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ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓               
ซ่ึงก ำหนดให้น ำเสนอสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเสนอรัฐสภำ
เพ่ือทรำบ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทำงหลักในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติงำนด้ำนกำรพัฒนำและมิตงิำนด้ำนควำมมั่นคง 

ในกำรจัดท ำนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ได้ใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
กว้ำงขวำงจำกภำครำชกำร ภำควิชำกำรทั้งในส่วนกลำงและระดับพ้ืนที่ รวมทั้งผู้น ำศำสนำ ภำคประชำสังคม 
และเอกสำรทำงวิชำกำร โดยกรอบทิศทำงยังคงควำมต่อเนื่องในประเด็นที่ได้รับกำรยอมรับจำกนโยบำย                 
กำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๗ ซึ่งน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน 
"เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ" และ"ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง" รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเอกภำพ
กำรบูรณำกำรของทุกหน่วยงำนเพ่ือแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ และกำรด ำเนินกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒ ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
มุ่งให้ “สังคมจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย ปรำศจำกเงื่อนไขควำมรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคน
ได้รับกำรปกป้อง พัฒนำบนพื้นฐำนสังคมพหุวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเสริมสร้ำงสันติสุข
อย่ำงยั่งยืน” และมีวัตถุประสงค์ ๖ ประกำร เพ่ือ (๑) ให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย สงบสันติ     
(๒) พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในพ้ืนที่ (๓) ให้สังคมไทยและสังคมในพ้ืนที่ยอมรับและเห็นคุณค่ำของกำร
อยู่ร่วมกันภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  (๔) พัฒนำ
ศักยภำพของคน สังคมและเศรษฐกิจ (๕) สร้ำงควำมเชื่อมั่นและหลักประกันควำมต่อเนื่องของกระบวนกำร
พูดคยุเพ่ือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ (๖) สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
ต่อสังคมท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ  

ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติร่วมกับหน่วยงำน                  
ที่เก่ียวข้อง จัดท ำตำรำงประสำนสอดคล้องแสดงควำมเชื่อมโยงภำรกิจงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒ โดยก ำหนด
หน่วยงำนเจ้ำภำพ และหน่วยงำนรับผิดชอบชัดเจน ส ำนักงำนสภำควำมม่ันคงแห่งชำติมุ่งหวังให้ทุกส่วนรำชกำร
และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมพลังขับเคลื่อนนโยบำยฯ ดังกล่ำว ไปสู่กำรปฏิบัติในลักษณะบูรณำกำรร่วมกัน
อย่ำงมเีอกภำพ และมีประสิทธิภำพ  
  

     พลเอก ทวีป เนตรนิยม  
  เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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 ๑. ความน า 
   นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จัดท าขึ้น            
ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ที่ก าหนดให้ส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดท านโยบายดังกล่าวเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี พิจารณา              
ให้ความเห็นชอบ และให้คณะรัฐมนตรีน าเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบตามล าดับ โดยก าหนดให้มีเนื้อหาของนโยบาย
ครอบคลุมอย่างน้อยในด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง รวมทั้งให้น าความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
มาประกอบการจัดท านโยบายให้ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 

  การจัดท านโยบายครั้งนี้ ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ได้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
รับฟังความคิด เห็นจากทุกภาคส่วนที่ส าคัญ ได้ แก่  หน่วยงานภาครั ฐ  นักวิชาการใน พ้ืนที่  และ 
ในส่วนกลาง ผู้น าและผู้แทนศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน สตรีและเยาวชน และผู้ต้องขัง 
คดีความมั่นคง ประกอบกับข้อมูลเอกสารวิชาการ การเข้าร่วมรับฟังในเวทีสัมมนาที่เกี่ยวข้อง และการติดตาม
ประเมินผลนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
 

  โดยสรุปแล้ว นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับนี้ ยังรักษาแนวทาง 
ที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง คือ การแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน  
"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเอกภาพ และการบูรณาการ
ของทุกหน่วยงานในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติงาน    
ในพ้ืนที่ การก าหนดให้กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้
ความส าคัญกับความต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือที่จะท าให้การพูดคุยเป็นส่วนส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความส าคัญกับสังคมพหุวัฒนธรรมเฉพาะพ้ืนที่ 
 

