แนวทางการยุติสถานการณ์ของ ผอ.รมน.ภาค ๔

แนวความคิดในการยุติสถานการณ์ปี ๒๕๕๙
 เช้า ๒๑ ธ.ค.๕๘ รอง นรม./รมว.กห.เป็นประธานต้อนรับคนกลับบ้าน
๑,๑๕๖ คน ณ.หอประชุมนานาชาติหาดใหญ่
 บ่ า ย ๒๑ ธ.ค.๕๘ รอง นรม./รมว.กห.เป็ น ประธานการประชุ ม
กรรมการ กอ.รมน.เรื่ อ ง โครงสร้ า งและอั ต ราการจั ด กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.และแผนปฏิ บั ติ ก ารสงขลาและแม่ ล าน ณ.ห้ อ งประชุ ม
กอ.รมน.
 กอ.รมน.ภาค ๔ สน.จาเป็นต้องปรับเป้าหมายในการทางาน จากเดิม
ทาให้สถานการณ์ดีขึ้น เป็นทาให้สถานการณ์ยุติลง

เจตนารมณ์ของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการแก้ปัญหาจชต
 ความมุ่งหมาย ผอ.รมน.ภาค ๔ ต้องการยุติสถานการณ์ความรุนแรง
ในจชต.ให้ได้ ภายในปี ๒๕๕๙
 วิธีการ ขับเคลื่อนให้ทุกหน่วย ทุ่มเทความพยายามทางานตามเข็มมุ่ง
ที่ ม อบให้ และให้ ค วามส าคั ญ และความเร่ ง ด่ ว นกั บ ๓ งาน คื อ
งานโครงการประชารั ฐร่ วมใจ สร้า งอ าเภอสัน ติ สุ ข , งานโครงการ
พาคนกลับบ้าน และงานควบคุมพื้นที่ ควบคู่กัน
 ผลลัพธ์ที่ต้องการ เหตุรุนแรงยุติลง, กลุ่มผกร.หมดศักยภาพในการ
เคลื่ อ นไหว, ปชช.มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการ
แก้ปัญหา และปฏิเสธกลุ่มผกร.

งานสาคัญที่ใช้ยุติสถานการณ์ ปี ๒๕๕๙
 งานโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอาเภอสันติสุข ใช้เป็นธงนา
ในการรุกทางการเมืองและการพัฒนา เพื่อนากลุ่มคนที่ต่อต้านและเห็น
ต่างจากรัฐ มาร่วมแก้ปัญหา และร้อยรัดความคิดและจิตใจของ ปชช.
ทุกครอบครัวให้สนับสนุนภาครัฐและปฏิเสธกลุ่ม ผกร.

 งานโครงการพาคนกลั บ บ้ า น ท าให้ ผกร./ผู้ เ ห็ น ต่ า งจากรั ฐ
ออกมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการมากๆ และกลุ่ม ผกร.หมดศักยภาพ
ในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐ

 งานการควบคุ ม พื้ น ที่ เพื่ อ มิ ใ ห้ ก ลุ่ ม ผกร.ก่ อ เหตุ รุ น แรงได้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอาเภอสันติสุข

หลักการและเหตุผล
 ถอดบทเรียน แก้ปัญหามา ๑๒ ปี นโยบายและแผนมีมาก คิดและทามาแล้ว
ทุกเรื่อง สถานการณ์ดีขึ้น แต่ปัญหายังไม่ยุติ เนื่องจาก ปชช.ที่ต่อต้านและ
เห็ น ต่ า งจากรั ฐ ยั ง ไม่ ยุ ติ ค วามเคลื่ อ นไหว และ ปชช.ที่ ส นั บ สนุ น ฝ่ า ยรั ฐ
ยังไม่มากพอ ทาให้กลุ่ม ผกร.สามารถแอบแฝงและดารงตนอยู่ในกลุ่ม ปชช.ได้
 การวิเคราะห์ ที่ผ่านมาเราทางานการเมืองและพัฒนามามาก แต่ยังไม่เกิด
Impact ต่ อ การยุ ติ ส ถานการณ์ สาเหตุ น่ า จะเกิ ด จากวิ ธี คิ ด วิ ธี ก าร และ
วัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งทางานให้จบไปเป็นปีๆ เป็นโครงการๆ และแยกกัน
ทา
 ผอ.รมน.ภาค ๔ จึงจัดทาโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอาเภอสันติสุขขึ้น
เพื่ อใช้เ ป็นธงนาในการรุกทางการเมืองและการพั ฒนาขึ้น เป้าหมายทาให้
สถานการณ์ความรุนแรงยุติลง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อรุกทางการเมืองต่อกลุ่มต่อต้านและผู้เห็นต่างจากรัฐ ให้ยุติการ
เคลื่อนไหวและหันมาร่วมแก้ปัญหากับรัฐ
 เพื่ อ บัง คั บ วิ ถี ให้ ก ารพั ฒ นาของภาครั ฐ ให้ ล งถึ ง ครอบครั ว ถึ ง ตั ว
ถึ ง ความคิ ด และจิ ต ใจของ ปชช.สามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ร้ อ ยรั ด
ความคิดและจิตใจของ ปชช.ทุกครอบครัวให้สนับสนุนรัฐและต่อต้าน
กลุ่ม ผกร.
 เพื่อปรับวิธีคิด วิธีการทางานของราชการจากแยกกันทา ทาให้จบ
เป็นปีๆ ให้จบเป็นโครงการๆ มาเป็นการบูร ณาร่วมกันทา โดยยึดถือ
ประโยชน์ที่ ปชช.จะได้รับเป็นตัวตั้ง ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
เป็นหลัก

