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คํานํา
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการภายใตแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของ ศอ.บต. ประจําป,
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว2างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยเป9นการรายงานผล
การดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ ศอ.บต.
ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งดําเนินการแผนงาน/โครงการ ภายใตกรอบ
แนวคิด “พัฒนาไรรอยต2อ...มิติใหม2การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” โดยใชกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป, (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายความมั่นคงแห2งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2560-2562 แผนปฏิบัติการปIองกันและแกไขป)ญหาความไม2สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต แผนปฏิบัติ
การเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561-2564 และแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแกไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ป, 2562 โดยสอดคลองกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต สู2ความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงและเชื่อมต2 อ
ในทุ ก มิ ติ ลดความซ้ํ า ซอนของภาระงานบางส2 ว นที่ มีห น2 ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบแลว ทั้ งหน2 ว ยงานตามภารกิ จ
(Function) หรือหน2วยงานระดับพื้นที่ (Area)
ศอ.บต. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจ2ายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 2,092.9025 ลานบาท ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน
ดานความมั่นคง และแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งภายใตแผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนฯ ดังกล2าว มีภารกิจงานสําคัญที่ ศอ.บต. รับผิดชอบ จํานวน 11 งาน ไดแก2 งานอํานวยความ
ยุติธรรม งานเสริมสรางรายไดครัวเรือนและความเขมแข็งเศรษฐกิจชุมชน งานบริการดานสาธารณสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต งานการศึกษาที่สอดคลองกับอัตลักษณในพื้นที่ งานเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
งานเสริมสรางหมู2บานชุมชนใหเขมแข็ง งานสรางความเขาใจของประชาชนในและนอกพื้นที่ งานความเขาใจ
ของหน2วยงาน/องคกรต2างประเทศ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี งานช2วยเหลือเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบฯ และงานพัฒนาทักษะเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้ เพื่อ
สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการแกไขป) ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใตอย2 า งเป9 น ระบบ และมี เ อกภาพ พั ฒ นา
การบริหารจัดการที่มุ2งบูรณาการภารกิจงาน โดยนอมนําศาสตรพระราชามาเป9นแนวทาง ยึดมั่นในหลักสันติวิธี
ที่ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคส2วนที่เกี่ยวของทั้งในและนอกภาครัฐ มุ2งขจัดภัยคุกคามต2อสถานการณในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต สรางความเขาใจต2อสถานการณความเป9นจริงที่เกิดขึ้นต2อสังคมอย2างถูกตอง เนนการ
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐ เสริมสรางความรัก ชาติ ศาสน
กษัตริย ส2งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
ศอ.บต. หวังเป9นอย2างยิ่งว2า รายงานผลการดําเนินงานฯ ฉบับนี้ จะเป9นประโยชน ทั้งในดาน
การรับทราบความกาวหนาการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรวมถึงสามารถใชเป9นขอมูลประกอบการวางแผน
กําหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคต ต2อไป
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
กองประสานและเร2งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต
กลุ2มงานติดตามและประเมินผล

บทสรุปผู"บริหาร
การขับเคลื่อนการแก"ไขป$ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต"ในภาพรวม
การดํ า เนิ น การแกไขปญหาและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใตที่ ผ$ า นมา ภายใตบทบาท
การบูร ณาการความร$ ว มมือจากทุ กภาคส$ว นของศู นย. อํา นวยการบริห ารจั งหวัด ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
ดําเนินการภายใตยุทธศาสตร.พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ร$วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร และหลั ก
รั ฐ ประศาสนโยบายของในหลวงลนเกลารั ช กาลที่ 6 และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ. พระวชิรเกลาเจาอยู$หัว รัชกาลที่ 10 มาใชเป>นหลักในการ
จัดทําแผนงาน โครงการ รวมทั้งขับเคลื่อนการทํางานที่เกี่ยวของดานการพัฒนา ใหสอดคลองและสนับสนุน
ยุทธศาสตร. ชาติ ร ะยะ 20 ปA (พ.ศ. 2561-2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห$ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห$งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 แผนปฏิบัติการปHองกันและแกไขปญหาความไม$สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561 - 2564
ตลอดจนนโยบาย และขอสั่งการต$างๆ ของหัวหนาคณะรักษาความสงบแห$งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ.สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป>นประธาน
กรรมการฯ และมีคณะผูแทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เป>น
กลไกพิเศษในการประสาน เร$งรัด ผลักดันการทํางาน ใหเป>นไปตามแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่ดําเนินการจัดทําโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแห$งชาติ (สมช.) ในฐานะฝLายเลขานุการหลัก
ของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการแกไขปญหาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดยมี กอ.รมน.และ ศอ.บต.
เป>นเลขานุการร$วม เพื่อมุ$งสู$การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป>นอยู$ของประชาชน ควบคู$ไปกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งดําเนินการโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส$วนหนา และที่เกี่ยวของ
การบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ของ ศอ.บต. เป> น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
การบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 กฎหมายบั ญ ญั ติ ใ หกระทรวง ทบวง กรม
และหน$ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ นํ า นโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ที่ สํ า นั ก งาน
สภาความมั่นคงแห$งชาติ จัดทําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรัฐสภารับทราบ ใชเป>นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติ และใหศูนย.อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดยย$อว$า “ศอ.บต.” เป>นส$วนราชการ
รูปแบบเฉพาะที่ไม$สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่จัดทํายุทธศาสตร.ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ใหสอดคลองกับนโยบายดังกล$าว และจัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเป>นไปตามยุทธศาสตร.ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เสนอแนะ บูรณาการ แผนงาน และโครงการ
ในดานการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน$วยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเป>นไปตามแผนปฏิบัติการ ดําเนินการแผนงานและโครงการ ต$อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน$วยงาน
ของรั ฐ ไม$ อาจดํ า เนิ น การต$ อ ไปได ซึ่ ง หากไม$ ดํ า เนิ น การจะส$ งผลเสี ย ต$ อ การแกไขปญหา ตามยุ ทธศาสตร.
ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งกํากับ เร$งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของรัฐฝLายพลเรือน
ใหเป> น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก าร นอกจากนี้ ยั ง มี อํ า นาจหนาที่ ใ นการคุ มครองสิ ท ธิ เสรี ภ าพ และอํ า นวย
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

ความเป> น ธรรมแก$ ป ระชาชน และประสานการปฏิ บั ติ กั บ หน$ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วของ รวมทั้ ง ตรวจสอบ
และแกไขปญหาพฤติ ก รรมที่ ไ ม$ เ หมาะสมของเจาหนาที่ ข องรั ฐ ใหความช$ ว ยเหลื อ เยี ย วยา แก$ ผู ไดรั บ
ความเสี ยหาย และผู ที่ ไดรั บผลกระทบจากการกระทํา ของเจาหนาที่ ของรั ฐ อั น สืบ เนื่องมาจากเหตุการณ.
ความไม$สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เสนอแนะมาตรการสรางขวัญกําลังใจสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด
ชายแดนภาคใตต$อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะหรือแนะนําต$อหน$วยงานของรัฐ เกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค.
ของเจาหนาที่ ของรั ฐ ซึ่ งจะส$ งไปปฏิ บั ติ ห นาที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต รวมทั้ งการพั ฒ นาเจาหนาที่ ของรั ฐ
ฝL า ยพลเรื อ น และบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ห นาที่ ข องหน$ ว ยงานของรั ฐ ฝL า ยพลเรื อ นใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสอดคลองกั บสภาพทางสั งคม เศรษฐกิจ และวิ ถีชี วิต ของประชาชน อี กทั้ งส$ งเสริมการมี ส$ วนร$ว มของ
ประชาชนทุกภาคส$วน ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ส$งเสริม อํานวยความสะดวก และแกไข
ปญหาแก$ ค นไทยในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใตที่ เ ดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ. ส$ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษา และส$งเสริมแนวคิดดานพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งการประชาสัมพันธ. และการ
ดําเนินงานของ ศอ.บต.และรัฐบาล เพื่อสรางความเขาใจอันดีแก$คนไทยและต$างประเทศ ตลอดจนร$วมมือกับ
ส$วนราชการที่เกี่ยวของ ในการเสริมสรางความสัมพันธ. ความเขาใจ ความร$วมมือในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตกับต$างประเทศ
ศอ.บต. ไดจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ น
การแกไขปญหาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดยเป> น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปA ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 โครงการภายใตแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ของ ศอ.บต.
(รายงานรอบปA : ระหว$างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้

การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ การผลักดันเชิงนโยบาย และความร7วมมือจากภาคส7วนต7างๆ

☺

1. การขับเคลือ่ นโครงการเมืองต"นแบบ “สามเหลีย่ มเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ เห็ น ชอบในหลั ก การตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห$ ง ชาติ ร$ ว มกั บ ศอ.บต. เสนอโครงการเมื อ งตนแบบ
“สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเป>นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ
นําร$ องในพื้ นที่ ที่มีความพรอมดานความมั่ นคงปลอดภัย และกระตุ นใหเกิ ดการลงทุน นํ าไปสู$การขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และขยายผลไปยังพื้ นที่ใกลเคี ยง สามารถยกระดับ คุณภาพชีวิ ตประชาชน จากการ
สรางงาน สรางรายไดที่มั่นคงใหกับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง ทําใหจังหวัดชายแดนภาคใต มีพื้นที่
ปลอดภั ย เพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ ง จะเป> น การสนั บ สนุ น การแกไขปญหาความไม$ ส งบในพื้ น ที่ และสามารถรองรั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะต$อไปได ประกอบดวย

1) อํ า เภอหนองจิ ก จั งหวั ด ป$ ต ตานี “เมื อ งต" น แบบเกษตรอุ ต สาหกรรมก" า วหน" า แบบ
ผสมผสาน” โดยผลักดันและสรางมาตรการดึงดูดนักลงทุน เพื่อสรางมูลค$าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป มีนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป อาทิ
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๑.1) โรงงานแปรรูป มะพราวครบวงจร (บริ ษัท ปาล.มพัฒ นาชายแดนใต จํ ากั ด )
ตั้งอยู$ หมู$ ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตํ าบลบางเขา ใชเงิ นลงทุน ประมาณ ๔๐๐ ลานบาท ซึ่ งจะดํา เนิน การตน
ปA งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี กํา ลั งการผลิ ต วั น ละไม$ น อยกว$ า ๑๖๐,๐๐๐ ลู ก เกิ ด การจางงานในโรงงาน
ประมาณ ๑๕๐ คน และถึงแมการขยายโรงงานจะเนนไปที่การใชกําลังเครื่องจักรเป>นสําคัญ แต$จะเป>นห$วงโซ$
อุปทาน ตั้งแต$เกษตรกรผูปลูก รานคา ธุรกิจที่เกี่ยวของ กลุ$มแรงงานรับจางปลูก รับจางตัด ก$อใหเกิดรายได
หมุนเวียนในพื้นที่ โดยคาดว$าจะมีผูไดรับประโยชน.จากการพัฒนาดังกล$าว ไม$นอยกว$า ๒๐,๐๐๐ คน
1.๒) โรงงานผลิ ต เฟอร. นิ เ จอร. จ ากไมและเครื่ อ งหนั ง (บริ ษั ท ซู เ พิ ร. บ ครี เ อชั่ น
เฟอร.นิเจอร. ประเทศไทย) ตั้งอยู$ หมู$ที่ 1 ตําบลบางเขา เพื่อยกระดับพื้นที่ใหเป>น “ศูนย.กลางอุตสาหกรรม
เฟอร.นิเจอร.ชายแดนภาคใต” โดยบริษัทร$วมทุนไทยและฮ$องกง จัดตั้งโรงงานบนเนื้อที่กว$า ๑ พันไร$ ซึ่งขณะนี้
ผ$านการพิจ ารณาไดรับ บัตรสิ ทธิพิเ ศษดานการลงทุน ของสํ านักงานคณะกรรมการการลงทุน (BOI) แลว
เริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑ เงินลงทุน ๔,๐๐๐ ลานบาท ระยะที่ ๒ เพิ่มขึ้นอีก จํานวน
๔,๔๐๐ ลานบาท และระยะที่ ๓ จํ า นวน ๖,๖๐๐ ลานบาท รวมงบลงทุ น กว$ า ๑๕,๐๐๐ ลานบาท
ส$งเสริมการใชวัตถุดิบที่จัดหาไดในพื้นที่ มีความตองการแรงงานฝAมือทั้งที่มีทักษะและไม$มีทักษะ ไม$นอยกว$า
จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งคาดว$าจะก$อใหเกิดการสรางงานและกระจายรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ไดไม$นอย
กว$า 15,000 คน
1.๓) โรงงานแปรรูปทุเรียนครบวงจร (บริษัท ม$านกู$หวาง ฟู`ด จํากัด) อําเภอเทพา
จั ง หวั ด สงขลา ซึ่ ง เป> น พื้ น ที่ เ ชื่ อ มต$ อ กั น กั บ อํ า เภอหนองจิ ก จั ง หวั ด ปตตานี เปa ด ดํ า เนิ น การเมื่ อ วั น ที่
7 กรกฎาคม 2562 เป>นโรงงานแปรรูปทุเรียนเพื่อส$งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งจะมีการขนส$งทั้งทางรถยนต.
และทางเรือบรรจุตูคอนเนอร.ส$งออก ใชแรงงานในกระบวนการผลิตในโรงงานประมาณ 1,200 คน ใชเงินทุน
หมุนเวียนหลังเปaดโรงงานประมาณ 2,000 ลานบาท ซึ่งการเปaดดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สามารถลดตนทุนเกษตรกรสําหรับการเดินทางไปส$งออกทุเรียนนอกพื้นที่ไดมาก เกิดการจางงาน และกระจาย
รายไดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว.ไดนําเปลือกทุเรียนเหลือใชไปแปรรูปเป>นอาหารสัตว. และกลุ$ม
วิสาหกิจไดนําไปทําปุcยอินทรีย. เพื่อใชในการทําเกษตรกรรมอย$างต$อเนื่อง โดยในปA 2562 บริษัทสามารถ
รับซื้อทุเรียนไดปริมาณ 1.2 หมื่นตัน และคาดว$าในปA 2563 จะสามารถรับซื้อทุเรียนเพิ่มขึ้นเป>น 2 หมื่นตัน
ซึ่งเป>นจํานวน 1 ใน 3 ของผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2) อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส “เมืองต"นแบบศูนย<กลางการค"าชายแดน ระหว7าง
ประเทศ” พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ และโครงข$ายคมนาคมเชื่อมต$อกับประเทศมาเลเซีย โดยไดเร$งรัด
การก$อสรางสะพานขามแม$น้ําโก-ลก แห$งที่ ๒ ที่เทศบาลสุไหงโก-ลก และที่ อําเภอตากใบ ควบคู$กับการฟdeนฟู
การเดินรถไฟจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ไปยังสถานีรถไฟปาเสมัส รัฐกลันตัน รวมทั้งเสนอแนะใหรัฐบาลบรรจุ
แผนการก$ อสรางรางรถไฟทางคู$ จ ากสถานี ร ถไฟสุ ไหงโก-ลก ถึ งสถานี ร ถไฟหาดใหญ$ เพื่ อส$ งเสริ ม การคา
การลงทุน การท$องเที่ยวระหว$างประเทศ และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา “เมืองต"นแบบการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย7างยั่งยืน ”
ศอ.บต. ไดร$วมกับจังหวัดยะลา และหน$วยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการพัฒนาในทุกมิติเพื่อสราง อําเภอเบตง
จั งหวั ด ยะลา ใหเป> น จุ ด ขายและภาพลั กษณ. สํ า คั ญ การท$ อ งเที่ ย วภาคใต และขยายพื้ น ที่ การท$ อ งเที่ ย วให
ครอบคลุมทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตต$อไป ส$งผลใหปริมาณนักท$องเที่ยวในพื้นที่ อําเภอเบตง ปA ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
เพิ่มขึ้นจากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ คน เป>นมากกว$า ๘๐๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะอย$างยิ่งในพื้นที่ ตําบลอัยเยอร.เวง
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อําเภอเบตง ซึ่งมีจุดชมวิวทะเลหมอก เพิ่มขึ้นจาก ๒๐๐,๐๐๐ คน เป>นกว$า ๓๐๐,๐๐๐ คน โดยมีการส$งเสริม
การท$องเที่ยวครบวงจร ดังนี้
3.๑) เร$งรัดโครงการก$อสรางจุดชมวิวทะเลหมอกพื้นกระจก (Sky Walk) ตําบลอัยเยอร.เวง
อําเภอเบตง ซึ่งเป>นจุดชมวิวพื้นกระจกที่โดดเด$นและยาวที่สุดในอาเซียน สอดคลองตามนโยบายขับเคลื่อน
เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค.เพื่อก$อสรางไวบริการ
นักท$องเที่ยว และสังเกตการณ.สภาพนิเวศน.ของปLาในพื้นที่ ใหมีศูนย.เรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัด
ยะลาและระดับภูมิภาค ส$งเสริมอาชีพและกระจายรายไดของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ส$งเสริมศักยภาพการท$องเที่ยวในกลุ$มจังหวัดชายแดนใต และเพื่อส$งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของทองถิ่นใหเกิดประโยชน.สูงสุด ภาพรวมความคืบหนาการก$อสราง เดือนตุลาคม 2562 แลวเสร็จ รอยละ 35
โดยมีแผนจะเปaดใหบริการแก$นักท$องเที่ยวอย$างเป>นทางการในปA 2563
3.2) เร$งรัดการก$อสรางสนามบินเบตง หรือ ท$าอากาศยานนานาชาติเบตง (Betong
International Airport) ตั้งอยู$ใน ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู$ห$างจากเมืองเบตง ประมาณ
12 กิโลเมตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการใหกรมท$าอากาศยาน
(ทย.) กระทรวงคมนาคม ดําเนินโครงการก$อสรางท$าอากาศยานเบตง ในวงเงิน 1,900 ลานบาท ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 3 ปA (2559 – 2562) ซึ่งเป>นท$าอากาศยานแห$งใหม$ ลําดับที่ 29 สังกัดกรมท$าอากาศยาน
และนับเป>นท$าอากาศยานของประเทศไทย แห$งที่ 39 ซึ่งจุดประสงค.ที่ก$อใหเกิดท$าอากาศยานเบตงนี้ เพื่อเป>น
การแกไขปญหาการคมนาคมในพื้นที่อําเภอเบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป>นภูเขาสูงชัน ไม$สะดวกต$อการเดินทาง
และเป>นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ตามนโยบาย “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยสามารถรองรับผูโดยสารใน
ชั่วโมงเร$งด$วนได 300 คนต$อชั่วโมง และรองรับผูโดยสารได 876,000 คนต$อปA ซึ่งมีกําหนดเปaดใหบริการ
ในปA 2563 อันจะทําใหการคมนาคมขนส$งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต$อสู$ประเทศมาเลเซียที่ด$านเบตง
และพื้ น ที่ใกลเคีย ง สะดวกรวดเร็ วยิ่ งขึ้ น รวมทั้ งสนั บสนุ นการพั ฒนาเศรษฐกิจ และความมั่ น คงในพื้ นที่ 3
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต สามารถรองรั บ นั ก ท$ อ งเที่ ย วชาวต$ า งชาติ ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จากปA ล ะ 600,000 คน
เป>น 1,000,000 คนต$อปA และคาดว$าจะมีรายไดจากการท$องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว$า 4,000 ลานบาทต$อปA
ล$าสุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติใหขยายทางวิ่งท$าอากาศยานเบตงเพิ่มอีก
300 เมตรจากเดิ ม 1,800 เมตร เพิ่ ม เป> น 2,100 เมตร เพื่ อ ใหสามารถรองรั บ อากาศยานขนาดใหญ$
อย$างแอร.บัส เอ-319 , เอ-320 และโบอิ้ง 737 ภาพรวมความคืบหนาการก$อสรางเดือนสิงหาคม 2562
แลวเสร็จไปแลว รอยละ 95

