(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2
1. บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 ตามข้อเสนอของสานักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2559 และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 71/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ
ทราบร่ า งนโยบายดั งกล่ าว และ ศอ.บต. ต้ อ งจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562
ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖o - ๒๕๖๒ ได้จัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 มาตรา 9(1)
แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ได้น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖o - ๒๕๖๒ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและหลักการมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการกาหนดภารกิจร่วมเพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก
พื้นที่และประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงกลไกการดาเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐ รักสามัคคี” จึงได้กาหนด
วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จานวน 6 ประเด็น ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งบูรณาการและดาเนินการงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นาสันติสุข
สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 6 ประเด็น ได้แก่
1. การสร้างพื้นที่สันติสุขยั่งยืนด้วยพลังหมู่บ้านและชุมชน มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ
3 กลยุทธ์ คือ
๑) พัฒ นาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อสารให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รั บรู้และเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงอย่างเท่าทันสถานการณ์ เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี
๒) การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และร่วมกัน
กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตนเอง ตลอดจนแสวงหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ภัยคุกคามอื่นๆ
๓) พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัคร ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น องค์กรทุกภาคส่วน
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ การบริการประชาชนและกระบวนการ
ยุติธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมาตรฐานสากล มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ 6 กลยุทธ์ คือ
๑) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การของศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนใต้
(ศอ.บต.) และหน่วยงานภาครัฐอื่นให้มีประสิทธิภาพทุกมิติ
๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑
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๓) พัฒนาระบบการวางแผน การดาเนินงาน และการติดตามประเมินผลด้วยกระบวน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔) ส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุน
งานพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ระบบยุติธรรมชุมชนและ
ยุติธรรมทางเลือก
๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งระบบ
เยียวยาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม
3. เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ค วามเป็ น จริ งที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศมุสลิม ประชาคมอาเซียน ตามแนวทางสันติวิธี
มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ 4 กลยุทธ์ คือ
๑) เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ทันกับความ
ผั น แปรของสถานการณ์ และแสวงหาความร่ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาคี และสั งคม ผ่ านกลไกความร่ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
๒) บู ร ณาการสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก ช่ อ งทางเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ดี เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล
๓) สนับสนุนการเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อสันติสุขทุกระดับ โดยการสร้างสภาวะแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๔) เสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ผู้เห็นต่าง
และประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
4. ส่งเสริมคุณภาพระบบการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ 5 กลยุทธ์ คือ
๑) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทาง การศึกษา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และรองรับ
ตลาดแรงงาน
๒) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
๓) ส่ งเสริ มการเรียนรู้ภ าษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูท้องถิ่น และภาษาต่าง
ประเทศทุกระดับการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างแพร่หลาย
๔) สนั บ สนุ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี การละเล่ น พื้ น บ้ าน
วรรณกรรมเรื่องสั้น จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อการรักษาและสร้าง
มูลค่าให้กับพื้นที่ และเยาวชน คนรุ่นใหม่เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ของท้องถิ่น

