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แผนปฏิบตักิารเสริมการพฒันาในพืน้ทีจ่ังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  

ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

 
๑. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
     

มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการปรับภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เพ่ือรองรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ ภำรกิจ : อ านวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
จัดการภาครัฐและการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของทุกหน่วยงาน เชื่อมต่อช่องว่าง เสริมการท างานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน การด าเนินงานของ
หน่วยต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับภูมิภาคอ่ืนๆ  

๑.๒ พันธกิจ  ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบริหารเชิงยุทธศาสตร ์ ๒) กลุ่มภารกจิประสาน
และเร่งรัดการพัฒนาพิเศษ  ๓) กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา (สนับสนุนฝ่ายพลเรือน) 
และการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) และ  
๔) กลุ่มภารกิจบริหารและอ านวยการ  

๑.๓ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน  ประกอบด้วย ๕ กอง ๑ ส านักงาน ๑ สถาบัน ๑ ศูนย์ 
และ ๓ กลุ่ม  ได้แก่ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองประสานและเร่งรัดการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน กองส่งเสริมและสนับสนุน
งานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจการพิเศษ ส านักงาน
เลขาธิการ สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการส่วนกลาง    

ทั้งนี้ โดยที่พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๙ (๑) 
และ (2) ก าหนดให้ ศอ.บต. จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ในการนี้ ศอ.บต. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี รองรับไว้เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดท า
ยุทธศาสตร์เสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับแผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  
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ดังนั้น จากการปรับภารกิจ พันธกิจ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของ ศอ.บต. ใหม่ 

จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสู่ความมั่นคง มั ่งคั่ง ยั ่งยืน     
การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมให้มีการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อในทุกมิติ  
และลดความซ้ าซ้อนของภาระงานบางส่วนที่มีหน่วยงานตามภารกิจ (Function) หน่วยงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญ 
(Agenda) หรือหน่วยงานพื้นที่ (Area) รับผิดชอบแล้ว โดยแผนปฏิบัติการที่ได้จัดท าขึ้นดังกล่าวนี้ มุ่งเน้น 
การอ านวยการ บริหารจัดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
เพ่ือความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเข้าสู่ระยะที่ ๓ ของกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า คือ การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และ
สามารถสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานตามภารกิจ (Function) ตามยุทธศาสตร์ส าคัญ 
(Agenda) หรือหน่วยงานพื้นที่ (Area) ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
๒. สำระส ำคัญแผนปฏิบัติกำรเสริมกำรพัฒนำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี ๒๕๖๒  

 

๒.๑ สภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
๒.๑.๑ ภำพรวมสถำนกำรณ์   
สถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นตามล าดับ วงจรความรุนแรง

ทางตรงได้คลายตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสถิติของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 
ในฐานะหน่วยรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ได้รวบรวมข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในห้วง ๘ ปี จากปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ ได้แสดงแนวโน้มจ านวนเหตุการณ์ความมั่นคงลดลงอย่างเห็นได้เด่นชัด
มากกว่าร้อยละ ๗๐ โดยในปี ๒๕๕๔ มีเหตุการณ์ความรุนแรง ๖๑๙ เหตุการณ์ และในปี ๒๕๖๑ มีเหตุการณ์
ความรุนแรง ๑๔๐ ครั้ง โครงสร้างกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงถูกสลาย สูญเสียกองก าลังและแนวร่วมทั้งจากการสร้าง
ความเข้าใจ การแปรเปลี่ยนการต่อสู้มาใช้แนวทางสันติวิธี และการบังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งถูกจ ากัดเสรี
ในการปฏิบัติท าให้ศักยภาพในการก่อเหตุขนาดใหญ่ลดลง และถูกท าลายความชอบธรรม  ในการก่อเหตุ 
จากประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนถูกประณามจากองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic 
Cooperation : OIC) และองค์กรสิทธิมนุษย์ชนในประเด็นการละเมิดการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law : IHL) จากสถานการณ์ความรุนแรงที่ลดระดับลงได้
ส่งผลดีต่องานพัฒนาภาครัฐและการสร้างความเข้าใจ สามารถลงลึกไปถึงประชาชนในหมู่บ้านมากข้ึน ในขณะที่
ท่าทีประชาชนเบื่อหน่ายต่อความรุนแรง ต้องการให้พ้ืนที่สงบสุขโดยเร็ว มีความกังวลในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
รายครัวเรือน รายได้ไม่พอรายจ่าย ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติด และการอ านวย
ความยุติธรรมที่มีความโปร่งใส มีความต้องการให้ภาครัฐพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ 
และเข้ามาเป็นจิตอาสาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความปลอดภัย
เส้นทางและชุมชนของตัวเองในรูปแบบของชุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน ชุดคุ้มครองต าบลและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรม เพ่ือแสดงออกถึงการต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรง
ในรูปแบบต่าง ๆ รณรงค์ให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายใช้แนวทางสันติวิธีออกจากความขัดแย้ง รวมทั้งพยายามสร้างความเข้าใจ
กับผู้น าทางความคิด เพ่ือลดแรงขับเคลื่อนในเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ และศาสนาให้เหลือน้อยลงที่สุด 
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ควบคู่กับการสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้โดยสามารถรักษาอัตลักษณ์ และมี
ความหวังถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน  

แนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไป แม้ว่าสถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไข
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ความยืดเยื้อของปัญหาได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจของการใช้ความรุนแรง
และผู้อยู่เบื้องหลังการใช้ความรุนแรง จากเดิมที่ส่วนใหญ่มาจากการกระท าของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์
ต่างจากรัฐ มาเป็นการก่อเหตุจากแรงจูงใจอ่ืนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยบางส่วนมีความเชื่อมโยงและเอ้ือประโยชน์
กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ทั้งความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล ความแค้น
จากอารมณ์ของความเกลียดชัง และความแค้นจากเรื่องส่วนตัว ความรุนแรงยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของปัญหา
ภัยแทรกซ้อนและธุรกิจผิดกฎหมาย และความบาดหมางของคนต่างศาสนารุนแรงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากประเด็น
ความขัดแย้งกรณีฮิญาบที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี เป็นผลพวงมาจากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ที่มีความยืดเยื้อ
ยาวนานมามากกว่า ๑๕ ปี ถือว่ามีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ขณะที่การด าเนินงานด้านการเมืองของกลุ่ม 
ผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ยังคงด ารงความมุ่งหมายในการขับเคลื่อนผ่านกลุ่มเยาวชนและปัญญาชน 
ด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์การต่อสู้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ความท้าทายที่ยังคงด ารงอยู่ต่อเนื่องในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม  เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนในประเทศ 
พบว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างสูงมาก สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่
ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันในการลงทุนของภาคเอกชน อันน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการลงทุน
ในพ้ืนที่น้อยกว่าจังหวัดอ่ืนในประเทศ รวมทั้ง ประชากรในพ้ืนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความผันผวนสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจน ส าหรับในด้านการศึกษา เนื่องจากเด็กนักเรียน 
และนักศึกษา มีเวลาในการศึกษาวิชาสามัญน้อย จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สภาพความเป็นอยู่  
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สภาพเหล่านี้จึงถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ
น าไปเป็นเงื่อนไขชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าทางสังคม ขยายผลสร้างแนวร่วมเพ่ิมมากขึ้น และสร้างความชอบธรรม
ในการเรียกร้องกดดันภาครัฐในโอกาสต่างๆ ซึ่งภาครัฐจะต้องเร่งรัดการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเป็นที่พึงพอใจให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคู่กับงานด้านความม่ันคงและการสร้างความเข้าใจ  

๒.๑.๒ ปัญหำและประเด็นท้ำทำยด้ำนกำรพัฒนำ 
๒.๑.๒.๑ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและรำยได้ต่อหัวประชำกรต่ ำ โครงสร้างเศรษฐกิจ

พ่ึงพาภาคเกษตร ซึ่งมีการผลิตแบบดั้งเดิมและส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อย ซึ่งรายได้ครัวเรือนต่ า   
๒.๑.๒.๒ อุตสำหกรรมยังเป็นกำรแปรรูปขั้นต้น และเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม

เพื่อกำรส่งออก เช่น ยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน น้ ามันปาล์มดิบ ไม้ยางพารา สัตว์น้ าแช่เย็น แช่แข็ง เป็นต้น 
๒.๑.๒.๓ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมกระทบต่อปริมำณทรัพยำกรประมง  จากการใช้

เครื่องมือจับสัตว์น้ าที่ไม่ถูกต้อง แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ าถูกท าลาย การตื้นเขินของอ่าวปัตตานี และน้ าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนชุมชน 

๒.๑.๒.๔ เยำวชนที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วประสบปัญหำกำรว่ำงงำน  ขณะที่เยาวชน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษายังคงมีจ านวนมาก ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  