3.3) การพั ฒ นาแหล$ งท$ องเที่ ย วรองรั บ เมื อ งตนแบบ ทั้ ง แหล$ ง ท$ องเที่ ย วเดิ ม
และแหล$งท$องเที่ยงแห$งใหม$ มุ$งเนนในส$วนของการพัฒนาศักยภาพการท$องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาใหมี
แหล$งท$องเที่ยว เพื่อส$งเสริมใหชุมชนที่เกี่ยวของ มีรายไดจากการท$องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยพัฒนาแหล$งท$องเที่ยว
ชุมชน เพื่อรองรับเมืองแห$งการท$องเที่ยว ภายใตโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
ซึ่งดําเนินการพั ฒนาแหล$งท$องเที่ยวในอําเภอเบตง จํานวน 3 แห$งใน ตําบลตะเนาะแมเราะ ไดแก$ ชุมชน
ท$องเที่ยวบ$อน้ําพุรอนบานนากอ และชุมชนท$องเที่ยวหมู$บานจีนฮากกา กม.4 ซึ่งเป>นชุมชนจีนฮากกาบานเก$า
สมัยโบราณ และอุโมงปaยะมิตรแห$งที่ 3 ซึ่งเป>นศูนย.กลางของจีนคอมมิวนิสต.ในสมัยนั้น ผ$านกิจกรรมการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

แผนส$งเสริมการท$องเที่ยวใหกับชุมชน, อบรมมัคคุเทศก.ชุมชน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมีความพรอมและมีศักยภาพ
สามารถยกระดับเป>นชุมชนนําร$อง ดําเนินการตามเปHาหมายการเป>นชุมชนท$องเที่ยว ที่สามารถพึ่งพาตนเอง
และพัฒนาตนเองไดอย$างยั่งยืน
3.4) การอํานวยความสะดวกแก$นักท$องเที่ยวและระบบการสื่อสาร เร$งรัด พัฒนา
ด$า นเบตงใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด รองรั บ นั กท$องเที่ ย ว โดยเฉพาะการจั ด หาเครื่ องมื อตรวจรั บ รองหนั งสื อ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส. โดยการประสานงานจากสํานักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ.สุวรรณ)
เพื่อใหนักท$องเที่ยวที่จะเดินทางเขา-ออก พื้นที่อําเภอเบตง เป>นไปดวยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
3.5) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการท$องเที่ยว กําลังดําเนินการปรับปรุง
เสนทางหมายเลข ๔๑๐ ในช$วงแรกจาก อําเภอเมืองยะลา ไปยังบานบ$อหิน อําเภอธารโต ขยายเป>น ๔ ช$อง
จราจร จากบานบ$อหิน อําเภอธารโต ไปยัง อําเภอเบตง ปรับเป>นเสนทาง ๒ ช$องจราจรคุณภาพสูง ที่พักร
ถบนไหล$ทางปจจุบัน ภาพรวมการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มีความกาวหนารอยละ ๖๐
4) อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต"นแบบอุตสาหกรรมก"าวหน"าแห7งอนาคต”
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 7 พ.ค. 2562 ใหมี ก ารขยายผลโครงการเมื อ งตนแบบ
“สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู$เมืองตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยใหเป>น
“เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแห$งอนาคต” เนื่องจากเมืองจะนะเป>นจุดเชื่อมต$อจากภาคใตชายแดนกับ
ภาคใตตอนกลาง มี เ ปH า หมายเพื่ อ ใหเป> น แหล$ ง ผลิ ต อาหารทะเลแปรรู ป และอาหารฮาลาล อุ ต สาหกรรม
แห$งอนาคต รวมทั้งการสรางท$าเรือ เพื่อขนส$งทางทะเลและการท$องเที่ยว โดย มุ$งเปHาจะใหเป>นประตูที่ ๓
(3rd Gateway) ของประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี
1. เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ไปสู$เมืองตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแห$งอนาคต”
และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองตนแบบฯ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามที่
ศอ.บต. เสนอ
2. ให ศอ.บต. กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการส$งเสริมการ
ลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห$งชาติ และหน$วยงาน
ที่เกี่ยวของ ดําเนินการในขั้นตอนต$อไปใหถูกตอง ครบถวน เป>นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหรับความเห็นของหน$วยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการต$อไป

วัตถุประสงค< : เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา(จะนะ นาทวี เทพา และ
สะบายอย) และใหอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อใหมี
ความเขมแข็งและเป>นกลไกสําคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจองอนุภูมิภาคใตตอนล$าง ที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน เช$น มาเลเซีย
สิงคโปร. รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่นๆ โดยมุ$งเนนการลงทุนของภาคเอกชนเป>นสําคัญ
มาตรการ : ศอ.บต. และหน$วยงานที่เกี่ ยวของ ไดกํ าหนดมาตรการต$ างๆ เพื่ อจูงใจให
ภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่ เช$น 1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย 2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส$งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค$าเบี้ยประกันภัยส$วนต$างอย$างนอยรอยละ 50
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

3) การใหสิทธิประโยชน.ทางการคลังและการเงินแก$ภาคธุรกิจ 4) การลดค$าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
นิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย.และหองชุด
กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน : แผนงานโครงการ พ.ศ.2562-2566 ประกอบ
ดวย 5 แผนงานโครงการ ไดแก$ 1) การพัฒนาท$าเรือสงขลาแห$งที่ 2 เป>นท$าเรือน้ําลึกสงขลาแห$งที่ 2
2) การวางแผนและลงทุนก$อสรางโรงไฟฟHา [พลังงานไฟฟHาทางเลือก (Energy Complex)] 3) การจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมจะนะ 4) การบริหารจัดการดานน้ําและสิ่งแวดลอม และ 5) การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต
หน7วยงานที่เ กี่ยวข"องในการขั บเคลื่อนโครงการ : หน$ว ยงานที่เ กี่ยวของ เช$ น กระทรวง
การคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแห$งชาติ โดยมีประเด็นที่จะตองดําเนินการ 1) ใหกระทรวงการคลัง
ประกาศใหพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป>นคลังสินคาทัณฑ.บนและเขตปลอดอากร รวมทั้งดําเนินการ
พัฒนาเป>นพื้นที่ศุลกากรเป>นระบบ 2) ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส$วนหนา
กําหนดพื้นที่ปลอดภัยในเมืองตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ การดําเนินการที่ผ$านมา ถึง ปจจุบัน ตุลาคม 2562 มีการทํางานที่สําคัญ ดังนี้
๑. มอบหมายใหภาคประชาสังคมในพื้นที่ จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น และสะทอนขอห$วงใย
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะต$างๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการในเรื่อง ดังกล$าวแลว ครบทุกหมู$บาน
ในพื้นที่ ๓ ตําบล ที่จะเป>นพื้นที่พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก$ ตําบลสะกอม ตําบลตลิ่งชัน และตําบล
นาทับ โดยขณะนี้ ไดส$งขอมูลใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วิทยาเขตหาดใหญ$ จัดทําแผนพัฒนาตามความ
จําเป>นและความตองการของประชาชน/ชุมชน ซึ่งถือเป>นแผนงานฉบับแรกที่พัฒนาโดยใชพื้นฐานความจําเป>น
และความตองการของประชาชนเป>นสําคัญ ทั้งนี้ โดยมีประเด็นที่ประชาชนตองการเร$งรัดใหรัฐบาลดําเนินการ
อาทิ การออกเอกสารสิทธิ์ ที่ดิ น ทํ ากิ น ซึ่งมี ป ระชาชนจํ า นวนมากกว$ า ๔๐๐ หลั งคาเรือนในพื้ น ที่ ตามที่ มี
การจัดเวทีประชาคม ไม$มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน การแกไขปญหาเศรษฐกิจ การมีส$วนร$วมของประชาชน
การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ฯลฯ
๒. ขอเสนอในการนําประชาชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิด ต$อตานในพื้นที่ไปศึกษา
เรียนรูตนแบบการพัฒนาในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะเมืองที่มีพื้นฐานการพัฒนาใกลเคียงกับเมืองจะนะ
อาทิ ท$ า เรือที่ รั ฐปA นั ง โรงไฟฟH าที่ รั ฐเปรั ค และเขตอุต สาหกรรม-ท$ า เรื อ และการอยู$ร$ ว มกั น ของประชาชน
เชื้อชาติ ศาสนาต$างๆ ในรัฐมะละกา ๒ รุ$น จํานวน ๑๐๐ คน ทําใหเห็นว$าการพัฒนาและการอนุรักษ.สามารถ
ดําเนินการควบคู$กันไปได โดยเฉพาะอย$างยิ่งการพัฒนาบนฐานของประชาชนมีส$วนร$วม ซึ่งเป>นหัวใจหลัก
ของการดําเนินการในเรื่องดังกล$าว ทั้งนี้ ผลจากการดําเนินการดังกล$าว ทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
และเห็นภาพการพัฒนาที่เป>นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะลดความรูสึก ความหวาดกลัว ต$อการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นที่ และกระตือรือรนที่จะร$วมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนบุตรหลานในพื้นที่
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีภาคเยาวชนในพื้ นที่ เพื่อสรางพลังการมีส$ว นร$วมและการเปลี่ยนแปลง
โดยใหเยาวชนเป> น ภาคส$ ว นหนึ่ ง ในการกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ ด วยตนเอง พรอมกั บ การจั ด ตั้ ง
“ศูนย.ประสานภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนา” เพื่อเป>นศูนย.กลางของชุมชน และ ศอ.บต. กรณีการรับ
แลกเปลี่ยนขอมูล ข$าวสาร และขอห$วงใยการทํางานต$างๆ ของประชาชนระดับพื้นที่ รวมทั้ง นําขอเสนอของ
ประชาชนไปใชดําเนินการขับเคลื่อนการทํางาน เพื่อแกไขปญหาโดยเร$งด$วนที่สุดของประชาชนที่สําคัญ เช$น
การประสานงานกั บ รั ฐ บาลในการเร$ ง รั ด การออกเอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ทํ า กิ น ใหกั บ ประชาชนในเขตพื้ น ที่
ประสานงานกองทุนพลังงานเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหชุมชนดําเนินการเช$นหลายปAที่ผ$านมา รวมทั้ง
สนับสนุนโครงการสรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชน โดยใหประชาชนเป>นคนตนคิด ออกแบบกระบวนการ
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บริ ห ารจั ด การ และร$ ว มดํ า เนิ น การ โดยมี ภ าครั ฐ และภาคส$ ว นที่ เ กี่ ย วของ ใหการสนั บ สนุ น ตํ า บลละ
๑ โครงการตนแบบ เพื่อนําไปใชขยายผลการทํางานในปAงบประมาณ ๒๕๖3
๓. เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ศอ.บต. มีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ต$อแผน
ความจําเป>น และความตองการของประชาชน (ตามขอ ๑) โดยมีตัวแทนผูนํา เด็กและเยาวชน ประชาชน และ
ภาคประชาสังคม จํานวน ๒๐๐ คนใน ๓ ตําบล เขามาร$วมวิพากษ.และเสนอความคิดเห็น การพัฒนาเพิ่มเติม
เติมเต็มใหแผนมีความสมบูรณ. รวมทั้ง รับฟงการบรรยายและนําเสนอ ขอมูลการพัฒนาโดยผูแทนภาคเอกชน
ซึ่งมีการจัดทํารายงานการศึกษาความเป>นไปได ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การคา อุตสาหกรรม และพาณิชย.
ในพื้ น ที่ แลวเสร็ จ รวมทั้ ง การร$ ว มออกแบบผั งเมื องที่ ป ระชาชนมี ส$ ว นร$ ว มในการดํ า เนิ น การอย$ า งแทจริ ง
เป>นการเชื่อมโยงแผนประชาชน-ชุมชน เขากับแผนพัฒนาของเอกชน และ ศอ.บต. จะไดมีการจัดประชุมส$วน
ราชการที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานของทั้ง 2 ส$วน ใหเดินหนา
ไปพรอมกันทุกมิติ
สํ า หรั บ ขอเสนอทั้ งหมดของแผนงานทั้ ง ๓ ส$ ว นจะไดนํ าไปสรุ ป และยกร$ า งเป> น ประกาศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร.การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ แห$งพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พุทธศักราช ๒๕๕๓ ว$าดวย การกําหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
และกําหนดกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาในเขตพื้นที่เมืองจะนะ ใหเป>น “เมืองอุตสาหกรรม
กาวหนาแห$งอนาคต” โดยมีประเด็นการพัฒนาครอบคลุมมิติของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากร เทคโนโลยี การต$างประเทศ การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา การบริหารจัดการ
และดานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ การแกไขปญหาในจั งหวั ด ชายแดนภาคใตต$ อไป รวมทั้งการบั งคั บใชอํ า นาจ
ตามมาตรา ๑๘ ของกฎหมายดั ง กล$ า ว (ว$ า ดวยการกระจายอํ า นาจ การมอบอํ า นาจการบริ ห ารราชการ
จากส$ ว นกลางไปยั ง พื้ น ที่ ) ควบคู$ กั น ไป ผ$ า นคณะกรรมการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ เมื อ งจะนะ
เมืองอุตสาหกรรมกาวหนาแห$งอนาคต” ซึ่งมีลักษณะของกลไกการทํางาน การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติ
(แผนประชาชน-เอกชน-รัฐ ตามแนวทางประชารัฐ) และลักษณะ การบังคับใชกฎหมายใกลเคียงกับการพัฒนา
ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พุทธศักราช ๒๕๖๑

2. การผลักดันเชิงนโยบายที่สําคัญ
2.1 การบูรณาการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เมืองต"นแบบ ใหเชื่อมโยงกับ
ทุกมิติอย$างไรรอยต$อ สําหรับในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต มีพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองตนแบบ
รวม ๑๔ เขต ประกอบดวย
๑) โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) หรือการนิคมอุตสาหกรรม
ตํา บลฉลุง อํ า เภอหาดใหญ$ จังหวัด สงขลา มี ขนาดพื้ น ที่ ๑,๒๑๘ ไร$ เพื่ อรองรั บ อุต สาหกรรมเชิง Cluster
สําหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ํา และปลายน้ํา โดยพื้นที่ Premium Zone เนนรองรับอุตสาหกรรมทั่วไป หรือ
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเป>นอุตสาหกรรมสะอาดที่ไม$มีมลพิษ (Clean Industry) จํานวน
๒๐ แปลง (๔๓๘ ไร$) และพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลาง และขั้นปลาย จํานวน ๗๗ แปลง
(๗๗๙ ไร$)
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๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (อําเภอสะเดา) ครอบคลุมใน ๔ ตําบล
ไดแก$ สะเดา, สํานักขาม, สํานักแตว และปาดังเบซาร. รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๕๕๒.๓ ตารางกิโลเมตร โดยกําหนด
เปHาหมายใหเป>นอุตสาหกรรมแปรรูป สินคาเกษตร และการขนส$งต$อเนื่องหลายรูปแบบ
๓) เมืองตนแบบที่ ๔ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเมืองแห$งอุตสาหกรรมอนาคต
ประกอบดวย ท$าเรือสงขลาแห$งที่ ๒, การสรางรางรถไฟเชื่อมโยงท$าเรือสงขลาแห$งที่ ๒, พลังงานไฟฟHา
ทางเลือก (Energy Complex) และนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
๔) พื้ น ที่ อํ า เภอเทพา จั งหวั ด สงขลา ไดกํ า หนดเปH า หมายใหเป> น ศู น ย. ก ลางการ
กระจายสินคา และ การคมนาคม ขนส$งทางน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๗๐๐ ไร$ ของพื้นที่ ตําบลปากบาง
๕) พื้นที่ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เป>น ๑ ในพื้นที่นําร$อง ๓ อําเภอในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต เป>นเมืองตนแบบสําหรับการพัฒนา โดยกําหนดเปHาหมายใหเป>นเมืองตนแบบเกษตร
อุตสาหกรรมกาวหนาผสมผสาน ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอําเภอ
6) เขตประกอบอุตสาหกรรมบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เปHาหมายเพื่อการ
พลิกฟdeนชีวิต เขตประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานประมาณ ๓๒๓ โรงงาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๔๓๙ ไร$
ของตําบลบานา ใหมีความมั่นคง และสรางความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในพื้นที่ใหกลับมาโดยเร็ว
7) เขตนิคมอุตสาหกรรมปะนาเระ จังหวัดปตตานี กําหนดใหเป>นพื้นที่อุตสาหกรรม
พื้นฐานระดับครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๗๓ ไร$ ของพื้นที่ ตําบลน้ําบ$อ
8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ไดกําหนด ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง
ใหเป>นศูนย.กลางการบริหารกิจกรรมการคาชายแดนของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ไดกําหนด ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ
มีพื้นที่ประมาณ ๔๐.๓๔๙๘ ตารางกิโลเมตร (๒๕,๒๔๘.๗๕ ไร$) โดยกําหนดเปHาหมายเป>น Trade Modern
Simply เมืองรองรับกิจกรรม ภาคอุตสาหกรรม-ภาคการเกษตร/ศูนย.ลอจิสติกส.
๑๐) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ไดกําหนด ตําบลเจ•ะเห อําเภอตากใบ
เป>น Culture Barrier @Takbai ศูนย.ลอจิสติกส. และการขนส$งทางน้ํา/การท$องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑๑) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด นราธิ ว าส ไดกํ า หนด ตํ า บลสุ ไ หงโก-ลก
อําเภอสุไหงโก-ลก เป>น Sporting Recreation @Kolok เมืองศูนย.กลางการคาและท$องเที่ยวชายแดน เนน
การท$องเที่ยวแบบสรางสรรค.และเป>นประโยชน.ต$อสุขภาพ พื้นที่ประมาณ ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร
๑๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ไดกําหนด ตําบลโละจูด อําเภอแวง
เป>น Eco-Roaming @Bala เมืองรองรับการขนส$งชายแดน และเมืองท$องเที่ยวเชิงนิเวศ
๑๓) พื้นที่ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป>น ๑ ในพื้นที่นําร$อง ๓ อําเภอใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เป>นเมืองตนแบบสําหรับการพัฒนา โดยกําหนดเปHาหมายใหเป>นเมืองตนแบบ
ศูนย.กลางการคาชายแดนระหว$างประเทศ ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของอําเภอ
๑๔) พื้นที่ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เป>นเมืองตนแบบสําหรับการพัฒนา ก$อสราง
สนามบินเบตง โดยกําหนดเปHาหมายใหเป>นเมืองตนแบบการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย$างยั่งยืน ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของอําเภอ
2.2 กําหนดความร7วมมือระหว7างประเทศ ภายใตกรอบความร$วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓ ประเทศ ไดแก$ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย หรือ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle :
IMT-GT เพื่อยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เชื่อมโยงกับ ๔ รัฐของมาเลเซีย ไดแก$ รัฐเปรั ค
รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู และรัฐเคดาห. รวมทั้งเกาะสุมาตราใตของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป>นพื้นที่ที่มีปญหา
ความยากจนของประชาชนใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต เศรษฐกิจ และความเป>นอยู$ของประชาชนใหดีขึ้น
มุ$งหวังยกระดับการพัฒนาพื้นที่ใหเท$าเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีความร$วมมือกับอีกหลายประเทศ
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เพื่ อ ที่ จ ะเป> น ตลาดการคาต$ า งประเทศ เปH า หมายที่ จ ะนํ า ผลผลิ ต และบริ ก ารจากจั งหวั ด ชายแดนภาคใต
ไปสู$มือพี่นองประชาชนมุสลิมและมิใช$มุสลิมในต$างประเทศ เช$น จีน ญี่ปุLน เกาหลี และ อิตาลี เป>นตน รวมทั้ง
ประเทศโลกมุสลิม ผ$าน โครงการ Small Thailand และการพัฒนาความร$วมมือในฐานะ เมืองพี่เมืองนอง
หรือ Sister City
ทั้งนี้ ศอ.บต. ริเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนใหเป>นภาพรวมในลักษณะเดียวกับ EEC ซึ่งอาจจะใช
ชื่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใตตอนล$าง (Deep South Economic Corridor: DSEC) เพื่อใหการพัฒนา
“ไรรอยต$อ” ซึ่งหมายถึง การเชื่อมการพัฒนาเศรษฐกิจสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.ดวย โดยการ
บังคับใชอํานาจตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๑๘ แห$งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหเกิดประโยชน.สูงสุดต$อประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

3. ความร7วมมือจากส7วนราชการและภาคส7วนอื่นๆ
3.1 ร7วมกับกระทรวงการคลัง ผลักดันมาตรการจูงใจภาคเอกชนและประชาชนทางการเงิน
การคลัง การคา ที่อยู$อาศัย และการลงทุน อาทิ มีการสนับสนุนจากส$วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ หน$วยงานอื่นๆ
ของรั ฐ เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใตไปสู$ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั ง ยื น เช$ น
กระทรวงการคลัง สนับสนุนมาตรการการขยาย Soft Loan จํานวน ๓๐,000 ลานบาท มาตรการประกันภัย
มาตรการภาษีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป>นตน ธนาคารอาคารสงเคราะห. สนับสนุนมาตรการเพื่อที่อยู$อาศัย
ของประชาชน โดยร$วมกับกรมบังคับคดี ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย$อม รวมทั้ง ธนาคารอิสลาม
แห$งประเทศไทย สนับสนุนมาตรการสินเชื่อเพื่อการส$งเสริมธุรกิจที่สอดคลองกับหลักปฏิบัติการเป>นมุสลิมที่ดี
ตามหลักศาสนาอิสลาม เป>นตน