 ๒.  สถานการณ์ 
  ในอดีต สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ถูกน ามาเป็นเงื่อนไข
ของปัญหา คือ ชาติพันธุ์  ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ รวมทั้ง 
ประชาชนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิถีชีวิตเพ่ือด ารงอยู่ในสังคมไทยภายใต้ความเข้าใจ และ
การยอมรับบนพ้ืนฐานของความเป็นอัตลักษณ์ดังกล่าว อนึ่ง การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก
คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ มีความรู้สึกคับแค้นใจ และรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ด าเนินงานของภาครัฐ จึงน ามาเป็นเงื่อนไขขยายผล และต่อสู้ด้วยการใช้ความรุนแรง ส่งผลท าให้เกิดบรรยากาศ
ความกลัว ความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน และประชาชนกับประชาชน รวมทั้งยังส่งผลกระทบทางตรง
และทางอ้อมต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ความไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงของคนบางกลุ่ม ยังคงถูกใช้เป็นเงื่อนไขสร้างความชอบธรรมในการ
ก่อเหตุรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนมีความหวาดระแวง และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ
บางคน ในขณะที่การพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา ไม่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมถึง การบริหารจัดการของภาครัฐที่ขาดเอกภาพ และการบูรณาการการท างานร่วมกัน
อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบดังกล่าว 
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  ปัจจุบัน สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีความรุนแรงและ
ความไม่สงบต่อเนื่อง และยังคงน าปัจจัยหลักเดิม คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ มาเป็น
เงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง ด้วยเป็นปัญหา
ความรุนแรงที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อน และเชื่อมโยงกันใน ๓ ระดับ คือ 1) เงื่อนไขระดับบุคคล      
ซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ การสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ภัยแทรกซ้อน และการใช้
ความรุนแรงอันมีเหตุจากความแค้นและความเกลียดชัง 2) เงื่อนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครอง
และการบริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจแล้วก็ตาม แต่ประชาชนบางส่วนยังรู้สึกไม่สามารถ
สนองตอบกับความต้องการ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และขาดอ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเองอย่างแท้จริง และ 3) เงื่อนไขระดับวัฒนธรรม ประชาชนไทยมลายูในพ้ืนที่บางส่วน รู้สึกแปลกแยก 
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
หวาดระแวง และมีอคติ ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่  จึงเป็นเงื่อนไขที่ท าให้คนในพื้นที่
บางส่วน ยอมรับหรือเห็นด้วยกับฝ่ายท่ีใช้ความรุนแรง และเป็นเงื่อนไขส าคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ หยิบยก
มาใช้เป็นข้ออ้าง เพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตน 
 

  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนภายในสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการปรับตัวและการ
รักษาอัตลักษณ์ให้การก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งการเผชิญกับปัญหาภัยแทรกซ้อนที่ส าคัญ 
คือ ปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ปัญหาความยากจน และความรู้สึกไม่เป็นธรรมในสังคม ตลอดจน ยังมีปัจจัย
เสริมที่เป็นแรงหนุน คือ กระแสจากภายนอก อาท ิกระแสท้องถิ่นนิยม กระแสการต่อสู้ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแส
ความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิม และกระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง ส่งผลให้สถานการณ์
และปัญหาข้างต้นมีความซับซ้อนมากขึ้น 
 

  การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการด าเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน จึงท าให้การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความก้าวหน้าตามล าดับ ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดระบบการด าเนินงานด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา 
ให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น ปรับกลไกการบริหารให้มีเอกภาพ มีการบูรณาการงบประมาณแผนงานโครงการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย และการเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ มีความคืบหน้าที่ชัดเจน คือ การเปิดเวทีพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน กล้าแสดงออกและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐมีการปรับตัว  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และ
ความทุ่มเทต่อการแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น จนทุกฝ่ายมีความมั่นใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข 
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส าคัญ คือ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การสร้างเอกภาพและการบูรณาการ    
การท างานร่วมกันของภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยหลังจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องเอกภาพและการบูรณาการการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับหน่วย
ปฏิบัติในพ้ืนที่ ท าให้อุปสรรคในเรื่องการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา 
ที่เป็นเอกภาพเริ่มมีทิศทางท่ีชัดเจนและแนวโน้มที่ดีข้ึน 
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  ในระยะต่อไป มีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีขึ้น คือ ๑) ภาครัฐมีทิศทางและ
พัฒนาการในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจในวิถีชีวิต และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ปัญหาและ  
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง ๒) การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่ของภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม สตรีและเยาวชนเพ่ิมขึ้น ๓) นานาชาติและองค์การต่างประเทศ มีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๔) กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความต่อเนื่อง และ ๕) การรวมตัวของประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสส าคัญ     
ของพ้ืนที ่เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมีจุดแข็งในเรื่องของภาษา 
วัฒนธรรม ทรัพยากร และเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน 
 

 ๓. กรอบแนวคิดของนโยบาย 
  เพ่ือให้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะต่อไป มีทิศทางชัดเจนและ
ต่อเนื่องจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ โดยหน่วยงาน      
ทีร่ับผิดชอบสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการรองรับอย่างเหมาะสม 
รวมถึง ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จึงก าหนด
กรอบแนวคิดของนโยบาย ดังนี้ 
  ๓.๑ การยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธี ด้วยการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งจากการใช้
แนวทางรุนแรงมาเลือกใช้แนวทางสันติวิธี 
  ๓.๒ การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
  ๓.๓ การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
  ๓.๔ การยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม ตระหนักและเคารพในกติการะหว่างประเทศ 
 

 ๔. วิสัยทัศน์ 

"สังคมจงัหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง 
วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง พัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวฒันธรรม 

และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน" 
 

 ๕. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องและตรงกับสภาพปัญหา กรอบแนวคิด และวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของนโยบาย รวม ๖ ข้อ ดังนี้ 
 

  ๕.๑ เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไข   
ที่เอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย 
  ๕.๒ เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพ้ืนที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๕.๓ เพ่ือให้สังคมไทย และสังคมในพ้ืนที่  ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๕.๔ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่  น่าท่องเที่ยว 
และน่าลงทุน 
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  ๕.๕ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่าย             
ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 
  ๕.๖ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 ๖. นโยบาย 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน 
ปราศจากเงื่อนไขท่ีเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดย 
 