๒

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2
๕) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รทางศาสนาทุ ก ศาสนา ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางใน
การปลูกฝั่ งจริ ยธรรม และเป็ น แหล่ งเรี ยนรู้ท างศาสนา รวมทั้งเข้ามามีส่ว นร่วมในการแก้ไขปัญ หาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีกลยุทธ์ในการดาเนินการ
9 กลยุทธ์ คือ
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและ
การตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจรและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
๒) สร้ างมาตรการ กลไก เพื่ อจูงใจและกระตุ้น การลงทุ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านการค้าชายแดน
๓) ส่ งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่ อการเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และ
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจจากภายนอกพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติก เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ
๔) ส่ งเสริ มและสนับ สนุน การพั ฒ นาศักยภาพแรงงานในท้ องถิ่น ให้ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
๕) ส่งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรมในพื้นที่ และการใช้พลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลือกสู่อุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยี (Thailand 4.0)
๖) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร ทั้ งด้ านการพั ฒ นาวัตถุ ดิ บ ปั จจั ย
การผลิตของผู้ประกอบการ การตลาด และปรับปรุงกลไกการรับรองมาตรฐานฮาลาลขององค์กรศาสนาให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ สู่มาตรฐานสากล
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘) เพิ่ มบทบาทของประชาชน ภาคประชาสั งคม ชุมชน และองค์ กรส่ ว นท้องถิ่ น
ในการคุ้มครองดูแล จัดสรร ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่
6. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและผู้ ด้ อ ยโอกาสทางสั ง คมในพื้ น ที่
มีกลยุทธ์ ในการดาเนินการ 4 กลยุทธ์ คือ
๑) สนับสนุนบทบาทสตรี เด็ก และเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน
๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดู แ ลผู้ พิ การ ผู้ สู ง อายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ทั่วถึงและพึ่งพาตนเองได้
3) สนับสนุนความมั่นคงทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
4) ส่งเสริมการพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้วยระบบสวัสดิการชุมชน
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. หน่วยงานของรัฐและข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีความเข้าใจตรงกันในปรัชญา ความคิด ทิศทางการแก้ไขตามนโยบาย
2. ข้าราชการทุกหน่วยงานมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ
3. ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกปลอดภัย
ที่จะแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้สึกว่าถูกข่มขู่คุกคามจากฝ่ายใด ตลอดจน
ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
4. มีการส่งสัญญาณในการสนับสนุนการดาเนินตามนโยบายการบริหาร และการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐบาลที่จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง
5. ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางความส าเร็จของงานโดยการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แผนงาน/โครงการของกระทรวง ทบวง
กรม จังหวัด และอาเภอ ที่ดาเนินการพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ
โดยคานึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และคานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
6. มีการจัดทาการประเมินผลโดยใช้หลักวิชาการ โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรวิชาการ
ที่ เป็ น อิ ส ระ เป็ น ผู้ ท าการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ห าร และการพั ฒ นาในพื้ น ที่
โดยหน่วยงานหรือองค์กรตามหลักวิชาการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
7. มี การประเมิ น ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริห ารในระดับ กระทรวง กรม จังหวัด และอาเภอ
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ
8. เอกภาพทางความคิด ทุกภาคส่วนต้องมีความเข้าใจ และต้องยึดมั่นในการแก้ไขปัญหา
ตามกรอบแผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
9. ความประสานสอดคล้ อ งระหว่ า งงานด้ า นการพั ฒ นาและงานด้ า นความมั่ น คง
โดยต้องให้สามารถสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นระบบ
10. ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาตามแนวทางสั น ติ วิ ธี ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
และกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว
********************************************
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2. ข้อมูลทั่วไป
2.1 การปกครองส่วนภูมิภาค / การปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตการปกครองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 5 จังหวัด (นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ซึ่งการปกครองส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 56 อาเภอ 413 ตาบล 2,916
หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 เทศบาลนคร 13 เทศบาลเมือง 65 เทศบาลตาบล
364 องค์การบริหารส่วนตาบล
ตารางแสดงข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค / การปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนภูมิภาค
จังหวัดชายแดน
เทศบาล เทศบาล เทศบาล องค์การบริหาร
ภาคใต้
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
นคร
เมือง
ตาบล
ส่วนตาบล
13
77
593
นราธิวาส
3
11
74
12
115
642
ปัตตานี
1
11
101
8
58
379
ยะลา
1
1
9
52
16
127 1,023
สงขลา
2
7
28
103
7
36
279
สตูล
1
6
34
รวม
56 413 2,916
3
13
65
364
ที่มา : สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 )

2.2 ประชากร
จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ มีจานวนประชากรทั้ งสิ้ น 3,721,744 คน ซึ่ งแยกเป็ น
ประชากรชาย 1,834,232 คน และประชากรหญิง 1,887,512 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.99 นับถือศาสนา
อิ ส ลาม ร้ อ ยละ 28.10 นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และอี ก ร้ อ ยละ 0.91 นั บ ถื อ ศาสนาอื่ น ๆ (คริ ส ต์ / ฮิ น ดู )
ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ 3 จชต. ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีประชากร
รวม 1.95 ล้านคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 83 นับถือศาสนาอิสลาม ทาให้ พื้นที่ 3 จชต. มีเอกลักษณ์ทางสังคมและ
วิถีประชาชนที่แตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ รายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลจานวนประชากรของจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา
สตูล
รวม

เพศ
ชาย
387,631
343,757
257,124
688,462
157,258
1,834,232

หญิง
395,451
350,266
261,015
722,115
158,665
1,887,512

จานวนประชากรรวม
(คน)
783,082
694,023
518,139
1,410,577
315,923
3,721,744

ที่มา : สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 )
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2.3 จานวนมัสยิด / วัด / โรงเรียนรัฐ / โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา / สถาบันปอเนาะ /
ตาดีกา
ข้อมูล
มัสยิด(แห่ง)
วัด(แห่ง)
โรงเรียนรัฐ(แห่ง)
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
สถาบันศึกษาปอเนาะ(แห่ง)
ตาดีกา(แห่ง)

ยะลา
493
52
355
47
123
433

จานวน
รวม
แหล่งข้อมูล
ปัตตานี นราธิวาส 4 อ.สงขลา
691
656
221
2061 สศว. ศอ.บต.
84
87
87
310
371
238
180
1144 สนง.ศึกษาธิการ
ภาค 8, สนง.
94
54
24
219
238
65
46
472 การศึกษาเอกชน
จ.สงขลา
637
635
197
1902