3.2 ร7 วมกั บกระทรวงเกษตรและสหกรณ< วางแผนการเพิ่ มพื้ นที่ เ พาะปลู กมะพราวและ
ปาล.มน้ํามันที่พอเหมาะกับความตองการของตลาดและความตองการของเอกชน รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูกพืชทั้ง ๒ ประเภทใหมีผลผลิตมากขึ้นจากพื้นที่เท$าเดิม การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรเพื่อใหมีรายได
รายวัน รายเดื อน และรายปA โดยบูร ณาการกรมต$า งๆ ของกระทรวงเกษตรที่ สนั บสนุน อาทิ กรมปศุ สัต ว.
กรมส$งเสริมการเกษตร กรมประมง ศูนย.วิจัยและพัฒนาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดิน ฯลฯ และส$วนราชการอื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วของ รวมถึ ง การพั ฒ นาการทํ า เกษตรคุ ณ ภาพ (GAP)
เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย.
โดยส$วนใหญ$จะเริ่มดําเนินการในรูปแบบการทําเกษตรแปลงใหญ$ รวมถึง การทําเกษตรผสมผสาน ทดแทนการ
ทําเกษตรเชิงเดี่ยว ส$งเสริม สนับสนุน เพื่อต$อยอด ขยายผล และเติมเต็ม การพัฒนาอาชีพ การแกไขปญหาการ
ระบายสินคา การเปaดช$องทางการตลาด เป>นตน
3.3 ร7 วมกั บกระทรวงคมนาคม จั ด ทํ าโครงข$ า ยการคมนาคมขนส$ งที่ มีความจํ า เป> น และ
สอดรั บกั บทิ ศทางการพั ฒนาเศรษฐกิจ ในอนาคต ตามแนวทางของโครงการเมืองตนแบบ และสอดรั บกั บ
ทิศทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะใชเป>นแผนแม$บทโครงข$ายการคมนาคมขนส$ง
ในพื้นที่ภาคใต และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยโครงข$ายถนน ระบบราง ท$าเรือ และสนามบิน
สํ า หรั บ โครงข$ า ยถนน ยั ง มี เ สนทางที่ ต องเร$ ง รั ด ดํ า เนิ น การขยาย และปรั บ ปรุ ง อาทิ เสนทางคมนาคม
จากอําเภอเมืองยะลา ไปยัง อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เสนทาง อําเภอเมืองยะลา ไปยัง อําเภอเบตง และ
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เสนทางอื่นๆ การเร$งรัดการพัฒนาท$าเรือปตตานี ท$าเรือ อําเภอจะนะ การเร$งรัดพัฒนาท$าอากาศยานนราธิวาส
เพื่อยกระดับเป>นท$าอากาศยานนานาชาติ เป>นตน
3.4 ร7วมกับกระทรวงทางด"านสังคมและภาคีการพัฒนาเอกชน/ประชาชน/ ประชาสังคม
ที่เกี่ยวข"อง บูรณาการความร$วมมือการแกไขปญหาดานสังคมและสาธารณสุขของประชาชน ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามที่มีการจัดทํารายงานการสํารวจสภาวการณ.กลุ$มพิเศษที่เขาไม$ถึงบริการพื้นฐานแห$งรัฐ
กว$า ๑.๕ แสนคน เพื่อเร$งรัดการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ$มเหล$านี้ ใหไดรับการดูแลและ
ช$วยเหลือจากรัฐที่ดีเพียงพอ นําไปสู$การเขาถึงบริการที่จําเป>นต$อการใชชีวิตในสังคม และการสรางโอกาส
ในชี วิ ต ที่ จ ะดํ า เนิ น ต$ อ ไปตามอั ต ภาพ โดยประสานความร$ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส$ ว นเพื่ อ ร$ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น
“วาระแห$งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผ$านการจัดสวัสดิการ และบริการสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งการสราง
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหกลุ$มเปHาหมายสามารถดํารงตนได อย$างมีคุณค$า และศักดิ์ศรี มีการพึ่งพาตนเองได
อย$างยั่งยืน
3.5 ร7วมกับนักลงทุนภาคเอกชน ผลักดันโครงการโรงไฟฟHาพลังงานหมุนเวียนสู$ความยั่งยืน
มีแนวทาง คือจัดสรรพลังงานไฟฟHาประมาณ ๒๕๐ เมกกะวัตต. ใหกับพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสราง
โรงไฟฟHาพลังงานหมุนเวียน (ชีวภาพ/ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (ไม$เกิน ๒ เมกกะวัตต.) ประมาณ 900 จุดกระจาย
ทั่วพื้นที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี อาทิ โรงงานแปรรูปมะพราวครบวงจร โรงงานผลิตเฟอร.นิเจอร. โรงงานแปรรูปทุเรียน
แช$แข็ง ฯลฯ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก"ไขป$ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต"
(ระหว7างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณที่ได"รับการจัดสรร
ศอ.บต. ไดรับการจั ดสรรงบประมาณรายจ$ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้ น
จํ านวน 2,092.9025 ลานบาท (งบประมาณตามพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ$ ายประจํ าปA งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไดรับจัดสรร จํานวน 2,080.0699 ลานบาท และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป>น
ค$าใชจ$ายในแผนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 12.8326 ลานบาท) ประกอบดวย 3 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนบุคลากร
ภาครัฐ งบประมาณ 86.4793 ลานบาท 2) แผนพื้นฐานดานความมั่นคง งบประมาณ 302.4811 ลานบาท
และ 3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ 1,703.9421 ลาน
บาท รายละเอียดประกอบดวย 3 แนวทาง 31 รายการ ดังนี้
แนวทางด"านความมั่นคง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 39.8024 ลานบาท
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แนวทางด"านการพัฒนา จํานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,160.8865 ลานบาท
แนวทางด"านการสร"างความเข"าใจ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 503.2532 ลานบาท
โดย ณ 30 กั น ยายน 2562 งบประมาณรายจ$ า ยประจํ า ปA งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศอ.บต. จํานวน 2,092.9025 ลานบาท มีผลการเบิกจ$ายในภาพรวม จํานวน 1,929.9492 ลานบาท
(คิดเป>นรอยละ 92.21 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) เงินกันไวเบิกเหลื่อมปA จํานวน 66.6636 ลานบาท
งบประมาณที่ไม$ไดเบิกจ$ายจํานวน 96.2898 ลานบาท

การดําเนินการที่ผ7านมา
1. งานอํานวยความยุติธรรม

อํา นวยความสะดวกงานดานกระบวนการยุ ติธ รรม
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นต$อการอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ ดังนี้
- การคุ"มครองสิทธิเสรีภาพและส7งเสริมสิทธิมนุษยชนให"แก7ประชาชน ผ$านกิจกรรม
“คลายทุกข.ที่ตนทาง”โดยการรับเรื่องรองทุกข. รองเรียน แกไขปญหา ใหคําปรึกษาและใหความช$วยเหลืออย$าง
เป>นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ สรุปผลการรับเรื่องราวรองทุกข.เพื่อนําไปแกไขปญหา
จํานวน 73,112 เรื่อง และสามารถดําเนินการแกไขปญหาใหไดรับขอยุติ 63,727 เรื่อง
- การสร" างความเข" าใจเพื่ อการเปลี่ยนผ7า นกระบวนการยุ ติ ธรรมจั งหวั ดชายแดน
ภาคใต" เตรียมความพรอมเจาหนาที่รัฐในการปรับใชมาตรา 21 แห$งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยดําเนินการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดแก$ ตํารวจ ทหาร ปกครอง
สํานักงานอัยการ จํานวน 200 คน เพื่อสรางความเขาใจในรายละเอียดเนื้อหาของตัวบทกฎหมายและไขขอ
ของใจในประเด็นที่เกี่ยวของ ลงนามบันทึกขอตกลงความร$วมมือ (MOU) ระหว$าง ศอ.บต. กับ สํานักงาน
อัย การสู งสุ ด เพื่ อเป> น การประสานความร$ ว มมื อในภารกิ จ การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรม รวมถึ งเยี ย วยาฟde น ฟู
ผูที่ไดรับความเสียหาย และไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ.ความไม$
สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 220 ราย
- การแก"ไขป$ญหาบุคคลไร"สัญชาติ หรือบุคคลไม7มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ร$วมมือ
กับกรมการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. และสถานกงสุลใหญ$เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และ
หน$ ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ ซึ่ งตั้ งแต$ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการในปA 2560 จนถึ งปจจุ บั น สามารถดํ าเนิ นการเพิ่ มชื่ อ
ในทะเบียนราษฎร/ออกบัตรประจําตัวประชาชนแลว รวมจํานวน 1,195 ราย
- ผลักดันมาตรการปIองกันการแต7งงานของเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต"” โดยไดร$วมกับสํานักจุฬาราชมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห$งประเทศไทย
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. ประกาศใช “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห$ง
ประเทศไทยว$ า ดวยการสมรส (นิ กะห. ) บุ คคลที่ มี อายุ ต่ํ ากว$ า ๑๗ ปA พ.ศ. ๒๕๖๒” บั งคั บใช ณ วั น ที่
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป>นการปHองกัน คุมครอง การละเมิดสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
และใหสอดคลองกับหลักการศาสนาอิสลาม ตลอดจนพันธะสัญญาต$าง ๆ ที่รัฐบาลไทยไดร$วมลงนามเป>นภาคี
ซึ่งตองปฏิบัติตามขอตกลงระหว$างประเทศ เช$น อนุสัญญาว$าดวยสิทธิเด็ก
นอกจากนี้ ศอ.บต. ร$วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. จัดตั้ง
ศูนย.ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต(ศป.ดส.) หรือ Coordination Center for
Women and Children in Southern Border Provinces : CCWC – SBP เพื่อเป>นศูนย.ประสานงานและ
ประสานภาคส$วนต$างๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและต$างประเทศ อันเป>นการส$งเสริมภารกิจดานการปHองกัน การ
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

คุมครองพิทักษ.สิทธิ์ การฟdeนฟูเยียวยาและแกไข การพัฒนาศักยภาพของเด็ก สตรี และองค.กรภาคประชาสังคม
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทํางานดานเด็กและสตรีอย$างมีส$วนร$วมและเกิดความยั่งยืน

2. งานเสริมสร"างรายได"ครัวเรือนและความเข"มแข็งเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนให

ประชาชนกลุ$มทั่วไปและกลุ$ มผูมี รายไดนอยมีร ายไดต่ํา กว$า เกณฑ.ความยากจนของรัฐบาล ในพื้ นที่จั งหวั ด
ชายแดนภาคใตสามารถพึ่ ง พาตนเองได โดยขั บ เคลื่ อ นนโยบายส$ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก
และสนับสนุนใหมีการเปaดช$องทางการตลาดสินคาของดีชายแดนใตเพิ่มมากขึ้น การแกไขปญหาที่ดินทํากินของ
ประชาชน ซึ่งเป>นผลมาจากการประกาศเขตปLาสงวนและเขตอุทยานแห$งชาติทับซอนที่ทํากินของประชาชน
การส$ งเสริมการผลิ ตธุ ร กิจ ฮาลาลที่ส อดคลองกับ ศักยภาพของพื้ นที่ การสรางกลุ$ มนักธุร กิ จรุ$ นใหม$จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต การสรางอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท$องเที่ยว สรางงานใหกับคนในชุมชนการท$องเที่ยว
โดยชุมชน รวมถึงการสรางความเชื่อมั่น สนับสนุนและส$งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
- สนับสนุนประชาชนกลุ7มบุคคลที่มีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ<ที่ ศอ.บต.กําหนด
ผู" ที่ผ7า นการบํ า บั ด ยาเสพติ ด ผู" ที่ผ7 า นการเข" า ร7 วมโครงการพาคนกลั บบ" า นฝM ก อาชี พ ณ ศู น ย< ฝMก อาชี พ
พระราชทานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" ตามหลักสูตรที่ตองการ จํานวน ๒25 คน ซึ่งตั้งแต$ริเริ่มโครงการ
จนถึ ง ปA ง บประมาณปจจุ บั น ไดดํ า เนิ น การ จํ า นวน 5 รุ$ น ปรากฏผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ ห็ น ผลเป> น รู ป ธรรม
โดยกลุ$มเปHาหมาย สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการต$อยอดสรางอาชีพ มีงานทํา มีรายไดที่มั่นคง ส$งผลต$อ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คิดเป>นรอยละ 46.7
- ช7วยเหลือเยียวยาผู"ได"รับผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตอุทยานแห7งชาติบูโด-สุไหงปาดี เมื่อ พ.ศ. 2542 ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส$งเสริมอาชีพตาม
ความตองการของผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ตามความเหมาะสม
ส$งเสริมอาชีพตามความตองการของผูไดรับ จํานวน 4,343 ราย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ.สําหรับซ$อมแซมที่อยู$
ใหกับครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวคุณธรรม ในเขตอุทยานแห$งชาติบูโด-สุไหงปาดี รวมทั้งกรณี ขอความ
ช$วยเหลือเร$งด$วน ตามเกณฑ.ที่ จํานวน 267 ครัวเรือน
เร$งรัดดําเนินการกันพื้นที่ทํากินของราษฎรออกจากเขตปLาสงวน
โดย ศอ.บต. ร$วมกับกรมที่ดิน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ.ที่ 6 รังวัดที่ดิน พิสูจน.สิทธิ์ที่ดินในการแกไขรูปแปลง
ที่ดินตําแหน$งพิกัดใหตรงกับภูมิประเทศจริง จํานวน 1,275 แปลง ประมาณ 7,000 ไร$
- การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค"า และการลงทุน โดยจัดทําแนวทางการ
บู ร ณาการการทํ า งานร$ ว มกั น กั บ หน$ ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ส$งเสริมและสนับสนุน เพื่อต$อยอด ขยายผล และเติมเต็มการพัฒนาอาชีพดานเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคลองกับ
วิถีชี วิ ต ประชาชน/ชุ มชน รวมทั้ งการแกไขปญหา การระบายสิ น คา โดยการเปa ด ช$ องทางการตลาดสิ น คา
ชายแดนใตไปยังภูมิภาคอื่นๆ เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ
การจัดทําบันทึกขอตกลงเพื่อความร$วมมือ (MOU) กับหน$วยงานที่
เกี่ยวของ ด"านการศึกษา ระหว$างสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(มหาวิทยาลัยฟาฎอนีย.)
และสถาบันการศึกษาเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว$างสถาบัน และ
เรียนรูวัฒนธรรมระหว$างประเทศ ด"านเศรษฐกิจ ส$งเสริมการเปaดช$องทางการตลาด เพื่อกระจายสินคาของดี
ชายแดนใต โดยลงนามบันทึกขอตกลงความร$วมมือ (MOU) กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การวิจัย
พัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ. ย างพารา ระหว$ า งภาคใตประเทศไทยกั บ มลฑลยูน นาน ศึ กษาดู งานเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

เมื องใหม$ เมื องเตี ย นจง ที่ เป> น เมืองตนแบบดานเทคโนโลยี ที่แบ$ง โซนพื้น ที่มีการพัฒ นาธรกิ จ ที $ครอบคล ุม
การพัฒนาเศรษฐกิจครบทุกดานที$แตกต$า งกัน ทั งอตสาหกรรมเคมีภ ัณ ฑ. อิเ ล็คโทรนิค ผลิต ยาชีว ภาพ
เครื$องกลึง ระบบโลจิส ติก รถไฟความเร็ว สูง รวมถึง สรางสัมพันธภาพที่ดีเป>นเมืองพี่เมืองนองระหว$าง
ประเทศจีนและประเทศไทย
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน
รวมถึ งสนั บสนุ น ระบบบริ ห ารจั ด การหมู$ บ าน-ชุ มชน ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง โดย พั ฒนา
หมู7 บ"านต" นแบบปศุ สั ตว< นํ าร7 อง โดยการสนั บสนุ นปจจั ยการผลิ ต แม$ พั น ธุ. โ คใหกั บ กลุ$ ม เกษตรกร จํ า นวน
10 กลุ$มๆ ละ 10 ตั ว รวม 100 ตัว เพื่ อเป>น แม$ พันธ. โคใหกั บเกษตรกรใน 3 จั งหวัด ชายแดนภาคใต
พัฒนานักเรียนต"นแบบครัวโรงเรียนสู7ครัวบ"าน โดยการคัดเลือกกลุ$มตัวแทนนักเรียน จํานวน 45 คน ที่เป>น
ตนแบบในการตระหนักถึงการใชชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ
ครัวโรงเรียนสู$ครัวบานสู$ชุมชน ใหมีการศึกษาดูงานพัฒนาต$อยอด และขยายผลแนวทางพระราชดําริฯ ครัวโรงเรียน
สู$ครัวบานสู$ชุมชนเพื่อเป>นพื้นฐานงานอาชีพต$อไป พัฒนาสวนยางสู7ฟาร<มเกษตรผสมผสาน”เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการสรางรายไดใหแก$เกษตรกร ปรับวิถีฐานรากในระดับครัวเรือน โดยพัฒนาฟาร.มสวนยางพารานําร$อง
ตําบลละ 1 แห$ง รวม 282 แห$ง ใน 282 ตําบล สามารถสรางรายไดใหเกษตรกรเพิ่มขึ้น ขยายผลโครงการ
ครัวโรงเรียนสู7ครัวบ"าน สรางนักเรียนในระดับประถมศึกษาตนแบบที่มีความรักในวิชาชีพเกษตร ไปขยายผล
สู$งานเกษตรของครัวเรือน เพื่อนาไปสู$การลดรายจ$าย โดยปA พ.ศ. 2562 สามารถสรางนักเรียนได 10 คน
ที่จะเขาสู$กระบวนการพัฒนาเต็มระบบและครบวงจร ซึ่งไดประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ. พิจารณาเปaด
ตําแหน$งราชการในพื้นที่เพื่อใหนักเรียนเหล$านี้ ไดบรรจุเขารับราชการและไดพัฒนาภูมิลาเนาบานเกิดใหเต็ม
กําลังความรูและความสามารถ ส7งเสริมอาชีพ สร"างรายได" สร"างความมั่นคง แบบไร"รอยต7อใหกับผูมีรายไดนอย
ผ$านกิจกรรมส$งเสริมอาชีพ ไดแก การทําน้ํายาอเนกประสงค.จากเปลือกมะนาว การทําอาหารผสมครบส$วน
จาก เปลือกทุเรี ยนใหกับกลุ$มวิสาหกิจและกลุ$มเกษตรกร ยกระดับวิ สหากิจชุมชนที่ผลิ ตสินค"า OTOP
(One Tambon One Product : OTOP) ในจังหวัดชายแดนภาคใต จานวน ๗๔๙ แห$ง
การปรับระบบ/รปแบบการให"บริการภาครัฐให"รวดเร็ว คล7องตัว
มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย<ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (One Start One Stop for
Development Center : OSOS) ในดานต$างๆ เชน ดานการคา และการลงทุน สาหรับดานเด็กและสตรี
จั ด ตั้ งศู น ย< ป ระสานงานด" า นเด็ ก และสตรี จั งหวดชายแดนภาคใต" ในส$ ว นดานการเยี ย วยาไดจั ด ตั้ งศู น ย<
ช7วยเหลือเยียวยาผู"ได"รับผลกระทบจากเหตุการณ<จงหวัดชายแดนภาคใต" เป>นตน โดยใชอาคารศูนย.ราชการ
จังหวดชายแดนภาคใต ถนนสิโรรส ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวดยะลา เป>นสถานที่ดาเนินงาน นอกจากนี้
ยังเพมรูป แบบการประสานงานและการติดต$ อราชการในระบบอเลคทรอนิ กส. เพอใหเกิดความสะดวกกั บ
ประชาชน
เร7ง ขยายพื ้น ที ่อ นุร ัก ษ<แ ละฟS Tน ฟูป Uา ชายเลน ศึ กษาวิ จั ยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว.น้ํารอบอ$าวปตตานี โดยบูรณาการจากหลายหน$วยงาน เช$น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
จังหวัดปตตานี สมาคมประมงชายฝ˜ง โดย สนับสนุนใหนําร$องการเป>น “เมืองปูทะเลโลก” รวมทั้งเร$งแกไขปญหา
ประมงใหครบวงจรและยั่งยืน นําร$องการใชประโยชน.ปLาชายเลนเพื่อฟdeนฟูทรัพยากร และพัฒนาการสรางงานสราง
รายไดอย$างยั่งยืนโดยการเลี้ยงปูดํา โดยในปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับ
คณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ในการก$อสรางโรงเพาะเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่บริเวณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. คาดว$าจะดําเนินการแลวเสร็จในปA 2563
การปลูกไผ7นําร7องเพื่อเปVนพืชเศรษฐกิจแห7งอนาคต (ไผ7พลังงาน)
เพื่อเป>นพืชทางเลือกใหม$แห$งอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต ผลักดันใหภาคใตเป>น “เมืองไม"ไผ7แห7งอาเซียน
โดยในปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ไดสนับสนุนงบประมาณดําเนินการใหกับกลุ$มวิสาหกิจชุมชน จํานวน
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4 กลุ$ ม เกษตรกรเปH าหมาย 855 ราย พื้ นที่ ดํ าเนิ นการ 5,824 ไร$ ภายใตความดู และของสํ า นั กงานสภา
เกษตรกรจังหวัดยะลา
สร" า งภาพลั ก ษณ< แ ละส7 ง เสริ ม การท7 อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต" สรางภาพลักษณ.เพื่ อส$งเสริมการท$ องเที่ ยวในจังหวัดชายแดนภาคใตใหกลับมาเหมือนเดิมโดยเร็ ว
โดยเชิญ ผูแทนสาวงามจาก 77 จังหวัด เผยแพร$และบอกเล$าถึงเรื่องราว วัฒนธรรม แหล$งท$องเที่ยวที่สวยงาม
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อดึงดูดนักท$องเที่ยวจากต$างพื้นที่ สามารถกระตุนใหเกิดความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจและการท$องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใตใหดีขึ้น และเผยแพร$แหล$งท$องเที่ยวใหเป>นที่รูจัก
แพร$หลาย ส7งเสริมและพัฒนาศักยภาพด"านการท7องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต" ผ$านกิจกรรม