  ๑) เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน เช่น ยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย กลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่ ตลอดจน ให้มีพ้ืนที่
ปลอดภัย ลดพ้ืนที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน และหมู่บ้าน มีการคุ้มครองความปลอดภัย และเฝ้าระวังอันตรายของประชาชนต่อเป้าหมายอ่อนแอ 
และชุมชนเสี่ยง 
  ๒) พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล และการพิสูจน์ทราบ
ประเด็นปัญหาที่ยังก่อให้ เกิด เงื่อนไขทางลบในพื้นที่  โดยเน้นฐานการข่าวจากแหล่งงานมวลชน 
งานการข่าวเชิงป้องกัน เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายข้อมูลการข่าวไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 
ในทุกระดับได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ ์
  ๓) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน โดยให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้มีจิตส านึก ทัศนคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรมในเชิงสันติ เคารพ 
สิทธิมนุษยชน เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีกลไกร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน 
ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  รวมทั้ง     
สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ   
อย่างสม่ าเสมอ 
  ๔) เสริมสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ในทุกมิติ โดยการอ านวยกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
น าผู้กระท าผิดมาลงโทษโดยไม่มีเหตุละเว้น เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรมทุกรูปแบบ พัฒนากฎหมาย 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในพ้ืนที่ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม  พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน 
และกระบวนการยุติ ธ ร รมทาง เลื อก  เร่ ง รั ดค้นหาความจริ ง ในคดีหรื อ เหตุ การณ์ที่ เ ป็นข้อสงสั ย 
ให้ได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักในการปฏิบัติ           
ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณี เคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 
  ๕)  ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกแตกแยกหรือความไม่เท่าเทียม 
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกและบรรยากาศทีมี่ความสุข และมีศักดิ์ศร ี
  ๖) สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการเยียวยาของภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่ม ทุกระดับ  
โดยพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเยียวยา ให้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
ไม่ล่าช้า และมีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเยียวยา ป้องกันไม่ให้มีการแสวง
และเอ้ือประโยชน์ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย  รวมทั้ง ส่งเสริมกลุ่มสตรี และภาคประชาสังคมเข้ามา 
มีบทบาทในกระบวนการเยียวยาผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบด้วย 
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  วัตถุประสงค์ข้อที่  ๒ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่  ให้ประชาชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย 
  ๑) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภู มิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
มากขึ้น  โดยจัดให้มี กลไกการบริหารจัดการของรัฐที่ มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ ามา 
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท า
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการ ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๒) สนับสนุนการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระดับที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสตรี เด็ก และเยาวชนใน
ทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาการใช้ศักยภาพ
ในเชิงสันติและสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการด าเนินงานเสริมสร้างสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และสังคม บนพ้ืนฐาน
ของหลักสิทธิเสรีภาพระหว่างหญิงและชาย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 
 

  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย 
 

  ๑) ส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี และเท่าเทียมกัน โดยเคารพคุณค่าของทุกศาสนา และชาติพันธุ์ ให้ความส าคัญกับภาษา วัฒนธรรม  
และการศึกษาของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนตามหลักการที่ดีงามของศาสนา 
  ๒) ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกฝ่าย  เกิดความตระหนัก 
มีความเข้าใจลึกซึ้ง ยอมรับและเห็นในคุณค่าของ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน 
ในพ้ืนที่ รวมทั้ง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และคัดสรรข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ  
ในประเด็นศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจน มีจิตอาสาพร้อมเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีการจัดฝึกอบรม
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ส่งเสริมให้การด าเนินวิถีชีวิตและการปฏิบัติตามหลักศาสนาทุกศาสนาเป็นไปโดยไม่มีอุปสรรค 
โ ดย ปร ับท ัศนคต ิที ่ไม่ถู กต้อง ปรับหลักกฎหมาย  และกฎระเบียบที่ เ กี่ ยวข้อง  ให้ เ อ้ือต่อ เสรีภาพ  
การด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา ขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม และทุกฝ่ายต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และ
ยอมรับในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือท าให้ประชาชนรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 
  ๔) เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับประชาชนทั้งในพื้นที่และ
สังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ พร้อมผนึกก าลังแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยเปิดพ้ืนที่การสื่อสาร เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงในพ้ืนที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบน
ความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะระหว่างเด็ก และเยาวชนต่างศาสนา 
 

  วัตถุประสงค์ข้อที่  ๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง  
ให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน โดย 
 

