
แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒๒ ก.ค.๒๕๕๗) 

หลักการและกรอบแนวคิด 
 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ยังคงใช้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ตามที่ได้ขออนุมัติจาก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ซึ่งเป็นนโยบายที่กําหนดขึ้นภายใต้หลักของยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  รวมทั้งการดําเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 

ปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เสริมสร้างสันติภาพ” โดยมียุทธศาสตร์รองรับการดําเนินงาน ทั้งด้านความมั่นคง ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และด้านการพัฒนา ของ

ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ทั้งนี้ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับ กอ.รมน.และ ศอ.บต. กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วม จํานวน 

๒๙ ข้อ เพื่อให้กระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดถือดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ (ภายใต้วัตถุประสงค์นโยบาย ๙ ประการ) โดยให้ความสําคัญ

ลําดับแรกกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วม ๑๕ ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายฯ เรื่องสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและปกติสุขฯ เรื่องเสริมสร้างความ

เข้าใจและฟื้นคืนความไว้วางใจฯ เรื่องการเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันฯ และเรื่องสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยฯ รวมทั้ง แนวนโยบาย

ของ หน.คสช. ที่ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายฯ เรื่องการดําเนินนโยบายฯ เป็นไปอย่างมี

ระบบ มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพฯ 

แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ดําเนินไปภายใต้การปรับโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามดําริของ หน.คสช.ที่แบ่งการขับเคลื่อนงาน 

ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับนโยบาย ซึ่งมี หน. คสช. เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด โดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ/สมช. เป็นหน่วยดําเนินการด้านนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติ ให้จัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานคณะทํางานฯ รับผิดชอบการขับเคลื่อนงาน

ให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพร่วมกับกลไกที่มีอยู่เดิม อาทิ กพต. และ กปต. เป็นต้น ระดับปฏิบัติการ ซึ่งกําหนดให้ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักใน

ระดับพื้นที่ เพื่อให้งานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา ดําเนินไปอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย   

 ทั้งนี้ ในระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ ขึ้นใน สมช. โดยมีหน่วยงานกลาง ได้แก่ สงป. สศช. สกพ. สํานักงาน 

กพร. และกรมบัญชีกลาง ร่วมดําเนินงาน รวมทั้งมี กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักอํานวยการงานด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา ตามลําดับ 

เอกสารแนบ ๒ 



๒ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายให้ทุกฝ่ายมี่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลที่สําคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑.  เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 ๒.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 ๓.  เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง  

 ๔.  เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางดําเนินการของฝ่ายรัฐ 

ความเร่งด่วนของการดําเนินงาน 
 จากการให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมดังกล่าว จึงกําหนดความเร่งด่วนของการดําเนินงานที่สําคัญตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 

  ๑. เรื่องสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและปกติสุข ให้กระทรวงกลาโหมร่วมกับ กอ.รมน.เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ประสาน สตช. มท. กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยที่มุ่งลดเหตุรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย ลดพื้นที่เขต

อิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน/ชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐอย่าง

ใกล้ชิด รวมทั้งเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง 

  ๒. เรื่องการอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ประสานงาน สตช. สํานักงานอัยการสูงสุดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ โดยพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ 

ให้เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสริมสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

  ๓. เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจ และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กอ.รมน. และศอ.บต. ประสานงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดําเนินการที่มุ่งสร้างความเข้าใจในต่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ยกระดับปัญหาขึ้นเป็นวาระการประชุมระหว่างประเทศ ส่วนมิติ

ภายในประเทศ ให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ กําหนดแผนการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดําเนินมาตรการต่างๆ ที่มุ่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนไทย และภาค

ส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อื่นๆ ภายในประเทศ สําหรับการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ให้ สมช.เป็นเจ้าภาพหลัก ประสานงาน กอ.รมน.และ ศอ.บต.