คาราวาน Big-Bike ไทย–มาเลเซีย, การจัดการแข$งขันออฟโรด Southern Thailand 4x4 Off-road Asian
Challence 2019, การจัดทําวารสารปริทรรศน.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตปAที่ 2
จํานวน 2,000 เล$ม เพื่อเผยแพร$ขอมูลข$าวสารดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และการดําเนินงานของ
ศอ.บต. ภายใตนโยบายของรัฐบาล ทําใหเกิดเชื่อมต$อการทํางานร$วมกับระหว$าง ศอ.บต. กับประชาชน
- ส7งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล โดยการ จัดตั้งศูนย<อํานวยการบริการฮาลาล
คณะกรรมการกลางอิ สลามแห7 งประเทศไทย 5 จั งหวั ดชายแดนภาคใต" ณ อํ าเภอจะนะ จั งหวั ดสงขลา
เพื่ออํานวยความสะดวกในการออกตราสัญลักษณ.ฮาลาลใหแก$ผูประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
พัฒนาเชฟฮาลาลเพื่อขั บเคลื่อนอุ ตสาหกรรมท$องเที่ ยวและการบริ การของประเทศไทย จํ านวน 65 คน
ส7ง เสริม และกระจายสิน ค"า ฮาลาลที ่ผ ลิต ภัณ ฑ.จ าก 3 จัง หวัด ชายแดนภาคใต ณ ที่ทํา การไปรษณี ย.
รวมจํานวน 150 แห$ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ จะส$งเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเป>นศูนย.กลางธุรกิจฮาลาล โดยการวางระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาซึ่งเป>นที่ตองการของตลาดในพื้นที่และ
ตลาดประเทศเพื่อนบาน โดยการประสานงานกับสํานักจุฬาราชมนตรี จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ในพื้ น ที่ กรมการคาต$ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย. กระทรวงต$ า งประเทศ ฯลฯ เพื่ อร$ ว มหารื อ กํ า หนด
ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลใหเป>นรูปธรรมโดยเร็ว
- การส7 ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ธุ ร กิ จ รุ7 น ใหม7 ไดดํ า เนิ น การผลั ก ดั น กิ จ กรรมต$ า งๆ
อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดวยธุรกิจเริ่มใหม$ (Startup) ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย$อม (SME) และตลาด Online
โดยร$ ว มกั บ หน$ ว ยงานเกี่ ย วของ เช$น กระทรวงวิ ทยาศาสตร. และเทคโนโลยี สภานวั ต กรรมแห$ งชาติ และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อสรางช$องทางการกระจายสินคาในพื้นที่ออกสู$ตลาดภายนอก และการสรางงานใหกับ
คนรุ$ นใหม$ ทั้ งนี้ ในปA งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ดํา เนิ นการผลิ ต บ$ มเพาะ และสรางธุ รกิ จไดกว$ า
๑๓๐ คน สามารถประสบความสําเร็จทางธุรกิจเป>นแรงจูงใจใหกับเยาวชนในพื้นที่ จํานวน ๓๐ คน
- การบริ ห ารจั ด การขั บ เคลื่ อ นเมื อ งต" น แบบสามเหลี่ ย ม มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ดําเนินการในฐานะฝL ายเลขานุการคณะอนุ กรรมการโครงการเมืองตนแบบ สามเหลี่ ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื น
โดยการอํานวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน และสรางการรับรูโครงการเมืองตนแบบ ณ อําเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อสรางการรับรูและสรางความเขาใจ กลไกระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับหมู$บาน
จํานวน 35 เวที ผลิตสื่อรายการสารคดีสั้น “การขยายเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู$เมือง
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จะนะ เมืองตนแบบกาวหนาแห$งอนาคต” เพื่อเผยแพร$ประชาสัมพันธ. “โครงการฯ ใหสาธารณชนรับรูและ
รับทราบ
- การส7 งเสริ มศั กยภาพการท7 องเที่ ยวสามเหลี่ ยมเศรษฐกิ จ มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
ดําเนินการพัฒนาแหล$งท$องเที่ยวในอําเภอเบตง จํานวน 2 แหล$ง ไดแก$ ชุมชนท$องเที่ยวบ$อน้ําพุรอนบานนากอ
และชุมชนท$องเที่ยวหมู$บานจีนฮากกา กม.4 ผ$านกิจกรรมสําคัญ ไดแก$ การส$งเสริมการจัดทําแผนส$งเสริม
การท$องเที่ยวใหกับชุมชน, อบรมมัคคุเทศก.ชุมชน โดยคัดเลือกจากเยาวชนในชุมชน จํานวน 70 คน ส$งผลให
ชุ ม ชนเปH า หมาย ไม$ น อยกว$ า 8 ชุ ม ชน มี ค วามพรอมและมี ศั ก ยภาพสามารถยกระดั บ เป> น ชุ ม ชนนํ า ร$ อ ง
ดําเนินการตามเปHาหมายการเป>นชุมชนท$องเที่ยวที่สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองไดอย$างยั่งยืน

- ชดเชยส7วนต7างเบี้ยประกันภัยทรัพย<สินคุ"มครองภัยก7อการร"าย ภายใต"มาตรการ
สําหรับ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต" ผลการดําเนินงานที่ผ$านมา (ตุลาคม 2550 –
กันยายน 2562) จากขอมูลสถิติการขอรับเงินชดเชยส$วนต$างเบี้ยประกันภัยทรัพย.สินคุมครองภัยก$อการราย
ของผู ประกอบการในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ ประกอบดวย จั ง หวั ด ยะลา ปตตานี นราธิ ว าส สตู ล
และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ในปA 2550 – 2562 จํานวนทั้งสิ้น 2,379 ราย โดยในปAงบประมาณ
2562 ไดชดเชยส$วนต$างเบี้ยประกันภัยฯ ใหกับผูประกอบการ จํานวน 365 ราย

3. งานบริการด"านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต" ขับเคลื่อนสวัสดิการ

ของรั ฐ ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใตใหเขาถึ ง ประชาชนอย$ า งทั่ ว ถึ ง เป> น ธรรม โดยเฉพาะกลุ$ ม เปราะบาง
ประกอบดวย เด็กกําพรา ผูสูงอายุ สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูปLวย ติดเตียง กลุ$มผูอยู$ในภาวะพึ่งพิง และ
กลุ$ ม ผู ผ$ า นการบํ า บั ด และฟde น ฟู ย าเสพติ ด รวมทั้ ง ผู ไดรั บ ผลกระทบจากสถานการณ. ค วามไม$ ส งบในพื้ น ที่

มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
- บริการงานด"านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต" เพื่อแก"ไขป$ญหา

สาธารณสุขที่สําคัญในพื้นที่ให"ลดลง

เสริมสร"างฟSTนฟูและพัฒนาสังคมผู"ด"อยโอกาส ขยายผลโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริฯ "สิริเวชยาน" สู$การบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห$างไกล เตรียมการจัดทํารถโมบาย
เคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ซึ่งเป>นยานบริการ ทางการแพทย.ที่ไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จํ า นวน 3 คั น สนั บ สนุ น ใหกั บ จั ง หวั ด ปตตานี
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพื่อสนองแนวทางพระราชดําริฯ ในการใหบริการดานสาธารณสุขแก$ประชาชน
ในพื้นที่ห$างไกล โดยในหวงปA ๒๖๕๒ เครือข$ายบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ออกใหบริการ
ผูปLวยรวม 1,200 คน
ขับเคลื่ อนการแก"ไขป$ญหาทุพโภชนาการในพื้น ที่พิเศษพัฒนา
คุณภาพชีวิตและบูรณาการแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0–5 ปA และครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุน
การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอย$างยั่งยืน โดยร$วมกับหน$วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของสงขลา กําหนดแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาและ
กําหนดพื้นที่นําร$อง เพื่อใหกลุ$มเปHาหมายซึ่งเป>นครอบครัวที่บุตรมีภาวะทุพโภชนาการ จํานวน 510 ครอบครัว
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"ท7องฟIา พายิ้ม" โดยร$วมกับบริษัทสายการบินไทยสมายล. บริษัท
ปตท. จํ า กั ด และผู เกี่ ย วของ สานฝนเยาวชนผู ดอยโอกาส โดยการนํ า นั ก เรี ย นและผู ปกครอง (แม$ )
จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมจํานวน 50 คน ซึ่งมีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณ. ความไม$ สงบในพื้ นที่ และไม$ เคยโดยสารเครื่องบิ นมาก$ อน ไปทั ศนศึกษาเรี ยนรู และเก็บ เกี่ ย ว
ประสบการณ.น อกชั้น เรีย นจากแหล$งเรีย นรู ที่สํา คัญ ตลอดจนปลุกจิต สํานึ ก รักษ.ธ รรมชาติและสิ่ งแวดลอม
ณ จังหวัดเชียงใหม$
การยกระดั บ 1 ตํ า บล 1 รพ.สต.คุ ณ ภาพ เพื่ อขั บ เคลื่ อนงาน
ใหเป>นไปตามนโยบายสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร. ศอ.บต. ดานทรัพยากรมนุษย. และการยกระดับพื้นที่
นํ า ร$ อ งใหโรงพยาบาลส$ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจํ า ตํ า บล (รพ.สต.) มี ศั ก ยภาพในการใหบริ ก ารประชาชน
อย$างเท$าเทียม ทั่วถึง เป>นธรรม
ขยายผลสถาบันศึกษาปอเนาะและ ศาสนสถานในชุมชน เพื่อ
ส$งเสริมการดูแลผูสูงวัยและคนไรที่อยู$อาศัยอย$างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณใหกับ
สถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน 16 แห$ง กลุ$มผูสูงอายุ (ไรที่อยู$อาศัย) ไดรับการพัฒนาอาชีพและมีที่อยู$อาศัย
จํานวน 780 คน
สนับสนุ นอุ ปกรณ< เพื่ อการช7วยเหลื อและฟSTนฟูสมรรถภาพ เด็ ก
พิการ สนองแนวพระราชดําริฯ “เกาอี้สุขใจ สู$ รองเทาสั่งตัด” ปAที่ 3 เพื่อฟdeนฟูสภาพเด็กพิการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมอบกายอุปกรณ.และเครื่องช$วยความพิการ “เกาอี่สุขใจ สู$ รองเทาสั่งตัด”ใหเด็กพิการ
จํานวน 185 คน
บูรณาการแก"ไขป$ญหาภัยคุกคามทางสุขภาพของหน7วยงานรัฐ
และภาคีเครือข7ายของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต" สืบเนื่องจากการแพร$ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต ร$วมกับหน$วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ กําหนดเปHาหมายให “พื้นที่ปลอดโรคหัดภายในปA
2563” โดยจัดตั้งศูนย.ประสานงานการปHองกันและแกไขปญหาการแพร$ระบาดของโรคหัด เพื่อใหทุกภาคส$วน
ร$วมมือกันรณรงค. ประชาสัมพันธ. และสรางความเขาใจเกี่ยวกับโรคหัด ส$งผลใหการแพร$ระบาดของโรคมี
แนวโนมลดลง
อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนวัสดุทางการศึกษาเพื่อนองที่
ขาดแคลนทุนทรัพย.ในพื้นที่จังหวัดปตตานี ผ$านเหล$ากาชาดจังหวัดปตตานี ใหกับนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห. 4 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี จํานวน 45 คน
การบูรณาการเสริมสร"างความเข็มแข็งและความร7วมมือระหว7าง
หน7วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเพื่อยกระดับการอยู$ร$วมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมสําหรับพื้นที่พิเศษที่
ไดรับผลกระทบ
สนับสนุนบุคลากรวิชาชีพเพื่อการช7วยเหลือ และฟSTนฟูสภาพเด็ก
พิการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต" จํานวน 10 อัตรา เพื่อดูแลและฟdeนฟูเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการ
ทั่วไป ในความรับผิดชอบของศูนย.การศึกษาพิเศษ 5 จังหวัด มีผูพิการคนพิการและผูปLวยติดเตียง ไดรับการ
ดูแลและฟdeนฟูสภาพ จํานวน 2,300 คน
การพั ฒ นาศู น ย< เ ด็ ก กํ า พร" า ต" น แบบนํ า ร7 อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต" โดยการสนับสนุนงบประมาณกับศูนย./มูลนิธิ/สมาคม ที่ทําหนาที่ดูแล เยาวชน/เด็กกําพรา
เด็กยากจน–ยากไร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเป>นตัวกลางในการพัฒนาและยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ$มเด็กกําพรา โดยมีศูนย.เด็กกําพราในความรับผิดชอบ จํานวน 11 แห$ง
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

4. งานการศึกษาที่สอดคล"องกับอัตลักษณ<ในพื้นที่

ส$ งเสริ มการการศึ กษาให
สอดคลองกับอัตลักษณ. ในพื้นที่โดยส$งเสริมการเรียนรูใหประชาชนในพื้นที่เขาใจบทบาทการอยู$ร$วมกันของ
สังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานอัตลักษณ.ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความตองการของทองถิ่น
- ส7งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู"ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถด"านภาษาไทย
โดยบูรณาการร$วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
นักเรียน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๘ แห$ง ซึ่ง ศอ.บต. ไดจัดหาครูสอนภาษาไทยที่มีความรู
จบการศึกษาดานภาษาไทยโดยตรง ไปประจําทุกโรงเรียนและมีการฝ™กอบรม/ติว เขมการสอนทุกรูปแบบ
ประเมินผล ทุกระยะ ซึ่งจากการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ปรากกฎว$ามีพัฒนาการเรียนภาษาไทยที่
สูงขึ้ นอย$า งชัด เจน จากเดิ มจํ านวนนั กเรียนอ$า นไม$ออกเขีย นไม$ไดจํา นวน ๕๖ คน คิด เป> นรอยละ ๓๗.๐๙
หลังจากไดรับการสนับสนุนตามโครงการแลว ปรากฏว$าจํานวนนักเรียนที่อ$านไม$ออกเขียนไม$ได ลดลงเหลือ
29 คน คิดเป>นรอยละ 19.21
- สนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการใช"สื่อส7งเสริมพัฒนาการการเรียนรู"ตามช7วงวัย
การใช"ภาษาไทยให"กับเด็กก7อนวัยเรียนและผู"ปกครอง เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยไดทั้งในทักษะ ฟง พูด อ$าน
เขียน และปรับรูปแบบการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู และการมีส$วนร$วมของผูปกครองและ
ชุมชน จํานวน 60 แห$ง ประกอบดวย จังหวัดยะลา 12 แห$ง จังหวัดปตตานี 17 แห$ง จังหวัดนราธิวาส 25
แห$ง และจังหวัดสงขลา 6 แห$ง โดยไดสนับสนุนงบประมาณให"ศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเปVนศูนย<เด็ก
เล็กนําร7องในการสร"างการเรียนรู"วิถีชีวิตและยอมรับการอยู7ร7วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให"กับเด็กเล็ก โดย
ใชการทักทาย และแสดงออกทางการทักทายอย$างนอย 2 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาพื้นถิ่น และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเป>นสื่อกลางที่เชื่อมโยงใหเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และชุมชนยอมรับสังคมพหุ
วัฒนธรรมและสามารถอยู$ร$วมกันไดอย$างสงบสุข

5. งานเสริมสร"างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข"มแข็ง มุ$งเนนการอยู$ร$วมกันอย$างสันติสุข

ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
และลดความแปลกแยกทางสังคม แยก มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้

- การส7 งเสริ มวิ ถี มุสลิ ม สนั บ สนุ น ใหประชาชนที่ นั บ ถื อศาสนาอิ ส ลามดํ า เนิ น ชี วิ ต
ไดอย$ า งปกติ สุ ข สามารถจั ด กิ จ กรรมไดอย$ า งเต็ ม ที่ ภาครั ฐ ดู แ ลสนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวกเพิ่ ม เติ ม
อาทิ สนับสนุนส$งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ.และ อุมเราะห.
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยคัดเลือกชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู$ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ปAละจํานวน
๑40 คน (ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนด โดยปA พ.ศ. 2562 มีผูแสวง
บุญจากประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัจญ. รวมจํานวน ๘,๔๐๐ ราย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมงานเมาลิด
กลางแห$งประเทศไทย ฮิจเราะห.ศักราช 1440 การอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพภายหลังการเขาสุนัต
แก$โต•ะมูเด็ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประชารัฐร$วมใจสู$เดือนรอมฎอนสันติสุขประจําฮิจเราะห.
ศักราช 1440
- การส7งเสริมวิถีพุทธ สนับสนุนใหประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธดําเนินชีวิตไดอย$าง
ปกติสุข สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาไดอย$างเต็มที่ ภาครัฐก็ดูแลใหการสนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ ศอ.บต.
ไดสนับสนุนส$งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่นับถือศาสนาพุทธ ไปปฏิบัติธรรมและศึกษา
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