หมายเหตุ : ข้อมูล 3 จชต. และ 4 อ.สงขลา ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายงานโดย สพน.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
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3. ความเป็นมา
3.๑ ความมุ่งหมาย
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการ และการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องหน่ ว ยและส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หน่ ว ยตามสายงานปกติ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ กระทรวง กรม และ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ โดยเฉพาะศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติ
การที่จะดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
และหน่ว ยงานอื่น ของรัฐ ที่ดาเนิ น การในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติก ารแก้ไขปัญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดาเนิ น การตามแผนงานและโครงการต่อเนื่ องจากแผนงานและโครงการ
ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ อ าจด าเนิ น การต่ อ ไปได้ ซึ่ งหากไม่ ด าเนิ น การจะส่ งผลเสี ย ต่ อ การแก้ ไขปั ญ หาตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3.๒ ขอบเขต
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหา จชต.
ได้กาหนดกลไกในการบริหารงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบ ในการกาหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาและมีสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เป็นที่ปรึกษา ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กาหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.
(คปต.) ทาหน้าที่ในการบูรณาการงานการแก้ไขปัญหา จชต. ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐและให้กอง
อ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร และศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันบูรณาการแผนปฏิบัติการและแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ ในด้านความมั่น คงและด้านการพั ฒ นาที่ เกี่ยวกั บการแก้ไขปั ญ หา จชต. ตลอดจนการสร้างความ
ประสานสอดคล้องในทุกมิติ และระดับ หน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ ซึ่งได้มอบให้กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา จชต. ทั้งปวงในพื้นที่
และให้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดให้มีศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนหน้า เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมทั้งได้กาหนด
ลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการปฏิบัติ โดยให้ศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เร่งรัดการดาเนิน
การในทุกด้านและทุกมิติ โดยเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริงและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละพื้นที่
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4. สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4.๑ ด้านความมั่นคง
4.1.1 สถานการณ์ทั่วไป
ในอดีต สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงและเกิดความไม่สงบมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันหลายมิติ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่
ถูกนามาเป็นเงื่อนไขของปัญหา คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของพื้นที่ รวมทั้ง ประชาชนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดวิถีชีวิตเพื่อดารงอยู่ในสังคมไทย
ภายใต้ความเข้าใจ และการยอมรับบนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ดังกล่าว อนึ่ง การใช้ความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ มีความรู้สึกคับแค้นใจ และรู้สึก
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดาเนินงานของภาครัฐ จึงนามาเป็นเงื่อนไขขยายผล และต่อสู้ด้วยการใช้ความ
รุ น แรง ส่ งผลท าให้ เกิ ด บรรยากาศความกลั ว ความไม่ ไว้ ว างใจระหว่ างรั ฐ กั บ ประชาชน และประชาชน
กับประชาชน รวมทั้งยังส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ นอกจากนี้ ความไม่เข้าใจและไม่เห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงของคนบางกลุ่ม
ยังคงถูกใช้เป็นเงื่อนไขสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนมีความหวาดระแวง และ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน ในขณะที่การพัฒ นาพื้นที่ทั้งในเรื่องของการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึง การบริหาร
จัดการของภาครัฐที่ขาดเอกภาพ และการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์
ความรุนแรงและความไม่สงบดังกล่าว
สถานการณ์ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแ นวโน้มลดลง แต่ยังมีความ
รุนแรงและความไม่สงบต่อเนื่อง และยังคงนาปัจจัยเดิม คือ ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
มาเป็นเงื่อนไขในการสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงตั้งแต่
พ.ศ. 2557 ข้อมูลของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ปรากฏว่าในห้วงเดือนตุลาคม
- สิงหาคม 2558 มีการก่อเหตุ 657 เหตุการณ์ และในห้วงเดือนตุลาคม - สิงหาคม 2559 มีการก่อเหตุ
336 เหตุการณ์ เมื่อเปรียบเทียบสถิติการก่อเหตุแล้ว ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 48.86 ถือได้ว่า
เป็นสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น คื อ
1) ภาครัฐมีทิศทางและพัฒ นาการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจในวิถีชีวิต และความเป็นสังคมพหุ วัฒ นธรรม
รวมทั้ง รับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชน 2) การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ของ
ภาคประชาชนภาคประชาสังคม 3) นานาชาติและองค์การต่างประเทศมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อ
การแก้ไขปั ญ หาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 4) กระบวนการพู ดคุ ยเพื่ อสั นติ สุ ขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ งใน
และต่ างประเทศมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง และ 5) การรวมตั ว ของประชาคมอาเซี ย นเป็ น โอกาสส าคั ญ ของพื้ น ที่
เนื่ อ งจากพื้ น ที่จั งหวัด ชายแดนภาคใต้มี ความได้เปรียบทางภู มิศ าสตร์ รวมทั้ ง มี จุดแข็ งในเรื่องของภาษา
วัฒนธรรม ทรัพยากร และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่
จั งหวัดชายแดนภาคใต้ร่ ว มกั น อีก ทั้งรัฐ บาลให้ ความส าคั ญ กับ แผนงานโครงการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต
ประชาชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายโดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และงานประชาสัมพันธ์
๘
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เชิงรุก นาเสนอเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบได้อย่างทั่วถึง
และออกไปสู่นอกพื้นที่และต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง
การลดความรุนแรงในพื้นที่
ได้ น านโยบาย “ประชารัฐ ” เป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นการท างานในการสร้า ง
บรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ผ่านการทางานของภาคเครือข่ายอาสาสมัครมากกว่า
300,000 คน อีกทั้งยังมีการมอบหมายเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการที่เป็นคนมุสลิมในพื้ นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ร้อยละ 54 ร่ วมขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญ หาและพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่ อให้ ป ระชาชนผู้ บ ริสุ ท ธิ์ป ลอดภั ย มากขึ้น นอกจากนี้ มี โครงการพาคนกลั บ บ้ าน การพบปะเยี่ยมเยีย น
ผู้เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจฯ และการจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติ สุข พัฒ นาทักษะทางอาชีพและจัดหา
ที่ ป ลอดภั ย จากการด าเนิ น การร่ ว มกั น ทุ กภาคส่ ว น โดยน้ อ มน ายุท ธศาสตร์พ ระราชทาน“เข้า ใจ เข้ า ถึ ง
พัฒนา”ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ ภาพรวมของการก่อเหตุความรุนแรง
12 ปี ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนการก่อเหตุรุนแรง
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(แหล่งข้อมูล : กอ.รมน.ภาค 4 สน.)