ร่วมจัดทําแผนดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความชัดเจนเรื่องกรอบทิศทาง ขั้นตอน และเป้าหมายการดําเนินงาน รวมทั้งช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

 ๔. เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพหลัก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 



๓ 

 

พื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่เป้าหมาย 

  ๑. พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง หมายถึง พื้นที่ที่ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ซึ่งฝ่ายรัฐต้องใช้การปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อจํากัดเสรีการ

เคลื่อนไหวของ ผกร. จึงจําเป็นต้องดําเนินงานกิจการพลเรือน งานการเมือง และงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในอํานาจรัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

  ๒. พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา หมายถึง พื้นที่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ซึ่งฝ่ายรัฐต้องเร่งสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ ผกร.เข้ามาสร้าง/ขยายอิทธิพลในพื้นที่ จึงจําเป็นต้อง

ดําเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจและให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐ  

๓. พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา หมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง ซึ่งฝ่ายรัฐต้องดํารงการดําเนินวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ โดย

การดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐาน หรือเป้าหมายการพัฒนาให้เท่าเทียมกับพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ 

 กลุ่มเป้าหมาย 

การดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั้ง กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปที่รวมกลุ่ม/องค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม ผกร. กลุ่มแนวร่วม ผกร. กลุ่มเสี่ยงต่อการชักนําเข้าร่วมกลุ่ม ผกร. และองค์กร /

สถาบันที่สนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง  

กลุ่มภารกิจงาน เป้าหมาย          

การดําเนินงาน 

กลยุทธ ์

/แนวทางดาํเนินการ 

หน่วยงานเจา้ภาพหลัก  

(หน่วยงานเจา้ภาพร่วม) 

๑. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  ๕  เป้าหมาย  ๑๑ กลยุทธ์ /แนวทาง กระทรวงกลาโหม (สตช./มท./ทก.) 

๒. งานอํานวยความยุติธรรม และเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ  ๖  เป้าหมาย    ๘ กลยุทธ์ /แนวทาง กระทรวงยุติธรรม (สตช./อส./พม.) 

๓. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและตา่งประเทศ/สทิธิมนุษยชน  ๕  เป้าหมาย    ๗ กลยุทธ์ /แนวทาง กระทรวงการต่างประเทศ (กปส.) 

๔. งานการศึกษา ศาสนา และศลิปวัฒนธรรม ๗  เป้าหมาย  ๑๕ กลยุทธ์ /แนวทาง กระทรวงศึกษาธิการ (วธ./พศ.) 

๕. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที ่และคุณภาพชีวิตประชาชน  ๗  เป้าหมาย  ๑๖ กลยุทธ์ /แนวทาง กระทรวงมหาดไทย(กษ./คค./ทส./สธ.) 

๖. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี ๔  เป้าหมาย    ๖ กลยุทธ์ /แนวทาง สมช. (กอ.รมน./ศอ.บต.) 

๗. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ ๔  เป้าหมาย    ๕ กลยุทธ์ /แนวทาง สมช. (สงป./สศช./สกพร./สกพ.) 

 



๔ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดําเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาํเนินการ จําแนกตามภารกิจงาน 

ภายใต้แผนปฏบิัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

๑. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

๑) พื้นที่เศรษฐกิจเมืองสําคัญ ๗ เมือง พ้นความเสี่ยง

จากการก่อเหตุรุนแรง 

๒) หมู่บ้าน/ชุมชน/เขตอิทธิพล มีจํานวนลดลง หรือไม่

ขยายพื้นที่/เขตอิทธิพลเพิ่มขึ้น 

๓) ศาสนสถาน ศาสนบุคคล และบุคลากรทางการ

ศึกษา ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย  

๔) สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และแนวร่วมในพื้นที ่ 

มีจํานวนลดลง 

๕) ปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ลดระดับลง  
 

หมายเหตุ  ผู้นําศาสนา/ผู้นําชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/

เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน 

 

(๑) เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ 

(๒) สร้างความเข้าใจกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการทางทหาร โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ หรือ

ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทางทหาร 

(๓) ดําเนินมาตรการการเชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสลายโครงสร้างกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในหมู่บ้านจัดตั้งในพื้นที่ 

และการหยุดยั้งการขยายตัวของแนวร่วม  

(๔) จัดระบบการควบคุมวัสดุ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน และสิ่งของอุปกรณ์ในการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อ

ป้องกันการดัดแปลงเป็นวัตถุอันตรายใช้ในการก่อเหตุรุนแรงลักษณะต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ระเบิดถังแก๊ส เป็นต้น 

(๕) เร่งป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแทรกซ้อน ทั้งในระยะสัน้และในระยะยาว อาทิ ยาเสพติด ธุรกิจผดิกฎหมาย 

และกลุ่มผู้มีอิทธิพล 

(๖) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง และการดําเนินงานด้านข่าวกรองทั้งระบบ 