แนวทางการดาเนินโครงการ
 ด าเนิ น การ ๓๗ อ าเภอ โดยให้ ผอ.ศปก.อ.และ ผอ.รมน.จั ง หวั ด
เป็นรับผิดชอบ ทหาร ตารวจ และส่วนราชการอื่นๆสนับสนุน
 ให้เยี่ยมสารวจข้อมูลคน, ทัศนคติของคน, ความเดือดร้อน, รายได้, และ
ความต้องการทุกครอบครัว และนาข้อมูลมาจัดระเบียบ และใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นตัวตั้ง ในการจัดทาโครงการทั้งด้านเมืองและการพัฒนา
 ปรับเป้าหมายการทางานการเมือง มุ่งให้ผู้ต่อต้านและเห็นต่างจากรัฐเข้า
มาร่วมแก้ปัญหากับภาครัฐ หรือเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน
 ปรับเป้าหมายการทางานพัฒนา มุ่งให้โครงการและงป.ของรัฐ ลงถึง ปชช.
ถึงครอบครัว ถึงตัว ถึงความคิดและจิตใจ และให้เป็นเครื่องมือในการร้อยรัด
ความคิดและจิตใจของ ปชช.ให้สนับสนุนรัฐและต่อต้านกลุ่ม ผกร.

ขั้นตอนการดาเนินการและกรอบเวลา ( ม.ค. - ก.ย.๕๙ )
 ขั้นการวางแผนและเตรียมการ ห้วง ม.ค.๕๙ ทาแผนอาเภอ, สร้างความเข้าใจ,
ตั้งสานักงาน, เตรียมชุดสารวจข้อมูลและชุดการเมือง
 ขั้ น การเยี่ ย มและส ารวจข้ อ มู ล ห้ ว ง ก.พ.๕๙ เยี่ ย ม ปชช.และส ารวจข้ อ มู ล
ทุกครัวเรือน ทาความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ สารวจเก็บข้อมูล , นาข้อมูลมาจัด
ระเบียบเป็นข้อมูลครัวเรือน, ข้อมูลหมู่บ้าน, ข้อมูลอาเภอ และวางแผนจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านการเมืองและการพัฒนา
 ขั้นการบูรณาการโครงการและงบประมาณ ห้วง มี.ค.๕๙ ใช้ข้อมูลอาเภอเป็นตัวตั้ง
จัดประชุมประสานงานส่วนราชการทั้งระดับอาเภอ, จังหวัด และจชต.ตามลาดับ,
บูรณาการปรับงป.เข้ามาดาเนินการ
 ขั้นการรุกทางการเมืองและพัฒนา ห้วง เม.ย.- ส.ค.๕๙ นาโครงการและงป.ทั้งด้าน
การเมืองและการพัฒนาเข้าหาปชช., ฉก.หมายเลข/ฉก.ทพ. และ ศปก.อ.ร่วมทา
และร่วมสนับสนุน และเยี่ยมปรับทุกข์ผูกมิตร ติดตามการดาเนินการ
 ขั้นการขยายผล จัดตั้งมวลชนและร่วมแก้ปัญหา ห้วง ก.ย.๕๙ เป็นต้นไป ตั้งกลุ่ม
ประชาชนเป็นมวลชนของ ฉก. และ ศปก.อ., พัฒนาสัมพันธ์และมอบหมายงาน
ให้ช่วยทางราชการเป็นรายครอบครัว, นากิจกรรมไปขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

