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• อะไรคือทฤษฏีของการประเมินผลลัพธ:นโยบายและ

ผลกระทบนโยบาย?

• Program Theory

• Causality

• โจทย%การวิจัยสำคัญคืออะไรคือ 'แบบ' ท่ีซ;อนอยู;ภายใตAการเปลี่ยนแปลง
และเลื่อนไหลของปรากฏการณ%และแนวคิดทางนโยบาย 'แบบ' นี้กำหนด

แก;นสารท่ีสำคัญ หรือสาระสำคัญภายใตA การกำหนดนโยบายการจัดการ
ความขัดแยAง การพัฒนาและการเดินนโยบายสันติภาพในจังหวัดชายแดน
ภาคใตAอย;างไร



• อะไรคือ กระบวนการและผลของตัวแบบความคิดในทางนโยบายท่ีมีผลต;อ
ยุทธศาสตร% แผนงาน โครงการและการจัดการงบประมาณในปT 2560-

2565 อย;างไร? 

• โดยการประเมินผลผลิต ผลลัพธ%และผลกระทบ และการใชAงบประมาณ
ตามนโยบายท้ังหมดทุกกลุ;มภารกิจแผนงาน 



• เรามองว;ากระบวนการนี้เป[นลักษณะแบบเรียกว;า discursivity หรือ
ปฏิบัติการท่ีเป[นปฏิกิริยาซAอนกลับไปกลับมา/ของบทสนทนาและการ

กระทำท่ีแสดงตัวออกมาในแนวคิด/แนวทาง/นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ
วิธี/กระบวนการบริหาร/การจัดการจัดสรรทรัพยากรรัฐ/การงบประมาณ/

แนวทางปฏิบัติ/ตัวช้ีวัด รวมท้ังผลต;อการคิดการปฏิบัติและคำสนทนาใน
ตัวผูAปฏิบัติ และความสัมพันธ%ในทางส;วนตัวของผูAปฏิบัติอย;างไรใน
นโยบาย /ผลการปฏิบัติเหล;านี้



• ตัวแบบเชิงทฤษฎีในการกำหนดและดำเนินนโยบาย

สาธารณะเพ่ือแก\ป]ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต\

• Program and project theory to be evaluated



• การปรากฏใหAเห็น (Appearance) อยู;ในผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ% 
(Outcomes) ผลกระทบ (Impacts) และทรัพยากรนโยบาย 

(Resources) อย;างไรอันจะนำไปสู;การประเมินความสำเร็จของนโยบาย
และขAอเสนอแนะในการแกAปvญหานโยบายในท่ีสุด 

• ดังกรอบแนวคิดการติดตามผลและการประเมินผลการขับเคลื่อนการแกAไข

ปvญหาจังหวัดชายแดนภาคใตA 



Problem identification and Agenda Formation

          Formulation!

             Adoption!

          Implementation !

             Evaluation!

	 	

การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ!

 การประเมินผล    !

การสร%างประเด็นป-ญหาและ
สร%างวาระนโยบาย?

problematics??????
Feedback
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Feedback	Loop

ตัวแบบการตอบสนองอยFางมีพลวัตของระบบการเมืองและนโยบาย
A Dynamic Response Model  of  A  Political System

David	Easton,	A	Systems	Analysis	of		Political	Life,		The	University	of	Chicago	Press,	1979,		p.30



นโยบาย/ยุทธศาสตร\/แผนงาน
ตัวชี้วัด/Alignment

System	Model	of	Public	Policy	Evaluation

Impact



ความตอ้งการ

ของประชาชน/

งบประมาณ

นโยบาย/ยทุธศาสตร/์ แผนงาน/
ตวัชี 6วดั/Alignment ผลลพัธ์ผลผลติ

ผลกระทบ

Impact

System	Analysis	of	Public	Policy	Evaluation

Feedback
ขอ้มลูยอ้นกลบั

Feedback
ขอ้มลูยอ้นกลบั

Environment



ตัวแบบการประเมินผลกระบวนการ

ตามแผนงานบรูณาการขับเคลื7อนการแก้ปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

ปัจจยันาํเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์

•แนวคดิในการวาง

นโยบายและแผน

•การกาํหนดแผนงาน 

โครงการและกจิกรรม
•ความตอ้งการและ

ความสนับสนุนของ

ประชาชน

•ทรัพยากรและ

งบประมาณ

•การดาํเนินกจิกรรม

ตามยุทธศาสตร ์

แผนงาน โครงการ

•งบประมาณ/ผลผลิต
แยกตามแผนงาน 

เป้าหมาย หน่วยงาน

•การแยกประเภท

วัตถุประสงค ์เป้าหมาย

แนวทางตาม L ภารกจิ

•ตวัชีNวัดความสาํเร็จ

•การใช้ทรัพยากรตาม

เป้าหมาย

•ความพงึพอใจของ
ประชาชน

•ปัจจัยเสีQยงและผลลัพธท์ีQ

ไม่ไดค้าดไว้

•จุดอ่อนของแผนงานและ

โครงการ

Indicators



Discourse	on	Integrated	Program
แนวคิดและชดุคาํอธิบายเรื4อง              

การบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์



• จุดเร่ิมของแนวคิดและแนวทางในกระบวนการเพ่ือ"บูรณาการเชิงยุทธศาสตร%" 
อาจจะพิจารณาไดAจากหลักฐานท่ีสำนักงบประมาณ ( สงป.)

• สำนักงบประมาณมีบันทึกเสนอต;อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ% จันทร%โอชา

เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 เร่ืองการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ;ายประจำปTงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยระบุว;า 

• ”... เพ่ือใหAการจัดทำงบประมาณรายจ;ายปTงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร%ชาติและนโยบายเร่ืองสำคัญเร;งด;วนของรัฐบาลไดAอย;าง
ต;อเนื่อง และไดAรับผลสำเร็จตามเป}าหมายท่ีกำหนดไวA " 





• สำนักงบประมาณจึงไดAเสนอว;าจะตAอง 
"ใหAความสำคัญกับการจัดทำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร%ท่ีสอดคลAองตามกรอบ
ยุทธศาสตร%ชาติและเพ่ือใหAการ
ดำเนินงานมีความเช่ือมโยง สอดคลAอง 
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน เป[นไปอย;าง”มี
ประสิทธิภาพ คุAมค;าและไม;ซ้ำซAอนกัน"



• โดยที่ในข*อเสนอขั้นแรกนั้น (2558) การบูรณาการเชิงยุทธศาสตรDมี 17 เรื่อง ซึ่งในเวลาตMอมา ในปO 2560 
ได*ขยายออกเปSน 25 บูรณาการ และแผนงานอ่ืนๆอีกมากมาย

• หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได*มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบเรื่องการกำหนดแนวทางการ
จัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจMายประจำปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได*

ลงนามคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรีแตMงต้ัง "คณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตรDประจำปOงบประมาณ พ.ศ. 2560" รวม 6 คณะ



• ในเดือนพฤศจิกายน 2558 สำนัก
งบประมาณได>จัดทำคำแถลงเร่ือง "การ

จัดทำในปFงบประมาณเชิงยุทธศาสตรK 

(Agenda) โดยระบุวVาเปWน "แนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจVายประจำปF

งบประมาณ พ.ศ. 2560"

• ในแนวทางน้ีรัฐบาลให>ความสำคัญกับการ

จัดทำงบประมาณ "ในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร9ท่ีสอดคล?องตามกรอบ
ยุทธศาสตร9ชาติ"



• ทั้งน้ีมีการระบุให0มีการกำหนดเป5าหมาย กลยุทธ: 

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จ

ประจำปG พ.ศ. 2560 "... ท่ีมีความชัดเจน"  ซึ่ง

หมายความวSาให0มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช0จSายงบประมาณที่ชัดเจน



• นอกจากนี' ในแนวทาง

ดงักลา่วยงัใหมี้การบรูณา

การงบประมาณ ในมิตพืิ 'นที@ 

(Area)	โดยสว่นราชการ 
รฐัวิสาหกิจและหนว่ยงานอื@น

บรูณาการการจดัทาํ

งบประมาณรว่มกบัจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั



• คาํถามก็คือวา่การจดัทาํ

งบประมาณในลกัษณะบรูณา

การเชิงยทุธศาสตรที์@สอดคลอ้ง

ตามกรอบยทุธศาสตรช์าตนีิ 'มี

ที@มาที@ไปอยา่งไร มีแนวคดิ

พื 'นฐานอยา่งไรและมีผลอยา่งไร

ตอ่การกาํหนดและดาํเนินการ

นโยบายสาธารณะในปัจจบุนั



• ที@สาํคญัก็คือแนวคดิดงักลา่วทาํให้

เกิดการเปลี@ยนแปลงความรบัรูแ้ละ

โลกทศันข์องผูก้าํหนดนโยบายและ

ขา้ราชการประจาํใน "การมอง" การ

จดัการของรฐัหรอืรฐัประศาสโนยาย

ของรฐัไทยอยา่งไร?	
• การเปลี@ยนการมองแบบนี'เป็นเรื@อง

ใหญ่ที@อาจจะนาํมาสูก่าร

เปลี@ยนแปลงรฐั (State	
Transformation)	ในยคุ

ปัจจบุนั



การมองนโยบาย การวางแผนและงบประมาณแบบใหม่ จะเปลี:ยนความ

รับรู้ของรัฐและประชาชนในรัฐประศาสโนบายของประเทศอย่างไร? เรา

สามารถเปลี:ยนความรับรู้และการมองไดห้รือไม่และมปัีญหาอย่างไร? 



• กลา่วในอีกแงห่นึ4งการจดัทาํ
งบประมาณในลกัษณะบรูณา
การเชิงยทุธศาสตรท์าํใหเ้กดิ
แนวคดิใหม่ในการมองด ู
รับรู้และจดัการโครงสร้าง
งบประมาณและจดัการแผน
ของประเทศในอีกแบบหนึ4งที4
เปลี4ยนวิธีคิดในการบรหิาร
นโยบายสาธารณะไปอยา่ง
มาก?



• เมื$อวิเคราะหโ์ดยละเอียด ลกัษณะวิธีคดิแบบใหมคื่อ ยทุธศาสตร์

และการบรูณาการเชิงยทุธศาสตรถ์กูสรา้งขึ Iนมาเพื$อบงัคบัใหก้าร

วางแผนและทาํงบประมาณสอดคลอ้งตามกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ

โดยเพิ$มสิ$งใหมเ่ขา้ไปในการกาํหนดและแยกแยะประเภทของ

งบประมาณซึ$งเป็นหลกัเดมิที$เคยใชก้นัมานาน และพฒันามา

ตัIงแตปี่ พ.ศ. 2502



การเปลี่ยนใหมSน้ีปรากฏให0เห็นในสองด0านคือ

ในด0านโครงสร0างงบประมาณ ยังคงเปXนแบบเดิมกลSาวคือ 

โครงสร0างงบประมาณปG พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญ

ประกอบด0วย

• รายจhายประจำ

• รายจhายลงทุน

• รายจhายชำระคืนต\นเงินกู\



• แตVการแยกประเภทแบบท่ีสอง มี
นัยสำคัญตVอการปรับเปล่ียนวิธีคิดเร่ือง
การวางแผนชาติเปWนอยVางมาก 

• น่ันคือสำนักงบประมาณได>เรียกการ
จัดแยกประเภทงบประมาณและแผนใน
แบบท่ีสองวVา "รายจBายจำแนกตามกลุBม" 
โดยอ>างวVาเพ่ือให>สอดคล>องกับแนวทาง
ปฏิรูปการจัดทำงบประมาณรายจVาย
ประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงได>
เร่ิมทำมาตั้งแตVปลายปF 2558 ดังกลVาว
ข>างต>น



• แตVมาปรากฏจริงในเอกสารตัวบท (text) และปฏิบัติการจริงในเชิงการใช?ถ?อยคำและบท
สนทนา(discursive practices) ในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 น้ีเอง โดยมีคำอธิบายเหตุผล

วVา

• ได>มี "การจัดกลุBมเพื่อแสดงให?เห็นคBาใช?จBายในแตBละกลุBมได?อยBางชัดเจน" ดังน้ัน

งบประมาณรายจVายประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีการแบVงเปWน 5 กลุVม ซ่ึงนVาสังเกต

วVาการแบVงประเภทงบประมาณแบบน้ีพ่ึงจะมีเปWนคร้ังแรก กลVาวคือ



1. งบกลาง

2. กลุ+มงบประมาณรายจ+ายกระทรวง/หน+วยงาน (function) จำแนกเปDน

-แผนงานบุคลากรภาครัฐ

-แผนงานพ้ืนฐาน

-แผนงานยุทธศาสตรR

3. กลุ+มงบประมาณรายจ+ายบูรณาการ (agenda) ซึ่งไม+รวมงบประมาณของท_องถิ่น กลุ+มงบประมาณในส+วนน้ีท่ีถูกเรียกว+า 

"แผนงานบูรณาการฯ" อันเปDนตัวประกอบท่ีสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการวางแผนและการจัดการของรัฐ

4. กลุ+มงบประมาณรายจ+ายพ้ืนท่ี (area) ซึ่งเปDนภารกิจพ้ืนท่ี ท_องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ+มจังหวัด โดยจำแนกเปDน แผนงาน

บูรณาการส+งเสริมการกระจายอำนาจให_แก+องคRกรปกครองส+วนท_องถิ่น เปDนแผนงานบูรณาการส+งเสริมการพัฒนาจังหวัด

และกลุ+มจังหวัดแบบบูรณาการ

5. กลุ+มงบประมาณรายจ+ายบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 

จำแนกเปDนแผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ





งบกลาง

งบ Function

งบ Agenda

งบ Area

งบบริหารจดัการหนีCภาครัฐ

จดุเปลี-ยนที-สาํคญั

ก็คืองบประมาณ

เชิงยทุธศาสตร์



• นา่สงัเกตวา่แนวทางที.จดั

กลุม่งบประมาณแบบนี9 

มาจากการที.รฐับาล

ปัจจบุนัเริ.มมีแนวคดิการ

จดัทาํ "โครงสรา้ง

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณรายจา่ย

ประจาํปี พ.ศ. 2560"	
ซึ.งมีสว่นประกอบหลกัคือ

ยทุธศาสตรก์ารจดัสรร

งบประมาณ 6	ดา้น

ดงักลา่วขา้งตน้



• แตVประเด็นท่ีนVาสนใจซ่ึงปรากฏในตรงน้ีก็คือ
คำอธิบายท่ีเปWนการสะท>อนกรอบความคิดหลัก

ท่ีวVายุทธศาสตรKน้ีได>จัดทำขึ้นเพ่ือให>สอดคล>อง

กับ

• รVางกรอบยุทธศาสตรKชาติระยะ 20 ปF 

(พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตรKของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหVงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายความมั่นคงแหVงชาติ (พ.ศ. 2558-

2564) แผนแมVบทระดับชาติ และนโยบาย

สำคัญของรัฐบาล



ในการนี Gเอกสารของสาํนกังบประมาณเผยวา่การ

ดาํเนินการดงักลา่วมีวตัถปุระสงค ์…..	
"เพื-อขบัเคลื-อนการดาํเนินการของรฐับาลได้

อยา่งตอ่เนื-องและเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม

ควบคูไ่ปกบัการสร้างเสถยีรภาพในทกุมติิ

ทัGงทางดา้นการเมือง ความมั-นคง เศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรมและสิ-งแวดลอ้ม โดยนอ้มนาํ

ยทุธศาสตรพ์ระราชทาน "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา" 

และ"ปรชัญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง" ใน

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาเป็นแนวทาง

หลกัในการปฏิบติัเพื-อใหป้ระเทศไทยมั-นคง มั-ง

คั-งและยั-งยืน”



• กล;าวในแง;ภาษาและบทสนทนาการ
พัฒนาแนวคิดดังกล;าว อาจจะถือ

เป5น Positivity ของโลกทัศนCและ
ญาณวิทยาในรัฐประศาสโนบาย

หรือวิธีการปกครองบOานเมืองใน
แบบไทยในศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 

• และเป[นการพยายามเปลี่ยนการรับรูA 
(Perception) ในการวางแผน

ยุทธศาสตร%ของชาติ ดังจะไดA
วิเคราะห%ใหAเห็นต;อไป



• ภายในยุทธศาสตร- 6 ด1านนี้มีการสังเคราะห- "แผนงานบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร-" ขึ้นมา ซึ่งมีอยูIตอนแรกจำนวน 21 แผนงาน (แตIตIอมา

เปลี่ยนเปRน 25 แผนงาน) และ

• "จุดเน&นยุทธศาสตร/การจัดสรร" จำนวน 6 ประเด็น ซึ่ง 6 ด1านของ

ยุทธศาสตร-ดังกลIาวก็คือ



• ยุทธศาสตรKด>านความมั่นคงและการตVางประเทศ

• ยุทธศาสตรKด>านการสร>างความสามารถในการแขVงขันของประเทศ

• ยุทธศาสตรKด>านการพัฒนาและเสริมสร>างศักยภาพคน

• ยุทธศาสตรKด>านการแก>ไขปyญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล้ำและสร>างการเติบโต
จากภายใน

• ยุทธศาสตรKด>านการจัดการน้ำและสร>างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรกับ
ส่ิงแวดล>อมอยVางยั่งยืน

• ยุทธศาสตรKด>านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

• รายการคVาดำเนินการภาครัฐซ่ึงเปWนคVาใช>จVายบุคคลากร คVาใช>จVายกรณีฉุกเฉินฯ และการ

จัดการหน้ีภาครัฐ



ในทางงบประมาณและการคลัง
สาธารณะ ค;าใชAจ;ายท้ังหมดใน 6+1 

รายการนี้จะรวมขึ้นเป[นงบประ
รายจ;ายประจำปTท้ังหมดโดยการแจก

แจงอย;างเป[นระบบ

กล;าวในอีกแง;หนึ่ง แผนงานบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร%นั้น ไดAดึงเอามาหรือ
สกัดเอามาจากแผนงานภายใตO

ยุทธศาสตรC 6 ดOานดังกลZาวขOางตOน
ในแตZละยุทธศาสตรC



ซ่ึงตAองเขAาใจดAวยว;าในนี้มีท้ังแผนงาน
เชิงยุทธศาสตร% แผนงานบูรณา

การเชิงยุทธศาสตร% และแผนงาน
พ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร% รวมท้ังยังมีอีก 1 
ยุทธศาสตร%แต;ถูกเรียกอีกอย;างว;า
รายการค;าดำเนินการภาครัฐอัน

เป[นหัวขAอท่ี 7 ซ่ึงในท่ีนี้อาจจะ
เรียกโดยอนุโลมว;ายุทธศาสตร%ท่ี 7 

ก็ไดA



• เม่ือวิเคราะห%ภาษาและสาระจากตัวบทดังกล;าวในช้ันตAน เห็นไดAอย;างชัดเจนว;า
เหตุปvจจัยท่ีอยู;เบื้องหลังน;าจะเป[นแนวคิดเร่ืองของ

• การวางกรอบยุทธศาสตร%ชาติ 20 ปT ยุทธศาสตร%การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห;งชาติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห;งชาติหรือท่ีเรียกว;า สภาพัฒน%ฯ นโยบายความม่ันคงแห;งชาติของสำนักงาน
สภาความม่ันคงแห;งชาติ และนโยบายของรัฐบาลปvจจุบัน