ตารางที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนผู้สูญเสียชีวิต
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ตารางที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
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4.1.2 สถานการณ์เฉพาะ
สภาพแวดล้อมที่มีปั ญ หาในพื้น ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่ ว น
จังหวัดสงขลา อัตลักษณ์ที่แตกต่างยังคงปรากฏภาพสังคมเชิงเดี่ยวชัดเจน สืบเนื่องจากการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ตามวิถีมุสลิม ศรัทธาในศาสนาอิสลาม เชื่อมั่นผู้นาจิตวิญญาณวัฒนธรรมการแต่งกายและ
การใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นสื่อสารในชีวิตประจาวันท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีเพียงกระแสเงินหมุนเวียนภายใน
พื้นที่ ปราศจากการลงทุนภาคอุตสาหกรรมหนักรายได้ประชากรยังคงมาจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวน
ยางพารา ผลไม้ตามฤดูกาล ตลอดจน การประมงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป อีกทั้งยังต้องพึ่งพาแรงงาน
ต่างด้าว เนื่องจากประชากรวัยแรงงานท้องถิ่น เดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย เพื่อรายได้ที่
ดีกว่าและทาให้สถานะบุคคลสองสัญชาติอันเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสังคมจิตวิทยา รองจากเรื่องระบบการศึกษา
ของเยาวชน ที่ยังขาดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา คุณภาพบุคลากรครู รวมถึงการกากับดูแลการ
เรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ทั้งด้านศาสนาที่ถูกต้องตามหลักคาสอน
คัมภีร์อัลกุรอ่ านอย่างแท้จริง และสามารถศึกษาต่อสายสามัญ เพื่อการประกอบอาชีพในสังคมได้ แม้ว่าใน
ระดับ ท้องถิ่น ประชาชนยั งคงมีค่านิ ยมส่ งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศในมุส ลิ มตะวันออกกลางและ
ประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งไม่ได้รับ รองคุณวุฒิ ทางการศึกษาในการบรรจุเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในภาค
รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั่วไป เนื่องจากไม่มีองค์ความรู้ที่ตรงกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งการศึกษายังเป็นการเปิด
โลกทัศน์เสริมสร้างความคิดสติปัญญา และเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน มิให้ถูกชักจูงและตกเป็นเครื่องมือใน
การกระทาความผิดหรือต่อต้านอานาจรัฐ โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดี โดยมีเป้าหมายหลักเป็นเยาวชนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ประชากรที่มีเพียงปริมาณมากกว่าคุณภาพเนื่องจากสังคมปราศจากการวางแผนครอบครัว ขณะที่การบังคับใช้
กฎหมายต่อผู้กระทาผิดหรือบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือผู้กระทาความผิด ตลอดจนการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนมุสลิม ต้องมีความชัดเจนมิให้เกิดช่องว่างและตอบ
สังคมได้ มิให้ภาพการปฏิบัติต่อเป้าหมายปรากฏผ่านสื่อสาธารณะและกลายเป็นประเด็นนาไปสู่ปัญหาความ
เป็นไม่เป็นธรรมในสังคม ที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป นอกจากนี้การตรวจจับธุรกิจผิดกฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง เป็นปลายทางที่ไม่สามารถเชื่อมโยงและดาเนินการต่อผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ในพื้นที่ซึ่งมีอิทธิพลทั้ง
ด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นด้วย
๑๐
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4.2 ด้านการพัฒนา
5.2.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนชาวไทยมุสลิมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริห าร ดูแลปกครองชุมชนของตนเอง เช่ น องค์การบริห ารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง และองค์การ
บริหารส่วนตาบลประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือ
ศาสนาอิส ลาม ร้อยละ 82.78 ศาสนาพุท ธ ร้อ ยละ 16.41 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.81 และสมาชิ ก
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น/ตาบล นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 72.47 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 26.33 และศาสนา
อื่นๆ ร้อยละ 1.2 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ผู้บริหารท้องถิ่น
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26.33
1.2
100

