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ความมุ่งหมายการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 ในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นภารกิจร่วมของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นทั้งหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี  
ตามกรอบทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งก าหนดให้มีโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการ ๓ ระดับ โดยใน ระดับการแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ หัวหน้า คสช. ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) 
และมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน คปต. ผู้บัญชาการทหารบก 
เป็นรองประธานฯ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งได้จัดตั้ง
ส านักงานเลขานุการ คปต.(สล.คปต.) ขึ้นในส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นั้น สล.คปต. โดย
ส านักงาน ผอ.สล.คปต.ได้ด าเนินการที่ส าคัญ เพ่ือจัดระบบการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยล าดับ ดังนี้  

๑. การจัดท า 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 มีสาระส าคัญของ 
(๑) วัตถุประสงค์ของแผน (๒) ความเร่งด่วนงานที่ส าคัญ (๓) พื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย และ      
(๔) เป้าหมาย และกลยุทธ์ด าเนินงานจ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน รวม ๗ กลุ่มภารกิจงาน (รายละเอียด
แผนระยะ ๓ ปี ตามเอกสารแนบ ๑)  

๒. การจัดท า แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งด าเนินการในช่วงที่มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณทุกปี โดยแผน
งบประมาณฯ ดังกล่าว มีสาระส าคัญของ (๑) วัตถุประสงค์ของแผน (๒) ขอบเขตการด าเนินงาน (พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย) (๓) หน่วยงานรับผิดชอบ (หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และ (๔) งบประมาณ 
จ าแนกตาม เป้าหมาย และแนวทางด าเนินงานที่ส าคัญ  

๓. การจัดท า แผนปฏิบัติการ  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจ า 
ปีงบประมาณ ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการฯ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  

 ทั้งนี้ มีความมุ่งหมายส าคัญ เพื่อให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะต่างๆ 
ยึดถือเป็นกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ระยะ ๓ ปี และแผนงบประมาณ         
ในลักษณะบูรณาการ ภายใต้การก ากับ อ านวยการ ประสานงาน และติดตามประเมินผลของโครงสร้าง
กลไกการบริหารจัดการ ๓ ระดับ มุ่งให้บรรลุผลตามแนวนโยบายที่ คสช. และรัฐบาลก าหนดไว้  

สาระส าคัญและความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานกับแผนเงิน 
 ๑. กรอบแผนงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ หลักการและกรอบแนวคิด  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงใช้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ โดยการอนุมัติของ หน.คสช. (ประกาศ คสช.)  
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 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุผลที่ส าคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือลดการใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 ๓) เพ่ือให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง  
 ๔) เพ่ือให้ประชาชนไทยทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประชาคมระหว่าง
ประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางด าเนินการของฝ่ายรัฐ 
 ๑.๓  ความเร่งด่วนของการด าเนินงานที่ส าคัญ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกอบด้วย (๑) เรื่องสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและปกติสุข (๒) เรื่องการอ านวยความยุติธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๓) เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจ และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ (๔) เรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ี จชต. 
 ๑.๔ พื้นที ่เป้าหมาย และกลุ ่มเป้าหมาย ได้ก าหนด พื ้นที ่เป้าหมาย ประกอบด้วย ๑) พ้ืนที่
เสริมสร้างความมั่นคง ๒) พ้ืนที่เร่งรัดการพัฒนา และ ๓) พ้ืนที่เสริมสร้างการพัฒนา และ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่ม
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป      
ที่รวมกลุ่ม/องค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) กลุ่มแนวร่วม ผกร. กลุ่มเสี่ยงต่อการชักน า 
เข้าร่วมกลุ่ม ผกร. และองค์กร /สถาบันที่สนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง 

 ๑.๕ เป้าหมาย และกลยุทธ์ด าเนินงาน รวม 38 เป้าหมาย 68 กลยุทธ์ฯ ดังตาราง 
      

กลุ่มภารกจิงาน 
(7 กลุ่ม) 

เป้าหมาย             
การด าเนินงาน 

กลยุทธ์/แนวทาง
ด าเนินการ 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
(หน่วยงานเจ้าภาพร่วม) 

๑. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

๕  เป้าหมาย ๑๑ กลยุทธ์ /
แนวทาง 

กระทรวงกลาโหม  
(สตช./มท./ทก./กอ.รมน.) 

๒. งานอ านวยความยตุิธรรม และ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

 ๖  เป้าหมาย ๘ กลยุทธ์ /
แนวทาง 

กระทรวงยุติธรรม  
(สตช./อส./พม./ศอ.บต./กอ.รมน.) 

๓. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 

๕  เป้าหมาย    ๗ กลยุทธ์ /
แนวทาง 

กระทรวงการต่างประเทศ  
(กปส./กอ.รมน./ศอ.บต.) 

๔. งานการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

๗  เป้าหมาย ๑๕ กลยุทธ์ /
แนวทาง 

กระทรวงศึกษาธิการ  
(วธ./พศ./ศธ./กก./กอ.รมน./ศอ.บต.) 

๕. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 
และคณุภาพชีวิตประชาชน 

 ๗  เป้าหมาย ๑๖ กลยุทธ์ /
แนวทาง 

กระทรวงมหาดไทย 
(กษ./คค./ทส./รง./อก./พณ./กก. /
พม./สธ./ศอ.บต./กอ.รมน.) 

๖.งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและ
การขับเคลื่อนนโยบายฯ 

๔  เป้าหมาย    ๖ กลยุทธ์ /
แนวทาง 

สมช. (สงป./สศช./สกพร./สกพ./บก./
ศอ.บต.) 

๗. งานแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธ ี

๔  เป้าหมาย    ๕ กลยุทธ์ /
แนวทาง 

สมช. (กอ.รมน./ศอ.บต.) 
(กอ.รมน./ศอ.บต./สขช./กต.) 

  
 
  ในการจัดท าค าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผนเงิน         
ที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแผนงาน ในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สล.คปต. จึงได้ก าหนด เป้าหมายแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
รวม ๖ ประการ ดังนี้ 
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 (1) พ้ืนที่เศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก พ้นจากความเสี่ยงจากเหตุรุนแรง  
 (2) ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย และแก้ปัญหาของพ้ืนที่ 
 (3) พ้ืนที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพ่ือมุ่งสลายการจัดตั้ง  
 (4) ผู้เห็นต่างที่ตอ่สู้ด้วยความรุนแรงหันมาร่วมแก้ไขปัญหาในทางสันติวิธี  
 (5) สถานศึกษาเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงได้รับการพัฒนา 
 (6)  ปัญหาที่ดินและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี ได้รับการแก้ไข 

 ๒. กรอบแผนเงิน เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
และรัฐบาลก าหนดให้ เรื่องการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่ต้องจัดท า
แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ส าหรับแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ด าเนินการมาโดยล าดับ ดังนี้ 

  ๒.๑ การจัดท าค าของบประมาณและการพิจารณากลั่นกรอง  

   ๑) กลไกจัดท างบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ก าหนดให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง   
รวม ๒๔ หน่วยงาน/กระทรวง เป็นกรรมการ และ ก าหนดให้เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม จาก ๕ หน่วยงาน 
ตามล าดับ ดังนี้ 
   (๑)  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  
   (๒) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
   (๓)  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
   (๔) ส านักงบประมาณ (สงป.)  
   (๕)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

  ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ มีอ านาจหน้าที่ (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตภารกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท า
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสม (๓) พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ การจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ (๔) ก ากับดูแลติดตามตรวจสอบ   
การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ 

   ๒) หลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณ เมื่อวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ได้มีมติก าหนด กรอบแนวทางการจัดท า
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 
   (๑)  เรื่องพ้ืนที่เป้าหมาย ให้ความส าคัญล าดับแรกพ้ืนที่ ๓ จชต. และ ๔ อ าเภอของสงขลา  
   (๒)  เรื่องแผนงาน/โครงการส าคัญ ให้ยึดถือ กรอบแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชานแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และก าหนด โครงการส าคัญ (Flagship Project)   
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มภารกิจงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
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   (3)  เรื่องความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี จชต. (เอกสาร กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ๘ เล่ม) 

  ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ท าเนียบรัฐบาล และชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. 
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รวมทั้ง การประชุมร่วมกับ กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน. ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการและ
งบประมาณของกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้แทนหน่วยงานน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ไปปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และงบประมาณก่อนน าเสนอฝ่ายเลขานุการร่วม ตาม
ก าหนดเวลาของปฏิทินงบประมาณฯ ต่อไป 

   ๓) กรอบค าของบประมาณ ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ได้พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกระทรวง กรม และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดย สมช. ได้สรุปรายงานผลการด าเนินการ น าเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ)/
ประธานกรรมการฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ กรอบข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง    
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 พร้อมทั้ง เวียนแจ้ง    
คณะกรรมการฯ สรุปว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๗ กระทรวง รวม ๕๘ หน่วยงาน และมีความต้องการ
งบประมาณ รวม ๔๑,๖๖๓.๙๖๐๓ ล้านบาท 

  ๒.๒ กรอบงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  

 ๑) กรอบงบของประเทศและกรอบงบ จชต. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ วงเงิน ๒.๗๒ ล้านล้านบาท โดย
กรอบงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับการจัดสรร จ านวน 30,550.8634 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้ก าหนด ตัวชี้วัดของแผนงบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ๒ ระดับ ดังนี้ 
      (๑)  ตัวช้ีวัดระดับผลกระทบ (Impact) ๒ ตัว ประกอบด้วย 
    (๑.1)  ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ 
   (๑.2)  ปริมาณการลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน  

      (2)  ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ (Outcome) มี ๔ ตัว ประกอบด้วย  
    (๑.1)  จ านวนเหตุการณ์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง 
   (๑.2)  รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน/ปี ในแต่ละจังหวัดเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
    (๑.3)  จ านวนนักเรียนและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 (๑.๔)  จ านวนกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนหมู่บ้าน (ในแต่ละระดับ) 

 2)  กลไกกลั่นกรองงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2558 สมช./หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการแก้ไขปัญหา จชต. โดย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กอ.รมน. และ ศอ.บต./หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมในการแก้ไขปัญหา จชต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทน ยธ. ศธ. และ มท./ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักในกลุ่มภารกิจงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ได้ร่วมชี้แจงการจัดท า
งบประมาณในการแก้ไขปัญหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมา เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้ร่วมกันชี้แจง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เกี่ยวกับงบประมาณ จชต. ให้รัฐบาลพิจารณา สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  (1)  การจัดท าแผนบูรณาการชายแดนภาคใต้ได้มีการประชุมจัดท าร่วมกัน ถือว่าเป็นแผน 
ที่มกีารบูรณาการค่อนข้างดี แต่ยังไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 
  (2)  มีการแสดง Flagship Project และงบประมาณด าเนินงานได้อย่างชัดเจน แต่ยังขาด
กิจกรรม และการด าเนินงานในเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งมีงบประมาณจ านวนสองหมื่นกว่าล้านบาท 
  (3)  ควรมีผลลัพธ์ หรือตัวชี้วัดของ Flagship Project โดยเฉพาะโครงการสถานศึกษา 60 แห่ง 
ผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดคืออะไร ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ของสถานศึกษาท้ังหมด มาเป็นผลของ 60 แห่ง 
  (4)  แผนบูรณาการภาคใต้ ได้มีการแสดงให้เห็นถึงภารกิจของหลายหน่วยงาน แต่ไม่ได้    
มีงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบปกติของหน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี และถูกต้องในการท าแผนบูรณาการ 
  (5)  หลักการของการจัดท าแผนบูรณาการจัดว่าดีมาก มีการวิเคราะห์ปัญหา และแบ่งปัญหา
ออกเป็นด้านๆ แต่ควรค านึงถึงสาเหตุของปัญหาในด้านอ่ืนๆ ด้วย เนื่องจากปัญหาก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งไม่สามารถ
บอกได้ว่าปัญหาจะหมดลงเมื่อใด 
  (6)  กิจกรรม และงบประมาณบางส่วนก็ยังเป็นเรื่องภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน  เช่น          
การพัฒนาด่าน ของ กค. น่าจะเป็นเรื่องภารกิจประจ าของหน่วยงาน หรือการปรับปรุงอาคารสถานที่ ตร . 
ก็เช่นกัน 
  (๗)  รายการ และค่าใช้จ่ายที่จัดสรรไม่สอดคล้องกับโครงการ เช่น งบประมาณการพัฒนา
รูปแบบการศึกษา แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรั้ว อาคารสถานที่ จัดหาครุภัณฑ์ 
  (8)  แผนบูรณาการ จชต. เป็นแผนใหญ่ที่ใช้พ้ืนที่เป็นเป้าหมายด าเนินการ จึงอาจมีเรื่อง 
การบริหารจัดการร่วมอยู่ในแผนด้วย หากจะให้เป็นการบูรณาการอย่างแท้จริง ควรก าหนดขอบเขตการบูรณาการ  
ไม่ควรเอาทุกอย่างที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 5 จชต. จัดไว้ในแผนบูรณาการ เช่น อาจเลือกเฉพาะแผนงาน/
โครงการส าคัญ เช่น Flagship ถือเป็นการบูรณาการ 
  (9) Flow Chart แผนงบประมาณ ควรระบุว่าแต่ละเป้าหมายมี Flagship กี่โครงการ 

 ๓) กรอบงบประมาณ แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณ ยอดรวม 30,176.9287 ล้านบาท    
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ได้รับงบประมาณ 25,686.5563 ล้านบาท) ได้รับเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 4,490.3724 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.48) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ จ านวน 17 กระทรวง 
รวม ๖1 หน่วยงาน (๕4 ส่วนราชการ ๓ หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ๓ รัฐวิสาหกิจ และ ๑ หน่วยงานศาล) 
และสามารถจ าแนกงบประมาณ ออกเป็น ๒ กลุ่มโครงการ ดังนี้ 

 โครงการส าคัญ (Flagship Project) 6 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 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) โครงการด าเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความม่ันคง ๑๖๒ หมู่บ้าน(412.3022 ล้านบาท) 
 ๔) โครงการพาคนกลับบ้าน (131.2626 ล้านบาท) 
 ๕) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ สถานศึกษาเป้าหมาย ๖๐ แห่ง (210.4554 ล้านบาท) 



- ๖ - 
 

 ๖) 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 

กลุ่มภารกิจงานที่ 2 งานอ านวยความยุติธรรม 
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
พ้ืนทีฯ่ (กระทรวงมหาดไทย)  

10 กระทรวง 28 หน่วยงาน 
งบประมาณรวม 7,453.7594 ล้านบาท 

กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ 
และขับเคลื่อนฯ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 

1 กระทรวง 5 หน่วยงาน 
งบประมาณรวม 7,187.5788 ล้านบาท 

กลุ่มภารกิจงานที่ 7 งานแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี (ส านักงานสภาความมั่นคงฯ)   

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 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้ผู้แทนกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๗ กระทรวง 
รวม ๖๑ หน่วยงาน ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และทุกระดับของการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา จชต. 
ซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน เชื่อมโยงกันหลายมิติ และเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  

 ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มภารกิจงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
ตามที่ รอง นรม.(พล.อ.ประวิตรฯ)/ประธาน คปต.ได้สั่งการย้ าในหลายโอกาส อาทิ การประชุม คปต. ครั้งที่ 
3/2558 เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้สั ่งการให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนความต้องการของพื้นที่และ      
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นส าคัญ  

 ส าหรับ ความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประกอบด้วย ๒ ส่วนส าคัญ ได้แก่ (๑) โครงการส าคัญ 
(Flagship Project) 6 โครงการ และ (๒) ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (เอกสาร ๘ เล่ม) ซึ่ง กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. ก าลังตรวจสอบความชัดเจน (๑,๕๖๐ โครงการ) และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
ต่อไป 
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 ๓.๑ โครงการส าคัญ (Flagship Project) ๖ โครงการ  

   ๑) โครงการรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง ๗ เมืองหลัก 
    วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่เมืองเศรษฐกิจ    
๗ เมืองหลัก ให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด และเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีส่วนรวมในระบบการ
รักษาความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติสุข 
    เป้าหมายโครงการ  เมืองเศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก ประกอบด้วย นครหาดใหญ่ นครยะลา        
เมืองปัตตานี เมืองนราธิวาส เมืองตากใบ เมืองเบตง และเมืองสุไหงโก – ลก และ ๕ เมืองเสริม ประกอบด้วย    
ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอสายบุรี เมืองสงขลา และเมืองสะเดา รวมทั้งพ้ืนที่เตรียมการก่อเหตุ 
    กิจกรรมส าคัญ  ใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจ/      
จุดตรวจ/จุดสกัด งานเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือน และรายงานจากเครือข่ายทางราชการ และ           
ภาคประชาชน งานเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเฝ้าตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ การจัดกิจกรรมสร้าง     
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในเขตเมือง ส่งเสริมนักธุรกิจใ ห้เข้ามา
ลงทุนในพ้ืนที่ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ต่อยอดโครงการวิสาหกิจชุมชน และ SME 
    ผลผลิต/ผลลัพธ์ สามารถป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุร้ายด้วยระเบิด หรือด้วยวิธีอ่ืนๆ    
ในพ้ืนที่เมืองเศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก ท าให้สถิติการก่อเหตุลดลงจากปี ๒๕๕๘ และประชาชนมีความเชื่อมั่น
และมีส่วนรวมในระบบการรักษาความปลอดภัย 
         ตัวช้ีวัดของโครงการฯ  
          (1) จ านวนเหตุการณ์ท่ีลดลงของการก่อเหตุรุนแรงในเขต  7 เมืองหลัก 
          (๒) จ านวนการระเบิดรุนแรง (คารบ์อมบ์/ระเบิดแสวงเครื่อง) ในพ้ืนที่ 7 เมืองหลัก 
          (3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ๒) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชาชนมีส่วนร่วม 
    วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล
ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมท า” ให้เกิดผลทั้งในงานทุกด้าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่
และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
    เป้าหมายโครงการ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จชต. และ ๔ อ าเภอของสงขลา โดยเน้นในพ้ืนที่    
๕ อ าเภอน าร่อง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอ าเภอสันติสุข (อ.ยะหา อ.หนองจิก อ.บาเจาะ อ.เจาะไอ
ร้อง และ อ.นาทวี) 
    กิจกรรมส าคัญ ผนึกก าลังภาคประชาชนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าต าบล  แผนที่ ๑ : 
แผนรักษาความปลอดภัยต าบลเป็นการท าหมู่บ้าน/ต าบล โดยให้ ฉก.หมายเลข/ฉก.ทพ. ประจ าพื้นที่        
ผนึกก าลังประชาชน ศปก.อ. ก านัน ผญบ. ผช.ผญบ. ชคต. ชรบ./อรบ. แผนที่ ๒ : แผนปฏิบัติการด้าน
การเมืองและการพัฒนาด้วยการขับเคลื่อนงานทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย (๑) การจัดเวที
ชาวบ้าน และขับเคลื่อนสภาสันติสุขต าบล (๒) การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา (๓) การบริการ
ด้านสาธารณสุข (๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ ๕) การสร้างอาชีพและรายได้ 