๒.๑.๒.๕ ประชำชนส่วนใหญ่ยังขำดควำมเข้ำใจในกำรดูแลอนำมัยของแม่และเด็ก
อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งระดับกำรศึกษำของแรงงำนส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำระดับประถมศึกษำ ท าให้แม่และเด็ก  
มีอัตราการตายสูง รวมทั้งบ้านเรือนประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลท าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ          
ของภาครัฐ 
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๒.๑.๒.๖ ควำมยืดเยื้อของสถำนกำรณ์ได้ส่งผลต่อสภำพสังคมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
กลำยเป็นสังคมแห่งควำมแปลกแยก ประชาชนแยกกันอยู่ แยกกันเรียน  ท าให้บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความหวาดระแวงระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกัน การด ารงอยู่ภายใต้พหุลักษณ์วัฒนธรรมขาดหายไป 

๒.๑.๒.๗ ปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ประกอบการยังขาดความเชื่อมั่น
ในการลงทุนและการท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในบริเวณชายแดน จากความกังวลความไม่ปลอดภัยท าให้พื้นที่
ไม่สะดวกและปลอดภัย 

๒.๑.๒.๘ ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเลลดลง และการกัดเซาะชายฝั่งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งการ พัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายแห่งขาดการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลการเข้าถึงพ้ืนที่ไม่สะดวก
และปลอดภัย 

๒.๑.๒.๙ กำรสนับสนุนกำรลงทุนอุตสำหกรรมเกษตรและธุรกิจบริกำรมูลค่ำสูง ได้แก่ 
ธุรกิจบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิม (ธุรกิจบริการทางการแพทย์ สถานบริบาลผู้ป่วย ธุรกิจนันทนาการ และการบริการ
ทางการศึกษา) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างภูมิภาค รวมทั้ง
การน างานวิจัยของสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร
ในพ้ืนที ่

๒.๑.๒.๑๐ กำรพฒันำเมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ให้บรรลุเป้ำหมำย
เพื่อให้มีฐำนเศรษฐกิจที่ม่ันคง และกระจายความมั่งคั่งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการขยายผลไปยังพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพโดยรอบ 

 
๒.๒ หลักกำรและแนวควำมคิดแผนปฏิบัติกำร 

๒.๒.๑ หลักการมุ่งแก้ไขปัญหาด้วยศาสตร์พระราชา การใช้หลักรัฐประศาสโนบาย ๖ ประการของ
ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ และน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

๒.๒.๒ แนวคิดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง 
กรม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงสู่พื้นที่ เชื่อมโยงและเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ 
และประสำนงำน เร่งรัด ผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒, นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
และแผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๒.๒.๓ เน้นอ านวยการ บริหารจัดการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ ให้เกิดความเชื่อมโยง เชื่อมต่อ อุดช่องว่าง
ทางยุทธศาสตร์ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ และประสานงาน เร่งรัด ผลักดัน ตั้งแต่ระดับนโยบาย หน่วยงาน
รับผิดชอบส่วนกลาง จนถึงระดับปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

๒.๒.๔ สนับสนุนแผนงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการเสริมสร้างความเข้ าใจตาม
แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค ๔ ส่วนหน้า 

๒.๒.๕ มุ่งดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยให้ความส าคัญในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีบนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติเป็นล าดับแรก 
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๒.2.๖ ให้ความส าคัญกับการก าหนดแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณที่ต้องสอดคล้อง 
และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรง โดยจัดให้มีการติดตาม และประเมินผล   
การด าเนินงานทุกไตรมาส ๓ เดือน  
 
๓. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำร 
 

๓.๑ เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยเน้นการขยายเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการบริโภค ส่งเสริม การลงทุน ขยายการลงทุนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๓.๒ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ลดความเหลื่อมล้ า           
ด้านการศึกษา รายได้ สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการและสวัสดิการภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน 
ยกระดับความเข้มแข็งสู่ครอบครัวชุมชนสังคมในการแก้ไขปัญหาตามบริบทพ้ืนที่และรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย 
และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือสรรสร้างสังคมคุณภาพอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 

๓.๓ เพื่อพัฒนำคนในฐำนะท่ีเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณค่ำสูงสุด ให้มีความรู้สึกว่าตนและพวกพ้อง
มีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีอิสรภาพและมีการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการสร้างส านึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดี การให้โอกาสสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาของรัฐ
และให้ความร่วมมือรัฐที่จะพัฒนาพ้ืนที่ไปสู่ความเจริญทัดเทียมภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย ให้ความส าคัญกับ
แนวทางการส่งเสริมคนดีทุกเชื้อชาติศาสนาและการควบคุมคนไม่ดีตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 
การพัฒนาที่เชื่อมต่อทุกระบบมุ่งเน้น “เยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” จากระบบการศึกษาในสถานศึกษา 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การแสวงหาอาชีพตามความต้องการของภาคเอกชน
และความเหมาะสมตามภูมิสังคมของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่จ าเป็น 
มีทักษะสื่อสารทางภาษาที่หลากหลายเพื่อใช้ภาษาในการเข้าถึงความรู้และงานอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาหรับ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน เป็นต้น  สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ือเปิดโอกาสการพัฒนามนุษย์แบบครบวงจรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ มุ่งหวังการยกระดับทรัพยากรมนุษย์
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การเป็นคนที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอ่ืนๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองและเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจสากล รวมทั้ง 
ต้องด าเนินการโดยถือเป็นภาระหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรของรัฐทุกหน่วยในการดูแลกลุ่มผู้เข้าไม่ถึง
บริการของรัฐที่ต้องดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวนกว่า 1.8 แสนคน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ได้รับโอกาสการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสุดก าลัง เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามอัตภาพและด ารงชีพ
ในสังคมได้อย่างปกติสุข  

๓.๔ เพื่ออ ำนวยกำร บริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ กำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคง และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้เกิดความเชื่อมโยง เชื่อมต่อ                  
อุดช่องว่างทางยุทธศาสตร์ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ  ตลอดจน ประสานงาน เร่งรัด ผลักดัน ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ จนถึงระดับพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความเข้าใจ
บริบทของพ้ืนที่ มีคุณภาพชีวิตและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีสามารถพัฒนาศักยภาพ สู่ระบบงานสมัยใหม่
และไร้รอยต่อ  
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๓.๕ เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคงของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน
ภำค ๔ ส่วนหน้ำ ได้อย่างประสานสอดคล้องและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม   

๓.๖ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจสังคมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ให้เข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ และต่อต้านการใช้ความรุนแรง   
ในทุกรูปแบบ  
๔. แนวทำงและกลยุทธ์ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ  
 

แนวทางเสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการเสริมการพัฒนาหน่วยงานพลเรือนให้เชื่อมโยง 
เชื่อมต่อ อุดช่องว่างไร้รอยต่ออย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางและให้เกื้อกูลต่อการด าเนินงาน
ระยะที่ ๓ ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า คือ การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว  ประกอบด้วยแนวทางส าคัญ ๖ ด้าน  ได้แก่ ๑) การพัฒนาเศรษฐกิจ  ๒) การพัฒนาสังคม    
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ๔) การบริหารจัดการภาครัฐ  ๕) การพัฒนาเพ่ือความมั่นคง และ ๖) การสร้าง
ความเข้าใจ รวมทั้ง ประสาน เร่งรัด ผลักดัน งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ จนถึงระดับพ้ืนที่ “อะไรที่ด าเนินการ
โดยล่าช้าให้ด าเนินการเร็วขึ้น” “อะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมและไม่เกิดประโยชน์โดยสูงสุดต่อพ้ืนที่
และประชาชน ต้องปรับกระบวนการท างานใหม่ให้เหมาะสม” และ “อะไรที่ไม่เอื้อต่อการสร้างประโยชน์
ตามเป้าหมายรวมของการพัฒนาพ้ืนที่ ต้องปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในภาพรวม
ทั้งระบบ โดยไม่ขัดหรือแย้งกันเอง” มีกลยุทธ์ และแผนงานโครงการหลัก ได้แก่   

 

๔.๑ แนวทำงด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
๔.๑.๑ เป้ำประสงค์ 

๑) พัฒนาเศรษฐกิจ การบริโภค การท่องเที่ยว การบริการ การค้าปลีก การค้าส่งและการค้า
ชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติที่สนองต่อเป้าหมายการท างานในทุกขั้นตอน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนด า เนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการท างานร่วมกัน 

๒) เชื่อมโยงฐานทางเศรษฐกิจทุกระดับ (ชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ)  
ผ่านพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และการลงทุนในพ้ืนที่ 

๓) ประชากรในพ้ืนที่มีอัตราการว่างงานลดลง และมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

๔) จังหวัดชายแดนภาคใต้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน              
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

๕) เศรษฐกิจชุมชนมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพรายได้เพ่ิมขึ้น 
สามารถแข่งขันได้ และลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

๖) ความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนา
เศรษฐกิจในทุกมิติของจังหวัดขายแดนภาคใต้ให้มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้มีความสันติสุขอย่างยั่งยืน  

