
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

นโยบายความม่ันคงแหงชาติ 

เปาหมายแผนบูรณาการฯ 

1. จํานวนเหตุการณ 
ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต 

ตัวชี้วัดเปาหมายฯ 

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( - ลานบาท) 

 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสนิและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
  

สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ (นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต)  

ลดเหตุการณรุนแรงในพ้ืนที่ 3 จชต. และ 4 อําเภอใน จว.สงขลา   

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
แผนบูรณาการฯ 

จํานวนเหตุการณรุนแรงฯ ลดลงไมนอยกวา รอยละ 30  
เปรียบเทียบกับคาเฉลีย่ 3 ปยอนหลัง 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 1. ดานความมั่นคง 

งาน /โครงการ 
และหนวยงาน

รับผิดชอบ 
 

หนวยงานเจาภาพ  
1. สํานักนายกรัฐมนตรี 

1.1 กอ.รมน. 
1.2 สมช.  

 
2. หนวยงานฯ  
ไมสังกัดกระทรวง 

 - ศอ.บต. 
 

2. อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชายแดนภาคใต 

3. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ศึกษาตอสถาบันของรัฐ

ในทุกระดับช้ัน 

แนวทาง /กลยุทธ 
แผนบูรณาการฯ 

1. ดานความมั่นคง: 
มุงเตรียมความพรอมและดูแลการรักษาความปลอดภัย

ในพ้ืนที่ 8 เมืองหลัก 

3. ดานการสรางความเขาใจ: 
มุงใหทุกภาคสวนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี จชต.  
รวมท้ัง ตปท. สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ 

ตัวชี้วัดแนวทาง 
แผนบูรณาการฯ 

งาน รปภ.
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

งานดาน 
การขาว 

งาน
อํานวย
ความ

ยุติธรรม 

งาน
เสริมสราง
อิทธิพล
ขาวสาร 

2. ดานการพัฒนา: 
มุงใหประชาชนในพ้ืนที่พ่ึงพาตนเองได  

ดวยหลักประชารัฐ 

งานเสริมสราง
รายไดครัวเรือน  

และความ
เขมแข็ง

เศรษฐกิจชุมชน 

งานการ 
ศึกษาท่ี

สอดคลอง
กับอัตลักษณ

ในพื้นท่ี 

งานดาน
สาธารณสุข 

งานเสริมสราง
สังคม 

พหุวัฒนธรรม 
ที่เขมแข็ง 

งาน 
บังคับใช
กฎหมาย 

งาน
แสวงหา
ทางออก
จากความ
ขัดแยงโดย

สันติวิธี 

งานสราง
ความเขาใจ

ของ
ประชาชน 
ในและนอก
พ้ืนที่ จชต. 

งาน
ชวยเหลือ
เยียวยาผู
ไดรับผล 
กระทบฯ  

งานพัฒนา
จนท.ในการ

ปฏิบัติ 
งานในพ้ืนท่ี 

จชต. 

มีจํานวนระบบ/
เคร่ืองมือในการ

รักษาความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสินที่มี
ประสิทธิภาพ 

รายไดครัวเรือน 
ที่เขารวมโครงการ
เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 5 เทียบกับ 

ปที่ผานมา 

จํานวนเจาหนาที่รัฐที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่ จชต. 

พรอมปฏิบัตงิานที่
เชื่อมโยงมิติมั่นคง

เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอย
ละ 75 

ผลสัมฤทธิ์/Impact 
(ระดับยุทธศาสตร) สถานการณในพืน้ท่ีกลับสูภาวะปกติ 

(1) ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี จชต. เพ่ิมสูงขึ้น 

(2) จํานวนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนอง ไมนอยกวา

รอยละ 50 

รอยละของประชาชนไทยและชาวตางประเทศรับรูขอมูลขาวสารการดําเนนิการ 
การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล 