2. จานวนข้าราชการและพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
รั ฐ บาลเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนไทยทุ ก ศาสนา เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
การบริหารงานภาครัฐ ขับเคลื่อนนโยบายการกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีข้าราชการและพนักงานราชการ จานวน 60,405 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละ พบว่า ข้าราชการ
และพนักงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 51.63 และศาสนาพุทธ ร้อยละ
48.37 รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3

จังหวัด
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวมทั้งหมด
รวม (ร้อยละ)

จานวน
22,967
17,592
19,846
60,405

ศาสนา
พุทธ
10,677
8,763
9,775
29,215
48.37

อิสลาม
12,290
8,829
10,071
31,190
51.63

3. ศูน ย์ อ านวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาเนิน โครงการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) โดยใช้หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่ อพั ฒ นาความเจริ ญ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นรับรู้ ร่ว มคิด ร่ว มตั ดสิ น ใจเพื่ อ สร้าง
ความโปร่งใส เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
๑๑

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2
ผลลัพธ์สุดท้ายจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สอดคล้องกับนโยบายสามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของรัฐบาลที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ประชาชนต้องมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิ น ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ อหน่วยงานภาครัฐก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐปราศจากเงื่อนไข
ของการใช้ความรุนแรง และนาไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้เงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ให้ความสาคัญกับบทบาท ผู้นาสี่เสาหลักประกอบด้วย 1) ผู้ใหญ่บ้าน 2) ผู้แทนสมาชิก อบต. 3) ผู้นา
ศาสนา และ 4) ปราชญ์ชาวบ้าน ในหมู่บ้านนั้นเป็นผู้ลงนามร่วมกัน ให้หมู่บ้านจัดทาเวทีประชาคม ประเมิน
ครอบครัวเป้าหมาย ครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประชารัฐร่วมใจ สร้างสันติสุ ข และมี
เงื่อนไขสาคัญ ได้แก่
1. ปลอดยาเสพติด คือ สมาชิกในครัวเรือนไม่จาหน่ายยาเสพติด ไม่เสพยา
เสพติดไม่สนับสนุนยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและรู้จักป้องกันตนเอง
2. มีจิตอาสา คือ สมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมประชุมของหมู่บ้านมีส่ วน
ช่วยเหลือสนับสนุนดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
3. ไม่ส ร้างปัญ หาต่อสั งคม คือ สมาชิกในครัวเรือนเคารพกฎกติกาของ
ชุมชน ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง และสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน
ผลการดาเนิน โครงการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมจานวนทั้งสิ้น 2,854 โครงการ/กิจกรรมประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความต้องการของหมู่บ้านอย่างแท้จริง
5. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
รัฐบาล โดย สภาความั่นคงแห่ งชาติ ได้จัดทาขึ้นเพื่ อใช้เป็นกรอบการดาเนินการ
ด้านความมั่นคงในระยะ ๗ ปี ต่อไป โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ถูก
กาหนดไว้ในนโยบายที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง
ที่มีความสาคัญต่อการแก้ไขปั ญหาในทุกมิติ ได้แก่ การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุ ข โดยให้น้ อมนา
ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยึดมั่นแนวทางสันติวิธี
เป็ น บรรทัดฐานการจั ดการความขัดแย้ ง ความรุนแรง และการสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุ ข
และความสมานฉั น ท์ ข องประชาชน และลดการใช้ ค วามรุน แรงในพื้ น ที่ การฟื้ น ฟู ค วามเชื่ อ มั่ น และลด
ความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลั ก
นิ ติ ธ รรม รวมถึ งการเคารพหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการพั ฒ นากลไกคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรี ภ าพของประชาชน
การเสริ ม สร้างสั นติสุ ขและการพั ฒนาอย่ างยั่งยื น โดยใช้กระบวนการมี ส่ วนร่วมของทุ กภาคส่ วนเป็ นพลั งใน
การเข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะการสร้างการยอมรับของสั งคมโดยรวมและส่งเสริมให้ คนและสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็ น สั งคมพหุ วั ฒ นธรรมที่ เข้ ม แข็ ง และเร่งรั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่
ของประชาชนที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องการ และลักษณะพิเศษเฉพาะแต่ละพื้นที่ การส่งเสริมความ
ต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะ
การพุ ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข กั บ ผู้ ที่ เห็ น ต่ างจากรัฐ ทั้ งในพื้ น ที่ แ ละต่ างประเทศ การเสริม สร้างสภาวะแวดล้ อ ม
ที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของ
ทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพู ดคุย และการสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริง
๑๒