  ๑) พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม  โดยเร่งรัดการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของพ้ืนที่อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้น าทางศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
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ทักษะอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน การรับรองสถานภาพที่มั ่นคงของบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา  
จากต่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่  เพ่ือเป็นโอกาส
เชื่อมโยงกับการพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน 
  ๒) เร่งรัดด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ โดยเข้าถึงประชาชนและพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เน้นกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน และลักษณะภูมิสังคมเฉพาะ  
ของแต่ละพ้ืนที ่ตลอดจน ส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน 
  ๓) สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้าชายแดน 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่  ส่งเสริมฐานการเกษตรหลักที่มาจากชุมชน 
อาทิ ยางพารา การประมง เป็นต้น เพ่ือให้เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลที่มีผลต่อ 
การสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน การกระจายอุตสาหกรรม 
การบริการ การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการว่างงาน รวมทั้ง การให้สิทธิพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุน 
และส่งเสริมบทบาทธุรกิจเอกชนให้พร้อมรองรับการขยายตัวของประชาคมอาเซียน 
  ๔) พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสนับสนุนและเพ่ิมบทบาทของประชาชน 
ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการคุ้มครองดูแล การจัดสรรและการฟ้ืนฟูทรัพยากร โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน ที่ราบลุ่ม และเขตป่า รวมทั้ง การป้องกันกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาใช้ทรัพยากร
อย่างไม่เป็นธรรม 
  ๕) ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ และภาษาต่างประเทศ 
ที่ส าคัญ โดยด าเนินการในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ การสื่อสาร และโอกาสในการพัฒนา
ทุกด้าน รวมทั้ง เป็นศักยภาพส าคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสาร และเชื่อมสัมพันธ์ 
ภายในประชาคมอาเซียน รวมถึงโลกอาหรับ 
 

  วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โดย 
 

  ๑) ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในเรื่องหลักการ เป้าหมาย และรูปแบบของการกระจายอ านาจที่เหมาะสม บนพื้นฐานความเป็น
พหุสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นไปตาม
หลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไขน าไปสู่การแบ่งแยกดินแดน โดยเปิดพ้ืนที่และสร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความเชื่อมั่น 
เพ่ือเป็นหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพต่อการแสดงความคิดเห็น และพูดคุยของทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน 
สะท้อนถึงข้อกังวลของประชาชนทุกชาติพันธุ์และศาสนา 
  ๒) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ
บุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ให้มีเอกภาพและสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมี การด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๓) เสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่เป็นจริงของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  
รวมทั้งพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
 

  วัตถุประสงค์ข้อที่  ๖ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดย 
  ๑) พัฒนากลไก รูปแบบการสื่อสาร และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยการใช้งานประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการข่าวสาร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สื่อทางเลือก และมวลชนสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ตลอดจนเวที
สาธารณะ ในการเผยแพร่การจัดการกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ให้ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ได้เข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ๒) เสริมสร้างความเข้าใจอันดี  ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การระหว่างประเทศ  
และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยการขยายผล 
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ ข้อเท็จจริงในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมของประชาชน
ทุกชาติพันธุ์ เพ่ือผนึกความสัมพันธ์ในการสนับสนุนและเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 ๗.  การบริหารจัดการ 
  เพ่ือให้การบริหารนโยบาย และการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์นโยบาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นรูปธรรม จึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเป็นล าดับแรก 
ดังนี้ 
  ๗.๑ จัดให้มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการรองรับ
นโยบายที่สอดคล้องและสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน มีกลไกการด าเนินงานที่มีเอกภาพ และบูรณาการ        
การท างานร่วมกัน ทั้งในระดับนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที ่ช ัดเจน มีระบบบริหารจัดการ บูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ  
และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วม   
ของประชาชน รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการทุกระดับที่เป็น
รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
  ๗.๒ มีการด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเข้าใจที่ตรงกันในกรอบแนวคิด ทิศทางการแก้ไขปัญหาของนโยบาย 
มีจิตส านึกในการบูรณาการการท างานร่วมกัน และตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นเอกภาพ 
  ๗.๓ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายที่ครอบคลุมพื้นที่ 
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ทั้งในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน ประชาคมอาเซียน และโลกมุสลิม เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายขยายผลจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  มีช่องทางร้องเรียน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล       
การด าเนินงานของภาครัฐ รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ด าเนินการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ พร้อมไปกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที ่
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 ๘.  ปัจจัยความส าเร็จ 
  ๘.๑ มีการให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมถึง กระบวนการพูดคุย 
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการสนับสนุนการด าเนินการจากรัฐบาล 
ทั้งในเรื่องกลไกการบริหาร แผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจ มีเอกภาพทางความคิด ทิศทาง แนวทาง และการบริหารจัดการ พร้อมผนึกก าลังร่วมกัน 
ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย 
  ๘.๒ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การยอมรับ  
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย เพ่ือเป็นหลักประกันในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในลักษณะของภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ๘.๓ มีการประยุกต์ใช้งานการศึกษาวิจัยทางวิชาการประกอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย เพ่ือเป็นพลังสนับสนุนการจัดท า การพัฒนา การประเมินนโยบาย และ การ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

............................................................. 