๔.๑.๒ ตัวช้ีวัด  
๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและมีกระจายรายได้เหมาะสม 

ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมข้ึน และสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้  
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๒) มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมขึ้น ได้แก่ มูลค่าการลงทุนของภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที ่ 

๓) จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
๔) จ านวนการจ้างงานจากมาตรการการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
๕) มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
๔.๑.๓ กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ๔ กลยุทธ์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม เพื่อเชื่อมโยงเกษตรอุตสำหกรรม
ฐำนรำก น ำไปสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบแบบไร้รอยต่อ 

แนวทำงกลยุทธ์ : เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ  ประกอบด้วย 
(๑) กำรขับเคลื่อนเกษตรฐำนรำก 
(ต้นทำง) 
 

1.1 พืชเศรษฐกิจ  
1.1.1 การเปลี่ยนวิถีของการท าเกษตรเชิงเดี่ยว ให้เป็นแปลงเกษตร

ผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และ
พืชผลไม้ เป็นต้น 

1.1.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองมะพร้าวแห่งสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (Coconut City) 
1.2 กำรพัฒนำและยกระดับประมงชำยฝั่งและประมงพื้นบ้ำน 

การขับเคลื่อนงานพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
1.3 กำรสนับสนุนและส่งเสริมงำนด้ำนปศุสัตว์ 

การขยายฐานการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ให้มีจ านวน
มากขึ้น เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่ และลดจ านวนการน าเข้าจาก
นอกพ้ืนที่  

 

(๒) กำรพัฒนำและยกระดับ
อุตสำหกรรมแปรรูปทั้งระบบ 
(กลำงทำง) 

2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
พร้อมสร้างโอกาสสู่การเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการ
รายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ให้มีขีดความสามารถ 

2.2 สร้างกระบวนการท างานให้เป็นไปตามห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบ 
2.3 การส่งเสริมกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างเอกชน และเกษตร

ในรูปแบบ Contract Farming หรือ MOU โดยมีภาครัฐ และภาควิชา
การสนับสนุนการท างาน 

2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด
ทั้งในและนอกประเทศ  

 

(๓) เชื่อมโยงและกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 
(ปลำยทำง) 

3.1 การพัฒนาแผนงานเศรษฐกิจร่วมระหว่างประเทศตามระเบียงเศรษฐกิจ
ที่ ๖ ภายใต้แผนงาน IMT-GT  

3.2 การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
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องค์ความรู้ บุคลากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

3.3 การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน 
3.4 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฮาลาล  
3.5 การพัฒนาบนฐานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เพ่ือรักษาสมดุลทรัพยากร

จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน  
 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม เพื่อเชื่อมโยงเกษตรอุตสำหกรรม
ฐำนรำก น ำไปสู่กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบแบบไร้รอยต่อ (ต่อ) 

 

โครงกำรส ำคัญ ได้แก่ 
 

กลุ่มโครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเกษตรฐำนรำก (ต้นทำง) 

(๑) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยยางอาเซียน เพ่ือการแปรรูปยางพาราและการเร่งรัดจัดตั้งอุตสาหกรรม
ยางพาราในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(2) โครงการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือขับเคลื่อนการท างาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านการเกษตรเพื่อยกระดับ
สู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้กลไกสานพลังประชารัฐ  

(3) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนน าร่องโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าชายเลนป่าเศรษฐกิจใหม่
และธนาคารปูม้า เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง และสร้างงานสร้างอาชีพ 

(4) โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนด้วยการพัฒนาพืชและสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และการต่อยอดขยายผล เช่น ไก่เบตง ปลากือเลาะห์ ปูทะเล แพะ วัว แกะ เป็นต้น  

(5) โครงการบริหารจัดการผลไม้เศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(6) โครงการใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐเพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 

กำรพัฒนำและยกระดับอุตสำหกรรมแปรรูปทั้งระบบ (กลำงทำง) 

(1) โครงการจัดตั้งสถาบันเจิ้งเหอนานาชาติ   
(2) โครงการจัดตั้ง Small Thailand  in Yunnan 
(3) โครงการต่อยอดโครงการวิจัยอาหารที่ถูกลิ้นคนจีนและการพัฒนาอาหารเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ตลาดของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(4) โครงการบูรณาการเพ่ือรับฟังข้อเสนอที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนพร้อมการหารือเพ่ือก าหนดมาตรการ

และสิทธิประโยชน์พิเศษด้านการลงทุนให้สามารถสร้างแรงจูงใจในการการลงทุนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและ
การรับฟังความคิดเห็นการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจไร้รอยต่อ (รัฐ - เอกชน - ประชาชน) 

(๕) โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ และการจัดท าแผนเมืองต้นแบบที่ ๔ เมืองจะนะ 
เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 

(๖) โครงการปั้นดาวชายแดนใต้ปีที่ ๒ 
 

เชื่อมโยงและกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ (ปลำยทำง) 

(1) โครงการประสานสัมพันธ์ไทยจีนปีที่ ๒ และการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในการน าร่อง
ความร่วมมือน าสินค้าเกษตรไปจ าหน่ายยังตลาดซินฟาตี้ และการเชิญมายังประเทศไทย 
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(2) โครงการ Startup ตามกรอบ IMT-GT ปีที่ ๒ พร้อมกับการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
ตามระเบียงเศรษฐกิจที่ ๖ (Economic Corridor)  

(3) โครงการของดีชายแดนใต้ 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  กำรขับเคลื่อนต้นแบบกำรพัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมโครงกำรเมืองต้นแบบ 

“สำมเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) ยกระดับการท าเกษตรดั้งเดิมและเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การท าเกษตรอุตสาหกรรมผสมผสาน 
(๒) การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน  
(๓) การเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง (Connectivity) ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

เพ่ือรองรับการพัฒนาและขยายตัวในอนาคต 
(๔) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับการจัดการองค์ความรู้และการวิจัยเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาในทุกมิติ 
(๕) การขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์สุขภาพฮาลาล Halal Medical Hub 
(๖) การขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล Halal For Industry 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ฮาลาล นวัตกรรมการบริการทางแพทย์ฮาลาลและที่เกี่ยวเนื่อง 
(2) โครงการพัฒนาธุรกิจความงามฮาลาล หรือ Spa Halal (Suka Wellness) เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก

และการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สาธารณูปโภคพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยวและพัฒนา

บุคลากรเพ่ือรองรับการบริการท่องเที่ยว  
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
(5) โครงการกีฬาเพ่ือหนุนเสริมการท่องเที่ยว  
(6) โครงการหนึ่งวันหนึ่งจุดหมายในฝัน (One Day Trip One Destination) 
(7) โครงการ Halal Tourism 
(8) โครงการเปิดพื้นที่ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล   
(9) โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมฮาลาล 
(10) โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชสมุนไพร

ที่เป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และสุขภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำรรำชกำรเพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงประชำชนกับรัฐและปรับบทบำท
ของรัฐให้เอื้อต่อกำรหนุนเสริมตำมกลไกกำรพัฒนำประเทศ 

 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) การจัดตั้งศูนย์บริการด้านการลงทุนเบ็ดเสร็จในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๒) การจัดตั้งสถาบันเกษตรประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๓) การจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาคเศรษฐกิจในกลุ่มเป้าหมายธุรกิจที่มีศักยภาพ เช่น นักธุรกิจรุ่นใหม ่

นักธุรกิจออนไลน์  

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (OSOS) และการสร้าง

การรับรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางด้านเศรษฐกิจ 
(๒) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาคเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น นักธุรกิจรุ่นใหม่ 

สถาบันอบรมและพัฒนามาตรฐานการค้าและอุตสาหกรรม เป็นต้น  
(3) โครงการจัดตั้งสถาบันเกษตรประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 

มุ่งเน้นเป้าหมายเร่งด่วนกลุ่มเยาวชน  
(5) โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงและภาคอ่ืนๆ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนให้เป็นศูนย์พลังงำนครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ (Energy Complex) 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) การบริหารจัดการพลังงานในพ้ืนที่ให้มีความมั่นคงด้านพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน  
(๒) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชน  
(๓) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
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โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูป (Zero Waste)  
(2) โครงการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนในการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน 

โรงไฟฟ้าประชารัฐ เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงาน และการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
(3) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเพื่อรองรับการเป็นอุตสาหกรรมพลังงานในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

 
 

๔.๒ แนวทำงด้ำนกำรพัฒนำสังคม  
๔.๒.๑ เป้ำประสงค์ 

๑) ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประชากรคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และ
มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง ชุมชนให้มีความสันติสุข 

๒) ประชาชนได้รับบริการทางการศกึษา การพัฒนาสังคม สวัสดิการรัฐ บริการทางการแพทย์
และบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม เด็กและเยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า 
ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม 

๓) ประชาชนกลุ่มยากจน กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพติด 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้ 