 ผลผลิต จ าแนกเป็น ด้านความมั่นคง (๑) สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมี
ส่วนร่วม ท าให้เกิดผลกระทบกับยุทธศาสตร์ การแย่งชิงประชาชนของ ผกร . ได้อย่างเป็นผล ๒) สามารถ
ผนึกก าลังประชาชนมารับผิดชอบภารกิจเชิงรับได้อย่างเป็นผล ท าให้ก าลังทหารสามารถน าก าลังไปปฏิบัติ
ภารกิจเชิงรุกได้มากขึ้น ด้านการเมือง (๑) สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ตั้งแต่เยาว์วัยและในระดับ
ต าบลน าร่อง ๓๗ ต าบล (๒) สามารถน าเยาวชนชายทั้งใน/นอกสถานศึกษาออกมาสร้างความเข้าใจโดยใช้
กีฬาฟุตบอลเป็นสื ่อ  ด้านการพัฒนา  (๑) ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตดีขึ ้น ตอบสนองความต้องการ        
ส่วนราชการอย่างเต็มที่ (๒) เยาวชนนอกสถานศึกษา มีงานท ามากขึ้น 
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      ผลลัพธ์ อ าเภอน าร่อง ๔ อ าเภอ มีเหตุร้ายลดลง ภาคประชาชนและกลุ่มผู้คิดเห็นต่าง
จากรัฐ เข้ามาร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ช่วยดึง ชักชวนและติดตามกลุ่มผู้คิดเห็นต่างจากรัฐที่หลบหนี
ออกจากหมู่บ้านมาเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเพิ่มขึ้น มีครอบครัวคุณธรรม ยึดมั่นใน “สัจจะ สันติ
สุข” ใน ๔ อ าเภอน าร่องผ่านการรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อปี
ในแต่ละอ าเภอเพ่ิมขึ้น เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
     ตัวชี้วัดของโครงการ 
             (๑) ร้อยละของสถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลง 
          (๒) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนในพื้นท่ี จชต. 
          (๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่องานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
        ๓) โครงการด าเนินงานในหมู่บ้านเสริมสร้างความม่ันคง  
   วัตถุประสงค์โครงการ  เพ่ือสลายโครงสร้างการจัดตั้งฐานมวลชนในลักษณะหมู่บ้านจัดตั้ง 
(AJAK: AhliJawatan Kampong) เพ่ือสลายแนวความคิดสนับสนุนกลุ่ม ผกร. และน าเยาวชนผู้บริสุทธิ์กลับมา
สู่ครอบครัว ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงแก้ไขปญัหา ตลอดจนป้องกันการขยายตัวไปยังหมู่บ้านอื่นๆ  
    เป้าหมายโครงการ หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง (ระดับ ๑) จ านวน ๘๘ หมู่บ้าน และ
หมู่บ้านที่ตรวจพบโครงสร้างการจัดตั้งเพ่ิมเติม จ านวน ๑๕๔ หมู่บ้าน รวม ๒๔๔ หมู่บ้าน 
    กิจกรรมส าคัญ แบ่งเป็น ๔ ขั้น ได้แก่ 
      ขั้นที่ ๑  ขั้นเตรียมการ รวบรวมข่าวสาร เพ่ือก าหนดเป้าหมายบุคคล ตามโครงสร้างหมู่บ้าน
จัดตั้ง ๗ ฝ่าย รวมทั้งการสืบสภาพเป้าหมายพื้นที่ (พ้ืนที่บ่มเพาะ ฝึก หลบซ่อน เก็บอาวุธ ฯลฯ)  
       ขั้นที ่ ๒ การท าหมู ่บ้านให้ปลอดภัย  ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดการรักษา   
ความปลอดภัยให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ และติดตามจับกุม ผกร. ในพ้ืนที่  
      ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงานด้านการเมือง เสริมสร้างความเข้าใจ ปรับแนวคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติประชาชนในหมู่บ้านเพื่อสื่อสารไปยังครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาส/อ านวยความสะดวก
ให้ผู้หลงผิดได้กลับเข้ามารายงานตัวแสดงตนต่อรัฐ การจัดเวทีชาวบ้าน การจัดกิจกรรมชุมชนศรัทธา         
(กัมปงตักวา) เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยมิติศาสนา  
     ขั้นที่ ๔ การปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เฉพาะหน้า 
หรือในระยะสั้น ถึงระยะปานกลาง ได้แก่ การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพและรายได้  พัฒนา
แหล่งน้ า และการปรับปรุงเส้นทาง เพ่ือความปลอดภัยและการจ้างงานภายในหมู่บ้าน 
    ผลผลิต ลดจ านวนหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง (๘๘ หมู่บ้าน) และหมู่บ้านที่ตรวจพบ
โครงสร้างองค์กรการจัดตั้ง (๑๕๖ หมู่บ้าน) ได้ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๕๙ สามารถผนึกก าลังประชาชนในภารกิจ
เชิงรับได้อย่างเป็นผล ก าลังทหารปฏิบัติภารกิจเชิงรุกได้มากขึ้น ประชาชนพึงพอใจต่อการท างานของภาครัฐ 
    ผลลัพธ์ สามารถควบคุมพ้ืนที่และเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 
สามารถบังคับใช้กฎหมายเข้าจับกุม ผกร. ในพ้ืนที่ฯ ไดทุ้กหมู่บ้าน สถานการณ์เหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. ลดลง  
         ตัวชี้วัดของโครงการ ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินพ้นจากการเป็นหมู่บ้านพ้ืนที่
เสริมสร้างความมั่นคง 
  ๔) โครงการพาคนกลับบ้าน 
    วัตถุประสงค์โครงการ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดกลับมารายงานตัวแสดงตนต่อรัฐ      
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข ได้อยู่กับครอบครัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม สร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เก้ือกูลต่อการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่ จชต. และการเยียวยาตามความเหมาะสม 
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    เป้าหมายโครงการ  กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่รายงานตัวตามโครงการพาคนกลับบ้านแล้ว  
๑,๙๐๐ คน และกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังไม่ออกมาร่วมโครงการ ประมาณ ๖,๐๐๐ คน   
    กิจกรรมส าคัญ การพบปะเครือญาติผู้มีหมาย การเยี่ยมเยียนผู้เข้าโครงการ การจัดเวที
เสวนาในงานอ านวยความยุติธรรม และจัดให้เป็นวิทยากรร่วมท าความเข้าใจโครงการ เพ่ือปรับทัศนคติเชิงบวก 
เครือญาติ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา อ านวยความสะดวกตามกระบวนการยุติธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ ให้ความรู้ ฝึกอบรมผ่านศูนย์ฝึกวิชาชีพพระราชทานในพ้ืนที่  ๓ จชต. และจัดเตรียมพ้ืนที่ปลอดภัยให้
อยู่อาศัย (บ้านสันติสุข) กรณีไม่สามารถกลับสู่ชุมชนได้ 
    ผลลัพธ์  เกิดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศ เกิดสภาวะ 
ที่เก้ือกูลต่อการพูดคุยเพ่ือสันติสุขในระดับรัฐบาล 
    ตัวชี้วัดของโครงการ 
   (๑) จ านวนของผู้ที่ได้รับการเยียวยาตามกระบวนการยุติธรรม   
   (๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ต่องานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดย
สันติวิธี 
   (๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีต่อการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยา   
ผู้ได้รับผลกระทบ 
  ๕) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา  
    วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือป้องกันการบ่มเพาะต่อเยาวชนในสถานศึกษาด้วยการจัดกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคลากรในสถานศึกษาและชุมชน  เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของผู้ที่ถูกบ่มเพาะด้วย
การพบปะและจัดหลักสูตรการฝึกอบรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษากับ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
    เป้าหมายโครงการ  บุคลากร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ แห่ง  
    กิจกรรมส าคัญ พัฒนาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเป้าหมายทั้งระบบ รวมทั้งชุมชนรอบ
สถานศึกษา กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและครู อาจารย์ จัดห้องเรียน
พิเศษ วิทย์ - คณิต โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา/คุณภาพชีวิตของนักเรียน และครู 
อาจารย์ และจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี  

    ผลลัพธ์ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถปลุกระดมบ่มเพาะเยาวชนในสถานศึกษาเป้าหมาย
ให้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ /ต่อต้านรัฐ และสถานศึกษาฯ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร วิชาการ และ
สถานที่ ให้มีมาตรฐานที่ดีข้ึน 
    ตัวชี้วัดของโครงการ 
    (๑) ร้อยละของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในช่วงชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ   
   (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา I-NET และ O-NET จ านวน 8 กลุ่มสาระวิชา 
   (๓) ระดับความพึงพอใจของ ปชช. ในพ้ืนที่ที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ การฟ้ืนฟูส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  6) โครงการบูโดรักษ์สันติสุข  
    วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของราษฎร ให้มีสิทธิ์ท ากินโดยชอบธรรม
ตามกฎหมาย  พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพ้ืนที่  เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูก
ท าลาย รวมทัง้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายโครงการ พื้นที่เป้าหมาย ๓ จังหวัด (๙ อ าเภอ ๒๕ ต าบล ๘๙ หมู่บ้าน) 
แบ่งเป็น (๑) กลุ ่มที ่อยู ่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดี (2) กลุ ่มที ่อยู ่ในพื้นที ่ก่อนประกาศ       
เขตอุทยานแห่งชาติ  บูโด-สุไหงปาดี (๓) กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่หลังประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด- สุไหงปาดี 
(4) กลุ่มที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี    
    กิจกรรมส าคัญ  
    (๑) กลุ่มที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร      
บนพื้นฐานหลักปัจจัย ๔ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิงบวก แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม/แก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน การพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน และการเดินส ารวจ เพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎร  

   (๒) กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (๑.1) ก าหนด
หลักเกณฑ์ รวมถึงเครื่องมือในการการตัดไม้ยางพาราตามมติ ครม . (๑.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบน
พ้ืนฐานหลักปัจจัย ๔ ในพ้ืนที่เป้าหมาย (๑.๓) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิงบวก (๑.4) จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ
ในส านักงานที่ดินประจ าพ้ืนที่ เพื่อปฏิบัติงานในการออกเอกสารสิทธ์ สค.๑ เป็นการเฉพาะได้รวดเร็วมากขึ้น    
(๑.5) แก้ไขกฎหมายของกรมอุทยานฯ ก าหนดเขตเพ่ืออนุญาตให้ราษฎรสามารถอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้
อย่างถูกต้อง 

  (3) กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่หลังประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี ให้เจ้าหน้าที่
อุทยานพิจารณาพิสูจน์สิทธ์ซ้ าของราษฎรส่วนที่ร้องขอ เพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎร และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการย้ายออกนอกพ้ืนที่เขตอุทยานฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 
               (๔) กลุ่มที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี ด าเนินการกับกลุ่มผู้เข้าท าประโยชน์
หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (โดยเฉพาะกลุ่มนายทุน) และต้องวางมาตรการป้องกันการบุกรุกในอนาคต ด้วยการจัดระบบ
เฝ้าระวังความปลอดภัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับราษฎรในพื้นที่   
    ผลผลิต  
    (๑) ราษฎรกลุ ่มที ่อยู ่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด -สุไหงปาดีได้ร ับเอกสารส ิทธิ์     
จ านวน ๑๒,๐๐๐ แปลง  
    (๒) ราษฎรกลุ่มที่ในพ้ืนที่ก่อนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี สามารถตัด  
ไม้ยางพาราเพ่ือปลูกทดแทนใหม่ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4 ของพ้ืนที่ปัญหาที่ดิน  
    (3) สามารถปรับแนวเขตอุทยานฯ ที่อยู่นอกเขตป่าสงวน ซึ่งทับที่ท ากินของราษฎร    
ประมาณ 20,000 ราย 
   ตัวชี้วัดของโครงการ  ร้อยละของหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงที่อยู่รอบพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ที่ผ่านการประเมินผล พ้นจากการเป็นหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง 

 ๓.๒ โครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ ๗ กลุ่ม 

  ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยงานตามแผน
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน โครงการหลักของ
กลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้น 22,675.8465 ล้านบาท มีโครงการหลัก จ านวน 89 
โครงการ และโครงการย่อย 179 โครงการ รวม 268 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) ดังนี้  
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  1) กลุ่มภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยฯ (26 โครงการหลัก 6 โครงการย่อย)  

  2) กลุ่มภารกิจงานที่ 2 งานอ านวยความยุติธรรมฯ (6 โครงการหลัก 1 โครงการย่อย)      

  3) กลุ่มภารกิจงานที่ 3 งานสร้างความเข้าใจฯ (4 โครงการหลัก 3 โครงการย่อย)  

  4) กลุ่มภารกิจงานที่ 4 งานการศึกษา ศาสนาฯ (19 โครงการหลัก 155 โครงการย่อย)  

  5) กลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพพ้ืนที่ฯ (28 โครงการหลัก 13 โครงการย่อย) 

  6) กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐฯ (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) ได้น าเสนอความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารรวม ๘ เล่ม 
ประกอบด้วย (๑) เอกสารความต้องการฯ จ าแนกรายจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน ๔ เล่ม (จังหวัดละเล่ม /
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) (๒) เอกสารความต้องการฯ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน จัดท าเป็นราย
จังหวัดอีก ๔ เล่ม (จังหวัดละเล่ม) เพ่ือให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงาน
ในช่วงไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป หรือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ ประธาน คปต.ได้สั่งการ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนแผนงาน /โครงการให้ตรงกับความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หากมี
แผนงาน/โครงการใดยังไม่ตรงกับความต้องการฯ ควรประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด  

   (2)  ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้จัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ น าเรียน ผู้บัญชาการทหารบก (พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) และ 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) สรุปว่า ความต้องการของประชาชนฯ ที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
จัดท าขึ้น ๘ เล่ม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียง ร้อยละ ๕ ของจ านวนความต้องการ
ทั้งหมด เท่านั้น 

   (3) ระหว่าง 1 – 3 ธันวาคม 2557 สล.คปต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.จัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงบประมาณแบบบูรณาการ ในการแก้ไขปัญหา จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เพ่ือตรวจสอบพื้นท่ีเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
และการสนองความต้องการของประชาชนฯ ที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จัดท าขึ้น ๘ เล่ม ที่ประชุมมีมติมอบให้ 
สล.คปต. ประสานติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือสรุปความก้าวหน้าการสนอง  
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีฯ เพ่ือน าเสนอ ครม. ต่อไป  

   (4) เมื่อ 15 ธันวาคม 2558 สล.คปต. ได้น าเรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) 
เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบการบูรณาการแผนงาน /โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา จชต. โดยมีสาระส าคัญ
แผนงาน /โครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ เพ่ือปรับแผนงาน/โครงการ      
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้จัดท าขึ้น ๘ เล่ม ซึ่งมี 
ความต้องการฯ คิดเป็นจ านวนโครงการ รวม ๒,๖๕๖ โครงการ แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี ๘๓๙ โครงการ  
จังหวัดยะลา ๕๔๐ โครงการ จังหวัดนราธิวาส ๘๕๐ โครงการ และจังหวัดสงขลา ๔๒๗ โครงการ   
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  (5)  เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ในคราวประชุม คปต. ครั้งที่ 1/2558 ระเบียบวาระ
เรื่องติดตามความก้าวหน้า เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สล.คปต. ได้น าเสนอสรุปผลการตรวจสอบความต้องการและจัดท า
เป็นโครงการที่ชัดเจน เพ่ือปรับแผนด าเนินงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (เอกสาร 8 เล่ม) สรุปไดด้ังนี้ 
   (5.1)  ความต้องการคิดเป็นจ านวนโครงการ รวม ๒,๒๔๘ โครงการ ซึ่งสนับสนุน    
ไดแ้ล้ว 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
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาให้ประสาน สล.คปต. ต่อไป 
  (6)  ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สล.คปต. ประสาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (ส านัก
อ านวยการพัฒนา /สพน.) และ ๔ จชต. (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) เพ่ือรวบรวมข้อมูลการสนอง
ความต้องการของพ้ืนที่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สรุปว่า มีความต้องการฯ เพิ่มขึ้นเป็น ๒,๗๘๖ 
โครงการ รวมงบประมาณ ๓,๔๕๘ ล้านบาทเศษ ช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สนองความต้องการ
ของพ้ืนที่ได้แล้ว ๑,๑๓๖ โครงการ (ร้อยละ ๔๑) คงเหลือ ๑,๖๕๐ โครงการ เตรียมด าเนินการต่อไป 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  
  (7) เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2558 สล.คปต. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณ ตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีเรื่อง       
ความต้องการของประชาชนฯ ตามเอกสาร 8 เล่ม สรุปว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน. (สพน.) ได้สั่งการให้ศูนย์
ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) ส ารวจความต้องการของประชาชนฯ เพ่ือปรับปรุงเอกสาร 8 เล่ม ที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตรงกับความต้องการปัจจุบัน ทั้งนี้ สล.คปต. ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
ในพ้ืนที่ จชต. เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทน ศอ.บต. ชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการด าเนินการของ ศปก.อ.  