• โดยมีการระบุวIา "คำนึงถึง

ความต9อเนื่อง" ในการบริหาร

และความตIอเนื่องนี้ต1องทำให1

ควบคูIไปกับ "การขับเคลื่อน

นโยบาย" ของรัฐบาลให1เกิดผล

อยIางเปRนรูปธรรม พร1อมทั้ง

การน1อมนำ "ยุทธศาสตร-

พระราชทาน" มาเปRนหลักใน

การปฏิบัติด1วย



• จากป%จจัยเฉพาะท่ีอยู1เบื้องหลังดังกล1าว สิ่งท่ีตามมาก็คือ
ประเด็นยุทธศาสตรFและจุดเนHนของนโยบายการจัดสรร
งบประมาณแผ1นดินท่ีจะก1อรูปขึ้นเปNน "การบูรณาการ" 

• กล1าวในอีกแง1หน่ึงการบูรณาการตรงน้ีก็คือการท่ีแนวคิดหลัก
ต1างๆเร่ืองแผนยุทธศาสตรFท้ังหมดจะถูกมาเช่ือมรHอยกันอย1างลง
ตัวภายใตHหลักการขับเคลื่อนการดำเนินการของรัฐบาลอย1าง
ต1อเน่ืองและมุ1งใหHเกิดผลสัมฤทธ์ิอย1างเปNนรูปธรรม 

• แรงผลักดันท้ังหมดน1าจะอยู1ท่ีความเช่ือในเร่ือง "การสร%าง
เสถียรภาพในทุกมิติ" ดังกล1าวขHางตHน



• อาจกลVาวได>วVาแบบหรือ form ท่ีอยูV
เบื้องหลังแนวความคิดในการบูรณา

การเชิงยุทธศาสตรKก็คือ "เสถียรภาพ

ในทุกมิติ" 

• จากแนวคิดการบูรณาการแบบน้ี จึง

นำมาสูVการคิดถึงแนวทาง "ท่ีชัดเจน
สอดคล?อง" ในการกำหนดลำดับ

ความสำคัญ กำหนดเปNาหมาย กล
ยุทธ9 ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและ

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ



• ในภาษาสมัยใหมIของการ

กำหนดกลยุทธ การ

วางแผนและประเมิน

โครงการ "คำนึงถึงความ

ตIอเนื่อง" ในการบริหาร

และความตIอเนื่องนี้ต1องทำ

ให1ควบคูIไปกับ "การ

ขับเคลื่อนนโยบาย" ของ

รัฐบาลให1เกิดผลอยIางเปRน

รูปธรรม



• จากชุดความคิดดังกล;าว ไดAนำมาผูกรAอย
กับการกำหนดแผนบูรณาการการ

แกAปvญหาจังหวัดชายแดนภาคใตAในลำดับ
ต;อไปซ่ึงทำใหA”เหตุผลของรัฐ”ในการ

แกAปvญหาภาคใตAเช่ือมโยงกันอย;างเป[น
ระบบยิ่งขึ้น



• โดยมีชุดความคิดเร่ืองวาทกรรมการบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร:เปXนกรอบที่เปXนโครงสร0างสSวนบน และชุด

ความคิดเร่ืองการแก\ป]ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต\ 

(Problem Rectification) เปXนอีกชุดความคิดในอีกระดับ

หน่ึงที่มารองรับ กลายเปXนสองชุดความคิดด0วยกัน





• นโยบายการจัดการความขัดแย0งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต0มีพัฒนาการยาวนานและต<อเนื่องนับเปBนร0อยปC 

ถ0านับตั้งแต<ปC พ.ศ. 2452 (1909)

• แต<แนวคิดบูรณาการขับเคล่ือนการแก1ป3ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต0ได0มีการพิจารณามาก<อนหน0าปC พ.ศ. 

2557



• อยVางไรก็ตามนับตั้งแตVการรัฐประหาร
ในปF พ.ศ.2557 นโยบายน้ีถูกจัดให>อยูV
ในชุดความคิดท่ีชัดเจนขึ้น เรียกวVา 
"การขับเคล่ือนการแก?ไขปUญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต?" ตาม
ประกาศ คสช.ท่ี 98/2557 ซ่ึงเปWนชุด
ความคิดและคำอธิบายท่ีเน>นท่ี "การ
ขับเคล่ือน" การแก>ไขปyญหาฯ (ไมVใชV
การแก>ปyญหาโดยตัวของนโยบายเอง
แตVขับเคล่ือนการแก>ปyญหา)หรือใน
ภาษาของเอกสารงบประมาณวVา 
mobilization of problem 
rectification 

• โดยแบVงออกเปWนสามระดับ คือ



ประกาศคณะรักษาความสงบแหZงชาติ ฉบับท่ี 98/2557
เร่ือง การแกOไขปdญหาจังหวัดชายแดนภาคใตO 

ระดับที่ 1 ระดับนโยบาย
หัวหน*าคณะรักษาความสงบแหMงชาติ

ระดับที่ 2 ระดับแปลงนโยบายไปสูMการปฏิบัติ 
คณะกรรมการขับเคล่ือนการแก*ไขปbญหาจังหวัดชายแดนภาคใต* (คปต.) 

ระดับที่ 3 ระดับหนMวยปฏิบัติ 
ให*กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สMวนหน*า เปSนหนMวยงานหลัก มีหน*าที่รับผิดชอบ

ขับเคล่ือนงานการแก*ไขปbญหาจังหวัดชายแดนภาคใต*ทั้งปวงในพื้นที่ และให#ศูนย(อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต#จัดให#มีศูนย(อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต# ส>วนหน#า เพื่อ

ปฏิบัติงานรMวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สMวนหน*า 





หลักคิดของรัฐบาลปvจจุบันในการแกAปvญหาจังหวัดชายแดนภาคใตA คือ

-ความรุนแรงทำใหAขาดโอกาสในการพัฒนา

-ตAองใชAหลักการมีส;วนร;วมในการทำงานเชิงบูรณาการร;วมกัน อย;างเป[น
เอกภาพและประสิทธิภาพ

-"ร;วมคิด ร;วมทำ ร;วมรับผิดชอบ " ตามหลัก "เขAาใจ เขAาถึงและพัฒนา"

-สอดคลAองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ประชาชน







-แผนยังรวมถึง

"การจัดลำดับความสำคัญ

เรSงดSวน" ตSอแผนงาน/

โครงการที่ดำเนินการอยูS

อยSางตSอเน่ืองเพ่ือให0 

"ผลของงานมีผลสัมฤทธิ์ท่ี

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล"



-งานท้ังสองด>านจะมาร>อยเรียง "ให>เปWนตารางซ่ึงเรียกวVาตารางประสานสอดคล?อง ... "

-รวมท้ังยังสอดคล>องและเปWนไปตามนโยบายของชาติ อาทิ ยุทธศาสตรKชาติ 20 ปF 

นโยบายความมั่นคงแหVงชาติ พ.ศ. 2558-2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหVงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต> พ.ศ. 