๔) ภาคีทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมสังคมให้เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพ้ืนที่หรือ
ชุมชนต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่และสันติสุขกระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๕) สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และมีวิถีชีวิต
ที่ยึดหลักธรรมทางศาสนาเป็นฐาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานอัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

 

๔.๒.๒ ตัวช้ีวัด 
๑) ร้อยละของประชาชนที่มีสิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง 

(สิทธิการรักษาสุขภาพ ประกันสังคม การศึกษา คนจน คนพิการ คนสูงอายุ) เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของชุมชนพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
3) ร้อยละของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าและบริการตามอัตลักษณ์พ้ืนที่ได้รับ

การส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
4) ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

และหลักรัฐประศาสโนบาย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
5) ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนานกับการพัฒนาทักษะ

ฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น 
6) ร้อยละของสถานศึกษาภาคเอกชนมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มข้ึน 
7) ร้อยละของศาสนสถานมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดูแลผู้สูงวัยเพิ่มข้ึน 
8) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมขึ้น 
9) จ านวนพ้ืนที่หรือชุมชนต้นแบบได้รับการพัฒนาให้มีความน่าอยู่ ด้วยกลไกการพัฒนา

ของประชารัฐ และพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน เพ่ิมข้ึน 
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๑0) พ้ืนที่สาธารณะได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
๑1) จ านวนกลุ่มวิสาหกิจต้นแบบที่มีความเข้มแข็งด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยง

ในระดับต้นน้ า - กลางน้ า - ปลายน้ า เพ่ิมข้ึน 
๑2) ร้อยละของคนยากจน (ตามเกณฑ์ จปฐ.) ได้รับการช่วยเหลือ พัฒนาอาชีพ และมีรายได้

เพ่ิมข้ึน 
๑3) ร้อยละของคนยากจน (ตามเกณฑ์รายได้ขั้นต่ ารัฐบาล) ได้รับการช่วยเหลือ พัฒนาอาชีพ 

และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

๔.๒.๓ แนวทำง / กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ๕ กลยุทธ์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  กำรสร้ำงสังคมเข้มแข็ง 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นกรอบแนวทางหลัก มุ่งพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนให้สามารถ

ท างานร่วมกันแบบประชารัฐ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และพัฒนาสังคมให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
รองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการจัดการเครือข่ายทางสังคมที่สามารถสร้างเสริมสังคมไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ด้วยการ: 

(๑) สืบสำนแนวพระรำชด ำริเพื่อกำรพึ่งตนเองอย่ำงยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
โดยประสาน เร่งรัด และร่วมพัฒนากับทุกหน่วยงานสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

(๒) สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงสถำบันครอบครัว มุ่งพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการจัดการทั้งด้านสาธารณสุข อาชีพ รายได้ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อกลุ่มเป้าหมาย
เร่งด่วน  ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ป่วยติดเตียง และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

(๓) สร้ำงควำมม่ันคงและปลอดภัยในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งอ านวยความสะดวก มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแบบมีส่วนร่วม
และเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชน 

(๔) กำรจัดกำรภัยคุกคำมในชุมชน เน้นกระบวนการเพ่ือสร้างความเข็มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาด้านภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตและบั่นทอนการพัฒนาของชุมชน รวมทั้งส่งผลต่อการมีสุขภาวะ
ที่ไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ปัญหายาเสพติด โรคระบาด โรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ า และผลกระทบจาก
ภัยพิบัติต่างๆ 
 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ “สิริเวชยาน” สู่การบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ห่างไกล 
(๒) โครงการสนองแนวพระราชด าริเพ่ือการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบในการฟ้ืนฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการ

แบบครบวงจร 
(๓) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชด าริ 

“เก้าอ้ีสุขใจ สู่ รองเท้าสั่งตัด” ปีที่ ๓ 
(๔) โครงการจัดตั้ง “หอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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(๕) โครงการขยายผลโครงการสืบสานสนองแนวพระราชด าริ “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน”  
(6) โครงการจัดตั้งธนาคารอาหารปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรแบ่งปัน และไม่ทอดทิ้งกัน 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
ขับเคลื่อนสวัสดิการของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  ประกอบด้วย เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง 
กลุ่มผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพติด  รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ด้วยการ: 

(๑) เพ่ิมประสิทธิภาพเข้าถึงบริการและสวัสดิการ เน้นกลุ่มเปราะบาง  ประกอบด้วย เด็กก าพร้า 
ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง และกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัด
และฟ้ืนฟูยาเสพติด  รวมทั้ง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ให้สามารถเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ อย่างทั่วถึง  

(๒) พัฒนากลไกการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถด าเนินกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ตามความต้องการ ความถนัด หรือศักยภาพที่สามารถที่ท าได้ เช่น ความรู้ 
ทักษะฝีมือ การสร้างอาชีพและรายได้ ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  ประกอบด้วย 
เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัด
และฟ้ืนฟูยาเสพติด  รวมทั้ง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 
 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการสนับสนุนบุคลากรวิชาชีพเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพเด็กพิการ 
(๒) โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
(๓) โครงการขยายผลสถาบันปอเนาะและศาสนสถานในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงวัยและ

คนไร้ที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ 
(๔) โครงการสนับสนุนสาธารณสุขเชิงรุก ผ่านเครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิดเพ่ือการฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ 

ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการในชุมชน 
(5) โครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก 
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กลยุทธ์ที่ ๓  กำรสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

แนวทำงกลยุทธ์  
มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ

ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และลดความแปลกแยกทางสังคม ด้วยการ: 
(๑) สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังจริยธรรม 

และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ค าสอนตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง 
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกการจัดกิจกรรมทางศาสนา  
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนต่างศาสนิกให้มากข้ึน 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานอัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
(๖) ส่งเสริมวิถีไทยชายแดนใต้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพระสงฆ์และชาวไทยพุทธให้สามารถ

ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพุทธบัญญัติ 
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าร่อง เพ่ือให้เด็กต่างศาสนิกได้มาเรียนรู้ และอยู่ร่วมกัน

ตั้งแต่เยาว์วัย ลดความแปลกแยก  โดยจัดการเรียนการสอน ๕ ภาษา  ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ 
ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้กับคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เดินทางแสวงบุญตามหลักศาสนาต่าง ๆ ในต่างประเทศ 
โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 

(๑) โครงการศาสนิกสัมพันธ์ของผู้น าศาสนา และเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิม เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกัน 

(๒) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถาน วัดและส านักสงฆ์ร้างในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และการจัดตั้งกองทุนพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาพระสงฆ์ 
(๔) โครงการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับอ าเภอน าร่อง 
(๕) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ค าสอนตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง 
(๖) โครงการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
(๗) โครงการส่งเสริมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานอัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
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และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๘) โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน าร่อง ๕ ภาษา เพ่ือให้เด็กต่างศาสนิกได้มาเรียนรู้ และอยู่ร่วมกัน

ตั้งแต่เยาว์วัย ลดความแปลกแยก 
(๙) โครงการส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้กับคนไทยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เดินทางแสวงบุญตามหลักศาสนาต่าง ๆ ในต่างประเทศ 
(๑๐) โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ 
(๑๑) โครงการส่งเสริมวิถีไทยชายแดนใต้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของพระสงฆ์ และชาวไทยพุทธ 
(12) โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรม

และศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 
(13) โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
(14) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  กำรสร้ำงสังคมพหุภำคี 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายทุกระดับทุกภาคส่วนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็ง ร่วมมือ รับประโยชน์ร่วมกัน รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ภาวะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และการสาธารณสุข ให้เกิดการจัดการเชิงคุณค่า สร้างความเข้มแข็ง 
และพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการ: 

(๑) ยกระดับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน เน้นการปรับห้องเรียนดิจิทัลที่สามารถ
เชื่อมโยงโลกสากล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติและการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมทั้ง 
สนับสนุนการยกระดับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน สถาบันปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี เก่ง และมีอาชีพที่มั่นคง  

(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เน้นให้สถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ วัด 
มัสยิด หรืออ่ืน ๆ สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มเติมจากการด าเนินการจากหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการแหล่งเรียนรู้การเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคมแห่งคุณภาพชีวิต และความมั่นคงจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
(๒) โครงการอุทยานการเรียนรู้ สนามสันทนาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดสร้างศูนย์พัฒนา

อัจฉริยะภาพเด็ก เยาวชน พ้ืนที่เรียนรู้บนระบบดิจิทัล  
(๓) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๕  กำรสร้ำงสังคมอยู่ดี กินดี มีสุข   
 

แนวทำงกลยุทธ์  
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้และการจัดการเพื่อเอาชนะ

ความยากจน ให้ประชาชนก้าวผ่านการมีรายได้ขั้นต่ า มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน ประกอบด้วย ครอบครัวยากจน 
(ตกเกณฑ์ จปฐ.) และประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพประชาชน
ทุกกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงานให้มีศักยภาพและแรงงานทักษะสูง ด้วยการ: 