  (๘) เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง ผอ.สล.คปต. กับ ผอ.รมน.
ภาค 4 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และกรอบการจัดท าข้อเสนองบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดย สพน. ชี้แจงว่า 
ผลการตรวจสอบโครงการที่รอรับการสนับสนุน 1,650 โครงการ สรุปว่า ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมแล้ว
จ านวน 1,000 โครงการเศษ คงเหลือโครงการที่รอการสนับสนุนเพ่ิมเติมอีก 600 โครงการเศษ ซึ่ง       
บางโครงการบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และบางโครงการได้รับการสนับสนุน
มาจากส่วนอ่ืน เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ต าบลละ 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
ความก้าวหน้าการสนองความต้องการของประชาชนฯ ตามเอกสาร ๘ เล่ม จากโครงการที่รอด าเนินการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 1,650 โครงการ ซ่ึงตอบสนองไดแ้ล้ว 1,000 โครงการเศษ คงเหลืออีก 
600 โครงการเศษ) นั้น ปรากฏความก้าวหน้า เมื่อ 22 มกราคม 2559 สรุปผลการส ารวจและจัดระบบ
ข้อมูลความต้องการฯ โดย ศปก.อ. (จนถึงเดือนธันวาคม 2558) มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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  (1)  ภาพรวมความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (เอกสาร 8 เล่ม) มีความต้องการฯ 
จ าแนกเป็นโครงการ และงบประมาณ รวม 2,786 โครงการ ๓,๔๕๘ ล้านบาทเศษ และได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อปท. เพ่ือสนับสนุนโครงการได้แล้ว 1,136 โครงการ คงเหลือที่รอด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 1,650 โครงการ  

   (2) ในช่วงไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง อปท. เพ่ือบูรณาการสนับสนุนความต้องการฯ ได้แล้ว 1,214 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74 ของ 
ยอดรวมโครงการที่รอด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งหมด 1,650 โครงการ สรุปสาระส าคัญ
ได้ดังนี้  

    (๒.๑) โครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว โดยหน่วยงานต่างๆ และ อปท. รวมทั้งสิ้น 1,214 
โครงการ แบ่งเป็น  

 โครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 1,101 โครงการ (ส่วนราชการ 832 โครงการ และ อปท. 
ให้การสนับสนุน 269 โครงการ)  

 โครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ จ านวน 113 โครงการ วงเงินรวม 387.0760 ล้านบาท 
แบ่งในเชิงพื้นที ่ออกเป็น  
- จังหวัดนราธิวาส  43  โครงการ  24.7589   ล้านบาท  
- จังหวัดปัตตานี  33  โครงการ    217.8898  ล้านบาท  
- จังหวัดยะลา  31  โครงการ  95.5657   ล้านบาท  
- ๔ อ าเภอจังหวัดสงขลา    6  โครงการ  48.8616   ล้านบาท  

    (๒.๒) โครงการที่รอรับการสนับสนุน (ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป) จ านวน 436 โครงการ 
วงเงินรวม 507.3855 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 ในเชิงพ้ืนที่ ได้แก่  
  - จังหวัดยะลา  185  โครงการ  231.7341  ล้านบาท  
  - จังหวัดนราธิวาส  154  โครงการ  102.8347  ล้านบาท  
  - จังหวัดปัตตานี  87  โครงการ  132.2427  ล้านบาท  
  - 4 อ าเภอจังหวัดสงขลา  10  โครงการ  40.5740  ล้านบาท 

 ในเชิงหน่วยงาน รวม ๑๙ หน่วยงาน (ตามแผนงบบูรณาการ ๑๔ และหน่วยงานนอกแผน ๕) 

การบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลการด าเนินงาน 

 ๑. การน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนกลางและในพื้นที่ จชต. 

  ๑.๑ การน าไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานในส่วนกลาง 

  ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง จ านวน 17 กระทรวง 
รวม ๖1 หน่วยงาน (๕4 ส่วนราชการ ๓ หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ๓ รัฐวิสาหกิจ และ ๑ หน่วยงานศาล)  
มีแนวทางด าเนินการ/ถือปฏิบัติต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑) แต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงาน และมอบหมายผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบการด าเนิน
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒) จัดส่งแผนปฏิบัติการ หรือแผนด าเนินงานของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน ที่แสดง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/รายการ และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 



- ๑๔ - 
 

  ๓) จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ คปต. 
ประธาน คปต. และ สล.คปต. ก าหนดเพ่ิมเติมในโอกาสต่างๆ  
  ๔) สนับสนุนข้อมูลส าคัญเพ่ิมเติม หรือเข้าร่วมประชุม คปต. สล.คปต. หรือเข้าร่วมกับ     
คณะของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) /ประธาน คปต. ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการในพ้ืนที่ 
จชต. 
  ดังตาราง 
 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการที่ส าคัญ ช่วงเวลาด าเนินการ 

1) ผู้บริหารหน่วยงานที่
ได้รับแต่งตั้ง และ
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ 
มอบหมายให้เป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการแก้ไขปัญหา 
จชต. ภายใต้แผน
งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ เรื่อง จชต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) รวบรวมแผนปฏิบัติการ หรือแผนด าเนินงาน ที่แสดง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/รายการ และงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทั้ง ๒ กลุ่มโครงการ เพื่อ... 

๑.๑) จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน  
๑.๒) ส าเนาส่งให้ สล.คปต. เพ่ือแจ้งเรื่องให้ กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. (กลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.
ตามที่ หน.คสช. ก าหนดให้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่  
ทั้งปวง/ทุกมิติการด าเนินงาน) ใช้เป็นกรอบประสานงาน
กับหน่วยด าเนินงานในพ้ืนที่ของกระทรวง กรม หรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เพ่ืออ านวยการ และประสาน
การด าเนินงานให้ตรงกับพ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งติดตามช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ 
และแผนปฏิบัติการฯ  

2) รวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือ 
แผนด าเนินงานของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน ตามแบบ
รายงานผลที่ก าหนด ตามช่วงเวลาเดือนละครั้ง ทุกรอบ
ไตรมาส รอบครึ่งปี และสรุปผลรอบปี เพ่ือ... 

๒.๑) จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน  
๒.๒) ส าเนาส่ง สล.คปต. เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
โดยรวมของกลุ่มภารกิจงาน และสรุปรายงานผลใน
ภาพรวมแผนปฏิบัติการฯ เสนอ คปต./ประธาน คปต.
ต่อไป  

3) รวบรวมข้อมูลรายงานผลของหน่วยงานในส่วนกลาง
คือ โครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติ
การฯ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ รวม 22,675.8465 
ล้านบาท รวมทั้งการด าเนินการตามมติ คปต./ข้อสั่งการ
ประธาน คปต.ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือ... 

ไตรมาส ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส ๒ – ๔ 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส ๒ – ๔ 

 

 

 



- ๑๕ - 
 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการที่ส าคัญ ช่วงเวลาด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบ/หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจงาน (๕ กระทรวง 
๑ หน่วยงาน)  
 
 
 
 
 

 
๓.๑) จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจงาน  
๓.๒) ส าเนาส่งให้ สล.คปต.  

4) ประสาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพ่ือร่วมด าเนินงาน
โครงการส าคัญ (Flagship Project) ทั้งการเข้าร่วมประชุม 
หรือประสานการปฏิบัติให้สามารถด าเนินงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

๑) ประสานรวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการ หรือแผน
ด าเนินงานของหน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการตามกลุ่ม
ภารกิจงาน รวมทั้งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือประสาน
สนับสนุนการด าเนินการและร่วมแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่
เกิดข้ึน 
๒) ประสานหน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการตามกลุ่ม
ภารกิจงาน เพ่ือรวบรวมผลตามช่วงเวลาที่ก าหนด และ
จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการน าส่ง สล.คปต. 
 

 

 

 
ไตรมาส ๑ – ๔ 

 

 

ไตรมาส ๑ 

 

 

ไตรมาส ๒ – ๔ 

 

 

  ๑.๒ การน าไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานในพื้นท่ี 

   ผอ.รมน.ภาค ๔ โดยการบริหารราชการปกติ พิจารณามอบหมาย/สั่งการให้ ผอ.รมน. จังหวัด   
๔ จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) ประสานหน่วยงานด าเนินงานในระดับจังหวัด หรือโดยอาศัย
อ านาจการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มอบหมาย/สั่งการให้ ผอ.รมน. จังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และสงขลา รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด เพ่ือเน้นย้ าภารกิจการขับเคลื่อนงาน 
และมอบหมายผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ และความต้องการของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ดังนี้  

   ๑) ชี้แจงแผนด าเนินงานของหน่วยงาน ที่แสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/รายการ และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาจากกระทรวง กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า เพ่ือด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 
และกลุ่มเป้าหมาย ที่ครอบคลุมทั้ง โครงการส าคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน 

   ๒) ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ (ศปก.อ.) เพ่ือร่วมการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ก าหนด และจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
แผนด าเนินงานด้านความม่ันคงของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  

   ๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ ทั้งที่เป็น
โครงการส าคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน  
   ดังตาราง 
 



- ๑๖ - 
 

 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการที่ส าคัญ ช่วงเวลาด าเนินการ 

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.อ าเภอ 
 

1) ประสานการด าเนนิงานในพ้ืนที่เป้าหมาย และกลุ่มเปา้หมาย
ตามแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งการสนับสนุนชว่ยเหลือ หรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนนิงานให้บรรลุเป้าหมายโครงการ และ
แผนปฏิบัติการฯ  
 

2) จัดท าตารางติดตามประเมินผลการด าเนินงานทั้ง โครงการ
ส าคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจงาน 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประสานตดิตามผลการด าเนนิงานตาม
โครงการทั้งสองสว่น ระหวา่ง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ และระหวา่ง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กับ สล.คปต. (ฝา่ย
ประสานแผนและติดตามผลด้านความมั่นคง และฝ่ายประสาน
แผนฯ ด้านการพัฒนา)  
3) ส่วนที่เป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
รายการ ตามแบบรายงานผลที่ก าหนด ในช่วงเวลาที่ก าหนด
เดือนละครั้ง ทุกรอบไตรมาส รอบครึ่งปี และสรุปผลรอบปี 
จัดส่งให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.และหน่วยงานต้นสังกัด พร้อม
ทั้งส าเนาส่ง สล.คปต. เพ่ือให้ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. สรุปผล
การด าเนินงานน าเสนอ สล.คปต. 
 

ไตรมาส ๑ – ๔ 
 
 
 

ไตรมาส ๑ – ๔ 
 
 
 
 
 
 
ไตรมาส ๑ – ๔ 
 
 

 
  ๒. ตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงาน 

   สล.คปต. โดยฝ่ายประเมินผล ได้ประสานส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าตัวชี้วัดร่วม 
(Joint KPI) เพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ครอบคลุมทั้ง      
การวัดผลในระดับต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) ดังนี้ 
   ๒.๑ ระดับผลผลิต (Output)  
   ๒.๒ ระดับผลลัพธ์ (Outcome)  
   ๒.๓ ระดับผลกระทบ (Impact)  

เงื่อนไขความส าเร็จในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
  ในการขับเคลื่อนภารกิจงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลตามแนวนโยบายของ 
คสช. และรัฐบาล นั้น หน.คสช. ได้อนุมัติ/เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตาม แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหา จชต. สนับสนุนการด าเนินการ มาโดยต่อเนื่อง  

 



- ๑๗ - 
 

  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สล.คปต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท า แผนปฏิบัติการ 
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีความชัดเจน เรื่องความมุ่งหมายของแผน 
เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานกับแผนเงิน และเรื่องการบริหารจัดการในระดับต่างๆ เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
และการวัดผลการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สามารถน าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้สรุปบทเรียนจากการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ก าหนดเป็นเงื่อนไขของความส าเร็จ ดังนี้ 

  ๑. ความพร้อมของหน่วยงานในส่วนกลาง 

   ๑.๑ หน่วยงานกลาง ตามโครงสร้าง สล.คปต. โดยครอบคลุมถึง (๑) หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ
หลัก (สมช. รับผิดชอบนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบาย) (๒) หน่วยงานรับผิดชอบร่วม (กอ.รมน. และ 
ศอ.บต. รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา ตามล าดับ) (๓) หน่วยงานกลาง 
รวม ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สงป. (รับผิดชอบด้านงบประมาณ) สศช. (รับผิดชอบด้านแผนงาน/โครงการ) 
ส านักงาน ก.พ. (รับผิดชอบด้านอัตราก าลังฝ่ายพลเรือน) ส านักงาน ก.พ.ร. (รับผิดชอบเรื่องตัวชี้วัดประเมินผล
หน่วยงาน) และกรมบัญชีกลาง (รับผิดชอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ)  

    โดยหน่วยงานดังกล่าว จ าเป็นต้องมีความเข้าใจแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลัก 
รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารก าหนดให้รับผิดชอบภารกิจ  การ
แก้ไขปัญหา จชต. และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดระบบการสนับสนุนในด้านต่างๆ     
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการพัฒนาระบบงบประมาณ และระบบการวัดผล /ตัวชี้วัด
หน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันมากขึ้น 

   ๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๗ กระทรวง รวม ๖๑ หน่วยงาน  

    ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส าคัญกับภารกิจงาน  
การแก้ไขปัญหา จชต.เป็นล าดับแรก โดยด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
และการติดตามรายงานผลการด าเนินงานองหน่วยงานในทุกระดับและทุกระยะ โดยผู้บริหารหน่วยงาน
ต้องก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน      
การด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว  

  ๒. ความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ จชต. 

   โดยเฉพาะ กอ.รมน.ภาค ๔ ซึ่ง คสช. ก าหนดให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานทั้งปวง     
ในพ้ืนที่ และจัดระบบการด าเนินงาน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการประสาน
สอดคล้องกันระหว่างการด าเนินงานในมิติความมั่นคง (โดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) และงานในมิติการพัฒนา 
(โดย ศอ.บต.สน.) ดังนั้น หน่วยงานทั้งสองส่วน ต้องมีความพร้อม ดังนี้ 

   ๒.๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. มีประเด็นส าคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมอย่างน้อย ๕ ประการ 
ภายใต้การอ านวยการ และก ากับอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ของ ศปป.๕ กอ.รมน. เพื่อประสานหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางให้สนับสนุนงานของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้แก่  

    ๑) ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนให้ใกล้ชิดและทั่วถึง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บนพ้ืนฐานการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และมีความรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  



- ๑๘ - 
 

    ๒) ต้องพัฒนาระบบการสั่งการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งโดยการบริหาร
ราชการปกติ และอ านาจตามกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

    ๓) ต้องจัดระบบให้มีแผนด าเนินงานที่ชัดเจนและยึดถือร่วมกัน ทั้งแผนด้านความมั่นคง และ
แผนด้านการพัฒนา รวมทั้งเร่งจัดท าแผนเฉพาะเรื่องด้านความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ อาทิ แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งก าลังประจ าถิ่น และแผนบูรณาการระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนที่ จชต. เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ ช่วยให้ทุกฝ่ายร่วมด าเนินงานในทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง  

    ๔) ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ 
ให้พร้อมปฏิบัติงานตามแผนได้ทุกสถานการณ ์

    ๕) ต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามผลและประเมินผล โดยเฉพาะประเด็นนโยบาย
ส าคัญที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องในการติดตามประเมินผลประเด็นงานที่ส าคัญ และ 
การด าเนินงานทั้ง ๗ กลุ่มภารกิจงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลในพ้ืนที่เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการฯ 
(พ้ืนที่ระดับ ๑ – ๓)  

   ๒.๒ ศอ.บต.สน. มีประเด็นส าคัญท่ีต้องเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมอย่างน้อย ๔ ประการ ได้แก่  

    ๑) ต้องเร่งทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ จชต. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แนวนโยบาย คสช. และนโยบายรัฐบาล โดยวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ จชต. และจัดล าดับ
ความส าคัญประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ จชต. และกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

    ๒) เร่งจัดระบบแผนด าเนินงานพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
จชต. ที่มีการทบทวนใหม่ โดยจัดระบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เน้นภารกิจรับผิดชอบตามกฎหมาย 
และการสนับสนุนต่อยอด หรือขยายผล รวมทั้งการริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ๆ โดย ศอ.บต. ก่อนที่จะให้
หนว่ยงานที่มีภารกิจตามกฎหมายเข้ามาด าเนินงานต่อไป 

    ๓) ต้องเร่งทบทวนแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ เพื่อน าร่องการปรับแผนงาน/โครงการ
ให้สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จชต. ตามเอกสาร ๘ เล่ม ที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. รวบรวม
จัดท าขึ้น โดยมีมติ คปต. และข้อสั่งการของประธาน คปต. ได้เน้นย้ ามาโดยต่อเนื่อง 

    ๔) ต้องพัฒนาระบบการก ากับดูแล และระบบการประสานงานกับหน่วยด าเนินงานในพื้นที่ 
จชต. ให้มีความใกล้ชิดและต่อเนื่องเพิ่มขึ้น เพ่ือประสานแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และการด าเนิน
ร่วมกันในพื้นท่ีตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินตามแบบ และกรอบเวลาที่ก าหนด  

   ๒.๓ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ จชต. หัวหน้าหน่วยงานต้องเน้นย้ าให้ผู้ได้รับมอบหมาย  
ถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการวัดผล โดยประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  

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

สนง.ผอ.สล.คปต. 
๒๖ มกราคม ๒๕๕9 



 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 1 

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.  
พ.ศ. 2558-2560 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ (สล.คปต./ก.ค.๒๕๕๘) 

หลักการและกรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการ 
 

 กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงใช้กรอบนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ตำมที่ได้ขออนุมัติจำก หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (หน.คสช.) เมื่อ ๙ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นนโยบำยที่ก ำหนดขึ้น โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้ง แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของนโยบำย “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” โดยมียุทธศำสตร์ด ำเนินงำน ทั้งด้ำนควำมมั่นคงและด้ำนกำรพัฒนำ ที่มีกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) 
และศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบตำมล ำดับ ในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) 
ร่วมกับ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ก ำหนดเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วม ๒๙ ข้อ (ภำยใต้วัตถุประสงค์นโยบำย ๙ ประกำร) เพ่ือให้กระทรวง กรม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ โดยให้ควำมส ำคัญล ำดับแรกกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วม ๑๕ ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำยฯ เรื่องสังคมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยและปกติสุขฯ เรื่องเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและฟ้ืนคืนควำมไว้วำงใจฯ เรื่องกำรเรียนรู้และตระหนักในคุณค่ำของกำรอยู่ร่วมกันฯ และเรื่องสร้ำง
สภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมและเอ้ือต่อกำรพูดคุยฯ  
 ส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัญหำ จชต.) ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ และระยะต่อไป สมช.ได้น ำแนวนโยบายของ หน.คสช. ที่ให้ควำมส ำคัญกับ 
การเสริมสร้างเอกภาพ และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำยฯ เรื่องกำรด ำเนินนโยบำยฯ เป็นไปอย่ำงมีระบบ มีเอกภำพ และมี
ประสิทธิภำพฯ มำประกอบกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วมที่ก ำหนดไว้เดิม เพ่ือจัดท ำ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โดยแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับนี้ ด ำเนินไปภำยใต้กำรปรับโครงสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมด ำริของ หน.คสช.ที่แบ่งกลไกกำรขับเคลื่อนงำนเป็น    
๓ ระดับ คือ (๑) ระดับนโยบำย ซึ่งม ีหน. คสช. เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด โดยมีสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ /สมช. เป็นหน่วยด ำเนินกำรด้ำนนโยบำย (๒) ระดับกำรแปลงนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติ ให้จัดตั้ง “คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (คปต.)” เป็นกลไกรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนงำนให้มีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ ร่วมกับ
กลไกที่มีอยู่เดิม อำทิ คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  (กพต.) และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (กปต.) เป็นต้น และ (๓) ระดับหน่วยปฏิบัติ ก ำหนดให้ กอ.รมน.ภำค ๔ สน. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับพ้ืนที่ เพ่ือบูรณำกำรงำนด้ำนควำมมั่นคงและด้ำน
กำรพัฒนำ ด ำเนินไปอย่ำงมีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในพ้ืนที่เป้ำหมำย   

เอกสารแนบ ๒ 
เอกสารแนบ 1

 



๒ 

 