จํานวนคดีความ
ม่ันคงที่เขาสูการ
พิจารณาในข้ัน
อัยการเพิ่มข้ึน  

รอยละของ
ประชาชนที่รับรู
ขอมูลขาวสาร
การดําเนินการ
แกไขปญหา 

จชต.ของรัฐบาล 

งานความ
เขาใจของ
หนวยงาน/
องคกรตาง 
ประเทศ 

ครอบครัวและผู
ไดรับผลกระทบฯ 

ไดรับการ
ชวยเหลือตาม
หลักเกณฑฯ  

ปญหา
สาธารณสุข 

ที่สําคัญ 
ในพื้นที่ลดลง  

จํานวน 
สถานศึกษา 

กลุมเสี่ยงลดลง 

ชุมชนเป้าหมาย 
ดําเนินชีวิตตามหลัก

ศาสนา และวฒันธรรม 
ท่ีหลากหลาย 

ได้อย่างปกติสุข 

จํานวนประชาชนในพืน้ท่ี

ให้ความร่วมมือและ

สนบัสนนุกิจกรรมของ

ภาครัฐ 

4. รอยละของชุมชนในพื้นที่เปาหมาย มีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมรวมกันแบบสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

5. จํานวนกลุมองคการ/เครือขายนอกภาครัฐในพื้นที่ ให

ความรวมมือและสนับสนุนกบัหนวยงานภาครัฐในการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

6. ระดับความเขาใจที่ถูกตองของทุกภาคสวนทั้ง

ภายใน ตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 

เกี่ยวกับสถานการณที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

นโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. สังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของทุกคนไดรับการปกปอง พัฒนาบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีสวนรวมในกระบวนการเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืน 

 
เหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี 8 เมอืงหลักลดลง  

ไมนอยกวารอยละ 30 เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 

 

ประเด็นพ้ืนที่ จชต. 
ไมถูกหยิบยกเขาสู

เวทีองคการระหวาง
ประเทศ เพ่ือ

แทรกแซงการทํางาน
ของรัฐบาล 

ระดับความสําเร็จ
การดําเนินงาน
แกไขปญหาโดย
สันติวิธี ตามแผน

ที่กําหนดไว 

ประชาชนในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้มีความ
เชื่อมั่นต่อการอํานวย

ความยุตธิรรมของ
กระทรวงยุตธิรรม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

 

การเขาถึง
เปาหมาย 



เปาหมายแผนบูรณาการฯ ลดเหตุการณรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. และ 4 อําเภอใน จว.สงขลา   

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
แผนบูรณาการฯ 

จํานวนเหตุการณรุนแรงฯ ลดลงไมนอยกวา รอยละ 30  
เปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย 3 ปยอนหลัง 

งาน /โครงการ 
และหนวยงาน

รับผิดชอบ 
 

หนวยงานเจาภาพ  
1. สํานักนายกรัฐมนตรี 

1.1 กอ.รมน. 
1.2 สมช.  

 
2. หนวยงานฯ  
ไมสังกัดกระทรวง 

 - ศอ.บต. 
 

แนวทาง /กลยุทธ 
แผนบูรณาการฯ 

1. ดานความมั่นคง :  
มุงเตรียมความพรอมและดูแลการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที ่8 เมืองหลัก 

ตัวชี้วัดแนวทาง 
แผนบูรณาการฯ 

งาน รปภ.ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

งานดานการขาว งานอํานวยความยุติธรรม 
งานเสริมสรางอิทธิพล

ขาวสาร 
งาน 

บังคับใชกฎหมาย 

เหตุรุนแรงใน 8 เมืองหลักลดลง  
ไมนอยกวารอยละ 30 เทียบกับ

คาเฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง 

ผลสัมฤทธิ์/Impact 
(ระดับยุทธศาสตร) สถานการณในพ้ืนท่ีกลับสูภาวะปกติ 

จํานวนคดีความมั่นคงที่เขาสูการ
พิจารณาในขัน้อยัการเพ่ิมขึ้น  

รอยละของประชาชนท่ีรับรูขอมูลขาวสาร
การดําเนินการแกไขปญหา จชต.ของ

รัฐบาล 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเชื่อมั่น
ตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม  

ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
 

การเขาถึงเปาหมายผูกอเหตุ
รุนแรง/สถานศึกษากลุมเสี่ยง 

• โครงสรางผูกอเหตุรุนแรง 

• สถานศึกษากลุมเสี่ยง 

• บทบาทประเทศเพ่ือนบาน 

• แนวรวมในประเทศ 

• แนวรวม ตางประเทศ 

• กอ.รมน. 