(๑) สร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้อย่างมั่นคง ประชาชนที่มีฐานะยากจน ครอบครัวที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. กลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด รวมทั้งกลุ่มสตรี  หญิงหม้าย 
และเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา และกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพติด 

(๒) พัฒนาศักยภาพแรงงานทักษะสูง มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนวัยแรงงาน เยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วแต่ประสบปัญหาว่างงาน ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ ฝีมือที่สามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

(๓) ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งทั้งด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
สินค้าท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการเศรษฐกิจเพ่ือหลุดพ้นจากความยากจน 
(๒) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ของพ้ืนที่ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  
 
 
 
 
 
 



| ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



| ๑๘ 

๔.๓ แนวทำงด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
๔.๓.๑ เป้ำประสงค์ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น ภายใต้หลักการบริหารจัดการทรัพยากร ความรู้และสรรพก าลังคนร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม     
และการด าเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑  ประกอบด้วย เยาวชนมีงานท าและมีศักยภาพสูง ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
เยาวชนที่ส าเร็จการศึกษากับอาชีพที่รองรับในอนาคตตามความถนัดของตนเอง  ประชาชนในพื้นที่  
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาวะที่ดีและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 

 

๔.๓.๒ ตัวช้ีวัด 
1) ระบบการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทประเทศ

เพ่ือเชื่อมโยง เชื่อมต่อการพัฒนาที่เป็นหนึ่งเดียวบนฐานการมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยึดเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนเป็นก าลังส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

2) ข้อร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐลดลง 
3) การจัดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือนเป็นไปโดยสอดคล้อง

กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
4) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 
5) จ านวนนักศึกษามีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6) ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะด้านร่างกาย จิตใจ และปัญญา

และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษามลายูกลาง เพ่ิมข้ึน 
7) จ านวนสถานที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 

สถานที่ส าหรับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสถานที่ส าหรับการมีสุขภาวะที่ดีเพ่ิมขึ้นเพ่ิมข้ึน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๑๙ 

๔.๓.๓ แนวทำง / กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 3 กลยุทธ์  ดังนี้ 
    

กลยุทธ์ที่ 1  กำรพัฒนำเจตคติทรัพยำกรมนุษย์  
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) เร่งรัดการสร้างต้นแบบความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าของเด็ก

และเยาวชน  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๒) เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมให้มีเอกภาพในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็ง

ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือไปสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน 
(๓) พัฒนาการจัดการเรียนรู้มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้งส่งเสริมความเป็น

กัลยาณมติรด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นปลอดภัย 
(๔) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการบริหารงบประมาณในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตใ้ห้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต.”  เพื่อน าไปสู่การเป็นเยาวชนแกนน าของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้เยาวชนร่วมสร้างชุมชนเสมือนจริงบนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม    
“ยุวชนคนดี จชต.”  โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ  

(๒) โครงการ “SBPAC 3 D : Don’t Give Don’t Take Don’t Corrupt” เพ่ือส่งเสริมการมีความเข้มแข็ง
ทางคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวสู่องค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน 
โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ประกาศตัวเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต  

(๓) โครงการ “ครูคนแรก” เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม
ให้พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก “ยุวชนคนดี จชต.” ได้มีหลักในการเลี้ยงดู อบรมบุตรหลานในการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข ถูกต้องและดีงาม  

(๔) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดมาตรฐาน และเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส ด้านความพอเพียง
ของหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(๕) โครงการวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรูเ้กี่ยวกับความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยในยุค 4.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๒๐ 

กลยุทธ์ที่ 2  กำรพัฒนำศักยภำพอำชีพของเยำวชนรองรับเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต เพ่ือให้เยาวชนวิเคราะห์และตัดสินใจเข้าศึกษา

และเลือกอาชีพในอนาคต 
(๒) เร่งสร้างโอกาสการเข้าถึงสถานประกอบการ โดยผู้ประกอบการน านวัตกรรมที่ทันสมัยและผลผลิต

มาจัดแสดงเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
(๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาต่อในต่างประเทศจากนักศึกษารุ่นพี่  / ศิษย์เก่า และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ 
(๔) เตรียมความพร้อมเยาวชนยุคใหม่เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเยาวชนยุคดิจิทัล 

Digital Natives ทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะด้านภาษาทั้งภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้เป็นคนที่
มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ สามารถประกอบอาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 

 
  

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
(๒) โครงการมหกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในต่างแดน เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษา

เข้าสู่การประกอบอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา  
(๓) โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและความเป็นผู้น า  
(๔) โครงการค่ายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 
(๕) โครงการเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ยุคดิจิทัล Digital Natives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๒๑ 

กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำสุขภำวะ  
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะอย่างครบวงจร 
(๒) ส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพให้กับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก เพ่ือการพัฒนา

บทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดูบุตร และบทบาทของครอบครัว  
(๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาวะที่ดี เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัย

ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
(๔) สนับสนุนให้ชุมชนเป็นฐานในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพ 
(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ขาดโอกาสและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 11 ประเภท 

(คนยากจน / รายได้น้อย, คนเร่ร่อน / ไร้ที่อยู่อาศัย, คนไร้สัญชาติ / ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน, ผู้สูงอายุ, 
คนพิการ, ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว, เด็กก าพร้า, เด็กถูกทอดทิ้ง และผู้ป่วยติดเตียง) 

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการนักสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ให้เป็ น

นักสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ (Creative Communicator for Health) เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) 
และผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media, Information 
and digital Literacy)  

(๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี  
(3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR)  ส าหรับภาคประชาชน 
(4) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเกิดภาวะ

หัวใจหยุดเต้นเพ่ือช่วยฟื้นคืนชีพ สร้างบรรยากาศและความปลอดภัยในพื้นที ่
(๕) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ขาดโอกาสและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  

11 ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๒๒ 

๔.๔ แนวทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
๔.๔.๑ เป้ำประสงค์ 

๑) สามารถท าให้องค์กรภาครัฐเป็นภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม  

๒) บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจบริบทของพ้ืนที่ เข้าใจประเด็นเงื่อนไขหลักของปัญหา 
และที่ส าคัญคือ รับรู้ถึงความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพ
สู่ระบบงานสมัยใหม่  

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ เอกชน องค์กรภาคี  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ รวมทั้งต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก 

๔) จัดระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
เป็นองค์กรทีม่ีภาพลักษณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  

๕) องค์กรมีการบริหารที่ทันสมัยสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล Smart Office ระดับสากล 
๖) จัดให้มีกลไกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้ทุกแผนงานโครงการ  
 

๔.๔.๒ ตัวช้ีวัด 
๑) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น 
๒) ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม

ภาครัฐมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
๓) ร้อยละบุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สร้างเงื่อนไขต่อประชาชน 
๔) ข้อร้องเรียนเรื่ององค์กรภาครัฐทุจริตและประพฤติมิชอบลดน้อยลง 
๕) ร้อยละของภาควิชาการ เอกชน องค์กรภาคี ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

ทั้งในและนอกพ้ืนที่  รวมทั้งต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๒๓ 

๔.๔.๓ แนวทำง / กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 5 กลยุทธ์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
อย่ำงเป็นระบบและครบวงจร   

 

แนวทำงกลยุทธ์  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นส่วนส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การเป็นแรงงานที่ส าคัญ

ในพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวดชายแดนภาคใต้ในอนาคต โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ทุกหน่วย โดยให้สถาบันการศึกษา  
มีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ด้วยการ: 

(1) ส่งเสริมให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานตระหนัก เรียนรู้และมีวิธีคิดในการบริหารจัดการที่สมดุล  
ผ่านกระบวนการท าความเข้าใจจากยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และรัฐประศาสโนบายของราชการที่ ๖ ให้ลึกซึ้งและน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

(2) จัดการวางระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยเฉพาะการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ   
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มต่างๆ ให้มีความรู้ ทักษะ ความช านาญเฉพาะและ
เพียงพอต่อการน าไปใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน และส่งต่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการที่จะมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ 

(3) เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของรัฐผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเร่งรัดให้มีการน าหลักเกณฑ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการให้สิทธิพิเศษแก่ข้าราชการที่มีความรู้และความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการก าหนดเงื่อนไขเวลา
ในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องก าหนดเงื่อนไขการคัดสรร คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีความเข้าใจ 
และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้การท างานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษ รวมถึง เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที ่

(4) จัดให้มีระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมแก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความเท่าเทียมกัน เพ่ือลดช่องว่าง
ในการปฏิบัติงาน 

(5) ให้มีการก าหนดแนวทางการฝึกอบรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับประชาชน เพ่ือให้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับพันธะในการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่และร่วมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

(6) พัฒนามาตรการ แนวทาง หรือการจัดท าข้อเสนอแนะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ส านักงาน ก.พ. เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในพ้ืนที่เข้ารับราชการ เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยการเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาอิสลามให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น 