 ทั้งนี้ ในระดับกำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ให้มีกำรจัดตั้ง สล.คปต. ขึ้นใน สมช. โดยมีหน่วยงำนกลำง ได้แก่ สงป. สศช. ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน กพร. และ
กรมบัญชีกลำง ร่วมด ำเนินงำน รวมทั้งมี กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักรับผิดชอบงำนด้ำนควำมมั่นคง และด้ำนกำรพัฒนำ ตำมล ำดับ 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ โดยมีควำมมุ่งหมำยให้ทุกฝ่ำยมี่เก่ียวข้องร่วมด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุผลที่ส ำคัญ ๔ ประกำร ดังนี้ 

๑.  เพ่ือลดกำรใช้ควำมรุนแรงในพื้นที่ จชต. และแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ๒.  เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนทีม่ีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน และด ำรงอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
 ๓.  เพ่ือให้สังคม จชต. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีควำมเข้มแข็ง  
 ๔.  เพ่ือให้ประชำชนไทยทั้งในและนอกพ้ืนที่ จชต. รวมทั้งประชำคมระหว่ำงประเทศมีควำมเข้ำใจ และสนับสนุนแนวทำงด ำเนินกำรของฝ่ำยรัฐ 

ความเร่งด่วนของการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ร่วม และแนวทำงตำมประกำศ คสช.ที่ ๙๘ / ๒๕๕๗  จึงก ำหนดควำมเร่งด่วนงำนที่ส ำคัญ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. เรื่องสังคม จชต. มีความปลอดภัยและปกติสุข ให้กระทรวงกลำโหมร่วมกับ กอ.รมน. เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก ประสำนกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เร่งเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มุ่งลดเหตุรุนแรงในพ้ืนที่เป้ำหมำย /
กลุ่มเป้ำหมำย ลดพ้ืนที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยให้กับประชำชน  /ชุมชน โดยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน /ชุมชนให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนร่วมกับภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแทรกซ้อนอย่ำงต่อเนื่อง 
  ๒. เรื่องการอ านวยความยุติธรรมในพื้นที่ จชต. ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก ประสำนกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมในพ้ืนที่  จชต. เพ่ือเร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ โดยพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมในพ้ืนที่ ให้เสมอภำค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักให้เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
  ๓. เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจ และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ในมิติของต่ำงประเทศ ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นเจ้ำภำพหลัก ร่วมกับ กอ.รมน. 
และ ศอ.บต. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมด ำเนินกำรที่มุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจกับต่ำงประเทศให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้ยกระดับปัญหำขึ้นเป็นวำระ       
กำรประชุมระหว่ำงประเทศ ส่วนมิติภำยในประเทศ ให้ร่วมกับกรมประชำสัมพันธ์ ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ที่มุ่งสร้ำง  
ควำมเข้ำใจกับประชำชนไทย และภำคส่วนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ จชต. และพ้ืนที่อ่ืนๆ ภำยในประเทศ  ส ำหรับกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้ง ให้ สมช. เป็นเจ้ำภำพหลัก ประสำนงำน
กับ กอ.รมน.และ ศอ.บต.ร่วมจัดท ำแผนด ำเนินงำนขับเคลื่อนกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่ จชต. ให้เกิดควำมชัดเจนเรื่องกรอบทิศทำง ขั้นตอน และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 
รวมทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้เกิดควำมต่อเนื่อง และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำยฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม 



๓ 

 

 ๔. เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้กระทรวงมหำดไทยร่วมกับ ศอ.บต. เป็นเจ้ำภำพหลัก ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด ำเนินกำรตำมแผนงำน /โครงกำร 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย และกลุม่เป้าหมาย 
พื้นท่ีเป้ำหมำย 

 ๑. พื้นที่เสริมสร้างความม่ันคง หมำยถึง พ้ืนที่ที่ยังคงปรำกฏควำมเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ซึ่งฝ่ำยรัฐต้องใช้กำรปฏิบัติกำรเชิงรุก เพ่ือจ ำกัดเสรี       
กำรเคลื่อนไหวของ ผกร. จึงจ ำเป็นต้องด ำเนินงำนกิจกำรพลเรือน งำนกำรเมือง และงำนพัฒนำเพ่ือควำมมั่นคง เพื่อมุ่งสร้ำงควำมเชื่อม่ันในอ ำนำจรัฐให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี 
 ๒. พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา หมำยถึง พ้ืนที่ล่อแหลมต่อกำรก่อเหตุ ซึ่งฝ่ำยรัฐต้องเร่งสร้ำงเกรำะป้องกันไม่ให้ ผกร.เข้ำมำสร้ำง/ขยำยอิทธิพลในพ้ืนที่ จึงจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินงำนพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ควบคูก่ับงำนพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง เพื่อให้ประชำชนในพ้ืนที่มีควำมม่ันใจและให้กำรสนับสนุนฝ่ำยรัฐ  
 ๓. พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา หมำยถึง พ้ืนที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง ซึ่งฝ่ำยรัฐต้องด ำรงกำรด ำเนินวิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่อย่ำงปกติสุขของประชำชนในพ้ืนที่ โดย      
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำทีย่ั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง และยกระดับมำตรฐำน หรือเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้เท่ำเทียมกับพื้นท่ีในภูมิภำคอ่ืนๆ ของประเทศ 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
 แผนปฏิบัติกำรฯ ให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ครอบคลุมทั้ง กลุ่มประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ กลุ่มประชำชนผู้ด้อยโอกำส และประชำชน
ทั่วไปที่รวมกลุ่ม /องค์กรในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งกลุ่ม ผกร. กลุ่มแนวร่วม ผกร. กลุ่มเสี่ยงต่อกำรชักน ำเข้ำร่วมกลุ่ม ผกร. และองค์กร /สถำบันที่สนับสนุนกำรก่อเหตุรุนแรง  

กลุ่มภารกิจงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
รวม ๗ กลุ่มภารกิจงาน 

เป้าหมาย             
การด าเนินงาน 

กลยุทธ์ 
/แนวทางด าเนินการ 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
(หน่วยงานเจ้าภาพร่วม) 

๑. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ๕  เป้ำหมำย  ๑๑ กลยุทธ์ /แนวทำง กระทรวงกลำโหม (กอ.รมน./สตช./มท./ทก.) 
๒. งานอ านวยความยุติธรรม 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. งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ 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 เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

๑. กลุ่มภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมายการด าเนินงาน (๕ เป้าหมาย) กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๑๑ กลยุทธ์) 

๑) พ้ืนที่เศรษฐกิจเมืองส ำคัญ ๗ เมือง พ้นควำมเสี่ยง
จำกกำรก่อเหตุรุนแรง 
๒) หมู่บ้ำน/ชุมชน/เขตอิทธิพล มีจ ำนวนลดลง หรือ  
ไม่ขยำยพื้นที/่ขยำยเขตอิทธิพลเพ่ิมข้ึน 
๓) ศำสนสถำน ศำสนบุคคล และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้รับกำรคุ้มครองควำมปลอดภัย  
๔) สมำชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) และแนวร่วม  
ในพ้ืนที่มีจ ำนวนลดลง 
๕) ปัญหำภัยแทรกซ้อนในพื้นท่ีลดระดับลง  
 

หมำยเหตุ  ผู้น ำศำสนำ/ผู้น ำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/
เยำวชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำของชุมชน 

 

(๑) เร่งเพ่ิมประสิทธิภำพ และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำย ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพพ้ืนที่ 
(๒) สร้ำงควำมเข้ำใจกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยเฉพำะประชำชนใน
พ้ืนที่ปฏิบัติกำร หรือภำคส่วนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติกำรฯ 
(๓) ด ำเนินมำตรกำรกำรเชิงรุกอย่ำงจริงจัง เพ่ือมุ่งสลำยโครงสร้ำงกลุ่ม ผกร.ในหมู่บ้ำนจัดตั้งในพ้ืนที่ และกำร
หยุดยั้งกำรขยำยตัวของแนวร่วม ผกร.  
(๔) จัดระบบกำรควบคุมวัสดุ เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน และสิ่งของอุปกรณ์ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน เพ่ือ
ป้องกันกำรดัดแปลงเป็นวัตถุอันตรำยใช้ในกำรก่อเหตุรุนแรงลักษณะต่ำงๆ ในพ้ืนที่ เช่น ระเบิดถังแก๊ส เป็นต้น 
(๕) เร่งป้องกนัและแก้ไขปัญหำภัยแทรกซ้อน ทั้งในระยะสั้นและในระยะยำว โดยเฉพำะปัญหำยำเสพติด ปัญหำ
ธุรกิจผิดกฎหมำย และปัญหำกลุ่มผู้มีอิทธิพล  
(๖) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรข่ำว กำรต่อต้ำนข่ำวกรอง และกำรด ำเนินงำนด้ำนข่ำวกรองทั้งระบบ 
(๗) บังคับใช้กฎหมำยโดยเท่ำเทียม และจัดระบบเฝ้ำตรวจพื้นที่ของหน่วยต่ำงๆ ให้ท ำงำนร่วมกันเต็มประสิทธิภำพ 
(๘) เพ่ิมประสิทธิภำพกองก ำลังประจ ำถิ่น ต ำรวจ อำสำสมัครรักษำดินแดน รวมทั้งพัฒนำและจัดระเบียบก ำลัง
ประชำชน ตลอดจนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพหมู่บ้ำนและชุมชนเข้มแข็ง 
(๙) สนับสนุนให้ประชำชนและท้องถิ่นมีควำมพร้อมเฝ้ำระวังหมู่บ้ำนและชุมชนของตนเอง โดยเฉพำะบทบำทกำร
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมภำรกิจงำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 
(๑๐) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของภำคประชำชน รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ 
(๑๑) ปฏิบัติกำรข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคงที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 



๕ 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

๒. กลุ่มภารกิจงานอ านวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
เป้าหมายการด าเนินงาน (๖ เป้าหมาย) กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๘ กลยุทธ์) 

๑) เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเป็นธรรมภำยใต้กรอบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

๒) คด ีหรือเหตุกำรณ์ท่ีเป็นข้อสงสัยของประชำชน 
ไทยและต่ำงประเทศ ได้รับกำรเร่ งรัด เข้ ำสู่
กระบวนกำรตรวจสอบค้นหำควำมจริงให้ปรำกฏ 

๓) กำรด ำเนินคดีควำมมั่นคงเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมกระบวนกำรยุติธรรม 

๔) กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก ได้รับกำร
สนับสนุนโดยต่อเนื่องเพ่ือคลี่คลำยปัญหำในพ้ืนที่ 
๕) ประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำ /ลดเงื่อนไข
ควำมไม่เป็นธรรม มีทัศนะคติที่ดี และร่วมมือกับ
ภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำ จชต. 
๖) ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 
ได้รับกำรเยียวยำ ฟ้ืนฟู และพัฒนำคุณภำพชีวิต   
ที่ดีข้ึน 
หมำยเหตุ  ผู้น ำศำสนำ/ผู้น ำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/
เยำวชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำของชุมชน 

(๑) เพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระบบในกำรด ำเนินคดีควำมมั่นคงในพ้ืนที่ จชต. รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะเพ่ือช่วยในกำรตรวจพิสูจน์และค้นหำควำมจริง 
(๒) ด ำเนินมำตรกำรเพ่ือเร่งรัดค้นหำควำมจริงในคด ีหรือเหตุกำรณ์ท่ีเป็นข้อสงสัยของประชำชนไทยและต่ำงประเทศ 
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำหลักศำสนำเพ่ือแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง และน ำหลักยุติธรรมสมำนฉันท์ โดยให้คู่กรณี
และชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรคลี่คลำยควำมขัดแย้ง หรือระงับข้อพิพำทในพ้ืนที ่จชต. 
(๔) สนับสนุนและส่งเสริมมำตรกำร เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยให้กับประชำชน ผู้เสียหำย พยำน รวมถึงบุคคลที่ถูก
จับกุม หรือผู้ต้องหำ จ ำเลย หรือผู้ต้องขังที่ได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำว หรือพนักงำนอัยกำรสั่งไม่ฟ้อง หรือศำลมี      
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดยกฟ้อง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
(๕) ส่งเสริมมำตรกำรช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อน จำกกรณีที่ไม่ได้รับควำมยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องหำตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และกฎหมำยพิเศษ ให้เข้ำถึงกระบวนกำรด ำเนินคดี ทั้งทำงแพ่ง  และทำง
อำญำ ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมของรัฐตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
(๖) พัฒนำองค์ควำมรู้ในระบบงำนยุติธรรม และส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เพ่ือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรยุติธรรม 
และสร้ำงให้เกิดควำมชื่อม่ันและกำรยอมรับของประชำชน 
(๗) ช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ทั้งด้ำนทรัพย์สิน ร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ เพ่ือให้
ด ำรงชีพในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
(๘) ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุควำมรุนแรง และจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้ง
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ  



๖ 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๓. กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน  
เป้าหมายการด าเนินงาน (๕ เป้าหมาย) กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๗ กลยุทธ์) 

๑) กำรด ำเนินงำนของภำครัฐ เป็นไปโดยหลักสำกล 
และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
๒) ประชำชนไทยได้รับข้อมูลรอบด้ำน และเข้ำใจ
สถำนกำรณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของภำครัฐ 
๓) กลุ่มเป้ำหมำยได้รับองค์ควำมรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๔) ประเด็นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ไม่ถูกหยิบยก
เป็นวำระระหว่ำงประเทศ 

๕) ประชำชนในโลกมุสลิมและต่ำงประเทศ รวมทั้ง
องค์กำรระหว่ำงประเทศ มีควำมเข้ำใจและให้กำร
สนับสนุนแนวทำงกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ 

 

หมำยเหตุ  ผู้น ำศำสนำ/ผู้น ำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/
เยำวชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำของชุมชน 

 

(๑) ด ำเนินงำนเชิงรุกโดยหน่วยงำนภำครัฐ ที่มุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ในประเด็นข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. และประเด็นกำรด ำเนินงำนของภำครัฐใน
กำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำ จชต. 
(๒) เปิดพ้ืนที่และช่องทำงสื่อสำรให้ภำคส่วนต่ำงๆ นอกภำครัฐ ร่วมสร้ำงควำมเข้ำใจกับทุกฝ่ำย  ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต.  
(๓) เสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยนอกภำครัฐ เพ่ือร่วมด ำเนินงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ สนับสนุนกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจและประสำนควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต. 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เพ่ือมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ่มเป้ำหมำย ให้ยุติแนวคิด
และวิธีกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต. 
(๕) ขจัดเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำ จชต. ที่องค์กำรระหว่ำงประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนำ
เอกชน (NGOs) ให้ควำมสนใจ 
(๖) เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ จชต. รวมทั้งประชำชน     
ในพ้ืนที ่เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
(๗) พัฒนำและปรับปรุงแนวทำงมำตรกำรกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ โดยไม่ขัดกับกฎหมำยสิทธิมนุษยชน 
 

 



๗ 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๔. กลุ่มภารกิจงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมายการด าเนินงาน (๗ เป้าหมาย)  กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๑๕ กลยุทธ์) 

๑) สถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ /
เอกชน ได้รับการยกระดับคุณภาพตามนโยบายรัฐ 

๒) บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานวิชาชีพ 

๓) นักเรียน และเยำวชน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
๔) เด็ก เยำวชน และประชำชนผู้อยู่นอกระบบ
กำรศึกษำ ได้รับควำมรู้และเพ่ิมทักษะอำชีพ 

๕) ประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถด ำเนินวิถีชีวิตตำม
ประเพณี ศำสนำ และวัฒนธรรมของชุมชนและ
ท้องถิ่น  
๖) อัตลักษณ์ทำงภำษำ ศิลปะ วัฒนธรรม ได้รับกำร
พัฒนำและส่งเสริมเพ่ิมมำกขึ้น 
๗) กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยกำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงต่อเนื่อง 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐ  
(๒) สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก นักเรียน และเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ 
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในสถานศึกษาของรัฐ  
(๔) เสริมสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำนศึกษำของรัฐกับสถำนศึกษำของเอกชน เพ่ือสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำ จชต. โดยเฉพำะโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเทศก์ และระบบประเมินผลทำงกำรศึกษำ เพ่ือเฝ้ำระวังและสนับสนุนยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในพ้ืนทีทุ่กประเภท 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกระจำยอ ำนำจให้กับสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ รวมทั้ง
สร้ำงควำมตระหนักของชุมชน เพ่ือให้โรงเรียน/สถำนศึกษำเป็นของชุมชนอย่ำงแท้จริง 
(๗) เร่งรัดพัฒนำคุณภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำ และสถำนศึกษำของรัฐและเอกชนให้มี
มำตรฐำนเทียบเท่ำกับพ้ืนที่อ่ืน 
(๘) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด สถำบันกำรศึกษำปอเนำะ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยให้มีคุณภำพ และสอดคล้องตำมหลักกำรศำสนำ 
(๙) เพ่ิมทักษะในกำรประกอบอำชีพ ควบคู่ไปกับกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในสถำนศึกษำของรัฐและของเอกชน 
 



๘ 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน (๗ เป้าหมาย)  กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๑๕ กลยุทธ์) 

หมำยเหตุ  ผู้น ำศำสนำ/ผู้น ำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/
เยำวชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำของชุมชน 

 

(๑๐) สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และบูรณำกำรทุนกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ  รวมทั้งกำรสอนเสริมใน
สำขำวิชำที่จ ำเป็นให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนกลุ่มเสี่ยงในระดับกำรศึกษำต่ำงๆ ตลอดจนกำรจัดระบบ
เทียบโอนและรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำ รวมทั้ง ใบประกอบวิชำชีพผู้ที่จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ และส่งเสริมให้   
มีบทบำทในกำรพัฒนำพื้นท่ี 
(๑๑)  สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทำงศำสนำทุกศำสนำ ให้มีควำมเข้มแข็ง และมีบทบำทในกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำจริยธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศำสนำ รวมทั้งส่งเสริม และฟ้ืนฟูกิจกำรด้ำน
ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๑๒) ส่งเสริม สนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกให้คนไทยในพ้ืนที่ จชต. เดินทำงไปแสวงบุญตำมหลักศำสนำต่ำงๆ 
ในต่ำงประเทศ เพ่ือเรียนรู้แก่นแท้ของหลักธรรม และเป็นเครือข่ำยท ำนุบ ำรุงศำสนำ/ร่วมแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ต่อไป 
(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสำนอัตลักษณ์ทำงภำษำ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่  
(๑๔) พัฒนำ สนับสนุนกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ จชต. และส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชำชนออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ มีกิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรละเล่นพ้ืนบ้ำน ตลอดจน พัฒนำ 
และปรับปรุงกำรกีฬำในพ้ืนที่ต ำบล หมู่บ้ำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนพ้ืนที ่
(๑๕)  ส่งเสริม และสนับสนุนกำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพ้ืนที ่จชต. 
 