(๗) บังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียม และจัดระบบเฝ้าตรวจพื้นที่ของหน่วยต่างๆ ให้ทํางานร่วมกันเต็มประสิทธิภาพ 

(๘) เพิ่มประสิทธิภาพกองกําลังประจําถิ่น ตํารวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน รวมทั้งพัฒนาและจัดระเบียบกําลัง

ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง 

(๙) สนับสนุนให้ประชาชนและท้องถิ่นมีความพร้อมเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะบทบาทการ

มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

(๑๐) พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

(๑๑) ปฏิบัติการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 



๕ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดําเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาํเนินการ จําแนกตามภารกิจงาน 

ภายใต้แผนปฏบิัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

๒. งานอาํนวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

๑) เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒) คดี หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยของประชาชน 

ไทยและต่างประเทศ  ไ ด้รับการเร่ งรัดเข้ าสู่

กระบวนการตรวจสอบค้นหาความจริงให้ปรากฏ 

๓ )  การดํา เนินคดีความมั่นคงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรม 

๔) กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ได้รับการ

สนับสนุนโดยต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายปัญหาในพื้นที่ 

๕) ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา /ลดเงื่อนไข

ความไม่เป็นธรรม มีทัศนะคติที่ดี และร่วมมือกับ

ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๖) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ได้รับการเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ที่ดีขึ้น 

หมายเหตุ  ผู้นําศาสนา/ผู้นําชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/

เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน 

(๑) เพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบในการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการ

นําเทคโนโลยีสมัยใหมส่นับสนุนการดําเนินงาน โดยเฉพาะเพื่อช่วยในการตรวจพิสูจน์และค้นหาความจริง 

(๒) ดําเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดค้นหาความจริงในคดี หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยของประชาชนไทยและต่างประเทศ 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการนําหลักศาสนามาแก้ปัญหาความขัดแย้ง และนําหลักยุติธรรมสมานฉันท์ โดยให้คู่กรณี

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้ง หรือระงับข้อพิพาท ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชน ผู้เสียหาย พยาน รวมถึงบุคคลที่ถูก

จับกุม หรือผู้ต้องหา จําเลย หรือผู้ต้องขัง ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หรือพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลมีคํา

พิพากษาถึงที่สุดยกฟ้อง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

(๕) ส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่ไม่ได้รับความยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องหาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายพิเศษ ให้เข้าถึงกระบวนการดําเนินคดี ทั้งทางแพ่ง และทาง

อาญา ตลอดจนการอํานวยความเป็นธรรมของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(๖) พัฒนาองค์ความรู้ในระบบงานยุติธรรม และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 

และสร้างให้เกิดความชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน 

(๗) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งด้านทรัพย์สิน ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ เพื่อให้

ดํารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข 

(๘) ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรง และจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง

ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ  



๖ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดําเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาํเนินการ จําแนกตามภารกิจงาน 

ภายใต้แผนปฏบิัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๓. งานสรา้งความเข้าใจทั้งในและตา่งประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน  

เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

๑) การดําเนินงานของภาครัฐ เป็นไปโดยหลักสากล 

และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

๒) ประชาชนไทยได้รับข้อมูลรอบด้าน และเข้าใจ

สถานการณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งให้การสนับสนุนการ

ดําเนินงานของภาครัฐ 

๓) กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๔) ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ถูกหยิบยก

เป็นวาระระหว่างประเทศ 

๕) ประชาชนในโลกมุสลิมและต่างประเทศ รวมทั้ง

องค์การระหว่างประเทศ มีความเข้าใจและให้การ

สนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐ 

 

หมายเหตุ  ผู้นําศาสนา/ผู้นําชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/

เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน 

 

(๑) ดําเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐ 

ในประเด็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดําเนินงานของ

ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๒) เปิดพื้นที่และช่องทางสื่อสารให้ภาคส่วนต่างๆ นอกภาครัฐ ร่วมสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนอกภาครัฐร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการสร้างความเข้าใจและประสาน

ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๔) เพิ่มประสทิธิภาพการสร้างความเข้าใจ เพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ให้ยุติแนวคิด

และวิธีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๕) ขจัดเงื่อนไขต่างๆ ในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่องค์การระหว่างประเทศ และ NGOs ให้ความสนใจ 