การเยี่ยมสารวจข้อมูล
เป้ า หมาย รู้ จั ก และความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ กั บ ปชช.และ
เก็บข้อมูลคน (ผู้ชายอายุ ๑๗ - ๕๐ ปี), ข้อมูลทัศนคติของคนต่อรัฐ , ข้อมูล
ความเดือดร้อน, ข้อมูลรายได้, ข้อมูลความต้องการประกอบอาชีพ
การดาเนินการ
๑. ชุดเยี่ยมสารวจข้อมูล จัดเจ้าหน้าที่ปกครอง, ทหาร, พัฒนากร, สาธารณสุข และ
บั ณ ฑิ ต อาสา / ชุ ด ส ารวจต้ อ งคั ด เลื อ กคนที่ เ ข้ า ใจโครงการและเป้ า หมาย / ๑ ชุ ด
รับผิดชอบ ๒ - ๓ หมู่บ้าน /
๒. เทคนิคการเยี่ยมสารวจ เข้าหาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ปรับทุกข์ผูกมิตร /
ศึกษาข้อมูลแต่ละครอบครัวจากสามะโนประชากรมาก่อน / แบ่งหน้าที่กันเก็บข้อมูล /
๓. นาข้อมูลที่ได้รับแต่ละครอบครัว มาลงในแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ นามาจัดกลุ่ม
จัดระเบียบข้อมูลหมู่บ้านและอาเภอ
๔. ใช้ข้ อมูล ที่ได้ จากการเก็บรวบรวมและจัดระเบียบแล้วของอ าเภอ เป็นตัวตั้ง
นามาวางแผนการจัดโครงการและกิจกรรม เข้าดาเนินงานการเมือง และการพัฒนา

ขั้นตอนการดาเนินการ
การเตรียมการ
- จัดชุดเยี่ยม
สารวจ
- อบรม สร้าง
ความเข้าใจ
- ศึกษาข้อมูล
ครัวเรือน

เยี่ยมสารวจ
ข้อมูล
ครัวเรือน
 อ่อนโน้ม
ถ่อมตน
ปรับทุกข์ผูก
มิตร
แบ่งหน้าที่
เก็บข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ได้
 ความสัมพันธ์
อันดี
 ข้อมูล ผกร.
 ข้อมูล
ทัศนคติคน
 ข้อมูลความ
เดือดร้อน
 ข้อมูลรายได้
ความต้องการ
อาชีพ

จัดโครงการ/
งป.
ดาเนินการ
 การเมือง
 การพัฒนา

เป้าหมาย
 การเมือง
ผู้ต่อต้าน/
เห็นต่าง
หันกลับมา
ร่วมมือกับ
รัฐ
การพัฒนา
ปชช.อยู่ข้าง
รัฐและ
ต่อต้าน
ผกร.

ข้อมูลครอบครัว บ.ไอสเตียร์ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง
ครอบครัว

ที่อยู่

รายได้/ ทัศนคติ ผู้หลบหนี/
ความ
ความต้องการ
เดือน ต่อรัฐ
ผกร.
เดือดร้อน
อาชีพ/รายได้
๑.นายดอ ๑๖ ม.๒ ๔,๐๐๐ ลบ นายดาโอ๊ะ - รายได้ไม่พอ - ทานา
เลาะ มะเย็ง บ.ไอส
มะเย็ง
จ่าย
- ทุนการศึกษา
สมาชิก ๕ เตียร์
- บุตรไม่มีเงิน
(ช.๓, ญ.๒)
เรียนต่อ

จัดระเบียบข้อมูล อ.เจาะไอร้อง
ข้อมูล
๑.ผกร./ผู้เห็นต่างจากรัฐ
๒.ผู้มีทัศนคติเชิงลบต่อรัฐ

จานวน จานวน
(คน) (ครอบครัว)

การแก้ปัญหา

หน่วย
รับผิดชอบ
ฉก.หมายเลข
ศปก.อ.