 



ตารางประสานสอดคลอ้งแสดงความเชื่อมโยงภารกิจงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้อง  
กับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

 

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

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง : ข้อ ๓ ป้องกันและแก้ไขความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง 
ตามแนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" 
 

นโยบายความมัน่คงแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

วัตถุประสงค์ : ข้อ ๓ เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ เพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 
และ ข้อ ๔ เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 

นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ : ข้อ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ข้อที ่๑ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ปราศจากเงื่อนไขท่ีเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย 
(นโยบาย ๖ ข้อ) 
 

นโยบาย แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๑. เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน เช่น  
ยาเสพติด ธุรกิจผิดกฎหมาย กลุ่มอิทธิพลในพ้ืนที่ ตลอดจนให้มีพ้ืนที่ปลอดภัย 
ลดพ้ืนที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และหมู่บ้าน มีการคุ้มครอง
ความปลอดภัย และเฝ้าระวังอันตรายของประชาชนต่อเป้าหมายอ่อนแอ และ
ชุมชนเสี่ยง  
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๑ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

๑.๑ เร่งสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย 
๑.๒ ขจัดภัยแทรกซ้อนที่เกิด 

ในพ้ืนที่ 

กอ.รมน./
กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน. 

มท. 

กห. 

ตร. 

ทก. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป กระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

- ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ 



๒ 

 

 

นโยบาย แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๒. พัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าวภาคประชาชน มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล 

และการพิสูจน์ทราบประเด็นปัญหาที่ยังก่อให้เกิดเงื่อนไขทางลบในพื้นที่ โดย
เน้นฐานการข่าวจากแหล่งงานมวลชน งานการข่าวเชิงป้องกัน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การกระจายข้อมูลการข่าวไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในทุกระดับได้
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

 (กลุ่มภารกิจงานที่ ๑ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 

 - พัฒนากลไกการข่าว 
ภาคประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

กอ.รมน./
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 
 

สขช. 

กห. 

มท. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./

ศอ.บต. 

กปส. 

ตร. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

- ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ 

๓. เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน  
โดยให้ความส าคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้มีจิตส านึก 
ทัศนคติ บุคลิกภาพ พฤติกรรมในเชิงสันติ เคารพสิทธิมนุษยชน เข้าไปปฏิบั ติ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลไกร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  
ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้อยู่ ในกรอบของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการ
เผชิญหน้ากับความขัดแย้ง และทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่าง
สม่ าเสมอ 

 (กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ) 

๓.๑ มี หลั ก เ กณฑ์ ม าตรฐ าน 
ในการคัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเหมาะสม 

๓.๒ ฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่รัฐ  
ให้ มีความรู้ ความเข้ า ใจ 
ในพ้ืนที่ทุกมิต ิ

๓.๓ มีกลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการด าเนินการ
ของรัฐ 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./

ศอ.บต. 
 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

มท. 

ยธ. 

กพ. 

ตร. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

- แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2557 – 2561 

- ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์ส านักงาน ก.พ. ๒๐ ป ี 
(พ.ศ. 25๖๐ – 25๗๙) 



๓ 

 

 

นโยบาย แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๔. เสริมสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยการอ านวยกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้
กฎหมายด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ น าผู้กระท าผิดมาลงโทษโดย 
ไม่มีเหตุละเว้น เพ่ือขจัดเงื่อนไขความไม่ยุติธรรมทุกรูปแบบ พัฒนากฎหมายที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในพ้ืนที่ สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก เร่งรัดค้นหาความจริงในคดีหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยให้ได้
ข้อยุติ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความ
ตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณี เคารพหลัก 
นิติรัฐ นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 

 (กลุ่มภารกิจงานที่ ๒ งานอ านวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ) 

๔.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการยุติธรรม 

๔.๒ พัฒนากฎหมายที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของคนในพื้นที ่

๔.๓ พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
และยุติธรรมทางเลือก 

๔.๔ บั ง คั บ ใ ช้ กฎหมายด้ ว ย
ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม  แ ล ะ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

๔.๕ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น เ รื่ อ ง
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๔.๖ เร่งรัดค้นหาความจริงในคดี
หรือเหตุการณ์ที่ เป็นข้อ
สงสัยให้ได้ข้อยุติ โดยเร็ว 
ตามมาตรฐานสากล 

๔.๗ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการ
อ านวยความยุติธรรมทาง
ปกครอง 

ยธ. 

ศป. 

ศย. 

อส. 

กต. 

มท. 

กรมท่ีดิน 

ตร. 
 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./

ศอ.บต. 
 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

- แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

- แผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

- ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

๕. ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกแตกแยก 
หรือความไม่เท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกและบรรยากาศ 
ที่มีความสุข และมีศักดิ์ศรี 

 (กลุ่มภารกิจงานที่ ๒ งานอ านวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ) 

 - ขจัดเงื่อนไขที่ท าให้เกิดรู้สึก
แตกแยกหรือความ 
ไม่เทา่เทียม 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

มท. 

ยธ. 

ศธ. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 



๔ 

 

 

นโยบาย แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๖. สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการเยียวยาของภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วถึงทุก

กลุ่ม ทุกระดับ โดยพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการเยียวยา ให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่าช้า และมีระบบตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเยียวยา ป้องกันไม่ให้มีการแสวงและเอ้ือ
ประโยชน์ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย รวมทั้ง ส่งเสริมกลุ่มสตรี และภาคประชา
สังคม เข้ามามีบทบาทในกระบวนการเยียวยาผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบด้วย 

 (กลุ่มภารกิจงานที่ ๒ งานอ านวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ) 

๖.๑ กระบวนการเยียวยา โปร่งใส 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
และไม่ล่าช้า 

๖.๒ มีระบบตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมนิผลที่มปีระสิทธิภาพ 

ยธ. 