 
 
 
 

 



๙ 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๕. กลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าหมายการด าเนินงาน (๗ เป้าหมาย) กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๑๖ กลยุทธ์) 

๑) ครัวเรือนมีอำชีพที่มั่นคง และมรีำยได้เพ่ิมข้ึน 

๒) กำรลงทุนในพ้ืนที่  โดยภำครัฐและภำคเอกชน
ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง 

๓) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในพ้ืนที่ จชต. และ
ระบบโลจิสต์ติก ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน และศักยภำพของ
พ้ืนที ่
๔) ประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยง ได้รับหลักประกันกำรใช้
ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

๕) ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมได้รับกำรฟ้ืนฟู
และอนุรักษท์ี่สอดคล้องกับสภำพของพ้ืนที่ 
๖) ประชำชนในพ้ืนที่ได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์ และ
บริกำรสำธำรณสุขพ้ืนฐำนอย่ำงท่ัวถึง เป็นธรรม 

๗) พัฒนำ และปรับปรุงมำตรฐำนกำรให้บริกำรทำง
กำรแพทย์ และบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่  จชต.ให้
พร้อมรองรับกับสถำนกำรณใ์นพ้ืนที ่ 
 
 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนำทักษะอำชีพ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน และสภำพพ้ืนที่ ตลอดจนพัฒนำ
ศักยภำพแรงงำนให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
(๒) สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของประชำชนในกำรประกอบอำชีพ วิสำหกิจชุมชน โรงงำนขนำดเล็ก และธุรกิจอ่ืนๆ 
รวมทั้งกำรจัดตั้งสหกรณ ์และเสริมสร้ำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชนในพื้นท่ี 
(๓) ส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนที่ จชต. ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและศักยภำพในพ้ืนที่ รวมทั้งแนวทำง และมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจในโอกำสต่ำงๆ 
(๔) พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ และระบบโลจิสต์ติกให้สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ 
และวิถีชีวิตของประชำชน โดยเฉพำะเส้นทำงคมนำคม และสำธำรณูปโภคในพ้ืนที่เมือง และชนบท  
(๕) พัฒนำและปรับปรุงแหล่งน้ ำ ระบบชลประทำน และกำรพัฒนำที่ดินให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และเพียงพอ
กับควำมจ ำเป็น 
(๖) พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกที่ดินรกร้ำง ส่งเสริมพืชประจ ำถิ่น รวมทั้งยกระดับเพ่ิมคุณภำพและมูลค่ำผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ตลอดจนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรให้สอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่  
(๗) ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรลงทุนที่สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ และมีควำมเชื่อมโยงกับ
กำรพัฒนำของประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคเอกชนไทย ให้พร้อมเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
(๘) ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ฮำลำลที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ โดยเฉพำะสินค้ำชุมชนและธุรกิจ SME 
ในพ้ืนที่ให้มีคุณภำพ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฮำลำล ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรตลำดให้กว้ำงขวำงมำกขึ้น 



๑๐ 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน (๗ เป้าหมาย) กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๑๖ กลยุทธ์) 

หมำยเหตุ  ผู้น ำศำสนำ/ผู้น ำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก      
/เยำวชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำของชุมชน 

 

(๙) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน และ
ศักยภำพของพ้ืนที่ 
(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขยำยผลน ำแนวคิดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง มำเป็นต้นแบบในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 
(๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ และบริกำรสำธำรณสุขของประชำชนในพื้นท่ี 
(๑๒) เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยที่ดขีองประชำชนในพื้นท่ี 
(๑๓) สนับสนุนกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำร สถำนที่บริกำรและเครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นให้สำมำรถ
รองรับสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที ่
(๑๔) ส่งเสริมกำรจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริกำรประชำชนในพื้นท่ีห่ำงไกล 
(๑๕) ส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรของโรงพยำบำลศูนย์ส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลในพ้ืนที ่
(๑๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร สตรี และเด็กก ำพร้ำ รวมทั้งผู้ใช้แรงงำนใน
พ้ืนที ่จชต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๖. กลุ่มภารกิจงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
เป้าหมายการด าเนินงาน (๔ เป้าหมาย) กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๖ กลยุทธ์) 

(๑) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐ ทั้งพลเรือน ต ำรวจ 
และทหำร ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำร
ปฏิบัติงำน โดยเฉพำะควำมเข้ำใจเรื่องนโยบำยฯ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควำมรู้เกี่ยวกับสภำพพ้ืนที่ 
และสถำนกำรณ์ปัญหำทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
(๒) หน่วยงำนภำครัฐที่รับผิดชอบพ้ืนที่ มีควำมพร้อม
ในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และยำนพำหนะที่เพียงพอ
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
(๓) เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐในพ้ืนที่ จชต. ได้รับ
กำรดูแลเรื่องสิทธิก ำลังพลที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่
รับผิดชอบ และมีขวัญก ำลังใจที่ด ี 
(๔) หน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก หน่วยงำนเจ้ำภำพร่วม 
และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง มีระบบกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันอย่ำงมีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำ จชต. ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนอย่ำงเหมำะสม 

(๑) พัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐ ที่ให้ควำมส ำคัญกับทัศนคติ จิตส ำนึก และ
ควำมตระหนักต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสียสละ 
(๒) ส่งเสริมกำรฝึกทักษะต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ จชต. รวมทั้งสนับสนุนทุนกำรศึกษำเพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของรัฐในพ้ืนที่ 
(๓) จัดหำ ซ่อมบ ำรุง ประยุกต์ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยำนพำหนะให้เพียงพอ รวมทั้งสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้
เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำ  
(๔) ปรับปรุง และบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิก ำลังพลให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่รับผิดชอบ และระดับควำมเสี่ยงภัย
อันตรำย จำกกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ โดยพิจำรณำให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งพลเรือน ต ำรวจ และทหำร 
(๕) พัฒนำ และปรับปรุงกลไกกำรด ำเนินงำน ระบบบริหำรจัดกำร ระบบแผนงำน/โครงกำร และระบบ
งบประมำณ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยให้มีเอกภำพ มีประสิทธิภำพ และสำมำรถแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำ จชต. ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงเหมำะสม 
(๖) พัฒนำระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระดับต่ำงๆ และกำรประเมินผลนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยให้
ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต. ให้
บรรลุผลเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 

 



๑๒ 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการด าเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ จ าแนกตามกลุ่มภารกิจงาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๗. กลุ่มภารกิจงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
เป้าหมายการด าเนินงาน (๔ เป้าหมาย) กลยุทธ์ /แนวทางด าเนินการ (๕ กลยุทธ์) 

๑) หน่วยงำนรัฐมีควำมพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพูดคุยแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งระหว่ำง
ประชำชนในพื้นท่ี และระหว่ำงประชำชนกับภำครัฐ 
๒) รัฐจัด หรือสนับสนุนให้มีเวทีของกำรพูดคุยแสวงหำ
กำรกระจำยอ ำนำจ ที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบำท
และมีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 
๓) รัฐจัด หรือสนับสนุนให้มีกระบวนกำรพูดคุยกับผู้ที่มี
ควำมคิด ควำมเชื่อ อุดมกำรณ์ต่ำงจำกฝ่ำยรัฐ อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีเอกภำพ 

๔) รัฐจัด หรือสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ    
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรพูดคุยแสวงหำทำงออกจำก
ควำมขัดแย้งในพ้ืนที่ จชต. 
 
หมำยเหตุ  ผู้น ำศำสนำ/ผู้น ำชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/
เยำวชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำของชุมชน 

(๑) เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ เครือข่ำยภำคประชำชนในพ้ืนที่ จชต. /ภำยในประเทศ และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจ ภำยใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(๒) สนับสนุนกำรเปิดพ้ืนที่ และสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรพูดคุย ในกำร
แสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี 
(๓) พัฒนำและจัดตั้งกลไก ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และมีเอกภำพ เพ่ือสนับสนุนกำรพูดคุยสันติสุข
กับผู้มคีวำมคิด ควำมเชื่อ อุดมกำรณ์ต่ำงจำกฝ่ำยรัฐ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
(๔) เปิดโอกำส และสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัย ให้กับผู้มีควำมเห็นต่ำงจำกฝ่ำยรัฐที่ต้องกำรยุติควำมรุนแรง 
เข้ำร่วมกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จชต.โดยสันติวธิี ผ่ำนกระบวนกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(๕) เตรียมควำมพร้อมของสังคมในพ้ืนที่ จชต. และสังคมไทยโดยรวม เพื่อรองรับกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
 
  

 



วัตถุประสงค์   แผนปฏิบัติการ 

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

หลักการ/กรอบแนวคิด : ยึดกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ + แนวนโยบาย หน.คสช. (เอกภาพ และประสิทธิภาพ) 

แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

สังคม จชต. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทีม่ีความเข้มแข็ง 

ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. รวมทั้งตา่งประเทศ สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ 

ลดการใช้ความรุนแรง/สนับสนุนแนวทางสันติวิธี 

ความส าคัญเร่งด่วนปี ๕๘ : ๑. สังคม จชต. ปลอดเหตุรุนแรง ๒. ความยุติธรรมในพื้นที่ ๓. คุณภาพชีวิตประชาชน ๔. ความเข้าใจ + ทางออกจากความขัดแย้ง  

พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา 

๑ 

งานรักษา 
ความปลอดภัย 

ในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

๒ 

งานอ านวย 
ความยุติธรรม 
และการเยียวยา 

๓ 
งานสร้างความ
เข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
เรื่องสิทธิมนุษยชน 

๔ 
งานการศึกษา 
ศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรม 

๕ 
งานพัฒนา ตาม

ศักยภาพ ของพ้ืนที่
และคุณภาพชีวิต

ประชาชน 

๗ 
งานแสวงหา

ทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๖ 
งานเพิ่ม

ประสิทธิภาพภาครัฐ
และการขบัเคลื่อน

นโยบาย 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง กลยุทธ์/แนวทาง กลยุทธ์/แนวทาง กลยุทธ์/แนวทาง กลยุทธ์/แนวทาง กลยุทธ์/แนวทาง กลยุทธ์/แนวทาง 



 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 
งบประมาณของโครงการส าคัญ (Flagship Project) 

และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ  
จ าแนกตามรายหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบประมาณของโครงการส าคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จ าแนกตามรายหน่วยงาน 

 
ที่ 

 
กระทรวง/ส่วนราชการ 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท) โครงการหลัก/โครงการย่อย 
ของกลุ่มภารกิจ 

รวมทั้งสิ้น 
(ล้านบาท) 

7 เมืองหลัก ทุ่งยางแดง 162 หมูบ่้าน พาคน 
กลับบ้าน 

สถานศึกษา  
60 แหง่ 

บูโด 
รักษ์สันติสุข 

รวม 6 โครงการส าคัญ 
 (ล้านบาท) หลัก ย่อย ล้านบาท 

รวมทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน 579.7507 6,072.9768 412.3022 131.2626 210.4554 94.3345 7,501.0822 89 179 22,675.8465 30,176.9287 
1. ส านักนายกรัฐมนตร ี 478.5870 1,007.8600 66.0000 10.0000 18.5000 - 1,580.9470 9 3 7,640.8960 9,221.8430 
 1.1 กรมประชาสัมพันธ ์ - - - - - - 0.0000 1 3 42.6100 42.6100 

1.2 ส านักงาน ก.พ. - - - - - - 0.0000 1  65.0000 65.0000 
1.3 กอ.รมน. 478.5870 1,007.8600 66.0000 10.0000 18.5000 - 1,580.9470 6  7,511.7860 9,092.7330 
1.4 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ - - - - - - 0.0000 1  21.5000 21.5000 

2. กระทรวงกลาโหม - - - - - - 0.0000 4 4 1,608.8271 1,608.8271 
 2.1 กองทัพบก - - - - - - 0.0000 1 2 587.5400 587.5400 

2.2 กองทัพเรือ - - - - - - 0.0000 1  695.6452 695.6452 
2.3 กองทัพอากาศ - - - - - - 0.0000 1  253.1595 253.1595 
2.4 กองบัญชาการกองทัพไทย - - - - - - 0.0000 1 2 72.4824 72.4824 

3.  กระทรวงการคลัง - - - - - - 0.0000 1 3 12.7990 12.7990 
 3.1 กรมศุลกากร - - - - - - 0.0000 1 3 12.7990 12.7990 

4. กระทรวงการตา่งประเทศ - - - - - - 0.0000 1  33.0000 33.0000 
 4.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - - - - - - 0.0000 1  33.0000 33.0000 

5. กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 15.0000 64.9300 - - - - 79.9300   - 79.9300 
 5.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 15.0000 - - - - - 15.0000   - 15.0000 

5.2 กรมพลศึกษา - 64.9300 - - - - 64.9300   - 64.9300 
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ 
- 36.7000 20.1606 - - - 56.8606 2  126.4631 183.3237 

 6.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

- - - - - - 0.0000 1  120.0000 120.0000 

6.2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - 36.7000 20.1606 - - - 56.8606   - 56.8606 
6.3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน - - - - - - 0.0000 1  6.4631 6.4631 

 

เอกสารแนบ 2 



(2) 
 

 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณของโครงการส าคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จ าแนกตามรายหน่วยงาน 
 
ที่ 

 
กระทรวง/ส่วนราชการ 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท) โครงการหลัก/โครงการย่อย 
ของกลุ่มภารกิจ รวมทั้งสิ้น 

(ล้านบาท) 
7 เมืองหลัก ทุ่งยางแดง 162 หมูบ่้าน พาคน 

กลับบ้าน 
สถานศึกษา  

60 แหง่ 
บูโด 

รักษ์สันติ
สุข 

รวม 6 โครงการส าคัญ 
(ล้านบาท) 

หลัก ย่อย ล้านบาท 

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ - 359.0034 - - - - 359.0034 1  10.4280 369.4314 
 7.1 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - 29.8497 - - - - 29.8497   - 29.8497 

7.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - 15.7171 - - - - 15.7171   - 15.7171 
7.3 กรมประมง - 17.5600 - - - - 17.5600 1  10.4280 27.9880 
7.4 กรมปศุสัตว์ - 52.7320 - - - - 52.7320   - 52.7320 
7.5 กรมพัฒนาที่ดิน - 128.5200 - - - - 128.5200   - 128.5200 
7.6 กรมวิชาการเกษตร - 28.2876 - - - - 28.2876   - 28.2876 
7.7 กรมส่งเสริมการเกษตร - 37.9870 - - - - 37.9870   - 37.9870 
7.8 กรมส่งเสริมสหกรณ์ - 25.1758 - - - - 25.1758   - 25.1758 
7.9 กรมการข้าว - 17.9150 - - - - 17.9150   - 17.9150 
7.10 กรมหม่อนไหม - 5.2592 - - - - 5.2592   - 5.2592 

8. กระทรวงคมนาคม - 543.5339 - - - - 543.5339 10  118.8165 662.3504 
 8.1 กรมทางหลวงชนบท - 543.5339 - - - - 543.5339 10  118.8165 662.3504 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - - - - 2.5000 2.5000   - 2.5000 
 9.1 กรมป่าไม้ - - - - - 2.5000 2.5000   - 2.5000 

10. กระทรวงพาณชิย ์ 18.9400 - - - - - 18.9400 1  20.2260 39.1660 
 10.1 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์ 18.9400 - - - - - 18.9400   - 18.9400 

10.2 กรมการค้าภายใน - - - - - - 0.0000 1  20.2260 20.2260 
11. กระทรวงมหาดไทย - 2,810.3822 270.1416 - - 19.7145 3,100.2383 22 11 2,972.3437 6,072.5820 

 11.1 กรมการปกครอง - 2,128.6442 - - - - 2,128.6442 20  686.4086 2,815.0528 
11.2 กรมที่ดิน - - - - - 19.7145 19.7145   - 19.7145 
11.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง - 681.7380 270.1416 - - - 951.8796 1 9 1,146.4242 2,098.3038 
11.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - - - - - - 0.0000 1 2 1,139.5109 1,139.5109 

 



(3) 
 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณของโครงการส าคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จ าแนกตามรายหน่วยงาน 
 
ที่ 

 
กระทรวง/ส่วนราชการ 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท) โครงการหลัก/โครงการย่อย 
ของกลุ่มภารกิจ รวมทั้งสิ้น 

(ล้านบาท) 
7 เมืองหลัก ทุ่งยางแดง 162 หมูบ่้าน พาคน 

กลับบ้าน 
สถานศึกษา  

60 แหง่ 
บูโด 

รักษ์สันติ
สุข 

รวม 6 โครงการส าคัญ 
(ล้านบาท) 

หลัก ย่อย ล้านบาท 

12. กระทรวงยุตธิรรม - - - - - - 0.0000 1  63.1628 63.1628 
 12.1 ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม - - - - - - 0.0000 1  63.1628 63.1628 

13. กระทรวงแรงงาน - 90.3731 - 14.8400 - 2.1200 107.3331   - 107.3331 
 13.1 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน - 90.3731 - - - - 90.3731   - 90.3731 

13.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - - - 14.8400 - 2.1200 16.9600   - 16.9600 
14. กระทรวงวัฒนธรรม - - - - - - 0.0000 4 18 87.8454 87.8454 

 14.1 ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - - - - - - 0.0000 1 11 19.0000 19.0000 
 14.2 กรมการศาสนา - - 16.0000 - - - 16.0000   - 16.0000 
 14.3 กรมศิลปากร - - - - - - 0.0000 1 4 26.8454 26.8454 
 14.4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม - - - - - - 0.0000 1 3 16.0000 16.0000 
 14.5 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - - - - - - 0.0000 1  10.0000 10.0000 

15. กระทรวงศึกษาธิการ - - - - 161.9554 - 161.9554 10 136 3,186.3123 3,348.2677 
 15.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - - - 64.8338 - 64.8338 1 34 616.3634 681.1972 
 15.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - - - 0.0000 1 33 1,753.6674 1,753.6674 
 15.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - - - - - - 0.0000 1 2 122.6660 122.6660 
 15.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - - - - - - 0.0000 1 23 232.2658 232.2658 
 15.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - - - 34.6216 - 34.6216 1 16 141.1727 175.7943 
 15.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - - - - 30.0000 - 30.0000 1 8 114.5896 144.5896 
 15.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - - - - - - 0.0000 1 6 63.2200 63.2200 
 15.8 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - - - - 32.5000 - 32.5000 1 13 79.2386 111.7386 
 15.9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - - - - - - 0.0000 1 1 22.1640 22.1640 
 15.10 สถาบันวิทยาลยัชุมชน - - - - - - 0.0000 1  40.9648 40.9648 

16. กระทรวงสาธารณสขุ - - - - - - 0.0000 7  1,085.2840 1,085.2840 
 16.1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - - 0.0000 7  1,085.2840 1,085.2840 



(4) 
 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบประมาณของโครงการส าคัญ (Flagship Project) และโครงการหลักของกลุ่มภารกิจ จ าแนกตามรายหน่วยงาน 
 
ที่ 

 
กระทรวง/ส่วนราชการ 

โครงการส าคัญ (Flagship Project) (ล้านบาท) โครงการหลัก/โครงการย่อย 
ของกลุ่มภารกิจ รวมทั้งสิ้น 

(ล้านบาท) 
7 เมืองหลัก ทุ่งยางแดง 162 หมูบ่้าน พาคน 

กลับบ้าน 
สถานศึกษา  

60 แหง่ 
บูโด 

รักษ์สันติ
สุข 

รวม 6 โครงการส าคัญ 
(ล้านบาท) 

หลัก ย่อย ล้านบาท 

17. กระทรวงอุตสาหกรรม - - - - - - 0.0000 2  29.8995 29.8995 
 17.1 ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - - - - - - 0.0000 1  20.0000 20.0000 
 17.2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - - - - - - 0.0000 1  9.8995 9.8995 

18. ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

67.2237 1,160.1942 40.0000 106.4226 30.0000 70.0000 1,473.8405 10 2 4,064.0261 5,537.8666 

 18.1 ส านักงานพระพุทธศาสนา - - - - - - 0.0000 1  261.9652 261.9652 
 18.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - - - - - - 0.0000 1 2 2,108.6337 2,108.6337 
 18.3 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 67.2237 1,160.1942 40.0000 106.4226 30.0000 70.0000 1,473.8405 8  1,693.4272 3,167.2677 

19. รัฐวิสาหกิจ - - - - - - 0.0000 3  1,560.9530 1,560.9530 
 19.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
- - - - - - 0.0000 1  582.1366 582.1366 

 19.2 ธนาคารออมสิน - - - - - - 0.0000 1  949.7441 949.7441 
 19.3 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(กระทรวงการคลัง) 
- - - - - - 0.0000 1  29.0723 29.0723 

20. หน่วยงานของศาล - - - - - - 0.0000 1 2 70.5640 70.5640 
 20.1 ส านักงานศาลยุติธรรม - - - - - - 0.0000 1 2 70.5640 70.5640 

ที่มา : ส านักงบประมาณและ สล.คปต. (28 มกราคม 2559) 

หมายเหตุ : รวมหน่วยงานท่ีมี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่อง การขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี ้

1) เกี่ยวข้องกับ 17 กระทรวง 61 หน่วยงาน และ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ รวม 30,176.9287 ล้านบาท 

2) มีโครงการส าคัญ (Flagship Project) 6 โครงการ และโครงการหลักตามกลุม่ภารกิจงาน 89 โครงการ 179 โครงการย่อย รวมท้ังสิ้น 274 โครงการ 



 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 3 

ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

การเร่งแก้ไขปญัหาความไมส่งบและน าสนัตสิุขกลบัสูจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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หน่วยงานเจ้าภาพ: ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

 
 

สมช. 