 



| ๒๔ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
อย่ำงเป็นระบบและครบวงจร (ต่อ)   

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ

ฝ่ายพลเรือนในพื้นท่ี 
(๒) โครงการบุคลากรภาครัฐชายแดนใต้ให้เป็น Smart Officer 
(๓) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือใช้พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
(๔) โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
(5) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



| ๒๕ 

กลยุทธ์ที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) สร้างระบบการบริหารองค์กรโดยมียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นกรอบแนวทาง 

การปฏิบัติ   
(๒) สร้างแรงจูงใจบุคลากร โดยการให้รางวัล ยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ  

รวมทั้งดูแลเรื่องสิทธิก าลังพล ขวัญก าลังใจให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
(๓) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร การด าเนินการทุกแผนงาน / โครงการ ต้องโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน จัดวางระบบควบคุมภายในและความเสี่ยงทางการเงิน
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารภายในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่องค์กร

สมรรถนะสูง 4.0 
(๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ 
(๓) โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร 
(4) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติที่ส าคัญๆ รวมถึง โครงการศึกษาการศึกษาแนวทาง  

การปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ล้มเหลวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเผยแพร่และขยายผล
การปฏิบัติที่ดีไปสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ 

(5) โครงการเร่งรัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายโอนอ านาจการบริหารราชการแผ่นดินจาก
ราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค ไปสู่ราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และท าให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก 
คล่องตัวในการบริหารราชการและอ่ืน ๆ ที่ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ สามารถถ่ายโอนไปยังราชการส่วนท้องถิ่น 

(6) โครงการการจัดสรรทรัพยากรของท้องถิ่น และทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น ท้องที่อย่างเป็นธรรม 
และท่ัวถึง 

(7) โครงการพัฒนาระบบและกลไกด้านสารสนเทศ ข้อมูลและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  
(War Room) โดยให้มีการเชื่อมต่อทุกระบบได้อย่างเป็นเอกภาพ (ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนพ้ืนที่) 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ทางข้อมูลร่วมกันได้ 

(8) โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในพ้ืนที่ที่มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

(9) โครงการสร้างเครือข่ายภาควิชาการทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ด้วยข้อมูลความรู้ที่มีและเป็นประโยชน์ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างระบบฐานข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

(10) โครงการจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 

 



| ๒๖ 

กลยุทธ์ที่ 3  กำรปฏิบัติตำมภำรกิจและพันธกิจ 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) ขับเคลื่อนการด าเนินการตามภารกิจและพันธกิจศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา       
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีหน้าที่ลงสู่พ้ืนที่ เชื่อมต่อการพัฒนา
ในพ้ืนที่ให้ครบวงจรและไร้รอยต่อ และประสานงาน เร่งรัด ผลักดันการด าเนินงานพัฒนาให้เป็นไปตาม
กรอบยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่องานด้านความมั่นคง 

(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคี ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ รวมทั้งต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก 

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกฎหมายรองรับในอนาคต 
(๒) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาเอกชน องค์กรภาคี 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ รวมทั้งต่างประเทศ 
(๓) โครงการประสานเร่งรัดติดตามด้านสิทธิบุคลากรภาครัฐ 
(4) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๒๗ 

กลยุทธ์ที่ 4  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐ และยุทธศำสตร์คนดี 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(1) แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ของบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรเรียนรู้ในภารกิจและยุทธศาสตร์เพ่ือต่อยอดขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
(2) พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในรูปแบบของ e-Learning  

และ Human resource digital platform เพ่ือรองรับระบบ  e-Training ในการพัฒนาบุคลากร และให้บริการ
แก่ส่วนราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(3) เสริมสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่แก่บุคลากรเพ่ือรักษาบุคลากรคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กร
เพื่อเป็นเส้นทางการเติบโตในเป้าหมายที่ปฏิบัติงานในศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใ ต้ 
บนฐานของคุณธรรม และสมรรถนะของบุคลากร 

(4) คัดเลือกบุคลากรภาครัฐภายใต้ “ยุทธศำสตร์คนดี” เข้ามาปฏิบัติงานตามหลักความรู้ ความสามารถ 
มีความทุ่มเท เสียสละและมีคุณธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานที่จ าเป็นโดยค านึงถึงลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ศอ.บต. ทุกระดับ 
(๒) โครงการจัดท า Road Map Training and Development บุคลากรของ ศอ.บต. ทุกระดับ 
(๓) โครงการจัดท า HR Scorecard ของบุคลากร ศอ.บต. 
(4) โครงการจัดท า Succession Plan ของบุคลากร ศอ.บต. 
(5) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ ศอ.บต. 
(6) โครงการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของ ศอ.บต. 
(7) โครงการจัดท าศูนย์สารสนเทศการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. 
(8) โครงการจัดท าระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๒๘ 

กลยุทธ์ที่ 5  กำรสร้ำงภำพลักษณ์กำรท ำงำนที่ประชำชนให้กำรยอมรับ 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) สร้างรูปแบบการสื่อสารการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในพ้ืนที่

เพ่ือให้เป็นช่องทางร่วมในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์  
(๒) สร้างช่องทางในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์  

โดยเอ้ือต่อการเข้ามาเรียนรู้ของคนทุกระดับ และมีหลากหลายภาษาทั้งภาษาไทย อังกฤษ มลายู กลาง 
อาหรับ จีน เป็นต้น  

(๓) สร้างชุดข้อมูลสารสนเทศ ให้มีลักษณะที่เข้าใจง่ายแก่ประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นสากลเพ่ือการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน สังคมในระดับประเทศ และนานาชาติเป็นสื่อกลางในการน าสู่การติดตามประเมิน
และก าหนดมาตรฐานความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรอย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการผ่านช่องทาง Digital Platform 

(๔) จัดท าคลังข้อมูลสารสนเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ขนาดใหญ่และภาษาอาเซียน (Center of 
Big Data)  เพ่ือบริการนักลงทุน นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพ้ืนที ่

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม  
(๒) โครงการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  รองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๓) โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อประชาชน   
(๔) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเว็บไซต์นานาชาติ 
(๕) โครงการบัณฑิตอาสาสนับสนุนการสร้างความเข้าใจและรวบรวมความเดือดร้อนของประชาชน

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



| ๒๙ 

๔.๕ แนวทำงด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำมม่ันคง  
๔.๕.๑ เป้ำประสงค์ 

๑) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในพื้นที่ 
๒) ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และด ารงอยู่ในสังคมได้

อย่างปกติสุข  
 

๔.๕.๒ ตัวชี้วัด 
๑) ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น 
๒) เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษามีจ านวนลดลง 
๓) เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษามีอาชีพรองรับหลังจากส าเร็จการศึกษาเพิ่มข้ึน 
๔) อัตราส่วนการตายของมารดาไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
๕) ประชาชนในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงและหมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๖) จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดมีอาชีพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๗) สถานศึกษากลุ่มเสี่ยงมีจ านวนลดลง  
 

๔.๕.๓ แนวทำง / กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 5 กลยุทธ์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  กำรเสริมสร้ำงหมู่บ้ำนชุมชนเข้มแข็ง   
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) สนับสนุนการเสริมสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
(๒) ส่งเสริมสุขภาวะในระดับหมู่บ้านให้คนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 
(๓) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นธรรม  
(๔) ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
(๕) ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน มีการบริหารจัดการหมู่บ้าน ชุมชนที่ดี  
(๖) ส่งเสริมบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้าน  
(๗) ส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล มีสิทธิเสรีภาพ 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
(๒) โครงการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับต าบล (ต าบลสันติธรรม) 
(๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.) 
(๔) โครงการการสร้างนิเวศสุขภาวะชายแดนใต ้
 
 
 
 
 

 



| ๓๐ 

กลยุทธ์ที่ ๒  กำรส่งเสริมรำยได้ครัวเรือนและควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีของประชาชน 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตร 
(๓) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า 
(๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพ 
(๕) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้าง  
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
(๘) เพ่ิมบทบาทประชาชน ภาคประชาสังคมในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
(๙) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และเด็กก าพร้า  

เข้าถึงการรักษาพยาบาทที่เท่าเทียมกัน 
(๑๐) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่มุ่งต่อการพัฒนาความมั่นคงและความต้องการของ

ประชาชนระดับหมู่บ้าน 
(๑๑) ส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
(๒) โครงการแก้ปัญหาที่ดินท ากินเพ่ือการเกษตรรอบเทือกเขากูดง พ้ืนที่จังหวัดยะลา เพ่ือเร่งแก้ไข

ปัญหาที่ดินท ากินของราษฏรให้มีสิทธิ์ท ากินโดยชอบธรรมตามกฎหมาย พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพื้นท่ี 
(๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า และการลงทุน 
(๔) โครงการส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล 
(๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ 
(๖) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
(๗) โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
(8) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๓๑ 