พม. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

สปน. 

ศป. 

กค. 

สงป. 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

- แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบาย ๓ ข้อ) 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๗. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหามากขึ้น โดยจัดให้มีกลไกการบริหาร
จัดการของรัฐที่มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่  และเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน/โครงการ ภายใต้
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 (กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ) 

 - จัดตั้งกลไกการมีส่วนร่วม
ข อ ง ทุ ก ภ า ค ส่ ว น แ บ บ 
บูรณาการ อย่างเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ และความ
ต่อเนื่อง 

มท. 

สมช. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

สศช. 

ศธ. 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. สนับสนุนการเปิดพื้นที่ปลอดภัยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรีบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในระดับทีส่่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 (กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
 กลุ่มภารกิจที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี) 

 - เปิดพื้นท่ีปลอดภัยให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้
เขา้มามีส่วนร่วม 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

สมช. - แผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือ 
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๙. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสตรี 
เด็ก และเยาวชน ในทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาการใช้ศักยภาพในเชิงสันติและ
สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เสริมสร้างสันติสุขในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม บนพื้นฐานของหลักสิทธิเสรีภาพระหว่างหญิงและชาย ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยค านึงถึงความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 
(กลุ่มภารกิจงานที่  ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
กลุ่มภารกิจที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี) 

 - สนับสนุนบทบาทสตรี เด็ก 
และเยาวชน 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

พม. 

มท. 

วธ. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- แผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



๖ 

 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อให้สังคมไทยและสังคมในพื้นที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบาย ๔ ข้อ) 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๑๐. ส่งเสริมคุณค่าและการยอมรับการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเท่าเทียมกัน โดยเคารพคุณค่าของทุกศาสนา และ
ชาติพันธุ์ ให้ความส าคัญกับภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาของท้องถิ่น ปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนตามหลักการที่ดีงามของศาสนา 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) 

๑๐.๑ จัดระบบการศึกษาแบบ
พหุวัฒนธรรมในทุกระดับ 

๑๐.๒ จัดให้มีการเรียนการสอน
เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในทุกระดับ 

๑๐.๓ จั ด ให้ มี กิ จ กร รม  เ พ่ื อ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม 

ศธ. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

วธ. 

พศ. 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 

- ร่างแผนปฏิรูปกิจการพุทธศาสนา 

๑๑. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกฝ่าย  
เกิดความตระหนักมีความเข้าใจลึกซึ้ง ยอมรับและเห็นในคุณค่าของอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้ง ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน และคัดสรรข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ  
ในประเด็นศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ตลอดจนมีจิตอาสาพร้อมเข้าไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และมีการจัดฝึกอบรมสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ) 

 - ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
มีความรู้ความเข้าใจ  
เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

 
กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน. 

ตร. 

มท. 

กพ. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- ยุทธศาสตร์การส านักงาน ก.พ. ๒๐ ป ี 
พ.ศ. 25๖๐ – 25๗๙ 

๑๒. ส่งเสริมให้การด าเนินวิถีชีวิตและการปฏิบัติตามหลักศาสนาทุกศาสนา
เป็นไปโดยไม่มีอุปสรรค โดยปรับทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ปรับหลักกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เอ้ือต่อเสรีภาพ การด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา  
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม และทุกฝ่ายต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และ
ยอมรับในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือท าให้ประชาชนรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมไทย 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) 

๑๒.๑ สร้างทัศนคติ ที่เอ้ือต่อ 
การอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

๑๒.๒ จัดให้มีการเรียนรู้วิถีชีวิต  
วัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน.

ภาค ๔ สน. 
 

วธ. 

ศธ. 

พศ. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรม 



๗ 

 

 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๑๓. เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับประชาชนทั้ง

ในพื้นที่และสังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ พร้อมผนึกก าลังแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยเปิดพ้ืนที่การสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความเป็นจริงในพ้ืนที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติบนความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะระหว่างเด็ก และเยาวชน
ต่างศาสนา 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ) 

๑๓.๑ จัดตั้งกลไกสื่อสารระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน และ
ประชาชนกับประชาชน 
ทั้งในและนอกพ้ืนที่  

๑๓.๒ ให้มีการเรียนรู้ระหว่าง
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน ต่ า ง
ศาสนา ทั้ งในและนอก
พ้ืนที ่

กปส. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

มท. 

ศธ. 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจใหส้อดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความเสมอภาคและ 
เป็นธรรมในสังคมอย่างท่ัวถึงให้เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน (นโยบาย ๕ ข้อ) 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 

๑๔. พัฒนาศักยภาพของคนในสังคม โดยเร่งรัดการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของพ้ืนที่
อย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ผู้น าทางศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ 
และขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และความต้องการของประชาชน การรับรองสถานภาพที่
มั่นคงของบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
แรงงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นโอกาสเชื่อมโยงกับ 
การพัฒนาของประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศกัยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน) 

๑๔.๑ จัดและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ โดย
ให้มคีวามสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตวฒันธรรมของพ้ืนที ่
และตอบสนองตลาด 
แรงงาน 

๑๔.๒ สร้างโอกาสทางการศึกษา 
โดยเฉพาะการกระจาย
ทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างทั่วถึง 

๑๔.๓ พัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

ศธ. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กอ.รมน./
กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน 

มท. 