KPI : ระดับความส าเรจ็ของการ
ขับเคลือ่นกระบวนการพูดคุยเพื่อสนัติ
สุข (สมช) 
KPI : ระดับความส าเรจ็ในการใช้
แนวทางสันติวิธี (ศอ.บต.)  
KPI : ร้อยละความพงึพอใจของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในเวทีการพูดคุย (กอ.รมน.) 
(อยู่ระหว่างพิจารณา) 
 
 

1) ความส าเร็จของการ 
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
พดูคยุสนัตสิุข 
2) ระดบัความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นทีท่ี่มี
ต่องานแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธ ี

 
 

สมช. 

KPI : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ผูป้ฏิบัติงาน
ของรฐั มีความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพพื้นที่
และสถานการณ์ (สมช.) 
KPI : ร้อยละของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานใน 
จชต. มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
(ศอ.บต./ส านักงาน ก.พ.) 
KPI : ร้อยละของการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ (สงป.) 
(อยู่ระหว่างพิจารณา) 
 

ผลการเบิกจ่ายของทุก 
โครงการ ภายใต้แผน  
งบประมาณในลักษณะ 
บูรณาการฯ ประจ า 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ไม่ต่ ากว่า 
เป้าหมายการเบิกจ่าย 
ที่ ครม.ก าหนด 

ศอ.บต. 

1) ร้อยละของครัวเรอืนที่มีรายไดต้กเกณฑ์
ความจ าเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.) ลดลง  
2) กลุ่มอาชีพที่สามารถพฒันาสู่ SML SME 
และ OTOP ในระดบัจังหวัด ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของจ านวนกลุ่มอาชพี 
3) จ านวนแปลงทีด่นิรอบเขตอุทยานฯ บโูด- 
สุไหงปาด ีได้รบัการออกโฉนดตามแผน 
ปฏิบตักิารฯ จ านวน 12,000 แปลง  
4) ความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ที่ตอ่
งานพฒันาตามศกัยภาพของพืน้ที ่ไม่นอ้ย
กว่า รอ้ยละ 70 

KPI : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและสง่เสริมอาชีพดา้น
การเกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ้น (กษ.-  สป., กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมวิชาการ
เกษตร,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมประมง,กมปศุสัตว์) 
 

KPI : รายได้ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ิมขึ้น (พณ. – สป.) 
 

KPI : จ านวนผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ไดร้ับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อก.- สป.,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
 

KPI : รายได้จากการจ าหน่ายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพ่ิมขึ้น 
(อก.- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
 

KPI : ร้อยละของประชาชนใน จชต ได้รับการฝึกอาชีพ (ศธ –สอศ) 
 

KPI : จ านวนครัวเรือนยากจนใน จชต.ที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินและที่
อยู่อาศัย  (มท. - กรมที่ดิน) 
 

KPI : รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ใน จชต.ที่เพ่ิมขึ้น  
(มท.-   พช.) 
 

KPI : อัตราการวา่งงานใน จชต. ลดลง (รง – สป. ) 
 

KPI : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จชต. 
(ศอ. บต.) 
 

KPI : ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง (ทส.- 
กรมทรัพยากรน้ า) 
 

KPI : ร้อยละของพ้ืนที่การเกษตรไดร้ับการพัฒนาและฟ้ืนฟู (กษ. - กรมพัฒนาที่ดิน) 
 

KPI :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (มท. – กรมโยธาธิการ, กรมทางหลวงชนบท) 
 

KPI : ร้อยละของประชาชนใน จชต. ได้รับบริการด้านสาธารณสขุ
อย่างทั่วถึง (สธ - สป) 
KPI : ระดับความส าเร็จของการแก้ไข ปัญหาที่ดินอุทยานแห่งชาติบูโด -  
สุไหงปาดี,ที่ดินนิคมสร้างตนเองสุคิริน, ที่ดินอ าเภอไม้แก่น (ศอ .บต.) 
 

KPI : ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
(การนิคมอุตสาหกรรมแห้งประเทศไทย) 
(อยู่ระหว่างพิจารณา) 

 
 

 

KPI : ร้อยละของจ านวนนักเรียนโรงเรียน
ปอเนาะที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ (ศธ  – สช/  รง 
– กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
 

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

KPI : จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
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. ที่สามารถด าเนินวิถีชีวิตตามประเพณี 
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (วธ - สป) 
KPI : ร้อยละของพระภิกษุ สามเณรใน
จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับการสนับสนุน
การศึกษาพระปริยติธรรม (พศ.) 
 

* หมายถึง ไม่นับรวมนักเรียนที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาในระบบ และผู้ถูกคุมขังในสถาน
พินิจ 
(อยู่ระหว่างพิจารณา) 

ศธ. (สพฐ./สอศ.) 

1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน
ในพื้นท่ี จชต. (ONET [ป.6 ม.3 
ม.6] และ INET  [อิสลามตอนต้น 
กลางและปลาย] ) สูงข้ึน เมื่อ 
เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

2) จ านวนนักเรียน และเยาวชน
ท่ีได้รับการศึกษาสูงข้ึน 
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

3) สถานศึกษาที่ต้องเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ลดลงร้อยละ ๓๐ 

 
 

สป.กต. 

   ข้อมติเฉพาะจากกกลุ่ม
ประเทศมุสลิมในรายงาน
การประชุมขององคก์าร
ความร่วมมืออิสลาม 
(OIC) ทีก่ล่าวถึงการ
แก้ไขปญัหา  จชต. 

 
- กปส. (อยู่ระหว่างพิจารณา) 

 
 

สป.ยธ. 

  1) ร้อยละความเชื่อม่ันของ
ประชาชนใน จชต.ที่มีต่อ
การอ านวยความยุติธรรม 

  2) จ านวนผูท้ี่ได้รบัการ
เยียวยาตามกระบวนการ
ยุติธรรม 

 
 
 

KPI : จ านวนผู้ต้องสงสัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตรุุนแรงแสดงตวัตอ่รัฐเพิ่มข้ึน  (กอ.รมน.) 
 

KPI : ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนษุยชนเเละ
ความขัดเเย้งระหว่างประชาชนเเละเจ้าหนา้ท่ีรัฐลดลง 
(สตช./ยธ.- กรมคุ้มครองสิทธิฯ) 
 

KPI : ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนการละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีสามารถหาข้อยุติได้ 
(ศอ.บต.) 
 

KPI : จ านวนคดีใน จชต. ลดลง (สตช) 
        - ร้อยละของจ านวนหมายจับท่ีจับกุม
ได้ต่อจ านวนการออกหมายจับตาม ป.วิอาญา 
        - ร้อยละของจ านวนหมายจับท่ีจบักมุได้
ต่อจ านวนการออกหมายจับตาม พรก. ในคดีความ
มั่นคง 
 

KPI : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ได้รับการเยียวยาอย่างครอบคลุมมากข้ึน 
(ศอ.บต.) 
 

KPI :  ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
ความไม่สงบในพื้นท่ี จชต. ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่ก าหนด (พม. – 
สป.) 
 

KPI : จ านวนผู้น าชมุชนท่ีได้รับการพัฒนา ศักยภาพ
เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน
ในการจดัการปัญหา ความขัดแย้งใน จชต. 
(ศอ.บต.)  
(อยู่ระหว่างพิจารณา) 

 
 

กอ.รมน. 

1) ร้อยละของหมู่บ้านท่ีผ่านการ
ประเมินพ้นจากการเป็น
หมู่บ้านพื้นท่ีเสริมสร้างความ
มั่นคง 

2)  จ านวนเหตุระเบิดรุนแรง (คาร์
บอมบ์ /ระเบิดแสวงเคร่ือง) ใน
พื้นท่ี 7 เมืองหลัก 

3) ร้อยละของผู้ได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อเหตุ
รุนแรง 

KPI : จ านวนชุมชนเมืองใน  พื้นท่ี 7 เมืองหลัก
สามารถป้องกันตนเอง (ศชต.)  
 

KPI :  ร้อยละของหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีผา่น
เกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัย   (มท.- ปค.) 
 

KPI : ร้อยละของจ านวนหมู่บา้น / ชุมชนท่ีมียา
เสพติดในพื้นท่ีเสริมสร้างความมั่นคงลดลง     
(ยธ – ปปส./มท – ปค./ สธ-  สป.)  
 

KPI : ร้อยละการเก็บกู้ท าลายวัตถุระเบิดก่อน
เกิดเหตุการณ์เทียบกับจ านวนคร้ังที่ออกเก็บกู้
ท าลายวัตถุระเบิด (สตช.) 
 

KPI : จ านวนวัตถุระเบิดและยุทโธปกรณ์/อาวุธ
ของ ผกร.ท่ี ถูกยึด (สตช.) 
 

KPI : ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของจ านวน การจับกุมคดียา
เสพติด (สตช.) 
  

KPI : ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของการจับกุมคดีน้ ามัน
เถ่ือน (สตช.) 
 

KPI : จ านวนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายท่ี
ถูกจับกุมและผลกัดนัออกนอกราชอาณาจักรไทย 
(สตช. –ตม.) 
 

KPI : ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของปริมาณยาเสพติดท่ี
จับกุม (ยธ- ปปส.) 
 

KPI :ร้อยละจ านวนรายงานข่าวแจง้เตอืนท่ีน าไปใช้
ในการด าเนินการ เพื่อลดเหตุรุนแรงในพื้นท่ี
เป้าหมาย (สขช.) 
(อยู่ระหว่างพิจารณา) 

KPI : ร้อยละของประชาชน/ชาว
ต่างประเทศที่รับข้อมลูข่าวสารการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพฒันา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปส.) 
KPI : ร้อยละของชาวต่างประเทศที่รับ
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินการแก้ไข
ปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กปส.) 
KPI : ร้อยละของประชาชนเป้าหมายที่
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการ
ข่าวสาร  
(กอ.รมน.) 
(อยู่ระหว่างพิจารณา) 

เอกสารแนบ 3 

จ านวนเหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างต่อเน่ือง  

การรักษา 
ความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

การอ านวย 
ความยุติธรรม 
และเยียวยา 

การสร้างความเข้าใจ 
ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

การศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาตาม 
ศักยภาพของพื้นที่ 

และคุณภาพชีวิตประชาชน 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐฯ 

การแสวงหาทางออก 
โดยสันติวิธี 

จ านวนเหตกุารณค์วามไม่
สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใตล้ดลงอย่างต่อเนื่อง  



 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 4  
ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 

ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนา จชต. 
พ.ศ. 2559  

 



 ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

๑. ส านักนายกรัฐมนตรี 
  1.๑ กรมประชาสัมพันธ์                           
 
 
 
 

 

 
1. นายจรูญ ไชยศร 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์
 
๒. นายไพศาล เพ็งพิศ                   
ผอ.ส านักพัฒนานโยบาย 
และแผน 
 
3. นางทัศนีย์  ผลชานิโก 
ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการ 
ประชาสมัพันธ์ 

 
๐๒ ๖๑๘๒ ๓๒๓  
ต่อ ๑๑๔๙ ,๓๐๐๓ 
 
๐๒ ๖๑๘๒ ๓๒๓  
ต่อ ๑๕๑๑ / 
๐๙ ๒๒๔๖ ๘๕๐๗ 
 
09 2246 8300 

 
๑. นางสาวศุภวรรณ สัจจพงษ์             
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 
 
๒. นางภัทรมน  วังค าหมื่น 
(วางแผน) 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ สนผ. 
กรมประชาสันพันธ ์
 

 
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.ส านักนโยบายและแผนกรม
ประชาสมัพันธ์  
02 6182 323 ต่อ 
1512,1513 

   
  ๑.๒ ส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 

 

 
1. พลเอกทวีป  เนตรนิยม 
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 
2. นายสมเกียรติ  ศรีประเสริฐ 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ 

 
 

 
1. นายนันทพงศ์   สุวรรณรัตน์ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
สล.คปต. 

 
02 2801 258 

 
1. นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ 
ผอ.ส านักนโยบายและแผนความ
มั่นคง 
02 626 8000 
โทรสาร 02 6298 341 

 

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

เอกสารแนบ 4
 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
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กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

   
  ๑.๓ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 

 
1. ม.ล.พัชรภากร เทวกุล 
รองเลขาธิการ ก.พ. 
 
2. นางสุทธิลักษณ์  เอ้ือจิตถาวร 
ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรอืน 
ส านักงาน.กพ. 

 
02 5477 806 
02 5471 752 

 
๑. นางปรางค์มาศ  บุญสิทธ์ 
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
 
2. นางลักขณา พิทักษ์สรยุทธ 
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
 
3. นางสาวพุทธพร เค้าชาติชาย 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 
09 2269 464 
02 5471 783 
 
๐๘ ๕๐๖๓ ๘๐๖๕ 
โทรสาร 02 5471 783 
๐๘ ๑๘๓๗ ๘๔๐๓ 
02 5471 391 
โทรสาร 02 5471 503 

   
1. นางสุกัญญา ธนะเสวี 
ผอ.กลุ่มแผนงานส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
02 5471 000 ต่อ 6425 

   
  ๑.๔ กองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

 
๑. พลโท สสิน  ทองภักดี 
ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ 5 (ศปป.๕) 
 
2. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยรู ร.น. 
รองผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบตัิที่ 5 
(ศปป.5) 

 
๐๘ ๔๐๐๖ ๑๘๓๕ 

 
๑. พันเอก เฉลิมพล จินารัตน์             
หัวหน้าแผนกความมั่นคงส่วนนโยบายและ
แผน ศปป.5 
 
2. พันเอก จเด็จ จาดเลน 
หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน ศปป.5 
 
3. พันต ารวจโท ภคกรณ์ เสนาอุดร 
สารวัตรกลุม่งานความมั่นคงกอง
วางแผนกิจการพิเศษ ส านักยุทธศาสตร์ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
  

 
0๙ ๙๕1๙ ๒๓๑๙ 
โทรสาร 02 5360 465 

 
๑. พลโท สสิน  ทองภักดี 
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ความมั่นคง กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
02 243 1385  
( ต่อเบอร์ภายใน 83322 ) 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

 
  ๑.๔ กองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ต่อ) 

   
4. นาย อดิเรก ทวีแก้ว  
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สว่นประสานงาน
ราชการ ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
5. นาย มุสตอฟา มะสะอะ 
เจ้าหน้าท่ีปกครองช านาญการ ส่วนประสานงาน
ราชการ ส านักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
6. พันเอก สุรวิทย์ รัตนประทุม 
หัวหน้ากิจการมวลชน ศปป.5 
 
7. พันโทหญิง อัจฉรา เปาอินทร์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าแผนกนโยบายและแผน 
ส่วนนโยบายและแผน ศปป.5 
 
8. สิบเอก ณัฐพงษ์ เย็นอังกูร 
เจ้าหน้าท่ีธุรการประจ าแผนกความมั่นคง ส่วน
นโยบายและแผน ศปป.5 

  

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

 
  ๑.๔ กองอ านวยการ 
รักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ต่อ) 

   
9. สิบโทหญิง สุดารัตน์ รัตนพิทักษ ์
เจ้าหน้าท่ีธุรการประจ าแผนกนโยบาย 
และแผน ส่วนนโยบายและแผน ศปป.5 
 
10. พันเอก พิชิตผล แจ่มจ ารัส  
หัวหน้าแผนกประเมินผล ส่วนนโยบาย 
และแผน ศปป.5 
 
11. พันโทหญิง สิริพรรณ ศรกีุลวงษ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าแผนกประเมินผล  
ส่วนนโยบายและแผน ศปป.5 

  

๒. กระทรวงกลาโหม 
  ๒.๑ ส านักปลัดกระทรวง
กลาโหม  

 
1. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
2. นาวาเอก ภานุมาส มณีสาคร ร.น. 
รอง ผอ. กองแผนและการจัด  
ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
 
 

 
08 1888 7726 
 
 
08 7026 2971 
 
 
 

 
1. นาวาอากาศเอก ภาณุวัฒน์ ฤทธิเดช 
นายทหารประสานภารกจิทางทหารกับ
สมช. ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
 
2. พันเอก กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล  
นายทหารประจ ากระทรวงกลาโหม 
 
 

 
02 2263 120-1 
โทรสาร  
02 2228 159 
 

 
1. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ 
ผอ.ส านักนโยบายและแผนกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 
02 2263 125 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

  
  ๒.๒ กองทัพบก 

 
๑. พลตรี ชนาวุธ  บุตรกินร ี
รองหัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบตัิการ 
กองทัพบก 

 
02 2977 330 
 

 
1. พันเอก รังสฤษฎ์  นาคเมือง 
นายทหารยุทธการ  ส่วนยุทธการ   
ฝ่ายธุรการ  ศูนยป์ฏิบตัิการกองทพัไทย 
 