กลยุทธ์ที่ 3  เร่งรัดกำรจัดกำรศึกษำที่สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมม่ันคง   
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงให้มีคุณภาพตามนโยบาย

ของรัฐ 
(๒) สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก นักเรียน และเยาวชนทั้งในและนอกระบบ

ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปกครอง

ส่งบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
(๔) เร่งรัด พัฒนา คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
(๕) เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาของรัฐกับสถานศึกษาของเอกชนเพื่อสนับสนุน

การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
(๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาต่างประเทศในทุกระดับการศึกษา 
(๗) เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพควบคู่กับการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(2) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเสี่ยง 
(4) โครงการส่งเสริมการศึกษาแบบครบวงจรเพื่อการมีอาชีพที่มั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๓๒ 

กลยุทธ์ที่ 4  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) รวบรวมศาสตร์พระราชาทุกแขนง และถอดบทเรียนเป็นสื่อดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าใจ

และเข้าถึงสื่อได้ง่าย พร้อมส่งเสริมให้มีการน าศาสตร์พระราชาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
(๒) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการพัฒนากิจการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และส่งเสริม 

สนับสนุนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการเรียนรู้  เพ่ือน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

(๓) ขยายผลการด าเนินงานการพัฒนาจากโครงการอันเนื่องพระราชด าริไปสู่การพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน  รวมทั้งการจัดหาตลาดรองรับ 

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและตามรอยพระยุคลบาท 
(๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสลี)  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(3) โครงการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5  กำรสนับสนุนกำรควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยและกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) สร้างความเข้าใจกับผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา ภาคประชาสังคม ประชาชน  

สื่อมวลชน ครอบครัวบุคคลเป้าหมายและผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของภาครัฐ  

(๒) อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือลดเงื่อนไขและสร้างทัศนคติที่ดี
กับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา  

(3) สนับสนุนให้ชุมชนและหมู่บ้านมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(4) พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูก่อนกลับคืนสู่สังคม 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ต้องการให้พ้ืนที่มีความปลอดภัย 
(๒) โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน 
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด 
 
 
 
 



| ๓๓ 

๔.๖ แนวทำงด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ  
๔.๖.๑ เป้ำประสงค์ 

๑) ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจต่อบริบท
และสถานการณ์ความเป็นจริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้การสนับสนุนต่อนโยบายภาครัฐ  

๒) เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจต่อแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และหันมาสนับสนุน
ภาครัฐ   

๓) เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ มีความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และปัญหาไม่ถูกยกระดับเข้าสู่เวทีนานาชาติ 

๔) บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สร้างเงื่อนไขต่อประชาชน 

๕) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเยียวยาภาครัฐ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  

 

๔.๖.๒ ตัวช้ีวัด 
๑) ร้อยละของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีความเข้าใจ

ต่อบริบทและสถานการณ์ความเป็นจริงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้การสนับสนุนต่อนโยบายภาครัฐ 
เพ่ิมข้ึน 

๒) ร้อยละเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอก
ให้การสนับสนุนต่อนโยบายภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 

๓) ร้อยละเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ มีความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาไม่ถูกยกระดับเข้าสู่เวทีนานาชาติ  

๔) ร้อยละผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการเยียวยาภาครัฐ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๓๔ 

๔.๖.๓ แนวทำง / กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ๔ กลยุทธ์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  กำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) สนับสนุนการเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อสันติสุขทุกระดับ 
(๒) เสริมสร้างความเข้าใจของบุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และผู้เห็นต่างให้มีความรู้

ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในพื้นที ่
(๓) เสริมสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน           
(๔) พัฒนากลไก และจัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพให้สนับสนุนการพุดคุย

เพ่ือสันติสุขกับผู้มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ต่างจากฝ่ายรัฐทั้งในและต่างประเทศ 
(๕) เปิดโอกาสและสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้มีความเห็นต่างจาก ฝ่ายรัฐที่ต้องการ

ยุติความรุนแรง  
 

 

โครงกำรส ำคัญ ได้แก่ 
(๑) โครงการจัดเวทีสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันหาทางออกจาก

ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีจากผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และภาคประชาชน 

(๒) โครงการจัดเวทีสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีทั้งแก่เจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ และภาคประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจต่อแนวทางการยุติความขัดแย้ง และความรุนแรง   
ด้วยกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

(๓) โครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอ้ืออ านวย
ต่อการพูดคุยเพ่ือสันติสุขและสร้างเครือข่ายมวลชนปฏิเสธการใช้ความรุนแรง 

(๔) โครงการสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กในหมู่บ้าน  
(๕) โครงการไกล่เกลี่ยเพ่ือยุติความขัดแย้งของกลุ่มอิทธิพล กลุ่มธุรกิจและความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว 

เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
(6) โครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
(7) โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขในระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๓๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒  กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับประชำชนทั้งในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  และนอกพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตลอดจนต่ำงประเทศ 

 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นสร้างความเข้าใจต่อประชาชน

ในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง   
(๒) พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน      
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจ เพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย

ให้ยุติแนวคิดและวิธีการใช้ความรุนแรง 
(๔) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพ่ือสร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของภาครัฐให้แก่ประชาชน และเยาวชนที่ศึกษาต่อ

ในต่างประเทศ เพ่ือร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐ 
(๖) สร้างความเข้าใจกับเยาวชนโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๒) โครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๓) โครงการค่ายกีฬาเสริมสร้างความเข้าใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
(5) โครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(6) โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
(7) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเครือข่ายภาคประชาสั งคม 

องค์กรเอกชน และภาคประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๓๖ 

กลยุทธ์ที่ 3  กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับต่ำงประเทศและองค์กรระหว่ำงประเทศ 
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสถานการณ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ทันกับความผันแปร

ของสถานการณ์และแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาคีและสังคม ผ่านกลไกความร่วมมือกับต่ างประเทศ
ในทุกมิติเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(2) ด าเนินการสร้างความเข้าใจกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) 
(๓) พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยให้ความส าคัญกับมิตรประเทศที่สนับสนุนการปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทยเป็นหลัก 
 

 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการสร้างความเข้าใจกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์การระหว่างประเทศ (IGOs) 

ที่ลงมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(2) โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔  กำรช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดน

ภำคใต ้
 

แนวทำงกลยุทธ์  
(๑) สนับสนุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง และจากการ

บังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ 

 
 

โครงกำรส ำคัญ  ได้แก่ 
(๑) โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และจากการบังคับใช้กฎหมาย   
(๒) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และจากการบังคับใช้กฎหมาย   
(๓) โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ

ความรุนแรง และจากการบังคับใช้กฎหมาย   
(๔) โครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและ

จากการบังคับใช้กฎหมาย 
(5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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5. ผลลัพธ์สุดท้ำยที่ต้องกำร  
 

5.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ ให้กับประชาชนได้              
อย่างมั่งคง สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และปัจจัยจูงใจและสิทธิพิเศษให้กับนักลงทุน 
ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวในพ้ืนที่ได้ 

5.๒ การพัฒนาสังคม สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้กับกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย คนยากจน 
(ตามเกณฑ์ จปฐ. และตามเกณฑ์รายได้ขั้นต่ ารัฐบาล) เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส            
ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มผู้อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพติด รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีได้รับการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5.๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องสามารถท าให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนดี             
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีสุขภาวะที่ดี เยาวชนในและนอกสถานศึกษา  รวมทั้งนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา
ต้องมีอาชีพรองรับที่มั่นคง 

5.๔ การบริหารจัดการภาครัฐ สามารถท าให้เป็นภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต 

5.๕ บุคลากรภาครัฐในพื้นที่ ต้องเป็นคนดี ทุ่มเท เสียสละ รักประชาชน มีความเข้าใจต่อสถานการณ์
และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที ่ และสิ่งที ่ส าคัญที่สุด คือ ต้องรู ้ปัญหาความเดือดร้อน  และต้องการ     
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

5.๖ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การด าเนินการจะต้อง
มุ่งให้ตอบสนองต่องานด้านความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานระยะที่ ๓ 
ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า คือการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้              
ให้เกิดข้ึนโดยเร็ว  
 
6. กำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบ  
 

รายละเอียดตามผนวก (ตารางสรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
และหน่วยงานรับผิดชอบ) 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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ตารางสรุปแผนงาน / โครงการ / กจิกรรม

ส าคัญ 

ของศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
และหน่วยงำนรับผิดชอบ 

 

ที ่ ชื่อหน่วยงำน แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมส ำคัญ 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(กพร.) 
1. การพัฒนาระบบ PMQA ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ศอ.บต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร ศอ.บต.  
4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและบุคคล 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
7. การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบราชการของ ศอ.บต.     