กต. 

วธ. 

รง. 

กพ. 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 -
2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔ 

- ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 

- ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนการศึกษา 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษาไทย ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- แผนกลยุทธ์ ส านั กงานปลัดกระทรวง
แรงงาน (พ.ศ. 2558 – 2561) 

- แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 
๒๕๕๙ (ขยายแผนถึงปี 2560 และอยู่
ระหว่างจัดท าแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 
2560 – ๒564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 4 



๙ 

 

 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 

๑๕. เร่งรัดด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ โดยเข้าถึงประชาชนและ
พ้ืนที่อย่างทั่วถึง เป็นธรรม เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน และลักษณะภูมิสังคมเฉพาะ 
ของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความ
เข้าใจอันดีต่อกัน 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตฯ) 

๑๕.๑ ให้มีปัจจัยในการด ารงชีพ
ขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม
และท่ัวถึง 

๑๕.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ให้ เข้ าถึ งและได้ รั บการ
บริการของรัฐอย่างทั่วถึง 
เ พ่ื อ ให้ มี ความเป็ นอยู่ 
ที่ดีข้ึน 

มท. 

สธ. 

พม. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กก. - แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 – 
2560 กระทรวงสาธารณสุข 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑๖. สร้างโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้า
ชายแดน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ส่งเสริมฐานการเกษตรหลักท่ีมาจากชุมชน อาทิ ยางพารา การประมง เป็นต้น 
เพ่ือให้เพียงพอในเชิงพาณิชย์  สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลที่มีผลต่อ 
การสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน  
การกระจายอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน รวมทั้ง การให้สิทธิพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และส่งเสริม
บทบาทธุรกิจเอกชนให้พร้อมรองรับการขยายตัวของประชาคมอาเซียน 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศกัยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตฯ) 

๑๖.๑ จัด พัฒนา และบ ารุงรักษา 
โครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง 

๑๖.๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

๑๖.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑๖.๔ เร่ งจัดตั้ ง อุตสาหกรรม 
ฮาลาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๑๖.๕ ส่งเสริมการตลาดและ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่จากการค้าชายแดน 

๑๖.๖ ส่ งเสริ มการใช้ วั ตถุ ดิ บ  
ฐานการ เกษตรชุ มชน
โดยเฉพาะ ยางพารา ใน
การอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

สศช. 

กค. 

กก. 

กษ. 

คค. 

ทก. 

พณ. 

มท. 

รง. 

วท. 

อก. 

ศธ. 

สกท. 

สสว. 

ธ.ก.ส. 

- ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
(ปีงบประมาณ 2556 – ๒๕๕๙) 

- ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ 

- แผนพัฒนาการเกษตร ในห้วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
และฉบับที ่๑๒ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559 
- แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม

ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – ๒๕๖๓  
- แผนยุ ท ธศ าสตร์ ก ระทรว งคมนาคม 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2556 – 25๖๐) 

- แผนพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานและด่าน
ศุลกากร ระยะแรก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 



๑๐ 

 

 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๑๖.๗ เ พ่ิมขี ด ความสามารถ 

ทา งก า ร เ กษ ตร  ด้ ว ย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

๑๖.๘ ให้สิทธิ พิ เศษเ พ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการลงทุนใน
พ้ืนที ่

 

ธอท. 

ธอส. 

ธนาคาร
ออมสิน 

 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ. 255๙ - ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- แผนกลยุทธ์ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2558 – 2561) 

- แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – ๒๕๕๙ 
(ขยายแผนถึงปี 2560 และอยู่ระหว่างจัดท า
แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2560 –  
๒564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 4 

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล พ.ศ.๒๕๕๙ - 
๒๕๖๓ 

๑๗. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน โดยสนับสนุนและเพ่ิมบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 
และองค์กรท้องถิ่น ในการคุ้มครองดูแล การจัดสรรและการฟื้นฟูทรัพยากร 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน ที่ราบลุ่ม และเขตป่า รวมทั้ง  
การป้องกันกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศกัยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตฯ) 

๑๗.๑ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การคุ้มครอง จัดสรร และ
ฟ้ืน ฟู รั กษาทรั พยาก ร 
ธรรมชาติ อย่างเหมาะสม 

๑๗.๒ น าทรัพยากรธรรมชาติ 
มาใช้อย่างเกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

ทส. 

 

 

มท. 

กษ. 

- ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหา ดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 
 

 



๑๑ 

 

 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๑๗.๓ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืนและสมดุล 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

- แผนพัฒนาการเกษตร ในห้วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
และ ๑๒ 

๑๘. ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น ภาษาอาหรับ และ
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ โดยด าเนินการในทุกระดับการศึกษา ให้เป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ การสื่อสาร และโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้ง 
เป็นศักยภาพส าคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสาร และ 
การเชื่อมสัมพันธ์ภายในประชาคมอาเซียน รวมถึงโลกอาหรับ 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ งานการศกึษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม) 

๑๘.๑ ให้มีการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

๑๘.๒ ให้ความส าคัญกับการใช้
ภาษาไทยในการติดต่อ 
สื่อสารและด ารงชีพ 

๑๘.๓ ให้ มี การเรี ยนการสอน
ภาษามลายู ภาษามลายู
ถิ่ น ภาษาอาหรับ และ
ภาษา ต่างประเทศที่ส าคัญ
ในทุกระดับการศึกษา  

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

ศธ. 