2. พันเอก ยุคล  อั๋นวงค์ 
หัวหน้าแผนก งบประมาณความมัน่คง 

 
08 1747 7107 
02 2977  334 
02 2977 880 
 
โทรสาร  
02 2977 836 

 
1. พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์ 
เจ้ากรมยุทธการทหารบก 
02 2977 330 

   
  2.๓ กองทัพเรือ 

 
1. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ร.น. 
ผู้บัญชาการทหารเรือ 
 
2. พลเรือตรี ภราดร  พวงแก้ว ร.น. 
ผอ.ส านักนโยบายและแผน 
กรมยุทธการทหารเรือ 
 
3. พลเรือตรี อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูรณ์ ร.น. 
ผอ.ศูนย์สารสนเทศจัดการทรัพยากร 
ส านักงานปลัดทหารเรือ  
 

 
02 4๗๕๕ ๕๓๓ /  
 
 
๐๘ ๖๐๑๗ ๕๑๘๖ 
 
 
02 4๗๕๔ ๕๓๗ 

 
1. นาวาเอก สมโภชน์  ทอดสนิท ร.น. 
กองนโยบายและแผนและพัฒนาก าลังรบ 
 
2. นาวาโท บุญเลิศ  ศรีหะจันทร ์
 

 
02 4753 475 
08 9035 0523 
 
08 1587 7672 
 
02 4754 436 
 
โทรสาร  
02 4754 436 

   
1. พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ ์ร.น. 
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ 
(หน้าห้อง) 02 4754 846  

    
 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

   
  ๒.๔ กองทัพอากาศ 

 
1. พลอากาศโท ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 
ผอ.ศูนย์ตดิตามสถาณการณ์เพื่อ 
แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้         

 
02 5341 131 

 
1. นาวาอากาศเอก กาลิทัส กมุทชาติ 
 
2. นาวาอากาศเอก สิทธิผล ป้อมตร ี
 
3. นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล 
กองยุทธการส านักยุทธการและการฝึก 
 

 
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.ส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหารอากาศ 
02 5341 378 
 

   
  2.๕ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

 
๑. พลโท ธงชัย  สาระสขุ 
เจ้ากรมยุทธการทหาร 
 

 
๐๘ ๕๑๔๖ ๒๔๓๓ 
 

 
๑. พันเอก สมยศ  ฉันทวรลักษณ์ 
ผู้ช่วยผอ. กองปฏิบัติการทางทหารที ่
มิใช่สงคราม ช่วยราชการกองปฏบิัติการ
พิเศษ กรมยุทธการทหาร 
 
๒. พันเอก ชชัวาลย์ พยุงวงศ์  
ผอ.กอง โครงการงบประมาณ  
ส านักปลดับัญชีทหาร 

 
๐๘ ๑๙๔๔ ๗๑๖๔ 
02 5721 323 
 
๐๘ ๙๑๓๐ ๑๑๐๐ 
 
 
๐๘ ๑๐๘๖ ๒๙๘๑ 
 
 

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

 
 
 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

   
  2.๕ กองบัญชาการ
กองทัพไทย (ต่อ) 

  ๓. พันเอก บุญส่ง มหาวิเศษศิลป์ 
ผอ.การ กอง ๓ 
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 
 
4. นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบุญ 
ผอ.กองยุทธการหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 
 

08 9925 2780 
 
 
 
02 5721 323 
โทรสาร  
02 5756 060 

 

๓. กระทรวงการคลัง 
  ๓.๑ กรมศุลกากร 

 
1. ดร.สมชัย  สัจจพงษ ์
อธิบดีกรมศลุกากร     

 
02 2490 442 

  
09 6676 871 
โทรสาร 02 6677 681 

  
1. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ส านักแผนและการต่างประเทศ 
02 6677 601  

๔. กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
  ๔.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 
1. นายปาณิดล  ปัจฉิมสวัสด์ิ 
หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศ 

  
1. นายอ านาจ พละพลีวัลย์ 
นักการทูตช านาญการ 
 
2. นายพิชญะ ลภัสธ ารง 
นักการทูตช านาญการ 
 
3.นางสาวอัมพร  งามพิทักษ์โชค 
นักการทูตปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 
 
02 6404 024 
08 1360 1527 
โทรสาร 02 6404 023 

 
1. นางสาว อาจารี ศรีรัตนบัลล์   
ผอ.ส านักนโยบายและแผน                      
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
02 6435 290 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
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กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

๕. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
  ๕.๑ ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 

  
 
1. นายนเร เหล่าวิชยา                
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา               
 

 
 
02 ๒๘๓๑ ๕๐๐  
ต่อ ๑๕๖๓ 

 
 
1. นายบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ          
 
2. นายอรรถพล  ค ามีสว่าง             
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ       

 
 
02 ๒๘๓๑ ๕๐๐ ต่อ ๑๕๖๘ 
08 1288 6589 
 
 
02 ๒๘๓๑ ๕๐๐ ต่อ ๑๕๖๘ 
08 6910 1899 
โทรสาร 02 3560 561 

  
 
1. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ 
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
02 356 0563 
โทรสาร 02 3560 564 

   
   ๕.๒ กรมพลศึกษา 

 
1. นายกิตติพงษ์  โพธิ์มู 
อธิบดีกรมพลศึกษา                         
 
2. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน                
รองอธิบดีกรมพลศึกษา 

 
02 ๒๑๔๖ 1๙๔ 

 
 
๐๒ ๒๑๕๕ ๗๙๘ 

 
1. นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ 
ผอ.ส านักการกีฬา 
 
2. นายวินิตย์ จันทร์มนตรี                  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานการกฬีา 

 
๐๒ ๒๑๖๕ ๖๗๘ 
/ 08 ๑๘๔๐ ๘7๘7 
 
๐๒ ๒๑๖๗ ๘๗๓ 

 
1. นางสาวอรุณนีย์ เอ้ือเฟ้ือสุข 
ผอ.กลุ่มแผนงาน กรมพลศึกษา 
02 2146 321 

 

๖. กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
  ๖.๑ ส านักงานปลัด 
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

 
 
1. นายสมคิด  สมศร ี
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 

 
 
08 9810 0068 

 
 
1. นางสาวอัญชลี  อิ่มไชยฤทธ ์
 

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

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



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

   
  ๖.๒ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

 
 

 
02 6596 013 

 
1. นายภักดี  พวงจิตร 
กองกิจการนิคมสร้างตนเองและ
พัฒนาชาวเขา 

 
02 2821 810  
/ 08 1882 2727 
 
02 6596 041 
โทรสาร 02 2800 284 

 
1. นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง 
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
02 6596 226 

   
  ๖.๓ กรมกจิการเด็กและ
เยาวชน 

  
02 2555 850-7 
02 2539 116-7 
โทรสาร  
02 651 6483 

    
1. นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม 
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
02 6516 904 

๗. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
  ๗.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

 
 
๑. นายอนันท ลิลา                  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
 
๒. นางสาวนฤมล นุตยะสกุล                    
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
 

 
 
02 2818 864 
 
 
02 2827 298 / 
08 1754 1796 

 
 
1. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
 
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ กิ่งใย 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 
 
02 281 0629  
/08 1820 1088 
 
02 281 0629 

 
 
1. นายพีรพันธ์ คอทอง 
ผอ.ส านักแผนงานโครงการพิเศษ 
02 2815 955 ต่อ 141 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

   
  ๗.๒ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

 
1. นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก 
ผอ.ส านักแผนงานและโครงการ
พิเศษ 

 
08 9968 5762 
โทรสาร  
02 2822 848 

 
1. นางสาวจรัสศรี แก้วเกาะสะบา้ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

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

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

   
  ๗.๓ กรมประมง 

 
1. นางอารีย์ อินทรสมบัติ 
ผู้ตรวจราชการกรม 
 
2. นายเชาว์ ศรีวิชัย 
หัวหน้ากลุ่มวิจยัและพัฒนาถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมง  

 
0 2562 0527 / 
08 1372 1530 
02 5799 151 
08 7513 6709 
02 5580 213 

 
1. นายปรีชา พาชื่นใจ 
นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

 
0 2579 9151  
/ 08 1304 6257 
 
02 5620 564 
โทรสาร 02 5620 564 

 
1. นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย 
ผอ.กองแผนงานกรมประมง  
02 5620 539 

   
  ๗.๔ กรมปศุสัตว์ 

 
1. นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศสุัตว ์
 
2. นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย 
รองอธิบดีกรมปศสุัตว ์
 
 

 
0 2653 4444  
ต่อ 2222 
 
โทรสาร  
0 2653 4900 
 
 

 
1. นายวรกร อินทแพทย์ 
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ  
ส านักส่งเสรมิและพัฒนาการปศสุตัว์ 
 
2. นางสาวนพเก้า กะตากูล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ กองแผนงาน 

 
02 653 4444 ต่อ 2273 /  
08 1๗๓๙ ๙๒๓๔ 
 
 
0 2653 4444 ต่อ 2253      
โทรสาร 0 2653 4460 
 

 
1. นายเชาวฤทธ์ บุญมาทิต 
ผอ.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
กรมปศุสตัว ์
02 6534 444 ต่อ 2212 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

   
  ๗.๔ กรมปศุสัตว์ (ต่อ) 

 
3. ผอ. อวยชัย ชัยยุทธโธ 
ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนา 
การปศุสตัว ์

 
08 5660 9843 

 
 

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

 

   
  ๗.๕ กรมพัฒนาท่ีดิน 

 
1. นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข 
รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
 
๒. นายปรีชา โพธิ์ปาน  
ผอ.ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต12 

 
08 1701 8179 
๐๒ ๕๗๙๕ ๒๑๒ 
 
๐๒ ๙๔๑๒ ๙๒๔ 
  

 
1. นางอรอุมา สรรพสิทธ์โยธิน               
ผอ.กลุ่มโครงการพเิศษ  
กองแผนงาน                            
                      

 
02 5790 923  
โทรสาร 02 5790 923 
 
02 5790 923  
โทรสาร 02 5790 923 
เบอร์กลาง สลก.  
02 5625 100  
ต่อ 1314 1316 

 
1. นางตุลยา จงสกุล 
ผอ.กลุ่มแผนงานกรมพัฒนาท่ีดิน 
02 5795 212 

  
  ๗.๖ กรมวิชาการเกษตร 

 
1. นายดิเรก  ตนพยอม 
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 
 

 
08 1875 1877 

 
๑.นางศรินณา ชูธรรมธัช 
นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
เขตที่ ๘ 

 
08 6908 4260 
 
 
 

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



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

 
 ๗.๖ กรมวิชาการเกษตร (ต่อ) 

 
2. นายอานันท์ เลิศรัตน์ 
ผอ.กลุ่มโครงการพเิศษ  
กองแผนงานและวิชาการ 

  
๒. นางอนงค์ คุ้มโหมด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ กองแผนงานและวิชาการ 
 

 
08 1822 1145 
 
02 5790 580 
โทรสาร 02 5795 248 

 

   
  ๗.๗ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
1. นายน าชัย พรหมมีชัย 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร 
ฝ่ายบรหิาร 
 
2. นางดาเรศ กิตติโยภาธ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาการ
เกษตรพื้นที่เฉพาะ 
 

 
02 5793 794 
โทรสาร  
02 5793 020 

 
02 9406 975 
โทรสาร  
02 5793 010 
02 5793 005 
โทรสาร  
02 5799 540 

 
1. นายพิสิษฐ์ อัจฉฤกษ ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนงาน  
กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 
2. นายธรรมนูญ ธิดา  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กองแผนงาน  
กรมส่งเสรมิการเกษตร               

 
โทรสาร ๐2 9๔๐๖ ๐๒๖ 
 
 
 

 
1. นายพีรพร พร้อมเทพ 
ผอ.กองแผนงานกรมส่งเสริม
การเกษตร 
02 9406 060 
 

    ๗.๘ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 1. นายค ารณ  พวงมณี 
ผู้ตรวจราชการกรม 
 
2. นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

08 9840 9976 
 
๐๒ ๒๘๑๑ ๘๙๒/ 
๐๘ ๕๘๑๑ ๔๗๑๐ 

1. นางสาวกุลยา ทองเพชรนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ 

02 6285 516 /  
08 ๙๔๕๖ ๖๖๕๐ 
  
02 2811 900 ต่อ 200 
02 2810 232 
โทรสาร 02 2685 512   

1. นายภานุวัฒน์ ณ นครพนมม 
ผอ.กองแผนงานกรมส่งเสริม
สหกรณ ์
02 2811 892 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

   
  ๗.๙ กรมการข้าว 

 
1. นายขจร  เราประเสริฐ 
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตรข์้าว 

 
02 5614 202 
 

 
1. นางเกศราภรณ์ สุวรรณชนะ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
02 5614 463 
โทรสาร  
02 5614 463 
02 5613 899 
โทรสาร  
02 5614 048 

 
1. นายขจร เราประเสริฐ 
ผอ.การส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว  
02 5610 182 

   
  ๗.๑๐ กรมหม่อนไหม 

 
1 นายอภัย สิทธิสังข ์
อธิบดีกรมหม่อนใหม 
 
2. นายสุเทพ ขวัญเผือก 
ผอ.ส านักบริหารกลาง 

 
๐๒ ๕๕๘๗ ๙๒๔-๒๖  
ต่อ ๑๑๖ 

 
๐๒ ๕๕๘๗ ๙๒๔-๒๖  
ต่อ ๑๑๔ 
/08 ๔๔๓๘ ๗0๙๘ 
 

 
1. นายภณันก์กิจ สุทธภกัดี 
ผอ.ส านักหม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติฯ์ เขต ๕ จังหวัดชุมพร 
 
2. นายอดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 
ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ นราธิวาส 
 

 
0๙ ๒๒๗1 ๘2๓๖ 
 
 
 
02 5587 924  
ต่อ 103 
02 5587 927 

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

๘. กระทรวงคมนาคม 
  ๘.๑ กรมทางหลวงชนบท 

 
1. นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวษีน                               
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท                                 

 
๐๒ ๕๕๑๕ ๑๗๔ 

 
1. นายโชค  นวลได้ศรี 
ผอ.ส านักทางหลวงชนบท  
ที่ ๑๒ (สงขลา) 
 
 

 
0๗ ๔๒๔๑ ๑๕๙ /  
๐๗ ๔๒๕ ๑๑๕๙ 
 
๐๒ ๕๕๑๕ ๖๕๕  

 
1. นายผลุงศักดิ์ สรุจิก าจรวัฒนะ 
ผอ.กองแผนงาน กรมทางหลวง
ชนบท 
02 5515 702 

 



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

บริหาร 
หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

 
  ๘.๑ กรมทางหลวงชนบท
(ต่อ) 

   
2. นายธนะชัย หล่ออภิบาลกลุ 
ผอ.กลุ่มพัฒนาโครงข่ายทาง  
ส านักแผนงาน 

 
08 9219 4606 
โทรสาร 02 5515 668 

 

๙. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๙.๑ กรมป่าไม ้
 

 
1. นายชลธิศ  สุรสัาวดี 
อธิบดีกรมป่าไม ้

 
02 9406 314 ต่อ 
5199,5173,5179 
โทรสาร 
02 5798 611 
 

 
ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

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

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

 
  9.2 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง 
 

 
1. นายโสภณ  ทองดี 
รองอธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
 

 
02 1411 227 
โทรสาร  
02 1439 237 

 
นายสุชาติ  รัตนเรืองศรี 
เจ้าพนักงานประมงช านาญการ 

 
08 9656 8562 

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

 

 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

๑๐. กระทรวงพาณิชย์ 
   ๑๐.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ์

 
1. นายสถาพร ร่วมนาพะยา 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 

 
02 5076 905 

 
1. นางสาวสุพรรณษา ไกลสถิตย์ 

 

 
02 5075 859 -61 
08 5710 8225 

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

   
 ๑๐.๒ กรมการค้าภายใน 

 
1. นางสาววิบลูย์ลักษณ ์ร่วมรักษ์ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน 

  
1. นางสาวญาณี  ศณีมณี 

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

 
1. นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ 
ผอ.ส านักสารสนเทศและ
แผนงานการค้าภายในประเทศ 
02 5475 364 

๑๑. กระทรวงมหาดไทย 
   ๑๑.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   
1. นางสาวสมทรง บุญญภัทโร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 
 
 
2. นายรุจภัทร ฐอสุวรรณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
 

 
08 4842 2209 
 
  
 
 
02 2222 148 
08 9671 0777 
โทรสาร 02 2224 162 

 
1. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ ์
ผอ.ส านักนโยบายและแผน  
02 226 5886 
 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
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กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๑.๒ กรมการปกครอง 

 
1. ร้อยต ารวจโทอาทิตต์ บุญญะโสกัส 
อธิบดีกรมการปกครอง 
 
2. นายประดิษฐ์ ยมานันท์ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง 

3. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา                                
ผอ.ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 

 

 
09 2246 1919 
 
 
 
02 2249 494 / 
08 1848 763๒ 
 
02 2210 151  
ต่อ 3160 

 
1. นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ ์
ผอ. ส่วนประสานราชการ 
ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 
กรมการปกครอง 
 
2. นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานปกครอง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน
ประสานส านักกิจการความมั่นคง
ภายใน 
 
3. นายดิเรก  ทวีแก้ว 
หัวหน้าศูนย์ประสานงานการ
ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่วนประสานราชการส านักกิจการ
ความมั่นคง 
 
4. นายมุสตอฟา มะสะอะ 
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
 

 
02 2236 740/ 
02 2226 0532 
 
โทรสาร 02 2236 740 
 
08 4875 4189 
 
 
 
 
02 2236 740 
/02 2226 0532 
 
 

 
1. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการปกครอง 
02 222 4138  
02 222 5824  



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
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กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๑.๓ กรมที่ดิน 

 
1. นายอภินันท์  ซ่ือธานุวงศ์ 
อธิบดีกรมที่ดิน  

  
1. นางเสาวนีย์  วิศาลธรรมกร 
หัวหน้าฝ่ายแผนกงานส านักงาน
มาตรฐานการออกหนังสือส าคัญ 

 
02 5033 812 
08 7498 2071 
โทรสาร 02 5033 398 
 
โทรสาร 02 5790 923 
 
02 5611 995 
โทรสาร 02 5620 313 
 
02 1415 511 
โทรสาร 02 1439 011 

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

    
   ๑๑.๔ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 

 
1. นาสาวศิระภา วาระเลิศ 
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

  
1. นางสมจิตร  ปินะศิลป 
ผอ.ส านักสนับสนุน 
และพัฒนาตามผังเมือง 

 
08 1174 4200 
 
08 1651 4140 
โทรสาร 02 2994 708 
 

 
1. นายสุเมธ มีนาภา 
ผอ.กองแผนงาน  
กรมโยธาและผังเมือง 
02 2994 131  
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กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๑.5 กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

 
1. นายพดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสด์ิ 
ผอ.ส านักพัฒนาและส่งเสรมิการ
บริหารท้องถิ่น 

 