2560-2562 ยุทธศาสตรKความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต> พ.ศ. 2560-2562 

และนโยบายการจัดสรรงบประมาณของนายกรัฐมนตรีประจำปFงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564



• กลา่วโดยสรุป แนวคดิหลกัของ

นายกรฐัมนตรเีป็นชดุความคดิ

แบบเหตุผลนิยมเชงิวธีิการ 

(instrumental 
rationality) ที.เนน้การ

แยกแยะ แยกประเภท แบง่ชั9น

และจดัระเบียบ จดัเรยีงลาํดบั

ความสาํคญัและสร้างความ

เชื8อมโยงระหว่างกัน 

(rational coherence ) 
กล่าวคอื



• สรุปภาพรวมกรอบงบประมาณของหนSวยงานที่

เกี่ยวข0อง จำนวน 14 กระทรวง รวม 50

หนSวยงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,510 ลSาน

บาท โดยมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ จำแนก

ตามแนวทาง ดังน้ี



แนวทางท่ี 1 แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย%สิน

แนวทางท่ี 2 แนวทางพัฒนางานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผูAไดAรับ
ผลกระทบ

แนวทางท่ี 3 แนวทางเสริมสรAางความเขAาใจการแกAไขปvญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตA

แนวทางท่ี 4 แนวทางพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางท่ี 5 แนวทางพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตประชาชน

แนวทางท่ี 6 แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย

แนวทางท่ี 7 แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการแกAไขความขัดแยAงโดยสันติวิธี



แผนงานบูรณาการ ป9 2560



แผนงานยุทธศาสตร(

• กลุMมงบประมาณรายจMายบูรณาการ (agenda) 

ซึ่งไมMรวมงบประมาณของท*องถิ่น กลุMมงบประมาณในสMวนนี้ที่ถูกเรียกวMา 

-แผนงานบูรณาการฯ

อันเปSนตัวประกอบที่สำคัญในการเปล่ียนแปลงการวางแผนและการจัดการของรัฐ

• กลุMมงบประมาณรายจMายพื้นที่ (area) 

ซึ่งเปSนภารกิจพื้นที่ ท*องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุMมจังหวัด โดยจำแนเปSน

-แผนงานบูรณาการส>งเสริมการกระจายอำนาจให#แก>องค(กรปกครองส>วนท#องถ่ิน

-แผนงานบูรณาการส>งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ>มจังหวัดแบบบูรณาการ

• กลุMมงบประมาณรายจMายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐจำแนก

--แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ



ยทุธศาสตร ์S ดา้น

รายจา่ยคา่ดาํเนินการ

ภาครฐั

แผนงานยทุธศาสตร์
;< แผนงาน

แผนงานบรูณาการ
AB แผนงาน

แผนงานพื6นฐาน         
E แผนงาน

แผนงานบคุคลากรภาครฐั   
E แผนงาน

แผนงานบรหิารเพืJอรองรบั
กรณีฉกุเฉินและจาํเป็น

แผนงานบรหิารเพืJอจดัการหนี6ภาครฐั

รวม ST 

แผนงาน





เปา้หมายที8 1
พื Kนที8มีระบบเฝา้ระวงัดแูลความ

ปลอดภยัฯ

เปา้หมายที8 2
เศรษฐกิจขยายตวัอยา่งตอ่เนื8อง

ฯ

เปา้หมายที8 3
ประชาชนและชมุชนดาํรง 
ชีวิตที8หลากหลายทาง

วฒันธรรมฯ

เปา้หมายที* 4
ภาคสว่นตา่งๆมีความเขา้ใจภาครฐั/

สนัติวิธี

ตวัชี Kวดั เหตกุารณล์ดลงไมน่อ้ย

กวา่  30% ทัKงในเขตเมือง ชมุชน

และหมูบ่า้นเปา้หมาย

ตวัชี Kวดั รอ้ยละครวัเรอืนยาก จน

ที8ตกเกณฑ ์จปฐ.ในปี 2559	
ลดลง

ตวัชี Kวดั 3	ตวั นกัเรยีนศกึษา
ตอ่เพิ8มขึ Kน 20%	
ผลสมัฤทธก์ารเรยีนและ

ชมุชนจดักิจกรรมพหสุงัคม

ตวัชี Kวดั จาํนวนผูเ้หน็ตา่ง กลบั

ใจ 20%	โครงการกิจกรรม
เพิ8มขึ Kน ปัญหา จชต.ไมถ่กูหยิบ

ยกเวทีตา่งประเทศ

แนวทางที* 1
เพิ*มประสทิธิ 

ภาพการรกัษา

ความปลอดภยั

ฯ

แนวทางที8 2
พฒันาการ
อาํนวย

ยตุธิรรมและ
การเยียวยาฯ

แนวทางที8 3
พฒันาตาม
ศกัยภาพพืKนที8

แนวทางที* 4
เพิ*มประสทิธิ 

ภาพภาครฐัและ

การขบัเคลื*อน

นโยบาย

แนวทางที* 5
พฒันาการศกึษา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม ฯ

แนวทางที* 6
เสรมิสรา้งความ

เขา้ใจปัญหา 

จชต.

แนวทางที8 7
เพิ8มประสทิธิ 
ภาพการแกไ้ข

ความขดัแยง้
สนัติ

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3
ตวัชี Pวดัที* 4

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2

6,833.0295
ล้านบาท

1.253.1812
ล้านบาท

3,709.0570
ล้านบาท

1,033.9754
ล้านบาท

3,273.7725	ล้านบาท 426.7833
ล้านบาท

55.1215
ล้านบาท

แผนภาพความเชืQอมโยงการขับเคลืQอนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 6	กพ. 2559



KPI	การประสานสอดคลอ้ง

• ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ

• ประชาชนมีรายไดเ้พิ.มขึ 9น มีคณุภาพชีวิตที.ดีขึ 9น

• ประชาชนมีโอกาสทางการศกึษา ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัศาสนา 

ดาํเนินชีวิตอยา่งปกตสิขุ

• ประชาชนมีความเขา้ใจและรว่มกนัแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสนัตวิิธี 



การประสานสอดคลอ้ง

Alignment

ตารางประสานสอดคลอ้ง

แผนงานบรูณาการขับเคลืEอนการแก้ปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้

วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ/์ผลกระทบ/ตวัชี Gวดั









Logical	Framework	Analysis

Objectives

Outcomes

Indicators

ขอ้สมมตุฐิานก็คือแผนมีความเกี$ยวพนัสอดคลอ้งกนั 



ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัที8 ๙๘/๒๕๕๗ 

เรื8อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ระดบัทีJ 1	ระดบันโยบาย
หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ

ระดบัทีJ 2	ระดบัแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิ

คณะกรรมการขบัเคลืJอนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(คปต.) 