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2
ที่ เกิด ขึ้น ต่ อ สั งคมทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่ อ ลดเงื่อ นไขของการน าไปแสวงประโยชน์
และเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาของไทย
5.2 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕60 - ๒๕๖2
รัฐบาล โดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดทานโยบายการบริหารและพัฒนา จชต.
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยสาระสาคัญ คือวัตถุประสงค์
ของนโยบายที่มุ่งไปสู่การขจัดเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง ทั้งเงื่อนไขในระดับบุคคล ได้แก่ การใช้ความ
รุนแรงที่เกิดจากบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ต่างจากรัฐ การขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของ
กลุ่มอิทธิพล อานาจมืด และธุรกิจผิดกฎหมาย ความเกลียดชัง และความคับแค้นจากเรื่องส่วนตัว เงื่อนไข
ระดับโครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างการปกครองและการบริหารที่ ยังไม่สามารถตอบสนองต่ออัตลักษณ์ในพื้นที่
และความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึง และเงื่อนไขระดับวัฒนธรรม ได้แก่ การรู้สึกแปลกแยกไม่
เป็ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมไทย ตลอดจนผลกระทบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนของ
สังคมไทย และสังคมโลกทัง้ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวม ๖ ข้อ ดังนี้
๑. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อ
กันปราศจากเงื่อนไขที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่ ให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อให้ สังคมไทย และสังคมในพื้นที่ ยอมรับและเห็นคุณ ค่าของการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของคน สั ง คม และเศรษฐกิ จ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเสมอภาคและเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึง ให้เป็น
พื้นที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อ
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
6. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่อสังคมทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ให้เกิดการสนับสนุน และมีบทบาทเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
5.3 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (๒๕๖๐-๒๕๖๔) :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ 12 (๒๕๖๐-๒๕๖๔) : เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖2
6.1 แนวความคิดทางยุทธศาสตร์
น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง การบู ร ณาการในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๖o - ๒๕๖๒ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
๑๓

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาและการกาหนดภารกิจร่วมเพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยยึดหลักพื้นที่และ
ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง รวมถึ งกลไกการด าเนิ น การในรู ป แบบ “ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี ” จึ งได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ดังต่อไปนี้
6.2 วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) : มุ่ งบู ร ณาการและด าเนิ น การงานพั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คง
นาสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6.3 พันธกิจ (Mission)
๑. บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. ส่ งเสริมและสนับสนุนพัฒ นาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและวิถีชีวิตของประชาชน
๓. อานวยความเป็นธรรมคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางสันติ
๔. สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ต่ อ สถานการณ์ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
6.3 เป้าประสงค์รวม
๑. สถานการณ์ความไม่สงบลดลง
๒. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างพื้นที่สันติสุขยั่งยืนด้วยพลังหมู่บ้านและชุมชน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารภาครัฐ การบริ ก าร
ประชาชน และกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศมุสลิม ประชาคม อาเซียนตาม
แนวทางสันติวิธี
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระบบการศึ ก ษา ศาสนา ภาษา
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมในพื้นที่

๑๔

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
การสร้างพื้นที่สันติสุขยั่งยืนด้วยพลังหมู่บ้านและชุมชน
เป้าประสงค์ จานวน ๒ เป้าประสงค์
๑. ประชาชนในหมู่บ้ านและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสั นติสุ ข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น และ
ปราศจากความหวาดระแวง
๒. ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองและจัดการปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ได้
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2560 - 2562
๒๕๖o

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. ร้ อ ยละของหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนมี ค วาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗0

7๕

80

๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
ที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗๕

80

85

ตัวชี้วัด

ผลงานที่
ผ่านมา

กลยุทธ์ (Strategy) จานวน ๓ กลยุทธ์
๑. พั ฒ นาระบบข้อ มูล ข่าวสารเพื่ อสื่ อสารให้ ป ระชาชนในพื้ นที่ ได้รับ รู้และเข้าใจที่ ถูกต้ องและเป็น จริง
อย่างเท่าทันสถานการณ์ เพื่อลดความหวาดระแวงและสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี
๒. การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และร่วมกันกาหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ตนเอง ตลอดจนแสวงหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามอื่นๆ
๓. พัฒ นาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัคร ผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น องค์กรทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน

๑๕

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ การบริการประชาชน
และกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ จานวน ๓ เป้าประสงค์
๑. การทางานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของภาครัฐมากขึ้น
๓. การดาเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นมาตรฐานสากลและมีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2560 - 2562

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
จั งหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ การปฏิ บั ติ งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ผลงานที่
ผ่านมา

๒๕๖o
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ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑
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๒๕๖๒
84

80
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84
๒. ร้อยละของการส่งเสริมและสนั บ สนุนการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม ระบบยุติธรรม
ชุมชน และยุติธรรมทางเลือก
กลยุทธ์ (Strategy) จานวน ๖ กลยุทธ์
๑. พัฒ นาระบบบริห ารจั ดการของศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นให้มีประสิทธิภาพทุกมิติ
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. พัฒนาระบบการวางแผน การดาเนินงาน และการติดตามประเมินผลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
๔. ส่งเสริมนวัตกรรม งานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก
๖. พัฒ นาประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ การรับเรื่ องราวร้องทุกข์ รวมทั้งระบบเยียวยาอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมและเป็นธรรม

๑๖

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศมุสลิม
ประชาคมอาเซียน ตามแนวทางสันติวิธี
เป้าประสงค์ จานวน ๒ เป้าประสงค์
๑. กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศมุสลิม และองค์กรระหว่างประเทศ เข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. สังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุข
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2560 - 2562
ตัวชี้วัด
๑. ร้ อ ยละของการสร้ า งการรั บ รู้ แ ละความ
เข้ าใจ ใน ข้ อ มู ล ข่ าว ส ารที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ
สถานการณ์ ค วามเป็ น จริ ง และการแก้ ไข
ปั ญ หาในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ตาม
แนวทางสันติวิธีของภาครัฐต่อประชาชนทั้ง
ในและต่างประเทศ
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสังคมองค์กร
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการเข้า
มาสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

ผลงานที่
ผ่านมา

๒๕๖o
70

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑
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๒๕๖๒
80
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กลยุทธ์ (Strategy) จานวน ๔ กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ทันกับความผันแปรของสถานการณ์
และแสวงหาความร่วมมือกับ องค์กรภาคีและสั งคม ผ่านกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกมิติ
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
๒. บูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล
๓. สนับสนุนการเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อสันติสุขทุกระดับ โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงความ
คิดเห็นในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๔. เสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคมผู้เห็นต่าง และประชาชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
๑๗

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมคุณภาพระบบการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ภายใต้สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
เป้าประสงค์ จานวน ๔ เป้าประสงค์
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา และการจัดการศึกษา มีมาตรฐานตามเกณฑ์
๒. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่ างเท่ าเที ย ม มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
และมีงานทา
๓. ประชาชนในพื้นที่ดาเนินวิถีชีวิตตามหลักศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม
๔. ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การสื บ สาน เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ หมู่ บ้ า น
และชุมชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2560 - 2562
๒๕๖o

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์

70

75

80

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติเพิ่มขึ้น

3

3.5

4

๓. จ านวนนั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

500

550

600

๔. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา แล้วมีงานทา

50

55

60

๕. ร้ อ ยละของหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนที่ มี ก ารจั ด
กิ จ กรรมร่ ว มกั น และมี ก ารสื บ สานเพิ่ ม
คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรมภายใต้ สั ง คมพหุ
วัฒนธรรม

50

55

60

๖. ร้อยละขององค์กรทางศาสนาที่เข้ามาร่วม
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

50

55

60

ตัวชี้วัด

ผลงานที่
ผ่านมา

๑๘

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2
กลยุทธ์ (Strategy) จานวน ๕ กลยุทธ์
๑. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ กษาของรัฐ
และเอกชนให้ มี ม าตรฐานตามเกณฑ์ สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ แ ละรองรั บ
ตลาดแรงงาน
๒. สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ เยาวชนในจั งหวั ด ชายแดนใต้ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ ขยายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูท้องถิ่น และภาษาต่าง ประเทศทุกระดับการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างแพร่หลาย
๔. สนั บ สนุ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ภูมิปั ญ ญา ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี การละเล่ นพื้ น บ้าน วรรณกรรม เรื่องสั้ น
จิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม หั ต ถกรรม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้เพื่ อ การรั ก ษาและสร้ างมู ล ค่ า
ให้กับพื้นที่ และเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อการสืบทอดองค์ความรู้ของท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังจริยธรรม และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๙