พ.ศ. 2561 - 2564 
8. การเร่งรัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายโอนอ านาจการบริหาร

ราชการแผ่นดินจากราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค 
ไปสู่ราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และท าให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก คล่องตัวในการบริหารราชการ
และอ่ืนๆ ที่ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ สามารถถ่ายโอนไปยังราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

9. การจัดท ามาตรฐานการให้บริการงานภายใน ศอ.บต.  
10. การส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ในองค์กร  
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ที ่ ชื่อหน่วยงำน แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมส ำคัญ 

2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(กตส.) 
1. การตรวจสอบภายในด้านต่างๆ ของ ศอ.บต. 
2. การตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานใน ศอ.บต. (Audit Performance) 
3. การจัดบริการให้ค าปรึกษาให้หน่วยงานภายในองค์กร 
4. โครงการจัดท ากฎบัตรรายการจ่ายของ ศอ.บต. และการควบคุมให้เป็นไป

ตามกฎบัตร 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และ

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 
6. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในขององค์กร ศอ.บต.  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. การจัดท าแผนและคู่มือการตรวจสอบงานภายในของ ศอ.บต.  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. กลุ่มประสานงาน
คณะรัฐมนตรี 
และราชการส่วนกลาง 
(กปร.) 

1. อ านวยการประสานงานส่วนกลางประจ าในเขตกรุงเทพมหานครของ 
ศอ.บต. 

2. อ านวยการประสานงานในระดับส่วนกลางที่ส าคัญ ได้แก่ การประสานงาน
คณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาล หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสถานที่ตั ้งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
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ที ่ ชื่อหน่วยงำน แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมส ำคัญ 

4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) 

1. การจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม ศอ.บต.  ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 - 2565 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่ง เสริมคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร ศอ.บต. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ศอ.บต. 
5. โครงการอบรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรม ปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อรณรงค์ให้
ข้าราชการชายแดนใต้ ร่วมใจป้องกันและปราบปรามต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

7. โครงการเชิดชูและยกย่องผู้มีผลปฏิบัติงานดีเด่นด้านการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัย 

9. โครงการ “SBPAC 3 D : Don’t Give Don’t Take Don’t Corrupt” 
เพ่ือส่งเสริมการมีความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร ศอ.บต. 
ก้าวสู่องค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ประกาศตัว
เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต 

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ามาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัด
ความโปร่งใส ด้านความพอเพียงของหน่วยงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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5. ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) 1. โครงการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ศอ.บต. 
ทุกระดับ 

2. โครงการประสานเร่งรัดติดตามด้านสิทธิบุคลากรภาครัฐ  
3. โครงการจัดท า Road Map Training and Development บุคลากร

ของ ศอ.บต. ทุกระดับ 
4. โครงการจัดท า HR Scorecard ของบุคลากร ศอ.บต. 
5. โครงการจัดท า Succession Plan ของบุคลากร ศอ.บต. 
6. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ ศอ.บต. ประจ าปี พ.ศ. 2562 
7. โครงการจัดสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของ 

ศอ.บต.  
8. โครงการจัดท าระเบียบการบริหารทรัพยากรมนุษย์จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ

และสนับสนุน 
10. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
11. โครงการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด 

พ.ศ. 2553 
12. โครงการพัฒนาระบบบริหารภายใน ศอ.บต. สู่องค์กรสมรรถนะสูง 4.0  
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6. กองบริหารยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กบย.) 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสารและการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ (War Room)  

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการจัดสรรทรัพยากรท้องถิ่น
และทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น ท้องที่อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

3. โครงการสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
4. โครงการสร้างความร่วมมือเชิงรุกรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
5. โครงการสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานของภาครัฐที่ต้องการให้พ้ืนที่

มีความปลอดภัย 
6. โครงการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
7. โครงการประสานความร่วมมือเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ในมิติงานต่างประเทศ 
8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ 
9. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. โครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
11. โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขในระดับอ าเภอ 
12. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดี

ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
13. โครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
14. โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
15. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเครือข่าย

ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน 
16. โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ 
17. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
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7. กองส่งเสริมและสนับสนุน
งานพัฒนาฝ่ายพลเรือน 
(กสพ.) 

1. โครงการพัฒนาเกษตรฐานรากและฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยประชาชน
มีส่วนร่วม 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์เพ่ือเชื่อมโยงสู่ตลาดการค้า
ทั้งในและนอกประเทศ 

3. โครงการเชื่อมโยงการผลิต ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ภูมิศาสตร์และอัตลักษณ์ของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4. โครงการยกระดับและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น Halal 
Tourism & Sport Gateway 

5. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ าทางสังคม
เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งความกินดีอยู่ดีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

๖. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพหุสังคมที่ เข้มแข็ง
เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๗. โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างโอกาสการเข้าสู่งานอาชีพ
ที่ยั่งยืน 

๘. โครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก 
๙. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ 
1๐. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
1๑. เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1๒. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1๓. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1๔. โครงการสง่เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า และการลงทุน 
1๕. โครงการส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล 
1๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่  

(งานมหกรรม Start Up จงัหวัดชายแดนภาคใต้) 
1๗. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน 
1๘. โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน 
๑๙. ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2๐. โครงการค่ายกีฬาเสริมสร้างความเข้าใจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒1. โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบ

พิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน (กิจกรรมส่งเสริม
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คนดีมีคุณธรรมใน จชต. เดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่ง
สังเวชนียสถาน  ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล) 
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8. กองส่งเสริมและสนับสนุน
งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง 
(กสม.) 

1. โครงการบูรณาการการบริหารจัดการการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน / ชุมชน ร่วมกับโครงการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัย
และความเข้มแข็งระดับต าบล (ต าบลสันติธรรม) โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.) และโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 

2. โครงการแก้ปัญหาที่ดินท ากินเพ่ือการเกษตรรอบเทือกเขากูดง พ้ืนที่
จังหวัดยะลาเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของราษฏรให้มีสิทธิ์ท ากิน
โดยชอบธรรมตามกฎหมาย พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในพื้นท่ี 

3. โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดรักษา

ยาเสพติด 
5. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอืเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

9. สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐฝ่ายพลเรือน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สพจ.) 

1. โครงการจัดตั้งสถาบันเจิ้งเหอนานาชาติ   
2. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เช่น นักธุรกิจรุ่นใหม่ สถาบันอบรมและพัฒนามาตรฐานการค้าและ
อุตสาหกรรม เป็นต้น 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต.”  
4. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. โครงการบุคลากรภาครัฐชายแดนใต้ให้เป็น Smart Officer 
6. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือใช้พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
7. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
8. โครงการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
9. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ (ด้านการฝึกอบรมนักธุรกิจ 

Start Up) 
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10. กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และกิจการพิเศษ (กปค.) 

1. โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบ
พิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน (กิจกรรมส่งเสริม
คนดีมีคุณธรรมใน จชต. เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และฮุมเราะห์ 
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย)  

2. โครงการแหล่งเรียนรู้การเสริมสร้างเศรษฐกิจสังคมแห่งคุณภาพชีวิต 
และความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. โครงการอุทยานการเรียนรู้ สนามสันทนาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และจัดสร้างศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพเด็ก เยาวชน พื้นที่เรียนรู้  
บนระบบดิจิทัล 

4. โครงการวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้มีความทันสมัยในยุค 4.0 

5. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในพ้ืนที่ที่มีความสอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

7. โครงการสร้างเครือข่ายภาควิชาการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
เพ่ือร่วมออกแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ด้วยข้อมูลความรู้ที่มี
และเป็นประโยชน์ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

8. โครงการสร้างระบบฐานข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได ้

9. โครงการจัดประชุมเพ่ือส่งเสริมการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

10. โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและตามรอย
พระยุคลบาท  

11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ  (โอรัง อัสลี)     
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

12. โครงการจัดท าหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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13. โครงการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
 

 
 

 
ที ่ ชื่อหน่วยงำน แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมส ำคัญ 

11. กองประสานและเร่งรัด
การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กปพ.) 

1. โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

2. โครงการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงและภาคอ่ืนๆ ตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี 

3. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญๆ  
4. โครงการศึกษาการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติที่ล้มเหลว

ของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเผยแพร่และขยายผล
การปฏิบัติที่ดีไปสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ 

5. โครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ 
6. โครงการแก้ไขปัญหาการถือครอง 2 สัญชาติ 
7. โครงการบูรณาการการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง /

กรม / ส่วนราชการ 
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเพื่อร่วมเร่งรัด

ก ากับติดตามการท างานภาครัฐในระดับหมู่บ้าน / ชุมชน 
9. โครงการติดตาม ประสานงาน และเร่งรัดการด าเนินงานในแผนงาน

บูรณาการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศอ.บต. 
๑0. โครงการประสานงาน และเร่งรัดการสร้าง Sky walk ในพ้ืนที่  

ต.อัยเยอร์เวง  อ.เบตง 
๑1. โครงการประสานงานและเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง 
12. โครงการบันฑิตอาสาสนับสนุนการสร้างความเข้าใจและรวบรวม

ความเดือดร้อนของประชาชน 
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