๒๐
๒๐

๑๕
๒๐

ปรองดอง,ช่วยเหลือ,พาคนกลับบ้าน
สร้างความเข้าใจ,ช่วยเหลือ,เสวนา
สัญจร

๓๐
๓๐
๒๐
๑๕

๒๐
๑๐
๑๐
๑๐

แพทย์เคลื่อนที่
ซ่อมแซมบ้านเรือน
ให้ความคุ้มครอง
ร้องเรียนศูนย์ดารงธรรม

สาธารณสุข อ.
พมจ.อ.
ฉก.หมายเลข
ศูนย์ดารงธรรม

๔๐
๓๐
๔๐
๖๐

๒๐
๒๐
๒๐
๓๐

จัดหางาน
จัดตั้งกลุ่มฝึกอบรมช่าง
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ช่วยเหลือ/รับสมัคร

แรงงาน
แรงงาน
ปกครอง
ปกครอง

๓.ความเดือดร้อน
๓.๑ ด้านสุขภาพอนามัย
๓.๒ ด้านที่อยู่อาศัย
๓.๓ กลัวความปลอดภัย
๓.๔ ความไม่เป็นธรรม
๔.ความต้องการประกอบอาชีพ
๔.๑ รับจ้าง
๔.๒ ช่างไฟฟ้า
๔.๓ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
๔.๔ อส./ทพ.

การทางานการเมือง
 เป้าหมาย เอาแนวร่วมหรือผู้สนับสนุน ผกร.เช่น เปอร์มูดอ, อุซตาสหัวรุนแรง, ครอบครัว
ผู้เห็นต่างในหมู่บ้าน ให้มาช่วยหน่วยแก้ปัญหาให้ได้ และชักชวนผกร.มาเข้าร่วมโครงการ
พาคนกลับบ้านให้ได้
 วิธีการ
- กองร้อยเตรียมชุดการเมืองเล็กๆ ๕ - ๘ คน, ตาบลละ ๑ - ๓ ชุด รับผิดชอบประจา
หมู่บ้าน ชุดละ ๒ - ๓ หมู่บ้าน
- ศสส.อบรมให้ความรู้ให้ทางานการเมืองเชิงลึกเป็น และมอบชุดความคิดให้
- ชุดการเมืองศึกษาข้อมูลคนที่แนวร่วมหรือสนับสนุนผกร.ในหมู่บ้าน เดินเข้าหา เยี่ยมทา
ความรู้จัก ปรับทุกข์ผูกมิตร เป็นรายคนละ หลายๆครั้ง
- ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบช่วยเหลือบุคคลเป้าหมายให้หายเดือดร้อน
- นาเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้าใจของศสส., ฉก.สันติสุข, ศสว., ศปส.
- ชักชวนให้มาช่วยเหลือหน่วยในการแก้ปัญหา

ข้อมูลครอบครัวปชช. บ.ไอสเตียร์ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง
ครอบครัว

ที่อยู่

รายได้/ ทัศนคติ ผู้หลบหนี/
ความ
ความต้องการ
เดือน ต่อรัฐ
ผกร.
เดือดร้อน
อาชีพ/รายได้
๑.นายดอ ๑๖ ม.๒ ๔,๐๐๐ ลบ นายดาโอ๊ะ - รายได้ไม่พอ - ทานา
เลาะ มะเย็ง บ.ไอส
มะเย็ง
จ่าย
- ทุนการศึกษา
สมาชิก ๕ เตียร์
- บุตรไม่มีเงิน
(ช.๓, ญ.๒)
เรียนต่อ

จัดระเบียบข้อมูล อ.เจาะไอร้อง
ข้อมูล
๑.ผกร./ผู้เห็นต่างจากรัฐ
๒.ผู้มีทัศนคติเชิงลบต่อรัฐ

จานวน จานวน
(คน) (ครอบครัว)

การแก้ปัญหา

หน่วย
รับผิดชอบ
ฉก.หมายเลข
ศปก.อ.

๒๐
๒๐

๑๕
๒๐

ปรองดอง,ช่วยเหลือ,พาคนกลับบ้าน
สร้างความเข้าใจ,ช่วยเหลือ,เสวนา
สัญจร

๓๐
๓๐
๒๐
๑๕

๒๐
๑๐
๑๐
๑๐

แพทย์เคลื่อนที่
ซ่อมแซมบ้านเรือน
ให้ความคุ้มครอง
ร้องเรียนศูนย์ดารงธรรม

สาธารณสุข อ.
พมจ.อ.
ฉก.หมายเลข
ศูนย์ดารงธรรม

๔๐
๓๐
๔๐
๖๐

๒๐
๒๐
๒๐
๓๐

จัดหางาน
จัดตั้งกลุ่มฝึกอบรมช่าง
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ช่วยเหลือ/รับสมัคร