ระดบัทีJ 3	ระดบัหน่วยปฏิบตั ิ

ใหก้องอาํนวยการรกัษาความมัJนคงภายในภาค 4 สว่นหนา้ เป็นหน่วยงานหลกั มีหนา้ทีJรบัผิดชอบ
ขบัเคลืJอนงานการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั6งปวงในพื 6นทีJ และใหศู้นยอ์าํนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใตจั้ดใหม้ศูีนยอ์าํนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต ้ส่วนหน้า เพืJอ

ปฏิบติังานรว่มกบักองอาํนวยการรกัษาความมัJนคงภายในภาค 4 สว่นหนา้ 



เปoาหมายที่ 1
พื้นที่มีระบบเฝoาระวังดูแล

ความปลอดภัยฯ

เปoาหมายที่ 2
เศรษฐกิจขยายตัวอยMาง

ตMอเนื่องฯ

เป#าหมายที่ 3

ประชาชนและชุมชนดำรง 

ชีวิตที่หลากหลายฯ

เป#าหมายที่ 4

ภาคส0วนต0างๆมีความเข7าใจ
ภาครัฐ/สันติวิธี

ตัวชี้วัด เหตุการณ?ลดลงไมAนBอย

กวAา  30% ทั้งในเขตเมือง 

ชุมชนและหมูAบBานเป#าหมาย

ตัวชี้วัด รBอยละครัวเรือนยาก 

จนที่ตกเกณฑ? จปฐ.ในปP 

2559 ลดลง

ตัวชี้วัด 3 ตัว นักเรียนศึกษา

ต0อเพ่ิมข้ึน 20% 
ผลสัมฤทธPการเรียนและ

ชุมชนจัดกิจกรรมพหุสังคม

ตัวชี้วัด จำนวนผู7เห็นต0างกลับใจ 

20% โครงการกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
ปYญหา จชต.ไม0ถูกหยิบยกเวที

ต0างประเทศ

แนวทางท่ี 1

เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการรักษา
ความปลอดภัยฯ

แนวทางท่ี 2

พัฒนาการ
อำนวยยุติธรรม
และการเยียวยา
ฯ

แนวทางที่ 3

พัฒนาตาม
ศักยภาพพ้ืนที่

แนวทางท่ี 4

เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพภาครัฐและ
การขับเคลื่อน
นโยบาย

แนวทางท่ี 5

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯ

แนวทางท่ี 6

เสริมสรMางความ
เขMาใจปPญหา 
จชต.

แนวทางที่ 7

เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการแก7ไข

ความขัดแย7ง
สันติ

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3
ตวัชี Pวดัที* 4

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2
ตวัชี Pวดัที* 3

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2

ตวัชี Pวดัที* 1
ตวัชี Pวดัที* 2

6,833.0295
ล้านบาท

1.253.1812
ล้านบาท

3,709.0570
ล้านบาท

1,033.9754
ล้านบาท

3,273.7725	ล้านบาท 426.7833
ล้านบาท

55.1215
ล้านบาท

แผนภาพความเชืQอมโยงการขับเคลืQอนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 6	กพ. 2559