 
๐๒ ๒๙๙๔ ๒๑๗ 

                                                             
๑. นางสาวกาญจน์ขนิษฐา เอกแสงศร ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๒. นายโสพรรณ์ สืบบุตร  
นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

 
๐๒ ๒๔๑๙ ๐๐๐  
ต่อ ๒๑๑๔ 
 
๐๒ ๒๔๑๙ ๐๐๐  
ต่อ ๒๑๒๒  
ต่อ ๔ 
โทรสาร 02 2432 230 
 

 
1. นายวรพจน์ เอ่ียมรักษา 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ
มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
02 2419 000 ต่อ 5401 
 

๑๒. กระทรวงยุติธรรม 
   ๑๒.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 
 

 
08 1751 9915 
02 1415 11 
๐๒ ๑๔๑๕ ๑๑๗ 

 
1. นางสาววันรพี ขาวสะอาด 
นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ 
 
 
2.นางสาวขวัญหญิง ม้านสะอาด 
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตัิการ 
 
3. นางสาวนวลแพร กุลธ ารง 
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบตัิการ 
 

 
๐๒ ๑๔๑๔ ๙๕๑ 
08 9203 4997 
08 6570 0786 
 
08 3072 1979 
 
 
08 2584 1488 

 
1. นายโกมล พรมเพ็ง 
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 
02 1415 319 
โทรสาร 02 1438 268 
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กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

๑๓. กระทรวงแรงงาน 
   ๑๓.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน    

 
1. นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
๒. นางอุดมลักษณ์  สอนสาร ี
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

 
 

 
08 4700 9963 

 
1. นางอชิรญาณ์ แสนธินันชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
2. นายชาญวิทย์  ธนันชัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎบิัติการ 

 
๐๒ ๒๓๒ ๑๒๖๙ 
08 1750 9494 
 
02 2321 269 
โทรสาร 02 2481 026 
 

 
1. นางอุดมลักษณ์ สอนสาร ี
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
02 2321 267 

    
   ๑๓.๒ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

 
1. นายกรีฑา สพโชค 
อธิบดีกรมฝมีือแรงงาน 

 
 

 
1. นายสิทธิชัย  สุดสวาท 
นักวิชาการฝีมือแรงงานช านาญการ 
กองแผนงานสารสรเทศ 

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

 
1. นางสาวชุติมา เหตานุรักษ ์
ผอ.กองแผนงานและสารสนเทศ  
กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 
02 2476 630 

๑๔. กระทรวงวัฒนธรรม 
   ๑๔.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  
02 2470 013 ต่อ 
1103 
โทรสาร  
02 6453 055 
 

 
1. นางสาวสุกัญญา โพธิ์เสถียร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ  

 
02 4228 748 / 
08 9204 8716 
 
 
โทรสาร 02 4228 749 

 
1. นายประสพ เรียงเงิน  
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
02 4228 868 
โทรสาร 02 4228 866 
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และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๔.๒ กรมการศาสนา  

  
02 4418 685 / 

 
1. นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์  
นักวิชาการศาสนาช านาญการ 

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

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

   
   ๑๔.๓ กรมศลิปากร 
(ส านักศิลปากรที่ ๑๓ 
สงขลา) 

 
๑. นายพีรพล  พิษณุพงศ์ 
รองอธิบดีกรมศลิปากร 

  
1. นางสาวศิริพร สังข์หิรัญ 
นักโบราณคดีช านาญการ     
ส านักศิลปากรที่ 13 สงขลา 
 
2. นายปัญญา พูนศิริ 
นายช่างเทคนิคอาวุโส 
ส านักศิลปากรที่ 13 สงชลา 
 

 
08 9976 2731 
 
 
07 4330 255-6 
02 2217 811 
โทรสาร 02 2211 812 
 

 
1. นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานโครงการและ
วิเทศสัมพันธ์ สังกัดส านักบริการ
กลาง กรมศลิปากร 
02 4468 050 

    
   ๑๔.๔ กรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 

  
 
 

 
1. นางสาวบุญทอม  นึกธรรม 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาพิเศษ 

 
08 9750 4842 

 
1. นางอรอนงค์ ไทยุวงศ์ 
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
02 4228 928 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๔.๕ ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

  
02 4418 685 / 

 
1. นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์  
นักวิชาการศาสนาช านาญการ 

 
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 

๑๕. กระทรวงศึกษาธิการ 
   ๑๕.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

 
1. นายชัยยศ กลิ่นสุวรรณ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.นายวีรกุล อรัณยะนาค 
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
02 6285 612 
 
 
08 1837 7003 

 
1. นางสาวทัศนี พิศาลรัตนกุล 
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. นางสาวจ านง วิรมรัตน์ 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนปฎิบัติการ 
 

 
08 1817 491๘ 
 
 
02 6286 159/ 
02 2286 160  
  
โทรสาร 02 6286 159 

 
1. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย 
ผอ.ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
02 6285 638 – 9 ต่อ 1137 

    
   ๑๕.๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
1. นายโพยม อิ่มวง 
ผู้ชวยเลขาธิการ สพฐ. 

  
1. นายนพพร มากคงแก้ว                    
ผอ.ส านักพัฒนาการศึกษาเขต
พัฒนาการพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 
 

 
02 2885 910-14 
 
08 ๑๓๔๒ ๔๒๙๔ 
02 2885 532-6 
โทรสาร 02 2829980 
02 2885 942 

 
1. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก  
ผอ.ส านักนโยบายและแผน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
02 2885 528 – 30  
โทรสาร 02 6288 887 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 
 
 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๕.๒ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ต่อ) 

   
 
2. นายฉัตรชัย แก้วจันทา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

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

 
 

    
   ๑๕.๓ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
1. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
๐๘ ๑๙๒๒ ๗๕๙๖ 

 
1. นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ            
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 
2. นางสาววัฒนาโสภี สุขสะอาด 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 
3. นางสาวมานิดา นุ้ยเล็ก             
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักนโยบายและแผน 
 

 
02 6105 301 / 
๐๘ ๕๔๘๙ ๕๖๔๐ 
 
02 6105 418   
๐๘ ๑๘๔๔ ๓๖๐๐ 
02 6105 418 ถึง 19 
โทรสาร 02 3545 460 
 
02 3545 532 
02 6105 361  
/ ๐๘ ๙๒๙๓ ๓๖๖2 

 
1.นางสาววัฒนาพร สุขพรต 
(รักษาการราชการแทน)  
ผอ.ส านักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
02 6105 348 
โทรสาร 02 3545 582 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๕.๔ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
๑. นายสักรินทร์ สันหมุด 
ผอ.ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

 
๐๘ ๑๘๙๖ ๑๒๐๙ 

 
๑. นางสุรีพร สังข์อ่อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการส านักนโยบายและ
แผน 

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

 
1. นายพีรพล พูลทว ี
(รักษาการ) ผอ.ส านักนโยบาย 
และแผนการอาชีวศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
02 2802 945  
/ 02 2815 555 
โทรสาร 02 2804 487  

    
   ๑๕.๕ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

 
1. ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ 
 
2. รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปตัตาน ี
 
3. ผศ. นพพร  เหรียญทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายระบบ
สารสนเทศและกายภาพวิทยา
เขตปัตตาน ี

 
๐๘ ๐๗๐๒ ๘๘๑๑ 
 
 
๐๘ 1540 2012  

 
 
 
08 1541 3251 

 
1. นายวีระพงศ์ อาภารัตนคุณ 
ผอ.กองแผนงาน 
 
2. นางสาวซีตีบีเดาะ บากา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 
๐๘ ๖๔๘๐ ๙๒๔๙ 
 
 
๐๘ ๑๖๙๘ ๒๙๖๖ 
 
07 4282 000 
โทรสาร  
07 4558 941 
 
 

 
1. นางสาวอารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย 
ผอ.กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
07 4282 060 

 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 
   
   ๑๕.๖ มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัยะลา 

                                              
1. ผศ.ดร. อับดุลรอชะ วรรณอาลี                                               
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

 
๐๘ ๑๗๓๘ ๑๓๑๒ 

 
1. นายมนตรี อุดมพงศ์                          
ผอ.ส านักการกีฬา 

 
 

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

 
1. นางสาวทวีวรรณ ทองนวล 
ผอ.กองนโยบายและแผน  
ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
07 3299 614  
(เบอร์ภายใน12001) 
โทรสาร 07 3299 615 

    
   ๑๕.๗ มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสงขลา 

 
1. อาจารย์พินิจ ด ารงเลาหพันธ์  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 
2.ผศ. อ้อยทพิย์ พลศรี 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
08 1๙๙๐ ๗๓๑๗ 
 
08 0863 0891 

 
1. นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
 
2. นางปริยา ทิพย์จันทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
08 7391 9366 
 
 
08 0139 1774 
โทรสาร07 4336 929 
 

 
1. นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
07 4336 933  
(แจ้งเบอร์ภายใน1146) 

    
   ๑๕.๘ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

 
1. ผศ.ประทีป หมวกสกลุ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์

 
๐๘ ๑๙๕๗ ๑๑๕๙  
07 3709 030  
ต่อ 1126 

 
1. นางพิไล ชูเกื้อ                   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
2. นางสาวพรปวีณ์ ไพมณ ี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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

 
1. นางวาสนา เพ็ชรวงศ์ 
ผอ.กองนโยบายและแผน  
ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
07 3109 030 - 58 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 
   
   ๑๕.๙ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
1. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

 
๐๒ ๒๑๘๑ ๐๕๔  
ต่อ ๑๔๓ 

 
1. ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ 
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
๐๘ ๑๓๐๗ ๐๒๐๓ /   
๐๒ ๒๑๘๑ ๐๘๑ ต่อ ๓๐๗ 
 
02  2810 171 
โทรสาร 02 2810 197 
 

 
1. รศ.ทพ.นพ. ดร.สิทธิชัย ทัดศร ี
รองอธิการบดีที่ก ากับดูแลด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
02 2180 222 – 7 
โทรสาร 02 2180 225 

    
   ๑๕.๑๐ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน 

  
02 2800 091-6  
ต่อ 4044 
โทรสาร 02 2804 162 
02 2811 588 

  
 

 
1. นางสาววนิดา สุภัทรกุล 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
สถาบันวิทยาลยัชุมชน 
02 2800 091-6 ต่อ 4044,4054 

๑๖.กระทรวงสาธารณสุข 
   ๑๖.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 
1. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 
2. นพ.ยอน จิระนคร                   
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 

 

 
02 5901 606 

 
 
 
08 ๑9๙๐ ๒๗๑๐ 

 
1. นายประเวศ หมีดเส็น 
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 
2. นางณิชากร ศิริกนกวิไล          
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 

 
08 ๙๒๙๔ 0๕๐๕ 
 
 
08 ๑๘๓๐ ๒๘๔๔ 
02 5901 383-5 

 
1. ดร.นพ.พงศธร พอกเพ่ิมดี 
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
02 5901 000 

 

 
 
 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

๑๗. กระทรวงอุตสาหกรรม 
   ๑๗.๑ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
1. นายเดชา จาตุธนานันท์                     
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

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

 
1. นายธรรมนูญ เกตุแก้ว                     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์
 
2. นายคงฤทธิ์ คงปราบ                   
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ  ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
 

 
02 2023 179 / 
08 7700 4103 
โทรสาร  
0 2202 3158 - 9 
 
 
02 2023 175 / 
08 9725 1083 
โทรสาร 0 2202 3158 - 9 

 
1. นายเดชา จาตุธนานันท์ 
ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
02 202 3155 

    
   ๑๗.๒ กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

 
1. นายกอบชัย สังสิทธสิวัสดิ ์                  
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
 
2. นายประสงค์ นิลบรรจง 
ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรม 
รายสาขา ๑ 

 
08 1670 3111 

 
 
08 1875 9648 

 
1. นายประสาทสขุ นิยมราษฎร ์
นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ
พิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ภาค 4  
 
2. นายพีรพงศ์ สุวรรณนิล             
นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ 

 
08 1666 6353 
07 4211 906  
(คุณ สุชาติ ศูนยส์งขลา) 
 
08 1798 7437 
 
โทรสาร 02 3543 152 

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

 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

๑๘. ส่วนราชการที่ไม่
สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือ 
หน่วยงาน 
   ๑๘.1 ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 
 
 
 
1. นายประสงค์  จักรค า 
ผู้ตรวจราชการ 

 
 
 
 
08 9627 6849 

 
 
 
 
1. นายวสวัตต์ิ  จิตติธีระสิทธ ิ
ผอ.ส านักงบประมาณและพัฒนาวดั 
 
 
2. นายทวียศ ใหม่ทุ่ม 
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 

 
 
 
 
08 4704 3835 
02 4414 503 
โทรสาร 02 4414 503 
 
02 4414 539 / 
08 6491 7424 
โทรสาร 0 2441 4535 
 

 
 
 
 
1. นางหน่ึงฤทัย พูลลาภ 
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
02 4414 510 

    
   ๑๘.2 ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

 
1. พลต ารวจตรสีาคร ทองมุณ ี
รอง ผบช.ศชต 
 
2. พลต ารวจตรี รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ 
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบตัิการ
ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 
08 2535 3535 

 
08 4449 4469 

 

 
1. พันต ารวจเอกหญิง นพวรรณ ถริะวุฒิ                                             
ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ 3  
กองบังคับการอ านวยการ  
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
 
2. พันต ารวจโท สัญญา  โพชสาลี 
รอง ผกก.ฯ ฝอ.3 บก อก. ศสต. 

 
08 1619 2900 
 
 
 
08 4300 1666 
 
 
02 2052 760 
โทสาร 02 2513 913 

 
1. พลต ารวจโท รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ 
ผู้บัญชาการส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ 
02 2053 378 
โทรสาร 02 2515 326 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   ๑๘.3 ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
1. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ 
รองเลขาธิการ ศอ.บต. 
 
2. นายนิพนธ ์ อินทรสกุล 
ผู้อ านวยการส านักประสาน
นโยบายสังคมจิตวิทยา 
 
3. นายอ านาจ ชูทอง 
ผอ.ส านักประสานนโยบาย 
ยุทธศาสตร ์

 

 
09 3584 8750 
 
 
08 1897 2214 

 

 
1.นายส าอาง ศิริรัตน์ 
นักวิเคราะห์ประมาณช านาญการพิเศษ 
 
2. นายทิวากร  พิศาลศฤษดิกรรม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. นายตระกูล หนูนิล                          

เจ้าหน้าท่ีปกครองช านาญการ 

 
08 6986 1478 
08 4704 3825 
 
 
08 7065 660 
08 1866 1923 
 
08 1272 9535 

 
1. นายอ านาจ ชูทอง 
ผอ.ส านักนักนโยบายและแผน ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
08 5484 2136 

19. หน่วยงานของศาล 
   19.1 ส านักงานศาล
ยุติธรรม 

  
02 5128 448 
 

 
1. นางสาวแสงเดือนวิไล  บูรณฤกษ ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ 

 
02 5412 302 ต่อ 201 
 

 
1. นายระบิล จันทรภิรมย ์
ผู้บริหารส านักแผนและงบประมาณ 
ส านักงานศาลยุติธรรม 
02 5412 302/ 02 5412 
304 02 5412 344 
โทรสาร 02 5412 025 /  
025412 321 
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กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 
20. รัฐวิสาหกิจ 
   20.1 ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

  
โทรสาร 02 5586 216 
02 5586 999 
โทรสาร 02 5586 902 

   
1. นายนภดล ศรีสรรค ์
ผอ.ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 
02 5588 447 

    
   20.2 ธนาคารออมสิน 

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

   
1. นายธัชพล กาญจนกูล 
รองผอ.ธนาคารออมสินอาวุโส  
กลุ่มยุทธศาสตร ์
02 2998 000 

 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. พ.ศ. 2559  
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร หมายเลขติดต่อ ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ     หมายเลขติดต่อ    ผู้รับผิดชอบแผนของหน่วยงาน 

    
   20.3 ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 

 
1. ร้อยโท สุรก าพล อดุลยรัตน์     
ผอ. ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 
2. นายจิรศักดิ์ วิชัยกุล                  
ผอ.ฝ่าย ฝ่ายนโยบายรัฐ 
 
 
 
 
3. นางสาวมาลีวัลย์  กลิ่นบุบผา 
ผู้จัดการบริหาร ส่วนราชการและ
สนับสนุนสินเช่ือนโยบายรัฐ 
ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

 
08 ๑๙๕๙ ๐๐๖๔ 

 
๐๘ ๕๔๘๘ ๒๕๑๐ 
 
09 5936 3993 
02 6506 999  
ต่อ 5157 
โทรสาร  
02 2045 016 
 
02 6506 999 
โทรสาร 02 6643 545 
02 2042 799 
 

 
1. นายอรุณ เพชรรักษ ์
ผู้จัดการอาวุโสบริหารส่วน  
ส่วนวางแผนโครงการและงบประมาณ 
 

 
๐๘ ๕๖๖๐ ๖๑๐๒ 
 
 
 

 
1. นางสาวยุพาภรณ์ สูหมัน 
ผู้ช่วยผู้จัดการเจ้าหน้าที ่
นโยบายวางแผน 
02 2650 6999 

 

 
 
 
 

 



คณะผู้จัดท ำแผนปฏิบัตกิำร กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
ที่ปรึกษำ 

คณะผู้บริหำร สล.คปต. 
พลเอก ทวีป เนตรนิยม   เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ผอ.สล.คปต. 
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ  รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ/รอง ผอ.สล.คปต. 
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ร.น. รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. 

/รอง ผอ.สล.คปต. 
ผู้ประสำนงำน สล.คปต. 
พันเอก ฐกร เนียมรินทร์   รองเลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 4 สน.  
นายสมมิตร โตรักตระกูล   นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ 
     ส านักงบประมาณ/สล.คปต. 
นางดาหวัน สุวินัย   นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ 
     ส านักงบประมาณ/สล.คปต. 
 

คณะผู้จัดท ำ  

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติราชการผู้ชว่ยเลขาธิการ ศอ.บต. 
  /หัวหน้าส านักงาน ผอ.สล.คปต. 

พันเอก เฉลิมพล จินารัตน์   หัวหน้าฝ่ายประสานแผนและติดตามผลด้านความมั่นคง 
ร้อยโท ธรรมสรณ์ วงษ์เกิดศรี  คณะท างานฝ่ายประสานแผนและติดตามผลด้านความมั่นคง 
นางสาวรัชต์ภา เรขะรัชวุฒิ  ฝ่ายประเมินผล 
นางสาวพัชริสาณ์ ธนะไพรรักษ์  ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นายสิโรตม์ บุญประเสริฐ   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นายรชฏ ปราการพิลาศ   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นางสาวแสงนภา กออุดม   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นายสุรณรงค์ หอสุวรรณ   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นายวิธวัช จันทร์แก้ว   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นายสรพงศ์ อ่องแสงคุณ   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นายปฐรัช ตันตระกูล   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นางสาวศศิธร เชี่ยวเวช   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นายกิตติชัย ปละวุฒิ   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นางสาวฐิติรัตน์ สุคนธ์ทิพย์  ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
นางสาววนิดา บ้านเป้า   ส านักงาน ผอ.สล.คปต. 
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