กอ.รมน./
กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน 

มท. 

รภ. 

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 -
2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

- ร่างนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 



๑๒ 

 

 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน และหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียม
ความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง (นโยบาย ๓ ข้อ) 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๑๙. ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องหลักการ เป้าหมาย และรูปแบบของการ
กระจายอ านาจที่เหมาะสมบนพื้นฐาน ความเป็นพหุสังคมของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป็นไปตามหลักสากล ไม่เป็นเงื่อนไขน าไปสู่การแบ่งแยกดินแดน โดยเปิด
พ้ืนที่และสร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความเชื่อมั่น และเป็นหลักประกันความ
ปลอดภัยในเสรีภาพต่อการแสดงความคิดเห็น และพูดคุยของทุกกลุ่มอย่าง
รอบด้าน สะท้อนถึงข้อกังวลของประชาชนทุกชาติพันธุ์และศาสนา 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี) 

๑๙.๑ มีการเปิดพ้ืนที่พูดคุยกับ 
ผู้ เ ห็ นต่ า งจากรั ฐ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
โดยไม่น าไปสู่การแบ่งแยก
ดินแดน 

๑๙.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มี เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นภายใต้กรอบ
ที่เหมาะสม 

สมช. 

กต. 

ยธ. 

สขช. 
 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 
 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย 
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๒๐. ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ให้มีเอกภาพและ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมี การด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี) 

๒๐.๑ ด าเนินกระบวนการพูดคุย
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง 

๒๐.๒ พัฒนากลไกขับเคลื่ อน
กระบวนการพูดคุ ยเพ่ือ
สันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  อย่างเป็นระบบ
และมีเอกภาพ 

สมช. 

กต. 

ยธ. 

สขช. 
 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 
 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย 
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



๑๓ 

 

 

นโยบาย แนวทางด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๒๑. เสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุย

เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน 
และประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อพัฒนาการของ
สถานการณ์ท่ีเป็นจริงของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี) 

๒๑.๑ ท าให้ประชาชนทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ รวมทั้งสื่อมวลชน 
สนั บสนุ นกระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

๒๑.๒ ฝึกอบรมเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ  
มีความพร้อมและความ
เข้ า ใจ ในกระบวนการ
พูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

สมช. 

กต. 

ยธ. 

สขช. 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน./
ศอ.บต. 

กปส. 

- แผนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

- แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๖ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเกื้อกูลการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นโยบาย ๒ ข้อ) 

นโยบาย แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 
๒๒. พัฒนากลไก รูปแบบการสื่อสาร และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน  โดยการใช้งานประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการข่าวสาร  
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สื่อทางเลือก และมวลชนสัมพันธ์ผ่านสื่อภาครัฐและ
ภาคเอกชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา 
ตลอดจนเวทีสาธารณะ ในการเผยแพร่การจัดการกับปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้ง ให้ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้เข้าใจ และ 
มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๓ งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ และเรื่อง
สิทธิมนุษยชน) 

 - จัดท ายุ ทธศาสตร์การ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ เ พ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างบูรณาการ 

สมช. 

กปส. 

ทก. 

 

กต. 

มท. 

ศธ. 

วธ. 

สขช. 

กอ.รมน./
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

ศอ.บต. 

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- แผนยุ ทธศาสตร์ ก รมประชาสั ม พันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 

๔ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 
- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 
- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๒๓. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การ

ระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการขยายผลการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐ ข้อเท็จจริงในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมของประชาชนทุกชาติพันธุ์ เพ่ือผนึกความสัมพันธ์ในการสนับสนุนและ
เกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กลุ่มภารกิจงานที่ ๓ งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ และเรื่อง
สิทธิมนุษยชน) 

๒๓.๑ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ป ร ะ ช า ค ม ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศให้เข้าใจแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของรัฐ 

๒๓.๒ แสวงหาความร่วมมือกับ
ป ร ะ ช า ค ม ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศให้สนับสนุนการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้ 

กต. 

สมช. 

มท. 

ยธ. 

รง. 

กปส. 

สขช. 

กอ.รมน.
ภาค ๔ 
สน./

ศอ.บต. 

 

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ 
๔ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 

- แผ นยุ ท ธ ศ า สต ร์ ก ร ะทร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

- แผนสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติฉบับที่  3  
พ.ศ. 2557 – 2561 

- แผนกลยุทธ์ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(พ.ศ. 2558 – 2561) 

- แผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 2555 – 
๒๕๕๙ (ขยายแผนถึงปี 2560 และอยู่
ระหว่างจัดท าแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ. 
2560 – ๒564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 4 



๑๕ 

 

 

นโยบาย แนวทางการด าเนินการ 
หน่วยรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนหลักที่เกี่ยวข้อง หลัก รอง 

กอ.รมน./ 
กอ.รมน. 

ภาค ๔ สน. 

- แผนยุ ทธศาสตร์ ก รมประชาสั ม พันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

- ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

- ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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