ลดความรุนแรงในพืKนทีE 3	จงัหวัดชายแดนภาคใตแ้ละ 4	อาํเภอของสงขลา

ตวัชี 6วดั เหตกุารณฯ์ลดลงไมน่อ้ยกวา่  30% เปรยีบเทียบกบัคา่เฉลีJย 3	ปียอ้นหลงั

แนวทางที่ 1 ดBานความมั่นคง

มุAงเตรียมความพรBอมและดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก

แนวทางที่ 2 ดBานการพัฒนา

มุAงใหBประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองไดB

ดBวยหลักประชารัฐ

แนวทางที่ 3 ดBานการสรBางความเขBาใจ

มุAงใหBทุกภาคสAวนทั้งในและนอกพื้นที่

รวมทั้งตAางประเทศสนับสนุนแนวทาง

ภาครัฐ

ตัวชี้วัด 

เหตุการณ?ฯในพื้นที่ 8 เมืองหลัก ลดลงไมA

นBอยกวAา  30% เปรียบเทียบกับคAาเฉลี่ย 

3 ปPยBอนหลัง

ตัวชี้วัด 

1.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ฯเพิ่มสูงข้ึน

2.จำนวนความตBองการของประชาชนใน

พื้นที่ไดBรับการตอบสนองไมAนBอยกวAา รBอย

ละ 50

ตัวชี้วัด 

1.จำนวนของประชาชนไทยทั้งในและนอก

พื้นที่สนับสนุนแนวทาง/โครงการภาครัฐ

2.ประชาชนผูBไดBรับผลกระทบจาก

เหตุการณ?ฯไดBรับการดูแลจากภาครัฐไดB

อยAางทั่วถึงมากข้ึน

เป้าหมายแผนบรูณาการฯ พ.ศ. 2562

ตวัชีNวัดเป้าหมายแผนบรูณาการฯ

แนวทางแผนบรูณาการฯ



ลดความรุนแรงในพืKนทีE 3	จงัหวัดชายแดนภาคใตแ้ละ 4	อาํเภอของสงขลา

ตวัชี 6วดั เหตกุารณฯ์ลดลงไมน่อ้ยกวา่  30% เปรยีบเทียบกบัคา่เฉลีJย 3	ปียอ้นหลงั

แนวทางที่ 1 ดBานความมั่นคง

มุAงเตรียมความพรBอมและดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก

แนวทางที่ 2 ดBานการพัฒนา

มุAงใหBประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองไดB

ดBวยหลักประชารัฐ

แนวทางที่ 3 ดBานการสรBางความเขBาใจ

มุAงใหBทุกภาคสAวนทั้งในและนอกพื้นที่

รวมทั้งตAางประเทศสนับสนุนแนวทาง

ภาครัฐ

ตัวชี้วัด 

เหตุการณ?ฯในพื้นที่ 8 เมืองหลัก ลดลงไมA

นBอยกวAา  30% เปรียบเทียบกับคAาเฉลี่ย 

3 ปPยBอนหลัง

ตัวชี้วัด 

1.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ฯเพิ่มสูงข้ึน

2.จำนวนความตBองการของประชาชนใน

พื้นที่ไดBรับการตอบสนองไมAนBอยกวAา รBอย

ละ 50

ตัวชี้วัด 

1.จำนวนของประชาชนไทยทั้งในและนอก

พื้นที่สนับสนุนแนวทาง/โครงการภาครัฐ

2.ประชาชนผูBไดBรับผลกระทบจาก

เหตุการณ?ฯไดBรับการดูแลจากภาครัฐไดB

อยAางทั่วถึงมากข้ึน

เป้าหมายแผนบรูณาการฯ พ.ศ. 2562

ตวัชีNวัดเป้าหมายแผนบรูณาการฯ

แนวทางแผนบรูณาการฯ



ความสูญเสียจากเหตุการณCความรุนแรงลดลง

ความสูญเสียจากเหตุการณ2ความรุนแรงลดลง ร9อยละ 50

แนวทางท่ี 1 ดAานความม่ันคง แนวทางท่ี 2 ดAานการพัฒนา

ตัวชี้วัด
1. เหตุการณDรุนแรงลดลง 

2. ประชาชนผู*เห็นตMางให*การสนับสนุนรัฐใน

การแก*ปbญหา

3. นานาชาติให*การสนับสนุนการดำเนินการ

แก*ไขปbญหาจังหวัดชายแดนภาคใต*

ตัวชี้วัด 
1. ประชาชนทุกหมูMเหลMาอยูMรMวมกันอยMาง

สันติสุขภายใต*สังคมพหุวัฒนธรรม

2. จังหวัดชายแดนภาคใต*มีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ

เปeาหมายแผนบูรณาการฯ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดเปBาหมายแผนบูรณาการฯ

แนวทางแผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก9ไขปKญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9



แนวทางแผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก9ไขปKญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9 2563

แนวทางท่ี 1 ดAานความม่ันคง แนวทางท่ี 2 ดAานการพัฒนา

ตวัชี :วดัที< 1.1	เหตรุุนแรงลดลง
แผนงานเพิ<มประสทิธิภาพขา่วกรอง

แผนงานยบัยั:งเงินที<สนบัสนนุการกระทาํที<ผิดกฎหมาย

แผนงานรกัษาความปลอดภยัชีวิตและทรพัยส์นิฯ

แผนงานปอ้งกนัและแกปั้ญหาภยัแทรกซอ้น

ตวัชี :วดัที< 1.2	ประชาชนผูเ้หน็ตา่งใหก้ารสนบัสนนุรฐั
แกปั้ญหา

แผนงานสง่เสรมิและเผยแพรค่วามจรงิที<ถกูตอ้งเพื<อสนบัสนนุ

การแกปั้ญหา

แผนงานแผนงานแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติ

วิธี

ตวัชี :วดัที< 3	นานาชาตใิหก้ารสนบัสนนุการดาํเนินการแกไ้ข
ปัญหา จขต.

แผนงานเสรมิสรา้งความรว่มมือกบัภาคประชาสงัคมและ

นานาชาติ

ตวัชี :วดัที< 2.1	ประชาชนทกุหมูเ่หลา่อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ
ภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม

แผนงานเสรมิสรา้งสงัคมพหวุฒันธรรมที<เขม้แข็ง

แผนงานสรา้งความเขา้ใจประชาชนทั:งในและนอก จชต.

แผนงานอาํนวยความยตุธิรรมและเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ

ตวัชี :วดัที< 2.2	จชต. มีการพฒันาทางเศรษฐกิจ
แผนงานตาํบลมั<นคง มั<งคั<งยั<งยืนใน จชต.

แผนงานพฒันาเศรษฐกิจและสง่เสรมิศกัยภาพพื:นที< จชต.

แผนงานแผนงานพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพดว้ยหลกั

ธรรมาภิบาล



• กล1าวสำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกHป%ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตHท่ีตั้งไวHสำหรับงบประมาณในป[ พ.ศ. 2563 ก็ถูก

ปรับปรุงใหHสอดคลHองกับยุทธศาสตรFชาติ 20 ป[ โดยเฉพาะใน
แผนยุทธศาสตรFชาติดHานความม่ันคงและการต1างประเทศ 

• ทำใหHมีการกำหนดแนวทางของแผนงานไวH 2 แนวทางเท1าน้ันคือ

ดHานความม่ันคงและดHานการพัฒนา ดังน้ันตัวช้ีวัดต1างๆก็จะถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามน้ี 

• วัตถุประสงคFหลักของแผนงานน้ีจะระบุไวHชัดเจนเพียงแค1สิ่งเดียว

คือ ‘การลดความสูญเสียจากเหตุการณ4ความไม6สงบ’



เหตุรุนแรงลดลง

ความสูญเสียจากเหตุการณ2ความรุนแรงลดลง ร9อยละ 50

แนวทางที่ 1.1 ด1านความม่ันคง แนวทางท่ี 1. 2 ด.านการพัฒนา

ตัวชี้วัด
1. การสูญเสียจากเหตุการณ?ความรุนแรงลดลง

2. ประชาชนกลุAมเป#าหมายมีสAวนรAวมกับภาครัฐในการ
แกBไขปcญหาจังหวัดชายแดนภาคใตB

ตัวชี้วัด 

1. นานาชาติใหBการสนับสนุนการดำเนินการแกBไขปcญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตBของรัฐบาลไทย 
2. ประชาชนทุกหมูAเหลAาอยูAรAวมกันอยAางสันติสุขภายใตBสังคมพหุ

วัฒนธรรม

3. จังหวัดชายแดนภาคใตBมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน

เปeาหมายแผนบูรณาการฯ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดเปBาหมายแผนบูรณาการฯ

แนวทางแผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก9ไขปKญหาจังหวัดชายแดนภาคใต9
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4.10

แนวทาง 1 แนวทาง 2 แนวทาง 3 แนวทาง 4 แนวทาง 5 แนวทาง 6 แนวทาง 7
แนวทางท่ี 1เพิ่ม

ประสิทธิ ภาพการ

รักษาความ

ปลอดภัยฯ

แนวทางท่ี 2

พัฒนาการอำนวย

ยุติธรรมและการ

เยียวยาฯ

แนวทางท่ี 3

เสริมสรDางความ

เขDาใจปHญหา จชต.