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
การพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์ จานวน ๒ เป้าประสงค์
๑. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2560 - 2562
ตัวชี้วัด

ผลงานที่
ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖o

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. ร้ อ ยละของรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ นที่
เพิ่ ม ขึ้ น ของประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้

1.5

2.5

3.5

๒. ร้ อ ยละมู ล ค่ า การลงทุ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้

5

7

9

๓. ร้อยละที่เพิ่ มขึ้น ของนั กท่ องเที่ย วที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

5

10

15

๔. ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของผู้ ป ระกอบการที่ จ ด
ทะเบี ย นธุ ร กิ จ /วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

10

15

20

๕. ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรได้รับการ
เพิ่มมูลค่า

N/A

N/A

N/A

๖. ร้ อ ยละของครั ว เรื อ นที่ น าหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวัน

N/A

N/A

N/A

๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฮาลาล

1

1.5

2.5

๘. ร้อยละการมี ส่ว นร่ว มของประชาชนที่ เข้า
ร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๒๐

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2
กลยุทธ์ (Strategy) จานวน 9 กลยุทธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรและการตลาดอย่างเป็น
ระบบครบวงจรและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
๒. สร้างมาตรการ กลไก เพื่อจูงใจและกระตุ้นการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านการค้าชายแดน
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อการเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
จากภายนอกพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติก เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานในท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงาน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ และการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว รวมทั้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยี (Thailand 4.0)
๖. พัฒนาอุสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจรทั้งด้านการพัฒ นาวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการ
การตลาด และปรับปรุงกลไกการรับรองมาตรฐานฮาลาลขององค์กรศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ สู่มาตรฐานสากล
๗. ส่งเสริมและสนั บสนุนการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. เพิ่ ม บทบาทของประชาชน ภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชน และองค์ ก รท้ อ งถิ่ น ในการคุ้ ม ครองดู แ ล
จัดสรร ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้าในพื้นที่

๒๑

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่
เป้าประสงค์ จานวน ๑ เป้าประสงค์
ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2560 - 2562
๒๕๖o

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๑. ร้อยละของสตรี เด็ก และเยาวชน ที่เข้ามา
มีส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของ
ครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชน

70

73

76

๒. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

70

73

76

๓. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

70

72

74

ตัวชี้วัด

ผลงานที่
ผ่านมา

กลยุทธ์ (Strategy) จานวน ๔ กลยุทธ์
๑. สนับสนุนบทบาทสตรี เด็ก และเยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
ชุมชน และหมู่บ้าน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ทั่วถึง
และพึ่งพาตนเองได้
๓. สนับสนุนความมั่นคงทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
๔. ส่งเสริมการพึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้วยระบบสวัสดิการชุมชน

๒๒

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖2

7. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
7.๑ หน่ ว ยงานของรั ฐ และข้ าราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ การแก้ ไขปั ญ หาจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจตรงกันในปรัชญา ความคิด ทิศทางการแก้ไขตามนโยบาย
7.๒ ข้าราชการทุกหน่วยงานมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ
7.๓ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกปลอดภัย
ทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้สึกว่าถูกข่มขู่คุกคามจากฝ่ายใด ตลอดจน
ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
7.๔ มีการส่งสัญญาณในการสนับสนุนการดาเนินตามนโยบายการบริหาร และการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐบาลที่จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง
7.๕ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางความสาเร็จของงานโดยการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล แผนงาน/โครงการของกระทรวง ทบวง
กรม จังหวัด และอาเภอ ที่ดาเนินการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่เริ่ม โครงการ จนเสร็จสิ้นโครงการ
โดยคานึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส และคานึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
7.6 มีการจัดทาการประเมินผลโดยใช้หลักวิชาการ โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรวิชาการ
ที่ เป็ น อิ ส ระ เป็ น ผู้ ท าการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ห าร และการพั ฒนาในพื้ น ที่
โดยหน่วยงานหรือองค์กรตามหลักวิชาการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
7.7 มีการประเมินภาวะผู้นาของผู้บริห ารในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และอาเภอ
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ
7.8 เอกภาพทางความคิด ทุกภาคส่ว นต้องมีความเข้าใจ และต้องยึดมั่นในการแก้ไข
ปัญหาตามกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
7.9 ความประสานสอดคล้ อ งระหว่ า งงานด้ า นการพั ฒ นาและงานด้ า นความมั่ น คง
โดยต้องให้สามารถสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้อย่างเป็นระบบ
7.10 ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาตามแนวทางสั น ติ วิ ธี ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
และกาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว
********************************************
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