(๖) เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

(๗) พัฒนาและปรับปรุงแนวทางมาตรการการดําเนินงานของภาครัฐ โดยไม่ขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

 

 



๗ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดําเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาํเนินการ จําแนกตามภารกิจงาน 

ภายใต้แผนปฏบิัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๔. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

๑) สถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ/

เอกชน ได้รับการยกระดับคุณภาพตามนโยบายรัฐ 

๒) บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี

มาตรฐานวิชาชีพ 

๓) นักเรียน และเยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษา

อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔) เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้อยู่นอกระบบ

การศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะอาชีพ 

๕) ประชาชนในพื้นที่สามารถดําเนินวิถีชีวิตตาม

ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนและ

ท้องถิ่น  

๖) อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้รับการ

พัฒนาและส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น 

๗ )  การจัดการศึกษาในพื้นที่ เ ป็นไปตามความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีการประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และสถานศึกษากลุ่มเสี่ยง  

(๒) สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรเข้าเรียนใน

สถานศึกษาของรัฐ  

(๔) เสริมสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาของรัฐกับสถานศึกษาของเอกชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อาทิ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเทศน์ และระบบประเมินผล เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน

พื้นที่ทุกประเภท 

(๖) ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งความเข้มแข็ง และกระจายอํานาจให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และสร้างความ

ตระหนักของชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง 

(๗) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา การจดัการศึกษา และสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้มี

มาตรฐานเทียบเท่ากับพื้นที่อื่น 

(๘) พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์ตาดีกา สถาบันปอเนาะ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ และสอดคล้อง

ตามหลักการศาสนา 

(๙) เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

 

 



๘ 

 
เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

 

หมายเหตุ  ผู้นําศาสนา/ผู้นําชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/

เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน 

 

(๑๐) สร้างโอกาสทางการศึกษา และบูรณาการทุนการศึกษาทั้งในและตา่งประเทศ  รวมทั้งการสอนเสริมใน

สาขาวิชาที่จําเป็นให้แก่นักเรยีน นักศึกษา และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในระดบัการศึกษาต่างๆ ตลอดจนการจัดระบบ

เทียบโอนและรับรองคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งใบประกอบวิชาชีพผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้   

มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ 

(๑๑)  สนับสนนุและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้มคีวามเข้มแข็ง และมีบทบาทในการทํานุบํารุงศาสนา 

เพื่อให้สถาบันทางศาสนา เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจริยธรรมและแหลง่เรียนรู้ทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริม และ

ฟื้นฟู กิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนอํานวยความสะดวก และแกป้ัญหาให้แก่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแสวงบุญ

ตามหลักศาสนาต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้แก่นแท้ของหลักธรรม เพื่อกลับมาเป็นเครือข่ายในการทํานุ

บํารุงศาสนา 

(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานอัตลักษณ์และกิจกรรมทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่  

(๑๔) พัฒนา สง่เสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมให้

ประชาชนออกกําลังกาย โดยการเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการต่างๆ รวมถึงการละเล่นพื้นบ้าน ตลอดจนพัฒนา และ

ปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่ ตําบล หมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนพื้นที่ 

(๑๕)  ส่งเสรมิ สนับสนุน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดําเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาํเนินการ จําแนกตามภารกิจงาน 

ภายใต้แผนปฏบิัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๕. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที ่และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

๑) ครัวเรือนมอีาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

๒) การลงทุนในพื้นที่โดยภาครัฐและภาคเอกชนดําเนิน

ไปอย่างต่อเนื่อง 

๓) โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และระบบโลจิสต์ติก 

ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ของประชาชน และศักยภาพของพื้นที่ 

๔) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับหลักประกันการใช้

ประโยชน์ในที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู

และอนุรักษ์ 

๖) ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์/สาธารณสุข

พื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

๗ )  ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของภาครัฐ  

ที่สามารถรองรับกับสถานการณ์ ในพื้นที่ จั งหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
 

 

 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพพื้นที่ ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน โรงงานขนาดเล็ก และธุรกิจอื่นๆ 

รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ และเสริมสร้างการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนา 

(๓) ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในพื้นที่ รวมทั้ง

แนวทาง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโอกาสต่างๆ 

(๔) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และระบบลอจิสต์ติก ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 

และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภคในพื้นที่เมือง และในชนบท  

(๕) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเพียงพอ

กับความจําเป็น 

(๖) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้าง ส่งเสริมพืชประจําถิ่น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความเชื่อมโยงกับการ

พัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ให้พร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

(๘) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะสินค้าชุมชนและธุรกิจ SME 

ในพื้นที่ใหม้ีคณุภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลควบคู่กับการส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น 



๑๐ 

 
เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

 

หมายเหตุ  ผู้นําศาสนา/ผู้นําชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก  

/เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน 

 

(๙) เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และ

ศักยภาพของพื้นที่ 

(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการนําแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง มาเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิต 

(๑๑) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ 

(๑๒) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่ 

(๑๓) สนับสนุนอาคาร สถานที่บริการและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นให้สามารถรองรับสถานการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่ 

(๑๔) ส่งเสริมการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 

(๑๕) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลในพื้นที่ 

(๑๖) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และเด็กกําพร้า รวมทั้งผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดําเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาํเนินการ จําแนกตามภารกิจงาน 

ภายใต้แผนปฏบิัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๖. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบายฯ 

เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งพลเรือน ตํารวจ 

และทหาร ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 

และสถานการณ์ปัญหาทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

(๒) หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ มีความพร้อม

ในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะที่เพียงพอ

และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ 

(๓ ) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้รับการดูแลเรื่องสิทธิกําลังพล ขวัญ

กําลังใจที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

(๔) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานเจ้าภาพร่วม 

และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีระบบการดําเนินงาน

ร่วมกันอย่างมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม 

(๑) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐที่ให้ความสําคัญกับทัศนคติ จิตสํานึก และ

ความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเสียสละ 

(๒) ส่งเสริมการฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนับสนุน

ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในพื้นที ่

(๓) จัดหา ซ่อมบํารุง ประยุกต์ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะให้เพียงพอ รวมทั้งสามารถใช้ปฏิบัติงานได้

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๔) ปรับปรุง และบริหารจัดการด้านสิทธิกําลังพล ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และระดับความเสี่ยงภัย

อันตราย จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยพิจารณาให้ทั่วถงึ และเป็นธรรม ทั้งพลเรือน ตํารวจ และทหาร 

(๕) พัฒนา และปรับปรุง กลไกการดําเนินงาน ระบบบริหารจัดการ ระบบแผนงาน/โครงการ และระบบ

งบประมาณ สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม 

(๖) พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานในระดับต่างๆ และการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยให้

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 

 



๑๒ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง เป้าหมายการดําเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาํเนินการ จําแนกตามภารกิจงาน 

ภายใต้แผนปฏบิัติการ การแก้ไขปญัหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

๗. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธ ี

เป้าหมายการดําเนนิงาน กลยุทธ/์แนวทางดําเนนิการ 

๑) หน่วยงานรัฐมีความพร้อมอํานวยความสะดวกใน

การพูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งระหว่าง

ประชาชนในพื้นที่ และระหว่างประชาชนกับภาครัฐ 

๒) มีเวทีของการพูดคุยแสวงหาการกระจายอํานาจ   

ที่ สนับสนุน ให้ท้ อ งถิ่ นมีบทบาทและมี ส่ วนร่ วม

สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ 

๓) กระบวนการพูดคุยกับผู้ที่มีความคิด ความเชื่อ 

อุดมการณ์ต่างจากรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี

เอกภาพ 

๔ )  ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ วน เ สี ย ไ ด้ เ ข้ า ม า มี ส่ วน ร่ ว ม ใน

กระบวนการพูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

หมายเหตุ  ผู้นําศาสนา/ผู้นําชุมชน/สื่อ/สตรี/เด็ก/

เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาชุมชน 

(๑) เสริมสร้างความเข้าใจ เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ในประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการ

กระจายอํานาจภายใต้กรอบรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย 

(๒) สนับสนุนการเปิดพื้นที่ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นและการพูดคุย ในการ

แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

(๓) พัฒนาและจัดตั้งกลไก ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ เพื่อสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข

กับผู้มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ต่างจากรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ 

(๔) เปิดโอกาสและสร้างหลักประกันความปลอดภัย ให้ผู้มคีวามเห็นต่างจากรัฐที่ต้องการยุติความรุนแรง เข้าร่วม

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี ผ่านกระบวนการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๕) เตรียมความพร้อมของสังคมในพื้นที ่และสังคมไทยโดยรวม เพื่อรองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 
  

 