แนวทางท่ี 4 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ฯ

แนวทางท่ี 5 

พัฒนาตาม

ศักยภาพพื้นท่ี

แนวทางท่ี 6 เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ภาครัฐและการ

ขับเคลื่อนนโยบาย

แนวทางท่ี 7เพิ่ม

ประสิทธิ ภาพการ

แกDไขความขัดแยDง

สันติ

ประชาชนรู#สึกว>ารัฐขยายตัว



การสำรวจความคิดเห็นประชาชนตSอแผนงานโครงการรัฐ ปG 

2565

12.6 ประสิทธิภาพภาครัฐ

12.2 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

12.7 ประสิทธิภาพสันติวิธี

12.5 สร*างความเข*าใจ

12.1 คุณภาพชีวิต

12.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยDสิน

12.4 การอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา

3.93

3.67

3.46

3.44

3.42

3.42

3.14



• เมื$อเอาขอ้มลูของสาํนกังบประมาณมาเรยีงกนัเพื$อพิจารณาจาก

งบประมาณ”ทั=งหมด”ที$เกี$ยวกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตน้บัตั=งแตปี่ พ.ศ. 

2547-2565 เป็นเวลา 19 ปีนบัตั=งแตเ่กิดเหตกุารณค์วามรุนแรงปี พ.ศ. 2547

รฐับาลไทยใชง้บประมาณไปแลว้รวมทั=งสิ =น 484,137 ลา้นบาท 

• ถา้คดิตวัเลขเฉลี$ยรายปี การแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชง้บประมาณ

แผน่ดินปีละ 25,480.89 ลา้นบาท





2.6845

3.1004

3.1153

3.3918

3.4501

3.4785

3.8841

3.9063

3.974

3.9815

3.9969

4.2964

ในรอบปUที่ผWานมามีการแกMปPญหาราคาสินคMาเพิ่มข้ึนในชุมชน

ในภาพรวมการทWองเที่ยวในชุมชนดีข้ึน

มีการแกMปPญหาการวWางงานไมWใหMเพิ่มข้ึนมาก

นักธุรกิจในทMองถ่ินมีความสามารถในการทำธุรกิจแขWงขันกับนักธุรกิจที่อ่ืน

ในพื้นที่ฯมีปPญหาสิทธิมนุษยชนและการแกMปPญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐ

ในรอบปUที่ผWานมาจำนวนหนี้ครัวเรือนของทWานลดลงมาก

ผูMไดMรับผลกระทบฯไดMรับการเยียวยาจากภาครัฐมากในดMานเงิน การศึกษา อาชีพฯ 

การฝ]กอบรมฝUมือแรงงาน/พัฒนาอาชีพของรัฐมีประโยชน_ทำใหMไดMรายไดMเพ่ิม

ทWานคิดวWาการจัดการในสถานศึกษาของรัฐต้ังแตWอนุบาล-มัธยมฯมีคุณภาพ 

การจัดการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต้ังแตWอนุบาล-มัธยมฯมีคุณภาพ

การบริการดMานสาธารณสุข เชWนโรงพยาบาลฯ มีมาตรฐานและทั่วถึง

โครงการพัฒนาโครงสรMางพ้ืนฐาน เชWนการสรMางถนนฯลฯทำใหMชีวิตสบายข้ึน

ค>าเฉลี่ยการประเมินตัวชี้วัดแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก#ปUญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต#โดยประชาชน พ.ศ. 2560 (คะแนนเต็ม 6)

คำถามประเมินจากตัวชี้วัดรวม 20 ตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการฯ โดยคัดเลือกท่ีเฉพาะท่ีสูงสุดและต่ำสุด 
12 ตัวชี้วัดจากการสุ>มตัวอย>างประชากร 6,474 คน เก็บจากทุกหมู>บ#านและทุกชุมชนเมืองในเขตเทศบาล



2.7807

2.7995

3.1942

3.3306

3.3496

3.4035

3.7427

3.7916

3.8036

3.9055

3.9067

4.2861

มีการแก'ป)ญหาการว-างงานไม-ให'เพ่ิมขึ้นมาก

ในรอบป;ที่ผ-านมามีการแก'ป)ญหาราคาสินค'าเพ่ิมขึ้นในชุมชน

ในภาพรวมการท-องเท่ียวในชุมชนดีขึ้น

ในรอบป;ที่ผ-านมาจำนวนหน้ีครัวเรือนของท-านลดลงมาก

นักธุรกิจในท'องถ่ินมีความสามารถในการทำธุรกิจแข-งขันกับนักธุรกิจที่อื่น

ในพื้นที่ฯมีป)ญหาสิทธิมนุษยชนและการแก'ป)ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน…

การฝQกอบรมฝ;มือแรงงาน/พัฒนาอาชีพของรัฐมีประโยชนVทำให'ได'รายได'เพ่ิม

เด็กนักเรียนและเยาวชนในหมู-บ'านมีผลการเรียนดี เข'าเรียนต-อในระดับสูง 

การจัดการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต-อนุบาล-มัธยมฯมีคุณภาพ

การบริการด'านสาธารณสุข เช-นโรงพยาบาลฯ มีมาตรฐานและท่ัวถึง

การจัดการในสถานศึกษาของรัฐตั้งแต-อนุบาล-มัธยมฯมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน เช-นการสร'างถนนฯลฯทำให'ชีวิตสบายขึ้น

ค>าเฉลี่ยการประเมินตัวชี้วัดแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก#ปUญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต#โดยประชาชน พ.ศ. 2562 (คะแนนเต็ม 6)

คำถามประเมินจากตัวชี้วัดรวม 20 ตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการฯ โดยคัดเลือกเฉพาะท่ีสูงสุดและต่ำสุด 
12 ตัวชี้วัดจากการสุ>มตัวอย>างประชากร 1,277 คน ด#วยวิธีสุ>มแบบ Systematic Random Sampling



ปัญหาราคาสนิคา้สงู

ปัญหาการทอ่งเที8ยว

ปัญหาการวา่งงาน

ปัญหานกัธรุกิจในพื Kนที8

ปัญหาสทิธิมนษุยชน

ปัญหาหนีKครวัเรอืน

ปัญหาการวา่งงาน

ปัญหาราคาสนิคา้สงู

ปัญหาการทอ่งเที8ยว

ปัญหาหนีKครวัเรอืน

ปัญหานกัธรุกิจในพื Kนที8

ปัญหาสทิธิมนษุยชน

การสาํรวจครั9งที. 1
(2560-61)

การสาํรวจครั9งที. 2
(2562)

เปรียบเทยีบการประเมนิจากประชาชนที8มค่ีาตํ8าสุด 6	อันดบั





กระบวนทศันว์งวนซอ้นในในการแกปั้ญหาสนัติภาพ

the	nested	paradigm	of	conflict	foci


