•  ท.บ./ท.ร./ท.อ. 

• บก.ทท. 

• สมช. 

• ปค. 

• สตช. 

 

• การละเมิดสิทธิประชาชน 

• ใหความรูดานกฎหมาย สิทธิ 

• การดําเนินคดีดานความมั่นคง 

• การบูรณาการฐานขอมูลดาน 

   ความมั่นคง 

 

• ยธ. 

• สมช. 

• กอ.รมน. 

• ศอ.บต. 

• การปดลอมตรวจคน 

• กฎหมายตาม พ.ร.ก.  

• กฎหมายตาม พ.ร.บ.  

   มั่นคง  ( ม. 21 ) 

 

•  กอ.รมน. 

 

  

• พ้ืนที่ 8 เมืองหลัก 

• ยุทธศาสตรประชาชนมี  

   สวนรวม 

• กําลังประชาชนประจําถ่ิน 

• เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย 

 

• กอ.รมน. 

• ปค. 

• สตช. 

• ศอ.บต. 

• การตอบโตฝายตรงขาม  

   (ประวัติศาสตร/เชื้อชาติ/    

   ศาสนา/มาตุภูม/ิและการ   

   ปฏิบัติของเจาหนาที่) 

• การแกไขปญหาโดยสันติวิธ ี

• สังคมพหวุัฒนธรรม 

• กอ.รมน.    

• สตช. 

• ศอ.บต. 

• กปส. 

•กต. 

เหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี 8 เมืองหลักลดลง  
ไมนอยกวารอยละ 30 เทียบกับคาเฉล่ีย 3 ป ยอนหลัง 



เปาหมายแผนบูรณาการฯ ลดเหตุการณรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. และ 4 อําเภอใน จว.สงขลา   

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
แผนบูรณาการฯ 

จํานวนเหตุการณรุนแรงฯ ลดลงไมนอยกวา รอยละ 30  
เปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย 3 ปยอนหลัง 

งาน /โครงการ 
และหนวยงาน

รับผิดชอบ 
 

หนวยงานเจาภาพ  
1. สํานักนายกรัฐมนตรี 

1.1 กอ.รมน. 
1.2 สมช.  

 
2. หนวยงานฯ  
ไมสังกัดกระทรวง 

 - ศอ.บต. 
 

แนวทาง /กลยุทธ 
แผนบูรณาการฯ 

2. ดานการพัฒนา :  
มุงใหประชาชนในพ้ืนที่พ่ึงพาตนเองได ดวยหลักประชารัฐ 

ตัวชี้วัดแนวทาง 
แผนบูรณาการฯ 

ผลสัมฤทธิ์/Impact 
(ระดับยุทธศาสตร) สถานการณในพ้ืนท่ีกลับสูภาวะปกติ 

(1) ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี จชต. เพ่ิมสูงขึ้น 

(2) จํานวนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการตอบสนอง ไมนอยกวารอยละ 50 

งานเสริมสรางรายไดครัวเรือน  
และความเขมแข็งเศรษฐกิจชุมชน 

งานการ 
ศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

งานดานสาธารณสุข 
งานเสริมสรางสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
ที่เขมแข็ง 

รายไดครัวเรือนที่เขารวมโครงการเพ่ิมขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 5 เทียบกับปที่ผานมา 

ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ 
ในพ้ืนท่ีลดลง  

จํานวนสถานศึกษากลุมเสี่ยงลดลง ชุมชนเป้าหมาย ดาํเนินชีวติตามหลักศาสนา 
และวัฒนธรรมท่ีหลากหลายได้อย่างปกตสุิข 

• การสรางโอกาสดวยทุนการศึกษา 

• การพัฒนาหลักสูตร 

• การพัฒนาบุคลากรในการศึกษา 

• การพัฒนาการศึกษา 

• การรักษาพยาบาล 

• อนามัยแมและเด็ก 

• หนวยแพทยเคลื่อนท่ี 

• ความพรอมของ รพ.สต. 