แรงงาน
แรงงาน
ปกครอง
ปกครอง

๓.ความเดือดร้อน
๓.๑ ด้านสุขภาพอนามัย
๓.๒ ด้านที่อยู่อาศัย
๓.๓ กลัวความปลอดภัย
๓.๔ ความไม่เป็นธรรม
๔.ความต้องการประกอบอาชีพ
๔.๑ รับจ้าง
๔.๒ ช่างไฟฟ้า
๔.๓ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
๔.๔ อส./ทพ.

การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
 เป้าหมาย ปชช.ได้รับประโยชน์จากโครงการและงป.ของรัฐอย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ถึงครอบครัว ถึงตัว ถึงความคิดและจิตใจ และสามารถ ร้อยรัดความคิด
และจิตใจของ ปชช.ทุกครอบครัวให้อยู่กับรัฐและต่อต้านกลุ่ม ผกร.
 วิธีการ
- ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมสารวจ จัดทาโครงการพัฒนาช่วยเหลือ
- ปรับงป.ปี ๕๙ ของหน่วย และบูรณาการงป.จากส่วนราชการอื่นๆ เข้าไป
ดาเนินการ
- ชุดการเมืองของ ฉก.พื้นที่ประสานและเข้าร่วมดาเนินการ
- ขยายผลจัดตั้งกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นกลุ่มมวลชนของ ฉก.
- หากิจกรรมเข้าไปขับเคลื่อนมวลชนอย่างต่อเนื่อง
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ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
 นอภ. และ ผบ.ฉก. ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ในอ าเภอว่ า ใครเป็ น ผกร.และบ้ า นอยู่ ต รงไหน,
คนที่ต่อต้านรัฐเป็นใคร และบ้านอยู่ตรงไหน, คนที่เดือดร้อนเป็นใคร เดือดร้อนเรื่องอะไร
แต่ ล ะเรื่ อ งมี กี่ ค รอบครั ว และบ้ า นอยู่ ต รงไหน, คนที่ ต้ อ งการให้ รั ฐ ช่ ว ยเรื่ อ งประกอบ
อาชีพอะไร แต่ละอาชีพมีกี่ครอบครัว และบ้านอยู่ตรงไหน และนาข้อมูลดังกล่าว เป็นตัวตั้ง
ในการทางาน
 การประชาสัมพันธ์โครงการให้เจ้าหน้าที่รัฐ และ ปชช.เข้าใจโครงการอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะต้องชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐต้องปรับอะไร และ ปชช.จะได้ประโยชน์อะไร
 หน่วยงานที่จัดทาโครงการด้านการเมืองและด้านการพัฒนา ต้องนาข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจรอบใหม่ ( ก.พ.๕๙ ) เป็นตัวตั้ง ปรับการใช้งป.ปี๕๙ มาดาเนินการ
 หน.ชุดการเมืองต้องคัดเลือกคนที่เข้าใจงานการเมืองและอยู่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง นอกจาก
การทางานการเมืองแล้ว และจะต้องเข้าไปร่วมทั้งการเยี่ยมสารวจข้อมูล ,และการพัฒนา
ต้องทาตนเองให้อยู่ในใจของ ปชช.ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ
 ฝอ.ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ต้องช่วยกันบังคับวิถีและกากับแนวทางและงป.ให้ทุก
หน่วยงานดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทาให้เกิดพลัง ต่อการยุติสถานการณ์จ ชต.

ตัวอย่างข้อสงสัย
 โครงการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราคิดเราทามาแล้วทุกเรือ่ ง จะทาสาเร็จหรือ?
 แล้วโครงการงบประมาณที่ทาอยู่เดิม หรือกาหนดไว้แล้วจะทาอย่างไร?
 เรามีชป.กร., ชป.รพศ., ชุดมวลชน. ชุดตาบลอยู่แล้ว มาตั้งชุดการเมือง
ประชารัฐฯ อีกทาไม?
 จะเอางบประมาณที่ไหนมาทาโครงการ?
 เดิมการจัดทาโครงการพัฒนา ได้จากการทาเวทีประชาคม และสภา
สันติสุขตาบล เป็นความต้องการของปชช.อยู่แล้ว ทาไมต้องปรับมาทา
ตามโครงการประชารัฐฯอีก