• การพัฒนาอาชีพ 

• โครงการพระราชดําริ 

• ความเขมแข็งกลุม/สหกรณ 

• การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

• กลุมคนยากจน/คนยากไร 

• แปรรูปผลผลิตในชุมชน 

• สงเสริมศาสนา 

• ความตองการของชุมชน 

• การสงเสริมวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย 

   ตามอัตลักษณ 

• สงเสริมชุมชนพหุวัฒนธรรม 

• กิจกรรมศาสนิคสัมพันธ 

• กิจกรรมรักบานเกิด 

• จชต. สูอาเซียน 



เปาหมายแผนบูรณาการฯ ลดเหตุการณรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จชต. และ 4 อําเภอใน จว.สงขลา   

ตัวชี้วัดเปาหมาย 
แผนบูรณาการฯ 

จํานวนเหตุการณรุนแรงฯ ลดลงไมนอยกวา รอยละ 30  
เปรียบเทียบกับคาเฉล่ีย 3 ปยอนหลัง 

งาน /โครงการ 
และหนวยงาน

รับผิดชอบ 
 

หนวยงานเจาภาพ  
1. สํานักนายกรัฐมนตรี 

1.1 กอ.รมน. 
1.2 สมช.  

 
2. หนวยงานฯ  
ไมสังกัดกระทรวง 

 - ศอ.บต. 
 

แนวทาง /กลยุทธ 
แผนบูรณาการฯ 

3. ดานการสรางความเขาใจ: 
มุงใหทุกภาคสวนทั้งในและนอกพ้ืนที่ จชต. รวมทั้ง ตปท. สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ 

ตัวชี้วัดแนวทาง 
แผนบูรณาการฯ 

งานชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผล 
กระทบฯ  

งานสรางความเขาใจของ
ประชาชน 

ในและนอกพ้ืนท่ี จชต. 

งานความเขาใจของ
หนวยงาน/องคกรตาง 

ประเทศ 

งานพัฒนาเจาหนาท่ีรัฐใน
การปฏิบัติงานพ้ืนท่ี จชต. 

งานแสวงหาทางออก
จากความขัดแยงโดย

สันติวิธี 

ครอบครัวและผูไดรับผลกระทบฯ 
ไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑฯ  

ผลสัมฤทธิ์/Impact 
(ระดับยุทธศาสตร) สถานการณในพ้ืนท่ีกลับสูภาวะปกติ 

ระดับความสําเร็จการดําเนินงาน
แกไขปญหาโดยสันติวิธี ตามแผนท่ี

กําหนดไว 

จํานวนเจาหนาที่รัฐที่รับผิดชอบใน
พ้ืนที่ จชต. พรอมปฏิบัติงานทีเ่ชือ่มโยง
มิติมั่นคงเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 75 

รอยละของประชาชนไทยและชาวตางประเทศรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินการ 
การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล 

ประเด็นพ้ืนที่ จชต. ไมถูกหยิบยกเขาสู
เวทีองคการระหวางประเทศ เพ่ือ
แทรกแซงการทํางานของรัฐบาล 

จํานวนประชาชนในพ้ืนท่ีใหความ
รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ

ภาครัฐ 

• แนวนโยบาย/การสงเสริม 

   ของรัฐ  

• เวทีเสวนาในระดับ 

   ประชาชน 

• โครงการพัฒนาขนาด 

   ใหญของรัฐ 

• กลุมท่ีไดรับผลกระทบ 

• กลุมท่ีไดผลจาก 

   เจาหนาท่ีรัฐ 

• การเปดพ้ืนท่ีใหกลุมผู 

   เห็นตาง 

• สรางความเขาใจกับ 

   ประเทศเพ่ือนบาน 

• แนวนโยบาย/ 

   ยุทธศาสตร 

• แผนงาน/แผนเงิน 

• กฎหมาย กฎระเบียบ     

   ท่ีเกี่ยวของ  

• OIC 

• ICRC 

• WB 
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