แหล$งสังเวชนีย สถาน ๔ ตํา บล ณ ประเทศอิ นเดีย -เนปาล เปHา หมายผู เขาร$ วมกิ จกรรม จํ านวน 220 คน
โดยคั ด เลื อ กจากกลุ$ ม ผู ไดรั บ ผลการทบฯ โดยการเยี ย วยาจิ ต ใจ กลุ$ ม ผู สู ง อายุ ที่ ต กอยู$ ใ นภาวะลํ า บาก
กลุ$มเยาวชน รุ$นใหม$ผูสนใจกิจกรรมทางศาสนา กลุ$มขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ใน จังหวัดชายแดนภาคใต
- ส7งเสริมและพัฒนาศักยภาพด"านการกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต" สนับสนุนการ
แข$ ง ขั น กี ฬ าทุ ก ประเภทเพื่ อ เสริ ม สรางสั น ติ สุ ข ใน จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต อาทิ การแข$ ง ขั น ฟุ ต บอล
“PEA YALA FA CUP” ครั้งที่ 19 การแข$งขันฟุตบอลระดับยุวชนอายุไม$เกิน 12 ปA “SBPAC Cup”
การแข$งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019”
การแข$งขันยิงธนูพื้นเมือง มหกรรมวอลเล$ย.บอล จังหวัดชายแดนภาคใต 2019 เป>นตน ส7งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสนับสนุนอุปกรณ.เครื่อง
เล$นสําหรับสนามเด็กเล$นประจําตําบล จํานวน 37 ตําบล 37 ชุด และกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานดนตรี
เพื่อชุมชน
- การส7 ง เสริ ม กิ จ กรรมชาวไทยเชื้ อ สายจี น โดยสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมต$ า งๆ
เช$น ในเทศกาลวันตรุษจีน-สารทจีน จัดงานพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และส$งเสริมการอยู$ร$วมกันไดในสังคม
พหุวัฒนธรรม
- สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู7ใจใต"” รุ7นที่ 35 และรุ7น 36
รวมจํานวน 640 คน โดยตั้งแต$ปA พ.ศ. 2548 เป>นตนมา มีเยาวชนเขาร$วมจํานวน 8,026 คน ซึ่งในอนาคต
กลุ$มเยาวชนเหล$านี้สามารถเป> นตัวแทนเยาวชนในพื้นที่ จังหวั ดชายแดนภาคใต ในการเป>นสื่ อกลาง เผยแพร$
ทัศนคติที่ดีในการสานต$อการอยู$ร$วมกันภายใตสังคม พหุวัฒนธรรมต$อไป
- สนับสนุนเงินอุดหนุนแก7องค<กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต" เพื่อร$วมกัน
แกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดสันติสุขอย$างยั่งยืน โดยอุดหนุนองค.กรอิสลามประจําจังหวัด 5
จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 37,585 คน
- การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตกลุ7 มชาติ พันธุ< มานิ (โอรั ง อั สลี ) จั งหวั ดชายแดนภาคใต"
ร$วมกับหน$วยงานต$างๆ โดยเฉพาะฝLายปกครองในพื้นที่จัดที่พักชั่วคราว จัดทําหนังสือรับรองชั่วคราวเพื่อความ
สะดวกในการรักษาพยาบาล ส$งเสริมอาชีพใหกับกลุ$มชาติพันธุ.มานิ บานนากอ ตําบลอัยเยอร.เวง อําเภอเบตง
จังหวัดยะลา จํานวน 1 กลุ$ม 50 คน ยกระดับในการสรางผลิตภัณฑ.ชุมชนโดยกลุ$มชาติพันธุ.มานิ รวมถึงการ
จัดทําศูนย.เรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนแบบ (นําร$อง) ในการพัฒนากลุ$มชาติพันธุ.มานิ เพื่อขยายผลต$อใน
การช$วยเหลือกลุ$มไทยมานิกลุ$มอื่นต$อไป

6. งานเสริมสร"างหมู7บ"านชุมชนให"เข"มแข็ง สรางความมั่นคงและปลอดภัยในชุมชน

เพื่อใหหมู$บาน/ชุมชน มีส$วนร$วมในการการบูรณาการการทํางานร$วมกันในพื้นที่เนนกระบวนการ สรางความ
เข็มแข็งในการ เฝHาระวัง ปHองกัน และแกไขปญหาดานภัยคุกคามต$อคุณภาพชีวิตและบั่นทอนการพัฒนา
ของชุมชน มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
- “ขยายผลการพั ฒนาหมู7 บ"า น/ชุ มชนเข" มแข็ ง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ งยื น ” โดยใช
กระบวนการคัดเลือกหมู$บานเปHาหมาย (พื้นที่เร$งรัดการพัฒนาและพื้นที่เสริมสรางการพัฒนาตามที่ กอ.รมน.
กํา หนด) ประจํา ปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํ านวน 80 หมู$ บานในพื้ น ที่ 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต และ
4 อําเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา สะบายอย นาทวี) เพื่อขยายผลการพัฒนาหมู$บาน/ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ.ที่ ศอ.บต. กําหนด
- การพัฒนาเสริมสร"างความปลอดภัยและความเข"มแข็งระดับตําบล (ตําบลสันติธรรม)
โดยบูรณาการงานในมิติดานความมั่นคงและมิติดานการพัฒนา โดยใชฐานของตําบลเป>นศูนย.กลางผ$านกลไก
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

สภาสันติสุขตําบล เพื่อส$งเสริมสนับสนุนใหหมู$บาน/ตําบล มีความรูความเขาใจในการวางแผนรักษาความ
ปลอดภัย และความเขมแข็งในพื้นที่ตนเอง โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
ส$งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนตําบลดานความปลอดภัยผ$านกลไก
สภาสันติสุข ตําบลจํานวน 282 ตําบล มีกิจกรรมที่ดําเนินการ จํานวน 879 กิจกรรม ประชาชนเขาร$วม
จํานวน 173,125 คน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูผ$านการบําบัดรักษาและฟdeนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติ ด เพื่ อหนุ น เสริ ม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการลดกลุ$ มเปH า หมายที่ สุ$ มเสี่ ย ง โดยดํ า เนิ น การฝ™ กอาชี พ
ใน 7 สาขาวิชา โดยฝ™กอบรมวิชาชีพ กลุ$มเปHาหมาย จํานวน 405 คน
สนั บ สนุ น งบประมาณขั บ เคลื่ อนโครงการตํ า บลมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
เสริมสรางการมีส$วนร$วมของทุกภาคส$วน ผ$านกลไกสภาสันติสุขตําบลใหมีความเขมแข็ง ตําบลตนแบบนําร$อง
จํานวน 122 ตําบล โดยการบูรณาการหมู$บานเขมแข็ง ชุมชน พหุวัฒนธรรม ชุมชนไทยพุทธถดถอย และ
เปราะบาง และพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กที่มีการพัฒนาและกระบวนการมีส$วนร$วมของประชาชนในพื้นที่ ที่ผ$าน
เกณฑ. และสามารถเป>นตําบลตนแบบการพัฒนาใหน$าอยู$และพึ่งพาตนเองได จํานวน 37 ตําบล
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู7บ"าน (พนม.) ไดสนับสนุนหมู$บาน
ใหมีความรูในการจัดแผนพัฒนาชุมชน หมู$บานเขมแข็ง และลดการพึ่งพาจากรัฐ สามารถพึ่งพาตนเองในระดับ
หนึ่งและพัฒนาใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต โดยขับเคลื่อนกิจกรรมการมีส$วนร$วมของประชาชนใน
ระดับ หมู$บาน และสนับ สนุน งบประมาณเพื่อจั ดทําแผนงาน/โครงการในการแกไขปญหา และสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้ น ที่ ห มู$ บ าน ตามกรอบแนวทางที่ ศอ.บต. กํ าหนด ครอบคลุ ม 5 ดาน ไดแก$
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี รวมทั้งสิ้น 2,072 กิจกรรม

7. งานสร"างความเข"าใจของประชาชนในและนอกพื้นที่ พัฒนาการประชาสัมพันธ.เชิงรุก

โดยหน$ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มุ$ ง มั่ น สรางความเขาใจต$ อ ประชาชนในและนอกพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
อย$างต$อเนื่อง พัฒนารูปแบบและช$องทางการสื่อสารที่เขาถึงประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการสรางความเขาใจ
เพื่อมุ$งปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ$มเปHาหมายใหยุติแนวคิดและวิธีการใชความรุนแรง สรางการรับรู
ความเขาใจกับประชาชน ภาคประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อสรางความร$วมมือ
ในการมีส$วนร$วมในการแกไขปญหา สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของภาครัฐใหแก$ประชาชน
และเยาวชนที่ศึกษาต$อในต$างประเทศ เพื่อร$วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ และสรางความเขาใจ
กับเยาวชนโดยการใชกีฬาเป>นสื่อ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
- การประชาสัมพันธ<เพื่อสร"างความเข"าใจและสร"างทัศนคติที่ดีในการแก"ไขป$ญหา
จังหวัด ชายแดนภาคใต" เพื่อเป> นแนวทางการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการแกไขปญหาความขั ดแยง โดยสัน ติวิ ธี
ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส$วนอื่นๆ มีความเขาใจและใหความร$วมมือกับภาครัฐในการแกไขปญหาและ
ประเด็นปญหาสถานการณ.ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ไม$ถูกหยิบยกเขาสู$เวทีขององค.กรระหว$างประเทศ
โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
ผลิตและเผยแพร$รายการสื่อวิทยุกระจายเสียง และระบบวิทยุออนไลน.
ภาคภาษาไทย จํ านวน 13 สถานี และภาคภาษามลายู จํ านวน 8 สถานี โดยการประชาสัมพันธ. เผยแพร$
ผลดําเนินงานของภาครัฐใน การแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

จัดอบรมเครือข$ายนักประชาสัมพันธ. จํานวน 4 ครั้ง
ผลิตและเผยแพร$สารคดีเชิงข$าว จํานวน 6 รายการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ.สรางความเขาใจในการแกไขปญหาและพัฒนา
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ดํ า เนิ น การประชาสั มพั น ธ. ผ ลการดํ า เนิ น งานของ ศอ.บต. เผยแพร$ ข$ า วสารการ
ดํ า เนิ น งาน ของ ศอ.บต. ในหนั ง สื อ พิ ม พ. ส$ ว นกลางและทองถิ่ น รวม 5 ฉบั บ ๆ ละ 8 ครั้ ง จั ด บอร. ด
ประชาสัมพันธ.สรางการรับรูผลการดําเนินงานพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 8 ปHาย/ครั้ง จํานวน
6 ครั้ง และโปสเตอร.ประชาสัมพันธ. จํานวน 1 ปHาย/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง
ลงพื้น ที่ จัด กิ จ กรรมวิ ทยุ สัญ จร ถ$ า ยทอดเสี ยงผ$ า นสถานี วิ ทยุ ศอ.บต.
และระบบออนไลน. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยไดจัดกิจกรรมสัญจรแลว 5 ครั้ง

8. งานความเข"าใจของหน7วยงาน/องค<กรต7างประเทศ สรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานของภาครัฐใหแก$ประชาชน และเยาวชนที่ศึกษาต$อในต$างประเทศ เพื่อร$วมมือและ
สนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
- เสริมสร"างความสัมพันธ<กับประเทศเพื่อนบ"านและโลกมุสลิม
ให" ก ารต" อ นรั บ คณะเอกอั ค รราชทู ต นานาชาติ ป ระจํ า ประเทศไทย
เพื่อชี้แจงขอมูล ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสถานการณ.ความไม$สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก$ คณะ
ผูแทน สหราชอาณาจักร คณะอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศ คณะเอกอัครราชทูต
ประเทศมาเลเซีย องค.กรระหว$างประเทศ ไดแก$ คณะ OIC ผูแทนจากธนาคารโลก (World Bank) ผูแทนจาก
องค.การช$วยเหลือเด็กระหว$างประเทศ (Save the Children International) ผูแทนจากองค.การทุน
เพื่อสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย (UNICEF) คณะ UNDP และคณะ ICR รวมถึงบุคคลสําคัญทั้งในและ
ต$ า งประเทศ ไดแก$ คณะนั ก ธุ ร กิ จ จากเมื อ งการาจี ประเทศปากี ส ถาน สื่ อ มวลชนตุ ร กี สื่ อ มวลชนจาก
ซาอุดิอาระเบีย บริษัท China Energy (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท DUTA KElANA ประเทศมาเลเซีย
ประสานทุ นการศึ กษาให" แก7 นั กศึ กษาไทยจั งหวั ดชายแดนภาคใต" ใน
ต7างประเทศ ดานความร$วมมือดานการศึกษากับมหาวิทยาลัยขององค.กรอิสลามอินโดนีเซีย (Muhammadiyah)
โดยมี นักเรียนที่สนใจศึกษาต$อทุนฯ จํานวน 50 คน โดยเป>นความร$วมมือระหว$าง ศอ.บต. และองค.กร
Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก$นักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใตใหไดไปศึ ก ษาต$ อ ในคณะ หรื อ สาขาวิ ช าต$ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย องค. ก ร
Muhammadiyah ทั้ง 13 แห$ง
- จัดให"มีบุคลากรในพื้นที่ที่มีความเข"าใจในอัตลักษณ<และวัฒนธรรม จํานวน 148
ราย ประจําศูนย<บริการต7างๆ ของหน7วยงานรัฐ ประกอบดวย สํานักงานที่ดิน โรงพยาบาล สถานีตํารวจภูธร
ศาลจั งหวั ด สํ า นั กงานคณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า จั งหวั ด ในพื้ น ที่ 37 อํ า เภอในจั งหวั ด ปตตานี ยะลา
นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย) เป>นสื่อกลางที่นํา
ขอมูลข$าวสาร ในเชิงบวก และเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ไปเผยแพร$ประชาสัมพันธ.
ใหประชาชนทั่วไปไดรับรู และเขาใจ และเป>นตัวเชื่อมประสานระหว$างหน$วยงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
- การขับเคลื่อนการมีส7วนร7วมของภาคประชาสังคมในการแก"ไขป$ญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต" โดยการสนับสนุนงบประมาณใหกลุ$ม จํานวน 40 องค.กร 4,000 คน เพื่อเป>น
เครือข$ายองค.กรที่สนับสนุนการทํางานของภาครัฐ
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

9. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย"งโดยสันติวิธี สนับสนุนการเปaดพื้นที่พูดคุย

เพื่อสันติสุขทุกระดับ เสริมสรางความเขาใจของบุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และผูเห็นต$าง
ใหมีความรูความเขาใจสถานการณ.ปญหาในพื้นที่ เสริมสรางกิจกรรมร$วมกันระหว$างภาครัฐและประชาชน
และพัฒนากลไก และจัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพใหสนับสนุนการพุดคุยเพื่อสันติ
สุขกับผูมีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ.ต$างจากฝLายรัฐทั้งในและต$างประเทศ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ดังนี้
- สรางความเขาใจและสรางองค.ความรูดานสันติวิธีแก$กลุ$ม/องค.กรต$างๆ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 5 รุ$น ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรวมถึงแนวทางในการสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข
โดยมีการจัดประชุมจํานวน 6 ครั้ง กลุ$มเปHาหมาย 800 ราย
- สนับสนุนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขในระดับพื้นที่ดําเนินการขยายผล
ไปสู$หมู$บานชุมชน จํานวน 20 พื้นที่นําร$อง สรางความเขาใจการมีส$วนร$วมเพื่อสรางแนวทางและความร$วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพใหกับกลุ$มผูร$วมสรางสันติสุขระดับอําเภอ จํานวน 150 คน
- ประชุ ม คณะกรรมการและสมาชิ ก ชมรมผู ร$ ว มสรางสั น ติ สุ ข ระดั บ อํ า เภอ
กลุ$มเปHาหมาย ไดแก$ สมาชิกชมรมผูร$วมสรางสันติสุขระดับ 37 อําเภอ จํานวน 222 คน เพื่อชี้แจงสรางความ
เขาใจในกระบวนการมีส$วนร$วมในการสรางความร$วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับกลุ$มร$วมสรางสันติสุขระดับ
อําเภอ และร$วมวางแนวทางการสนับสนุนช$วยเหลือสมาชิกกลุ$มต$อไป รวมถึงการสนับสนุนการฝ™กอบรมเพื่อ
สรางอาชีพใหกับกลุ$มคนที่ไดรับผลกระทบจากการใชกฎหมายพิเศษ จํานวน 100 ราย เพื่อแสดงใหเห็นว$ารัฐ
ไม$ไดทอดทิ้ง และมุ$งมั่นในการแกไขปญหาบุคคลที่กลับใจมาร$วมพัฒนาชาติ

10. งานช7วยเหลือเยียวยาผู"ได"รับผลกระทบฯ สนับสนุนช$วยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณ.ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และใหความช$วยเหลือดานมนุษยธรรมแก$ผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ.ความรุนแรง และจากการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งครอบครัวผูไดรับผลกระทบการ
ช$วยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ.ความไม$สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
ช$วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบกฎหมายและตามมติ ครม. จํานวน 349 ราย
และตามระเบียบ กพต. จํานวน 468 ราย รวม 817 ราย
ช$วยเหลือเยียวยาฟdeนฟูดานคุณภาพชีวิต จํานวน 3,259 ราย

จัดทําร$างระเบียบ กพต.ว$าดวยการใหความช$วยเหลือเยียวยา จํานวน 2 ฉบับ
ไดแก$ ร$างระเบียบ กพต.ว$าดวยการใหความช$วยเหลือเยียวยา ผูไดรับความเสียหาย และผูไดรับผลกระทบอัน
เนื่ องมาจากเหตุ การณ. ความไม$ ส งบใน จั งหวั ด ชายแดนภาคใต พ.ศ... และร$ างระเบี ย บ กพต. ว$า ดวยการ
ช$วยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหาย และผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ.ความไม$สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ...
ปรับปรุง แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$าดวยกองทุนสนับสนุนการใหความ
ช$ ว ยเหลื อผู ไดรั บ ผลกระทบสื บ เนื่ องจากสถานการณ. ความไม$ ส งบในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550
ใหสามารถดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาและช$วยเหลือผูไดรับผลกระทบฯ กรณีนอกเหนือระเบียบที่มีอยู$

รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

จัดทําแนวทางการปฏิบัติการใหความช$วยเหลือเยียวยาผูไดผลกระทบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
และหน$วยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
นํ าระบบการบริ หารจั ดการรายกรณี และครอบครั ว (Case and Family
Management) มาใช โดยบูรณาการร$วมกับสมาคมวิชาชีพ อาทิ สังคมสงเคราะห. จิตวิทยา พยาบาลและ
การแพทย. ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาและใหความช$วยเหลือรายกรณี-ครอบครัว เพื่อใหการใหความ
ช$วยเหลือบุคคลผูไดรับผลกระทบฯ ไดมีการช$วยเหลือที่สอดรับกับความจําเป>น ความตองการ ศักยภาพและ
โอกาสการพัฒนา

11. งานพัฒนาทักษะเจ"าหน"าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต"

วางระบบการฝ™กอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเป>นไปอย$างมีมาตรฐาน
และมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดกลุ$มเปHาหมายที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใตกลุ$มต$างๆ ใหมีความรู ทักษะ ความชํานาญเฉพาะและเพียงพอต$อการนําไปใชขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน และส$งต$อใหทุกหน$วยงานปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับการฝ™กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ที่ทุกหน$วยงานถือปฏิบัติร$วมกัน เช$น หลักสูตรการฝ™กอบรมและพัฒนาขาราชการที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตใหเรียนรูวิถีชีวิต ความเป>นอยู$ ศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ โดยได"มีการอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข"องในหลักสูตรต7างๆ ดังนี้
หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ทีมนักบริหาร จชต.)
หลักสูตรพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานส$วนทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
หลักสูตรสมรรถนะที่จําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานแก$บุคลากรภายใน ศอ.บต
หลักสูตรพัฒนาเจาหนาที่สถาบันพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐฝLายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต.”และขาราชการจิตสาธารณะ
การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
(สปชต.) ปAงบประมาณ 2562
โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวของ เขารับการอบรมฯ แยกเป>นเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
จํานวน 2,275 คน โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สปชต.) ปAงบประมาณ 2562 (บูรณาการร$วมกับ กพ.) จํานวน 1,800 คน กลุ$มนักธุรกิจ
จํานวน 100 คน และกลุ$มเยาวชน จํานวน 523 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,300 คน

รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

ก"าวย7างต7อไปของการขับเคลือ่ นการพัฒนาในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต"
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศอ.บต. พรอมดวยผู ว$ า ราชการจั ง หวั ด ทั้ ง ๕ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต ผูแทนหอการคา สภาอุตสาหกรรมการท$องเที่ยว สมาคมประมงสถาบันเกษตร และทุกภาคส$วน
ไดเสนอขอมูลการพัฒนา และขอเสนอ ที่ตองการใหรัฐบาลร$วมขับเคลื่อนผ$านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว$าการ
กระทรวงพาณิชย. (นายจุรินทร. ลักษณวิศิษฎ.) พรอมดวยรัฐมนตรีช$วยว$าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
รัฐมนตรีช$วยว$าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ. บุญญามณี) โดยมีขอเสนอที่สําคัญของ ศอ.บต. ๖ ประเด็น
ไดแก$
๑. จัดทําแผนความเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนส$งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตใน ทุกมิติ ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางรางและทางอากาศ (Transport Connectivity) โดยมอบหมาย
ให ศอ.บต. ร$วมกับ จังหวัดชายแดนภาคใต และกระทรวงคมนาคม เร$งรัดจัดทําแผนแม$บทดานความเชื่อมโยง
การคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเสนอเขาแผนงานภายใตยุทธศาสตร.การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส$งของไทย ระยะ ๒๐ ปA รวมทั้ง ใหมีบทบาท กํากับ และติดตามการทํางานใหเป>นไปตามแผนอย$างเป>น
รูปธรรม
๒. ใหเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด$า นพรมแดน ๔ แห$ งในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดน
ภาคใต มีเปHาหมายเพื่อยกระดับการใหบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เบื้องตน เห็นควรมีขอเสนอ ดังนี้
๒.๑ ใหยกเลิกจัดเก็บค$าธรรมเนียมวีซ$าหนาด$าน (Visa On Arrival) ที่จะหมดใน
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๙.๗๓(๑๔)/๒๐๒๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒.๒ ใหยกเลิ กการจั ด เก็ บ ค$ า ล$ ว งเวลาตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๓
๒.๓ ใหมีการศึกษาเป>นการเร$งด$วน เพื่อวางแนวทางการอํานวยความสะดวกใหกับ
นักท$องเที่ยวที่เดินทางผ$านด$านชายแดน เช$น เพิ่มการใหวีซ$ากับนักท$องเที่ยว เพื่อใหสามารถเดินทางในพื้นที่
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต เชื่ อมโยงมาเลเซี ย -สิ ง คโปร. ในครั้ งเดี ย วเพื่ อกระตุ นการท$ องเที่ ย วทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ และการอนุ ญาต ใหขาราชการจากประเทศมาเลเซี ย สามารถเดิน ทางเขา-ออกในพื้น ที่
ประเทศไทย (อาจจะเฉพาะในพื้นที่ดานอนุญาต หรือ อาจจะกําหนดเป>นจํานวนกิโลเมตรที่อนุญาตใหเดิน
ทางเขามาในพื้นที่ประเทศไทยได) ทั้งนี้ โดยไม$มีการตรวจหนังสือเดินทาง แต$ใหใชการแสดงบัตรขาราชการ
โดยในอนาคตจําเป>นจะตองนําเทคโนโลยี มาปรับใช เพื่อความถูกตองและสะดวดรวดเร็ว
๓. กําหนดใหพื้นที่พัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เป>นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่
สามารถกําหนดกรอบแนวทาง การบริหารและการพัฒนาพื้นที่นั้นไดตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับนัยการ
กระจายอํา นาจการบริหารราชการ จากส$ วนกลางไปยังพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตามมาตรา ๑๘ แห$ ง
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบกาวกระโดด
ครอบคลุมไปยังการพัฒนาในมิติอื่นๆ ที่เชื่อมโยง กันอย$างเป>นหนึ่งเดียวและเชื่อมั่นว$าจะนําไปสู$การสรางความ
เชื่อมั่นของทุกภาคส$วนที่เกิดผลต$อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป>นอยู$ของประชาชนที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เบื้องตน
ไดดําเนินการนําร$องในพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งกําหนดใหเป>นเมืองตนแบบ “อุตสาหกรรมกาวหนา
แห$งอนาคต” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะมีการขยายผลไปยัง ๑๓ เขต
เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตามที่เสนอขางตน
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๔. เร$งรัดใหหน$วยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ใหกับประชาชนอย$างเป>นระบบและครบวงจร เช$น การจัดสรรที่ดินทํากิน การออกโฉนด
รับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากิน ใหกับประชาชน การส$งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดแน$นอนใหกับ
ประชาชน การบริหารจัดการน้ําเพื่อการ เกษตรอุปโภคและบริโภคเป>นตนซึ่งเป>นการทํางานที่ครบวงจรการ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกไข ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
๕. สนับสนุนใหขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟHาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
อย$างเป>นระบบ และครบวงจรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ขณะนี้อยู$ระหว$างการทบทวนตามความเห็นของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ และจะเสนอเขาสู$การประชุมคณะรัฐมนตรี ประมาณ
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒)
6. มอบหมายใหทูตพาณิชย.ในประเทศต$างๆ เป>น “ทูตพาณิชย<เชิงรุก” โดยใหนําสินคาและ
บริการที่ผลิต ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไปสู$ตลาดต$างประเทศภายใตประเทศที่ตนเองรับผิดชอบ อย$าง
นอยประเทศ ละ ๑ ผลิตภัณฑ./บริการ เพื่อเพิ่มกําลังซื้อสินคาภายในพื้นที่เชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตของพี่นอง
เกษตรกรและ เชื่อมโยงการตลาดต$างประเทศที่เขาถึงประชาชนตามแนวทาง “การตลาดนําการผลิต” พรอมนี้
อาจจะพิจารณา กําหนดเมืองคู$การพัฒนาในระดับอําเภอ/จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกิดการคาระหว$าง
ประเทศในระดับพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศโลกมุสลิมซึ่งจะเป>นการใชมิติการคาเป>นส$วนหนึ่งของการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่มาข"อมูล : ทิศทางและความคืบหน"าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต" ป 2562
******************************
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รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการภายใต'แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต'
ของ ศูนย<อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต'
(ระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมาณที่ได'รับการจัดสรร
ศอ.บต. ไดรับการจั ดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้ น
จํ านวน 2,092.9025 ลานบาท (งบประมาณตามพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไดรับจัดสรร จํานวน 2,080.0699 ลานบาท และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป/น
คาใชจายในแผนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 12.8326 ลานบาท) ประกอบดวย 3 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนบุคลากร
ภาครัฐ งบประมาณ 86.4793 ลานบาท 2) แผนพื้นฐานดานความมั่นคง งบประมาณ 302.4811 ลานบาท
และ 3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ 1,703.9421 ลานบาท
รายละเอียดประกอบดวย 3 แนวทาง 31 รายการ ดังนี้
แนวทางดานความมั่นคง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 39.8024 ลานบาท
แนวทางดานการพัฒนา จํานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,160.8865 ลานบาท
แนวทางดานการสรางความเขาใจ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 503.2532 ลานบาท
โดย ณ 30 กั น ยายน 2562 งบประมาณรายจา0ยประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ ศอ.บต. จํานวน 2,092.9025 ลานบาท มีผลการเบิกจายในภาพรวม จํานวน 1,929.9492 ลานบาท
(คิดเป/นรอยละ 92.21 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) เงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 66.6636 ลานบาท
งบประมาณที่ไมไดเบิกจายจํานวน 96.2898 ลานบาท

งบประมาณรายจ%ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได'รับจัดสรร 2,092.9025 ล'านบาท
86.4793
302.4811

1,703.9421

แผนบุคลากร

แผนพื้นฐาน

แผนงานบูรณาการฯ
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ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การใช'จ%ายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายไตรมาส โดยเทียบเปAนร'อยละ
100 92.21
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แผน
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ผล

หมายเหตุ : เนื่องจากในหวงไตรมาสที่ 1 และ 2 นั้น ศอ.บต. อยูระหวางการปรับโครงสราง
ภายในองคB กร จึ งมีผ ลทํ าใหการเบิ กจายงบประมาณไมเป/ น ไปตามมาตรการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กําหนด อยางไรก็ตาม แมวา ศอ.บต. จะมีผลการ
เบิ กจายงบประมาณในภาพรวมต่ํ า กวาเปF าหมายเฉลี่ ย ที่ กํา หนด แต ศอ.บต. สามารถดํ า เนิน การไดบรรลุ
เปFาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กําหนด
ไว จึงเป/นไปตามมาตรการดานงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ในสวน
ของแผนงาน/โครงการ ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ นั้น ศอ.บต. ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและจะเรงรัดดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ โดยเร็วตอไป

รายละเอียดงบประมาณที่ ศอ.บต.ได'รับจัดสรรและผลการเบิกจ%าย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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รายการ
ศูนย<อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต'
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ขับเคลือ่ นการ
แกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
งบดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากรภาครัฐ ขับเคลือ่ นการ
แกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
แผนงานพื้นฐานด'านความมั่นคง
งบอุดหนุน
กอสรางสนามฟุตซอล 1 ตําบล 1 สนม
พื้นที่ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก
จังหวัดป=ตตานี
กอสรางสนามฟุตซอล 1 ตําบล 1 สนาม
พื้นที่ตําบลฆอเลาะ อําเภอแวง
จังหวัดนราธิวาส
งบรายจ%ายอื่น
คาใชจายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสา
พัฒนามาตุภูมิ
คาใชจายโครงการพัฒนาระบบราชการ
และระบบบริหารจัดการภาครัฐ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว
งบดําเนินงาน
การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อน
แกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
งบลงทุน
คาครุภณ
ั ฑB และสิ่งกอสราง
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก'ไขป7ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต'
โครงการสรางพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู$บานเป&าหมาย
งบรายจ%ายอื่น
1. โครงการคุมครองสิทธิเสรีภาพและอํานวย
ความเป/นธรรมใหกับประชาชน
โครงการเสริมสรางอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. คาชดเชยสวนตางเบี้ยประกันภัยจังหวัด

งบประมาณ
พ.ร.บ.

งบประมาณ
ที่ได'รับจัดสรร

2,080.0699 2,092.9025
73.6467
86.4793
67.4923
80.3249
67.4923
80.3249

กันเงิน งบประมาณ
เบิกจ%าย
ไว'เบิก
ที่ไม%ได'เบิก
เหลื่อมป
(ส%งคืน)
1,929.9492 66.6636 96.2898
86.3691
0.1102
80.3249
80.3249
-

6.1544
6.1544

6.1544
6.1544

6.0442
6.0442

-

0.1102
0.1102

302.4811
-

302.4811
1.5108
0.6988

290.6476
1.5108
0.6988

11.7628
-

0.0707
-

-

0.8120

0.8120

-

-

198.2793
196.5118

197.3801
195.8499

197.0088
195.8293

0.3007
-

0.0706
0.0205

1.7675

1.3803

1.0295

0.3007

0.0501

-

0.1500

0.1500

-

-

90.9331
90.9331

88.8206
88.8206

87.4237
87.4237

1.3968
1.3968

0.0001
0.0001

4.7043
10.0653
4.7043
10.0653
1,552.9325 54.9009

96.1088

13.2687
14.7696
13.2687
14.7696
1,703.9421 1,703.9421
39.8024

39.8024

30.4322

0.1465

9.2237

39.8024
39.8024

39.8024
39.8024

30.4322
30.4322

0.1465
0.1465

9.2237
9.2237

1,069.9812 42.6205

48.2849

1,160.8865 1,160.8865
328.8006
15.0000

328.8006
15.0000

326.7029
14.7798

-
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2.0977
0.2202

รายการ
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

ชายแดนภาคใต
เงินอุดหนุนแกองคBกรศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
งบรายจ%ายอื่น
โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ และตามรอยพระยุคลบาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบ
อุทยานแหงชาติบูโด - สุไหงปาดี
(อุดหนุน)
โครงการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การคาและการลงทุน
(อุดหนุน)
(ลงทุน)
โครงการสงเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล
(อุดหนุน)
โครงการสงเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุนใหม
โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมือง
ตนแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(อุดหนุน)
โครงการสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการพัฒนาสังคมผูดอยโอกาสและ
สาธารณสุขเชิงรุก
(อุดหนุน)
การจัดทําชุดอุปกรณBฟRSนฟูสภาพรถโมบาย
เคลื่อนที่ "สิรเิ วชยาน" จํานวน 3 คัน (ลงทุน)
โครงการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
(อุดหนุน)
โครงการสงเสริมคนดีมีคณ
ุ ธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตไปประกอบพิธีฮัจญB
ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหลงสังเวชนียสถาน
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬา
และนันทนาการ
(อุดหนุน)
รายการ เครื่องเลนสนาม 37 ชุด (ลงทุน)
โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุมชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี)

เบิกจ%าย

กันเงิน
ไว'เบิก
เหลื่อมป

งบประมาณ
ที่ไม%ได'เบิก
(ส%งคืน)

313.8006

311.9231

-

1.8775

832.0859
21.7440

832.0859
21.7440

743.2783
21.7408

42.6205
-

46.1872
0.0032

28.9051

26.4051

14.6501

-

11.7550

58.0000

2.5000
27.0686

2.5000
12.6553

11.9970

2.4163

13.5000
4.6507
14.4240

1.5000
13.3970
8.5500
4.9500
4.6507
7.3470

1.5000
10.7780
4.9665
4.9500
3.9153
3.0951

2.5770
-

0.0420
3.5835
0.7354
4.2519

9.1287

5.5201
0.7220

5.5200
0.7037

-

0.0001
0.0184

22.6000

15.7403

9.7255

5.7709

0.2439

-

1.4597
5.4000

1.4597
-

5.4000

0.0001
-

7.2022

7.2022

6.8774

0.2905

0.0343

5.0000

2.7880

2.6962

-

0.0917

48.0000

2.2121
46.5510

1.7621
34.1489

12.0000

0.4500
0.4021

35.0000

27.6705

27.2685

0.0320

0.3700

5.2690
2.0400

2.8895
4.4400
5.2690
2.0400

2.8895
5.2291
1.8105

4.3956
-

0.0444
0.0400
0.2295

งบประมาณ
พ.ร.บ.

งบประมาณ
ที่ได'รับจัดสรร

313.8006

รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

รายการ
18. โครงการขยายผลการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน
เขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(อุดหนุน)
19. โครงการพัฒนาเสริมสรางความปลอดภัยและ
ความเขมแข็งระดับตําบล
(ตําบลสันติธรรม)
20. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับหมูบาน (พนม.)
** คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว
** กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานการ
ปลูกไผเศรษฐกิจพืชแหงอนาคต
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต (อุดหนุน)
โครงการเสริมสรางความสัมพันธ7
และความเขาใจที่ดี
งบรายจ%ายอื่น
21. โครงการการประชาสัมพันธBเพื่อสรางความ
เขาใจและสรางทัศนคติที่ดีในการแกไขป=ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต
22. โครงการคายกีฬาเสริมสรางความเขาใจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
(อุดหนุน)
23. โครงการสานสัมพันธBสรางความเขาใจภายใน
และตางประเทศ
24. โครงการสรางความเขาใจตอนโยบายการ
แกป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
25. โครงการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคมในการแกไขป=ญหา และพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
26. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย
ภาคประชาสังคม องคBกรเอกชน และภาค
ประชาชน
(อุดหนุน)
27. โครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุข
ไปสูการปฏิบตั ิอยางเป/นรูปธรรม
(อุดหนุน)
28. โครงการสนับสนุนกลุมผูรวมสรางสันติสุขใน
ระดับอําเภอ

เบิกจ%าย

กันเงิน
ไว'เบิก
เหลื่อมป

งบประมาณ
ที่ไม%ได'เบิก
(ส%งคืน)

21.4630

20.1031

-

1.3599

263.4100

16.0000
263.4100

16.0000
251.8461

0.1575

11.4064

255.7492

255.7492

249.0701

-

6.6791

-

3.4790

1.4490

-

2.0300

-

23.9680

23.9680

-

-

503.2532

503.2532

452.5191

12.1339

38.6002

503.2532
37.0000

503.2532
37.0000

452.5191
26.4380

12.1339
4.8418

38.6002
5.7202

10.0000

9.4864

9.2700

-

0.2164

20.0440

0.5136
20.0440

0.5136
13.9503

0.4980

5.5957

14.2560

14.2560

13.8697

-

0.3863

50.0000

50.0000

49.8793

-

0.1207

15.0000

4.7280

0.7773

-

3.9507

-

10.2720

9.7563

-

0.5157

18.8000

13.4091

5.5798

-

7.8293

-

5.3909

4.9788

-

0.4121

10.0000

8.0520

0.7258

-

7.3262

งบประมาณ
พ.ร.บ.

งบประมาณ
ที่ได'รับจัดสรร

37.4630

รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

รายการ
(อุดหนุน)
29. คาใชจายในการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณBความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(อุดหนุน)
30. โครงการฝXกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในการ
แกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
31. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การจังหวัดชายแดนภาคใต
(อุดหนุน)
(ลงทุน)

1.9481

กันเงิน
ไว'เบิก
เหลื่อมป
-

งบประมาณ
ที่ไม%ได'เบิก
(ส%งคืน)
-

270.9550

262.4775

6.6201

1.8574

-

9.0450

9.0450

-

-

18.4149

18.4149

17.9420

-

0.4729

29.7383

19.7665

15.3959

0.1740

4.1966

-

9.4723
0.4995

9.4723
0.4995

-

-

งบประมาณ
พ.ร.บ.

งบประมาณ
ที่ได'รับจัดสรร

เบิกจ%าย

-

1.9481

280.0000

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต'
วัตถุประสงค<
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเป/นระบบ และมีเอกภาพ
พัฒนาการบริหารจัดการที่มุงบูรณาการภารกิจงานที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํา
ศาสตรBของพระราชามาเป/นแนวทาง ยึดมั่นในหลักสันติวิธี ที่ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งในและนอกภาครัฐ มุงขจัดเงื่อนไขที่เป/นภัยคุกคามตอสถานการณBในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สรางความเขาใจ
ตอสถานการณBความเป/นจริงที่เกิดขึ้นตอสังคมอยางถูกตอง เนนการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน
สงเสริ มอํา นวยความยุ ติธ รรมและชวยเหลื อเยี ยวยาผูไดรับ ผลกระทบอยางทั่ว ถึ ง เป/ นธรรม รวมทั้ งขยาย
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั งคม และยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชน ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา
โดยเฉพาะในสถานศึ ก ษาของรั ฐ เสริ ม สรางความรั ก ชาติ ศาสนB กษั ต ริ ยB สงเสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใต สังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
1) ประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใตมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ยB สิ น
โดยเฉพาะการปFองกันมิใหเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ 8 เมืองหลัก รวมทั้งไดรับการอํานวยความยุติธรรม และไดรับ
การชวยเหลื อเยี ย วยากรณี เ ป/ นผู ไดรั บ ผลกระทบจากเหตุ การณBความไมสงบอยางทั่ว ถึ ง ทั น ตอเหตุ การณB
ดวยความเป/นธรรมและเทาเทียม
2) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจใหมีการเติบโตเป/นลําดับ
ประชาชนไดรับการเสริมสรางอาชีพที่มั่นคง โครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาตอเนื่อง
3) ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข การศึกษา และบริการภาครัฐอยางทั่วถึง เพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ใหดี ขึ้ น และไดรั บ การสงเสริ ม ดานภาษา ศาสนา ศิ ล ปะ ประวั ติ ศาสตรB ท องถิ่ น วั ฒ นธรรม
ที่สอดคลองกับอัต ลักษณBทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นของตนเอง และดํ ารงชีวิ ต
ไดอยางมีสันติสุขภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
4) ประชาชนชาวไทยและตางประเทศ สนับสนุนการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
หน%วยงานร%วมขับเคลื่อน
หน%วยงานเจ'าภาพ
1) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
2) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3) ศูนยBอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
หน%วยงานที่เกี่ยวข'อง
: จํานวน 14 กระทรวง 50 หนวยงาน 3 สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และ 1 หนวยงานขององคBกรอิสระ
เปIาหมาย : เพื่อลดเหตุการณBรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของ
จังหวัดสงขลา โดยมีตัวชี้วัดเปFาหมาย คือ จํานวนเหตุการณBรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ
4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ลดลงไมนอยกวารอยละ 30 เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
ภายใตแผนงานฯ ดังกลาว มีขอบเขตภารกิจงานที่ ศอ.บต. รับผิดชอบ จํานวน 11 งาน
31 รายการ งบประมาณ 1,703.9421 ล'านบาท รายละเอียด ดังนี้
1. งานอํานวยความยุติธรรม
งบประมาณ 39.8024 ลานบาท จํานวน 1 รายการ
โครงการคุมครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเป/นธรรมใหกับประชาชน
2. งานเสริมสร'างรายได'ครัวเรือนและความเข'มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
งบประมาณ 165.3525 ลานบาท จํานวน 8 รายการ ดังนี้
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

1) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและตามรอยพระยุคลบาท
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติ บูโด - สุไหงปาดี
3) โครงการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การคาและการลงทุน
4) โครงการสงเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล
5) โครงการสงเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุนใหม
6) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองตนแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
7) โครงการสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
8) คาชดเชยสวนตางเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต (อุดหนุน)
3) งานบริการด'านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต'
งบประมาณ 22.6000 ลานบาท จํานวน 1 รายการ
โครงการพัฒนาสังคมผูดอยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก
4) งานการศึกษาที่สอดคล'องกับอัตลักษณ<ในพื้นที่
งบประมาณ 12.2022 ลานบาท จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1) โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2) โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต

ภาคใต

5) งานเสริมสร'างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข'มแข็ง
งบประมาณ 404.1096 ลานบาท จํานวน 5 รายการ ดังนี้
1) โครงการสงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ไปประกอบพิธีฮัจญB
ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหลงสังเวชนียสถาน
2) โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬาและนันทนาการ
3) สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
4) เงินอุดหนุนแกองคBกรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต (อุดหนุน)
5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดน

6) งานเสริมสร'างหมู%บ'านชุมชนให'เข'มแข็ง
งบประมาณ 556.6222 ลานบาท จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1) โครงการขยายผลการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2) โครงการพัฒนาเสริมสรางความปลอดภัยและความเขมแข็งระดับตําบล
(ตําบลสันติธรรม)
3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน (พนม.)
7) งานสร'างความเข'าใจของประชาชนในและนอกพื้นที่
งบประมาณ 47.0000 ลานบาท จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1) โครงการการประชาสัมพันธBเพื่อสรางความเขาใจและสรางทัศนคติที่ดีในการแกไข
ป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

2) คายกีฬาสรางความเขาใจ
8) งานความเข'าใจของหน%วยงาน/องค<กรต%างประเทศ
งบประมาณ 99.3000 ลานบาท จํานวน 4 รายการ ดังนี้
1) โครงการสานสัมพันธBสรางความเขาใจภายในและตางประเทศ
2) โครงการสรางความเขาใจตอนโยบายการแกป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3) โครงการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการแกไขป=ญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
4) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย
ภาคประชาสังคม องคBกรเอกชน และภาคประชาชน
9) งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย'งโดยสันติวิธี
งบประมาณ 28.8000 ลานบาท จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสูการปฏิบัติอยางเป/นรูปธรรม
2) โครงการสนับสนุนกลุมผูรวมสรางสันติสุขในระดับอําเภอ
10) งานช%วยเหลือเยียวยาผู'ได'รับผลกระทบฯ
งบประมาณ 280.0000 ลานบาท จํานวน 1 รายการ ดังนี้
1) คาใชจายในการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณB
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
11) งานพัฒนาทักษะ จนท. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต'
งบประมาณ 48.1532 ลานบาท จํานวน 2 รายการ ดังนี้
1) โครงการฝXกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต

ผลการขับเคลื่อนงานที่สําคัญ
1. งานอํานวยความยุติธรรม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (6)
ให ศอ.บต. คุมครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเป/นธรรมแกประชาชน โดยการรับเรื่องราวรองทุกขB ใหความ
ชวยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบและแกไขป=ญหาพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ของรัฐ การคุ'มครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเปAนธรรมให'กับประชาชน
เป/นแนวทางหนึ่งในการแกไขป=ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
รากเหงาของป= ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ป= ญ หาหนึ่ ง ที่ มั ก ถู ก หยิ บ ยกมาเป/ น ขออาง
ในการกอเหตุรุนแรง ก็คือ “การอํานวยความเปAนธรรม” ศอ.บต. ไดเล็งเห็นถึงป=ญหาดังกลาว และตองการ
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

จะลบคํากลาวอาง จึ งตองดําเนินการสรางมาตรฐานในการอํา นวยความเป/นธรรมใหกับประชาชน รวมทั้ ง
การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรม เพื่อสรางความเป/นธรรมในกรณีตางๆ
โดยการ “คลายทุกข<ต'นทาง” ใหแกประชาชนผานการรับเรื่องรองทุกขB รองเรียน แกไขป=ญหา ใหคําปรึกษา
และใหความชวยเหลืออยางเป/นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รวมทั้งการนําเทคโนโลยี
มาสนับสนุ นการดําเนินการ โดยเฉพาะการดําเนิ นคดีความมั่นคง ทั้ งนี้ เพื่อสรางความเชื่ อมั่นตอกระบวนการ
ยุติธรรม และพัฒนาศักยภาพเครือขายทุกเครือขาย ในการนําหลักยุติธรรมสมานฉันทB คลี่คลายความขัดแยง
หรือระงับขอพิพาท สามารถใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเป/นพลังในการเขาถึงประชาชน ดังนี้
การคุ' ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและส% ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให' แ ก% ป ระชาชน ผานกิ จ กรรม
“คลายทุกขBที่ตนทาง” โดยจัดใหมีนักกฎหมายผูประสานงานและนักบริการประจําเรือนจําในพื้นที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใต นักกฎหมายอิสลามประจําสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เจาหนาที่อํานวย
ความเป/นธรรมประจําศูนยBดํารงธรรม บุคลากรประจําศูนยBบริการขอมูลขาวสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การอํ า นวยความเป/ นธรรมในการคลายทุ กขB ในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต สรุ ปผลการรั บเรื่ องราวรองทุ กขB
เพื่อนําไปแกไขป=ญหา จํานวน 73,112 เรื่อง และสามารถดําเนินการแกไขป=ญหาใหไดรับขอยุติ 63,727
เรื่อง
การสร'างความเข'าใจเพื่อการเปลี่ยนผ%านกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต' โดย
การเตรียมความพรอมเจาหนาที่รัฐในการปรับใชมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ไดดําเนินการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดแก ตํารวจ ทหาร ปกครอง สํานักงาน
อัยการ จํานวน 200 คน ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง ศอ.บต. กับ สํานักงานอัยการ
สูงสุด เพื่อเป/นการประสานความรวมมือในภารกิจการอํานวยความยุติธรรม รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพงาน
ดานการบริหารงานยุติธรรมในพื้นที่ และการเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตรBดานการพัฒนา
จังหวัด ชายแดนภาคใต (กพต.) เพื่อลดเงื่ อนไขความไมเป/ นธรรม เสริ มสรางความเชื่ อมั่ นในกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐใหกับประชาชน โดยเฉพาะการใหความชวยเหลือเยียวยาฟRSนฟูผูที่ไดรับความเสียหาย และไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณBความไมสงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 220 ราย
การแก' ไ ขป7 ญ หาบุ ค คลไร' สั ญชาติ หรื อบุ ค คลไม% มี สถานะทางทะเบี ยนราษฎร ในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงประชาชนผูอาศัยอยูตามแนวตะเข็บชายแดนไทย - มาเลเซีย ซึ่งสืบเชื้อสาย
มาจากผูมีสัญชาติไทยแตอยูในสถานะไรตัวตนทางทะเบียนราษฎร หรือเป/นบุคคลไรรัฐ ไรสัญชาติ โดย ศอ.บต.
ไดนอมนําพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในคราวเสด็จพระราชดําเนิน ศอ.บต. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ในการชวยเหลือและแกไขป=ญหา
สถานะและสิทธิที่ตกหลนทางทะเบียนราษฎร ทําใหเกิดความเสมอภาคในดานสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย
สามารถเขาถึงสวัสดิการของภาครัฐมีความกินดี อยูดี ลดป=ญหาความเหลื่ อมล้ําของสังคม และนํา พาสังคม
สูความสันติสุข ภายใตความรวมมือกับกรมการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB และสถานกงสุลใหญ
เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการในป 2560 จนถึง
ป=จจุบันสามารถดําเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร/ออกบัตรประจําตัวประชาชนแลว รวมจํานวน 1,195 ราย
แก'ไขป7ญหาประเด็นที่เกิดข'อถกเถียงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต' เรื่องการแต%งงาน
(นิกะห<) บุคคลที่มีอายุต่ํากว%า 17 ป โดย “การผลักดันมาตรการปIองกันการแต%งงานของเด็กที่นับถือ
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

ศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต'” เนื่องจากประชากรสวนใหญในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต
เป/นผูนับถือศาสนาอิสลาม(มุสลิม) ประเทศไทยจึงไดใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนในการนับถือศาสนา
จึงไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป=ตตานี นราธิวาส ยะลาและ
สตูล พ.ศ.๒๔๘๙ ใหใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก แทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยBวาดวยการนั้น และป=ญหาการไมไดบัญญัติเรื่องอายุขั้นต่ําในการแตงงาน จึงเป/นชองวางใหใช
บรรทัดฐานตามประเพณีปฏิบัติที่ยอมรับการแตงงานของเด็กในหลายกรณี อันเป/นการขัดตอพระราชบัญญัติ
การคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
ศอ.บต. ไดเล็งเห็นความสําคัญของป=ญหาการแตงงานกอนวัยอันควรของเด็กในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งสงผลกระทบตอคุ ณภาพชีวิ ตของเด็ก ปhด กั้น โอกาสทางการศึกษา และเพิ่มความเสี่ย ง
เป/นอันตรายตอสุขภาพของเด็ก รวมทั้งอาจตกเป/นเหยื่อของความรุนแรงและการทารุณกรรมในครอบครัว
โดยไดรวมกับสํานักจุฬาราชมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยB เพื่อผลักดันใหมีมาตรการปFองกันการแตงงานของเด็กที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จนมีผลบังคับใชในประเทศไทย เพื่อเป/นการปFองกัน คุมครอง การละเมิด
สิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และใหสอดคลองกับหลักการศาสนาอิสลาม ตลอดจนพันธะสัญญาตาง ๆ
ที่รัฐบาลไทยไดรวมลงนามเป/นภาคี ซึ่งตองปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศ เชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
จากการดําเนินงานผลักดันการวางมาตรการทางกฎหมายการแตงงานกอนวัยอันควรของเด็ก
ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ของ ศอ.บต. ทําใหเกิดผลลัพธB หลายภาคสวนไดเห็น
ความสําคัญ ตระหนักในสภาพป=ญหา และรวมกันหามาตรการในการปFองกัน คุมครอง การละเมิดสิทธิเด็ก
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จนเป/นผลให สํานักจุฬาราชมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย ประกาศใช “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการสมรส (นิกะหB)
บุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๑๗ ป พ.ศ. ๒๕๖๒” บังคับใช ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
นอกจากนี้ ศอ.บต. รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยB จัดตั้งศูนยB
ประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต(ศป.ดส.) หรือ Coordination Center for Women
and Children in Southern Border Provinces : CCWC – SBP โดยเมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยB และเลขาธิการ ศอ.บต.
ไดทําพิธีเปhดศูนยBประสานงานดานเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต (ศป.ดส.) ณ ศูนยBราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต จั ง หวั ด ยะลา เพื่ อ เป/ น ศู น ยB ป ระสานงานและประสานภาคสวนตางๆ ที่ เ กี่ ย วของทั้ ง ใน
และตางประเทศ อันเป/นการสงเสริมภารกิจดานการปFองกัน การคุมครองพิทักษBสิทธิ์ การฟRSนฟูเยียวยาและ
แกไข การพัฒนาศักยภาพของเด็ก สตรี และองคBกรภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทํางานดานเด็ก
และสตรีอยางมีสวนรวมและเกิดความยั่งยืน
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2. งานเสริมสร'างรายได'ครัวเรือนและความเข'มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
การขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและตามรอยพระยุคลบาท
ศอ.บต. รวมกั บ มู ลนิธิ ราชประชานุ เคราะหB ในพระบรมราชู ป ถั มภB รัฐ สภา และ กองทั พบก
ไดสนับสนุนการกอสรางอาคารโรงฝXกอาชีพใหกับโรงเรียนราชประชานุเคราะหB ๓๙ (นราธิวาส) โรงเรียนราช
ประชานุเคราะหB ๔o (ป=ตตานี) และโรงเรียนราชประชานุเคราะหB ๔๑ (ยะลา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป/น
พระราชกุ ศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 โดยนอมนํ า
ยุทธศาสตรBพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา เรื่อง รูรักสามัคคี และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงคBเพื่อชวยเหลือ
สนับสนุนกลุมประชาชนในพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบจากเหตุการณBความไมสงบ กลุมบุคคลผูผานการฝXกอบรม
จากโรงเรียนสันติสุขโครงการพาคนกลับบาน ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา
กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบกับสาธารณภัย ใหสามารถประกอบอาชีพได และเพื่อเพิ่มชองทางการ
ฝXกอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อเตรียมความพรอมของแรงงานในพื้นที่ใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง ศอ.บต. ไดดําเนินการโครงการนี้มาแลว จํานวน 4 รุน (ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ.2558 - 2561) และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการในรุนที่ 5 มีกลุมเปFาหมาย จํานวน 225
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คน ซึ่งหลักสูตรการฝXกอาชีพประกอบดวย 3 สาขาชาง คือ ชางไฟฟFา ชางซอมจักรยานยนตB และ ชางกอสราง
หลั กสู ตรละ 6 เดือน ฝX กทฤษฎีจํ า นวน 4 เดือน (560 ชั่ วโมง) และฝX กในสถานประกอบการอีก 2 เดื อน
เพื่อใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพตอไป
จากการติดตามและประเมินผลโครงการดังกลาว ตั้งแตริเริ่มโครงการจนถึงปงบประมาณ
ป=จ จุบั น จํ า นวน 5 รุน ปรากฏผลสั มฤทธิ์ที่เห็ น ผลเป/น รู ปธรรม โดยกลุ มเปF าหมาย คิ ด เป/ น รอยละ 46.7
สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการตอยอดสรางอาชีพ มีงานทํา มีรายไดที่มั่นคง สงผลตอการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีเจตคติที่ดีตอหนวยงานของรัฐ และมีสวนในการรวมสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห%งชาติบูโด-สุไหงปาดี
สืบเนื่องจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวBปƒา และพันธุBพืช ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตอุ ทยานแหงชาติ บูโ ด-สุไหงปาดี เมื่ อ พ.ศ. 2542 ทั บ ซอนที่ ดิ น ทํา กิ น ของประชาชน ครอบคลุ มพื้ น ที่
3 จั งหวั ด 9 อํ า เภอ 25 ตํ า บล 89 หมู บาน ไดแก จั งหวั ด นราธิ ว าส 7 อํ า เภอ 21 ตํ า บล 79 หมู บาน
จังหวัดป=ตตานี 1 อําเภอ 2 ตําบล 6 หมูบาน และจังหวัดยะลา 1 อําเภอ 2 ตําบล 4 หมูบาน ประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนกวา 20,926 ครัวเรือน 23,015 แปลง คิดเป/นเนื้อที่ 127,612 ไร กอใหเกิดผลกระทบ
ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ กลาวคื อ ประชาชนไมสามารถเขาถื อครองที่ ดิ น ของตนเพื่ อทํ า
การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตวB ไดดังเดิม ทําใหขาดรายไดเพื่อใชจายในครัวเรือน เป/นเหตุใหประชาชนซึ่งเขาไป
ทํากินในที่ดินเดิมของตนเองกอนการประกาศเขตฯ ตองกลายเป/นผูลักลอบเขาไปทํากินในที่ดินเดิมของตนเอง
ภายหลังการประกาศเขตฯ เป/นเหตุใหเกิดเป/นขอพิพาทกับหนวยงานรัฐ สงผลกระทบตอความรูสึกของประชาชน
การไมไดรับความเป/นธรรม อันอาจเป/นเงื่อนไขใหฝƒายตรงขามรัฐนําไปเป/นประเด็นในการปลุกระดมประชาชน
ใหเกิดการตอตานรัฐสงผลกระทบดานความมั่นคงได
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เห็นชอบเรื่องแนวทางการแกไขป=ญหาที่ดิน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในพื้นที่บริเวณอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัด
การแกไขป=ญหาใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบ กวา 20,926 ครั วเรือน 23,015 แปลง คิดเป/นเนื้อที่
กวา 127,612 ไร โดยให ศอ.บต. รวมบู ร ณาการกับ หนวยงานที่ เกี่ ย วของ ดํ า เนิน งานตามแผนงานและ
โครงการใหมีความตอเนื่องจากแผนงาน และโครงการที่หนวยงานของรัฐไมอาจดําเนินการตอไปได ซึ่งหากไม
ดําเนินการอาจจะสงผลเสียตอการแกไขป=ญหาตามยุทธศาสตรBดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้
เพื่ อ ใหการแกไขป= ญ หาที่ ดิ น ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแหงชาติ บู โ ด-สุ ไ หงปาดี ดํ า เนิ น การไปอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีเอกภาพ ศอ.บต. รวมกับศูนยBปฏิบัติการอําเภอ บูรณาการเรงรัดใหเกิดการพิสูจนBสิทธิแปลงที่ดิน โดยการ
ขับ เคลื่อนการปฏิ บั ติงานในพื้ น ที่ ใหมี ความชั ด เจน สรางความเขาใจในพื้น ที่ และชวยเหลื อเยี ย วยาผู ไดรั บ
ผลกระทบฯ ดังกลาว ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเสริมอาชีพตามความตองการของผูไดรับผลกระทบ
ในพื้นที่ตามความเหมาะสม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ไดดําเนินการแกไขป=ญหาใหกับประชาชน
ที่ ไ ดรั บ ผลกระทบจากการประกาศเขตอุ ท ยานฯ และเขตปƒ า สงวนแหงชาติ ทั บ ซอนที่ ดิ น ทํ ากิ นในพื้ น ที่
ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 89 หมูบาน 25 ตําบล 9 อําเภอ ดังนี้
ผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานฯ และเขตปTาสงวนแห%งชาติ
ทับซ'อนที่ดินทํากิน ครอบคลุมพื้นที่
จํานวน 89 หมู%บ'าน 25 ตําบล 9 อําเภอ
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จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
นราธิวาส บาเจาะ
บาเจาะ/ลุโบะสาวอ/กาเยาะมาตี/ปะลุกาสาเมาะ/บาเระเหนือ
อําเภอยี่งอ
ตะปอเยาะ/ลุโบะบายะ/จอเบาะ
อําเภอสุไหงปาดี
ริโก/สากอ/โต!ะเด็ง
อําเภอรือเสาะ
รือเสาะออก/ลาโละ/สุวารี/สามัคคี
อําเภอระแงะ
บองอ/มะรือโบตก
อําเภอเจาะไอร&อง บูกิต/จวบ
อําเภอสุคิริน
เกียร(/ร)มไทร
ยะลา อําเภอรามัน
จะกว!ะ/เกะรอ
ป+ตตานี อําเภอกะพ&อ
กะรุบี/ตะโละดือรามัน
โดยมีการสงเสริมอาชีพตามความตองการของผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ตามความเหมาะสม ดังนี้
1) เสริมสรางอาชีพและตอยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
ใหกับผูไดรับผลกระทบฯ ผานเวทีประชาคมความตองการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ประกอบอาชีพที่ดํารงตนเอง จํานวน 50 กิจกรรม ซึ่งสามารถตอยอดและพัฒนาอาชีพผูไดรับผลกระทบฯ
รวม 4,343 ราย
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เปFาหมาย ที่ไดรับผลกระทบโดยการสนับสนุน
งบประมาณผานอําเภอ รวม 4,939,500 บาท (267 ครัวเรือนๆ ละ 18,500 บาท) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณB
สําหรับซอมแซมที่อยูใหกับครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวคุณธรรม ในเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี
รวมทั้งกรณี ขอความชวยเหลือเรงดวน ตามเกณฑBที่กําหนด
3) เรงรัดดําเนินการกันพื้นที่ทํากินของราษฎรออกจากเขตปƒาสงวน โดย ศอ.บต. รวมกับ
กรมที่ดิน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษBที่ 6 รังวัดที่ดิน พิสูจนBสิทธิ์ที่ดินในการแกไขรูปแปลงที่ดินตําแหนงพิกัด
ใหตรงกับภูมิประเทศจริง ณ ป=จจุบัน ใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตปƒาสงวนและ
เขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี (พื้นที่นอกเขตอุทยานฯ) พื้นที่ 3 อําเภอ นํารอง ไดแก อําเภอบาเจาะ
อําเภอยี่งอ และอําเภอสุคิริน สามารถดําเนินการได 1,275 แปลง ประมาณ 7,000 ไร
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค'า และการลงทุน
ป=ญหาสถานการณBความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เป/นตนมา
ไดทําลายวงจรทางเศรษฐกิจในพื้นที่อยางสิ้นเชิง ดังจะเห็นไดจากอัตราการคาและการลงทุนในพื้นที่ลดต่ําลง
ที่สุดของประเทศไทย สงผลกระทบทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป และการจําหนายสินคา ทั้งตลาดในพื้นที่/
ตางภูมิภาค/ตางประเทศ เกิดผลผลิตตกคางในพื้นที่จํานวนมาก นําไปสูป=ญหารายไดที่ลดลงของประชาชนและ
รายจายที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินกูทั้งในและนอกระบบ ศอ.บต. จึงไดมีแนวทางการบูรณาการการทํางาน
รวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ใหความสําคัญระดับสูงกับการ
สงเสริมและสนับสนุน เพื่อตอยอด ขยายผล และเติมเต็มการพัฒนาอาชีพดานเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคลองกับ
วิถีชี วิ ต ประชาชน/ชุ มชน รวมทั้ งการแกไขป=ญ หา การระบายสิ น คา โดยการเปh ด ชองทางการตลาดสิ น คา
ชายแดนใตไปยั งภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เชื่ อมโยงการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชนในมิ ติ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โดยสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับเกษตรกรไปสูการรวมกลุม จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการในชุมชนไดรับ
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การสงเสริมกระบวนการการพัฒนาสินคา การแปรรูป รวมทั้ง สรางชองทางการกระจายสินคาและบริการ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปสูการคาทั้งตลาดในประเทศ และตางประเทศ ใหกับกลุมนักธุรกิจ กลุมวิสาหกิจ กลุมเกษตรกร
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้
การจัดทําบันทึกข'อตกลงเพื่อความร%วมมือ (MOU) กับหน%วยงานที่เกี่ยวข'อง
ด'านการศึกษา ระหวางสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(มหาวิทยาลัย ฟาฎอนี ยB) และสถาบั นการศึ กษาเมืองคุ นหมิง สาธารณรัฐ ประชาชนจี น ในการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษาระหวางสถาบัน และเรียนรูวัฒนธรรมระหวางประเทศ
ด'านเศรษฐกิจ สงเสริมการเปYดช%องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค'า
ของดี ชายแดนใต' โดยลงนามบั น ทึ กขอตกลงความรวมมื อ (MOU) กั บ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ<ยางพารา ระหวางภาคใตประเทศไทยกับมลฑลยูนนาน ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมืองใหม% เมืองเตียนจง ที่แบงโซนพื้นที่มีการพัฒนาธุรกิจที่ครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจครบทุกดาน
ที่แตกตางกัน ทั้งอุตสาหกรรมเคมีภัณฑB อิเล็คโทรนิค ผลิตยาชีวภาพ เครื่องกลึง ระบบโลจิสติก รถไฟความเร็วสูง
รวมถึง สร'างสัมพันธภาพที่ดีเปAนเมืองพี่เมืองน'องระหว%างประเทศจีนและประเทศไทย การพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑBสปาจากพืชสมุนไพร จํานวน 5 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑBครีมขัดผิวขาวหอมกระดังงา, โลชั่นขาว
หอมกระดังงา,สบูเหลวขาวหอมกระดังงา, ครีมนวดผมขาวหอมกระดังงา และแชมพู สระผมขาวหอมกระดังงา
เพื่อสรางขีด ความสามารถของชุมชนและทองถิ่ น ใหชุ มชนทองถิ่น และประชาชนระดั บฐานราก สามารถ
พึ่งตนเองอยางยั่งยืน และนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ

บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล'องกับวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการหมู%บ'าน-ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พัฒนาหมู%บ'านต'นแบบปศุสัตว<นําร%อง โดยการสนับสนุนป=จจัยการผลิต
แมพันธุBโคใหกับกลุมเกษตรกร จํานวน 10 กลุมๆ ละ 10 ตัว รวม 100 ตัว เพื่อเป/นแมพันธBโคใหกับเกษตรกร
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ป=ตตานี และนราธิวาส เนื่องจากป=จจุบันโคในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งตองนําเขาจากนอกพื้นที่ การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
แมพันธุBโคใหกับกลุมเกษตรกรจึงมีความจําเป/น เพื่อตอยอดและพัฒนาอาชีพใหกับกลุมเกษตรกรตอไป
นักเรียนต'นแบบครัวโรงเรียนสู%ครัวบ'าน โดยการคัดเลือกกลุมตัวแทน
นักเรียนจํานวน 45 คน เป/นนักเรียนตนแบบในการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามโครงการครัวโรงเรียนสูครัวบานสูชุมชน ใหมีการศึกษาดูงานพัฒนาตอยอด
และขยายผลแนวทางพระราชดําริฯ ครัวโรงเรียนสูครัวบานสูชุมชนเพื่อเป/นพื้นฐานงานอาชีพตอไป
สงเสริ ม การ “พั ฒ นาสวนยางสู% ฟ าร< ม เกษตร”เกษตรผสมผสาน
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสรางรายไดใหแกเกษตรกร ปรับวิถีฐานรากในระดับครัวเรือน “ใหประกอบอาชีพ
เกษตรผสมผสาน” แทนการทําอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยว มุงพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสรางความเขมแข็ง
ที่ชุมชน โดยพัฒนาฟารBมสวนยางพารานํารอง ตําบลละ 1 แหง รวม 282 แหง ใน 282 ตําบล สามารถสราง
รายไดใหเกษตรกรเพิ่มขึ้น
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ขยายผลโครงการครัวโรงเรียนสู% ค รั วบ'า น สรางนั กเรี ยนในระดั บ
ประถมศึกษาตนแบบที่มีความรักในวิชาชีพเกษตร สามารถนําตัวอยางการทําเกษตรตามแนวทางโครงการ
อาหารกลางวันของสถานศึกษา ไปขยายผลสูงานเกษตรของครัวเรือนที่สามารถใชเป/นอาหารของครอบครัว
เพื่อนําไปสูการลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับนักเรียนและครอบครัวอีกชองทางหนึ่ง โดยภาครัฐที่เกี่ยวของ
รวมมือและพัฒนาใหเป/น “เกษตรกรกาวหนา” ผานการศึกษาที่สนับสนุนการสรางความรู ทักษะ เทคโนโลยี
และทัศนคติงานวิชาชีพเกษตร เชน การจัดสรรทุนสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
เชน ทุ น สาขาเกษตรในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตรB และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทรB เป/ น ตน รวมทั้ ง
การฝX ก ประสบการณB ที่ ห ลากหลายในวิ ช าชี พ เกษตร แกโจทยB ด วยการลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ หเป/ น ผลชั ด เจนวา
“เกษตรกรไม%จน” โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรูและทดลองปฏิบัติจากศูนยBศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริทุกแหงในประเทศ เพื่อใหเกิดแนวคิดการพลิกแพลงเกษตรกรรมตามภูมิศาสตรBและภูมิสังคม
โดยป พ.ศ. 2562 สามารถสรางนักเรียนได 10 คนที่จะเขาสูกระบวนการพัฒนาเต็มระบบและครบวงจร
สําหรับการวางแผนการทํางานในระยะตอเนื่องนี้ จะไดประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณB พิจารณาเปhด
ตําแหนงราชการในพื้นที่เพื่อใหนักเรียนเหลานี้ ไดบรรจุเขารับราชการและไดพัฒนาภูมิลําเนาบานเกิดใหเต็ม
กําลังความรูและความสามารถ
ส%งเสริมอาชีพ สร'างรายได' สร'า งความมั่นคง แบบไร'ร อยต%อ ใหกั บ
ผูมีรายไดนอย และกลุมเยาวชนที่อยูหางไกลจากการเขาถึ งโอกาสจากรัฐ จํานวน 90 กลุม ผานกิจ กรรม
สงเสริมอาชีพ ไดแก การทําน้ํายาอเนกประสงคBจากเปลือกมะนาว จํานวน 30 ครัวเรือน กลุมเยาวชนที่อยู
หางไกลจากการเขาถึงโอกาสจากรัฐ เพื่อประกอบอาชีพในลักษณะวิสาหกิจเป/นการทําเกษตรแบบผสมผสาน
จํานวน 10 กลุม การทําอาหารผสมครบสวนจากเปลือกทุเรียนใหกับกลุมวิสาหกิจและกลุมเกษตรกร 4 กลุม
จํานวน 80 ราย
ยกระดั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต สิ น ค' า OTOP (One Tambon
One Product : OTOP) ในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๗๔๙ แหง โดย ศอ.บต. เป/นศูนยBกลางประสานบูรณาการ
รวมกับหนวยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยในพื้นที่) เพื่อนํางานวิจัย สูการปฏิบัติ ประสานภาคเอกชนและผูประกอบการ
เพื่อวางระบบการตลาดที่ ยั่งยื น โดยการจัดตั้ งเป/ นวิสาหกิจ ชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาการผลิ ต
ที่ไดคุณภาพ โดยอยางนอยตองไดมาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานจากสํานักงานอาหารและยา (อย.) อาทิ
: วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงครูสุดใจ ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส สามารถผลิตเครื่องแกงที่มีมาตรฐานผานการรับรองจาก อย. จําหนายไปทั่วประเทศ ขยายผล
ไปสู การปลู ก พื ช สมุ น ไพรในชุ ม ชนและโรงเรี ย นวิ ส าหกิ จ สถานศึ ก ษา เพื่ อ ใชเป/ น วั ต ถุ ดิ บ หลั กของโรงงาน
และสามารถประหยัดตนทุนในการนําเขาสมุนไพรจากนอกพื้นที่ ซึ่งมีมูลคาปละหลายลานบาท ทําใหนักเรียน
ในโรงเรี ยน และชุ มชนมี ร ายไดใหกั บ กลุ มของตนเองปละไมนอยกวา ๑๔๐,๐๐๐ บาท เป/ น การสรางงาน
สรางรายไดใหกับชุมชนในพื้นที่ได สงผลใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
: วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพารา ตําบลถ้ําทะลุ อําเภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา เป/นกลุมเกษตรที่ดําเนินกิจกรรม ตั้งแตรวบรวมน้ํายางสดมาแปรรูปเป/นยางแผนรมควัน แลวนํามา
สูการแปรรูปเป/นผลิตภัณฑBยาง เป/นการดําเนินการตั้งแต ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพื่อเพิ่มมูลคายางพารา
ใหสูงขึ้น โดย ศอ.บต. ได'สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเศรษฐกิจให'แก%เกษตรกรชาวสวนยางพารา
เมื่อป พ.ศ. 2559 โดยการปรับรูปแบบใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑBยางพารา
ดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผลิตภัณฑBยางพาราที่แปรรูปนั้น อาทิ การทําพื้นสนามฟุตซอล
แผนปูพื้นที่ทั่วไปสําหรับศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก แผนสุขภาพ และทําเม็ดยางสําหรับปูพื้นลูวิ่ง สวนของตลาดสงออก
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นั้นจะมีหนวยงานราชการ เชน อบต.ในพื้นที่เขามาติดตอ นอกจากนี้ ก็ยังมีบริษัทเอกชนติดตอ เขามาเชนกัน
ซึ่งเป/นการสรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑBยางพารา บานถ้ําทะลุแหงนี้
จะมีน้ํายางพาราสดที่เกษตรกร และกลุมสมาชิกนํามาสงตอวัน เฉลี่ยประมาณ 8,000 กิโลกรัมตอวันซึ่งราคาที่
ทางโรงงานไดรับซื้อก็สูงกวาพอคาคนกลางที่รับซื้ออยูในพื้นที่ ถือเป/นการสรางรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราใน อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต และพื้นที่ใกลเคียงไดเป/นอยางดี
: วิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ7_ง ตําบลท%ากําชํา อําเภอหนองจิก
จังหวัดป=ตตานี สมาคมชาวประมงพื้นบานจังหวัดป=ตตานี” ดําเนินกิจกรรมดานอนุรักษBและฟRSนฟูทรัพยากร
ชายฝ=‡ ง เชน การจั ด ทํ า ซั้ งปะการั งเที ย มแบบพื้ น บาน การปลอยพั น ธุB สัต วB น้ํ า และปF องปรามการทํ า ประมง
ที่ผิดกฎหมายเพื่อเป/นการฟRSนฟูทรัพยากรทางทะเลใหเกิดความอุดมสมบูรณBขึ้นอีกครั้ง หลังจากกลุมประมง
พื้นบานไดรวมตัวกันอนุรักษBฟRSนฟูทะเล ทําใหทรัพยากรทางทะเลฟRSนตัวขึ้นอยางเห็นไดชัด ทําใหชาวประมง
พื้นบานสามารถจับสัตวBน้ําไดในปริมาณมากขึ้น แตชาวประมงพื้นบานไมไดมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณภาพชีวิต
ก็ไมไดดีขึ้นมากนัก เนื่องจากชาวประมงพื้นบานไมสามารถสงสินคาสูผูบริโภคโดยตรงได และราคาสินคาสัตวB
น้ําถูกควบคุมดวยกลไกตลาด เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบานจังหวัดป=ตตานีใหดีขึ้น
จึงไดรวมมือจัดตั้งเป/น “กลุมวิสาหกิจชุมชนโอรังป=นตัย” โดย ศอ.บต. ได'สนับสนุนผลักดันประมงพื้นบ'าน
ต'น แบบ “โอรังป7 นตั ย” ให'เ ปA นต' น แบบการเกษตรแปรรู ป พร' อมผลั กดั น ให' เ ปAน ประมงชายฝ7_ งต'น แบบ
เพื่อเปAนศูนย<กลางแปรรูปสินค'าอาหารทะเล ป=จจุบันมีผลผลิตที่มีชื่อเสียง เชน ปลากุเลาเค็มแปรรูป และ
อาหารทะเลอื่ นๆ กวา ๑๐ ชนิ ด เป/ นที่ ต องการของตลาดทั้ งในและตางประเทศ มี ร ายไดไมนอยกวาปละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในป ๒๕๖๒ ไดขยายผลในชุมชนชายฝ=‡งทะเลอีก ๕๓ ชุมชน จํานวน ๘๖,๐๐๐ ครัวเรือน
: วิสาหกิจผลิตกล'วยแปรรูป ตําบลนาประดู% อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ป=ตตานี ศอ.บต. ได'สนับสนุนในการเปYดตลาดกระจายสินค'าของดีชายแดนใต' ทั้งในและตางประเทศ เพื่อให
สินคาที่ผลิตมีชองทางการจําหนายรองรับเพิ่มมากขึ้นและมีความแนนอน สงผลใหมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่ อง เกิดการสรางงานกวา ๒๐๐ ครัว เรือน รวมทั้ง การขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ มเกษตรกร
ใหสามารถเพาะปลูกกลวยแซมยาง หรือ ปลูกกลวยในพื้นที่รางวางเปลาใหเกิดประโยชนBในการเพาะปลูกกลวย
เป/นวัตถุดิบใหกลุมเพียงพอตอการแปรรูป
การปรับระบบ/รูปแบบการให'บริการภาครัฐให'รวดเร็ว คล%องตัว มีประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ภ าคใตตอนลาง หางไกลจากศู น ยB ก ลางการปกครองที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ซึ่งการอนุมัติ อนุ ญาตในกิจการตางๆ สวนใหญดํ าเนิ นการที่ สวนกลาง/กระทรวง เพื่อใหเกิดความรวดเร็ ว
คลองตั ว โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ไดบู ร ณาการรวมกั บ หลายหนวยงาน จั ด ตั้ ง ศู น ย<
ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (One Start One Stop for Development Center :
OSOS) ในดานตางๆ เชน ดานการคา และการลงทุน สําหรับดานเด็กและสตรี ไดจัดตั้งศูนย<ประสานงานด'าน
เด็ ก และสตรี จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต' ในสวนดานการเยี ย วยา ไดจั ด ตั้ ง ศู น ย< ช%ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู' ไ ด' รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ<จังหวัดชายแดนภาคใต' เป/นตน โดยใชอาคารศูนยBราชการจังหวัดชายแดนภาคใต
ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เป/นสถานที่ดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มรูปแบบการ
ประสานงานและการติดตอราชการในระบบอิเลคทรอนิกสB เพื่อใหเกิดความสะดวกกับประชาชน
เร%งขยายพื้นที่อนุรักษ<และฟ`aนฟูปTาชายเลน

รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

การศึ กษาวิ จั ยและพั ฒนาการเพาะเลี้ ยงสั ต วB น้ํ ารอบอาวป= ตตานี โดยเป/ น การบู ร ณาการ
จากหลายหนวยงาน เชน มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทรB จั ง หวั ด ป= ต ตานี สมาคมประมงชายฝ=‡ ง เป/ น ตน
โดย ศอ.บต. เป/นศูนยBกลางในการประสานงานและสนับสนุนนํารองในเบื้องตน เพิ่มพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตวBน้ํา
ชายฝ=‡ง เป/น “เมืองปูทะเลโลก” รวมทั้งเรงแกไขป=ญหาประมงใหครบวงจรและยั่งยืน นํารองการใชประโยชนB
ปƒ าชายเลนเพื่ อฟRS นฟู ทรั พยากร และพั ฒ นาการสรางงานสรางรายไดอยางยั่ ง ยื น โดยการเลี้ ย งปู ดํ า โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ไดสนั บ สนุ น งบประมาณใหกั บ คณะวิ ทยาศาสตรB และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB ในการกอสรางโรงเพาะเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB คาดวา
จะดําเนินการแลวเสร็จในป 2563 สําหรับปูดําใชเวลาเลี้ยงประมาณ ๕ - ๖ เดือน ซึ่งจากการดําเนินการ
ดังกลาว คาดวาจะเกิดการสรางงานและกระจายรายได รวมทั้งเป/นการฟRSนฟู และสรางความยั่งยืนใหกับระบบ
นิเวศนBในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
การปลูกไผ%นําร%องเพื่อเปAนพืชเศรษฐกิจแห%งอนาคต (ไผ%พลังงาน)
การสงเสริ มปลู กไผเศรษฐกิจ พืช ทางเลื อกใหมแหงอนาคตจังหวัด ชายแดนภาคใต พรอม
พัฒนาวงจรการแปรรูปไผใหเป/นสินคาและผลิตภัณฑBที่หลากหลาย โดยเฉพาะการประสานเชื่อมโยงการแปรรูป
ไผบดอัดเม็ดเป/น “ชีวมวล” ผลิตกระแสไฟฟFาในประเทศเกาหลีใต การสงเสริมดังกลาว ศอ.บต. รวมเป/ น
สักขีพยานในการลงนามความรวมมือระหวาง ผูประกอบการจากประเทศเกาหลีใต กับสํานักงานสภาเกษตรกร
แหงชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB ในการรวมมือผลักดันใหภาคใตเป/น “เมืองไม'ไผ%แห%งอาเซียน”
โดยมีแผนการดําเนินงานเป/น 2 สวน คือ ส%วนที่ 1 การปลูกไผเพื่อผลิตชีวมวล ปFอนโรงงานผลิตกระแสไฟฟFา
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การขับเคลื่อนงานมีการเชิญตัวแทนเกษตรกรมารับฟ=งเรื่องราวของ “ตนไผ”
แตละชนิ ดในภาคใตของประเทศไทยและตางประเทศ กระบวนการปลู ก การบํ า รุ งรั กษา การใหผลผลิ ต
(ลําไผ หนอไผ ฯลฯ) การแปรรูป เป/นตน เพื่อใหเกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกพันธุBไผที่ดีที่สุด สอดคลองกับ
พื้นที่และความสามารถของตนเอง และใหมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนรวมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
จั ด หาพั น ธุB ไ ผดวยตนเอง ภายใตการกํ า กั บ ติ ด ตามของคณะทํ า งานจากสํ า นั ก งานสภาเกษตรกรแหงชาติ
และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ส%วนที่ 2 ผลักดันให จังหวัดชายแดนภาคใต เป/นศูนยBกลาง “การวิจัยและพัฒนา
สายพัน ธุBไผ” ที่มีความเหมาะสมสํ าหรับ เป/ นพืช พลั งงานในชื่ อ “Yala Bamboo” โดยเป/ นความรวมมื อ
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
และประเทศซาอุดิอาระเบีย นอกจากวิจัยรวมกันแลวจะมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตตนพันธุB (ทั้งการ
คัด เลื อกพั น ธุBและการผลิตในปริมาณที่ มาก) เพื่อปFอนตลาดภายในและตางประเทศ สํ า หรั บ มหาวิ ทยาลั ย
ในพื้นที่ และสถาบันวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณB จะทําหนาที่เป/นหนวยหลักผลิตตนพันธBใหกับ
เกษตรกรในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ซึ่ ง เชื่ อ มั่ น วาดวยสภาพภู มิ ป ระเทศ พื้ น ดิ น น้ํ า ใตดิ น สภาพอากาศ
ที่เหมาะสม การมีเกษตรกรที่มีความตั้งใจ และรักการปลูกไผ การมีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ มีระบบการ
ขนสงที่ดีทั้งทางบกและทางทะเล เชื่อมั่นวาจะสามารถ “สรางงาน กระจายรายได” ใหกับประชาชนในพื้นที่
ไดอยางกวางขวาง ยั่งยืน และทําใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเป/น “เมืองไผในภูมิภาค” ไดอยางแนนอน
นอกจากนี้ การมีสายพันธBไผที่ดีที่สุดไปยังตลาดโลก ไมวาจะเป/นการจําหนายตนพันธB สินคา และผลิตภัณฑB
ตางๆ จาก “ไผสายพันธBยะลา” จะทําใหประชาชนจากทั่วโลกเขาใจภาพลักษณBของจังหวัดชายแดนภาคใต
ในมิติใหม ที่เป/นกลไกสําคัญของการสรางโลกดวยการอนุรักษBทรัพยากรและการเพิ่มพื้นที่ปƒา เพิ่มแหลงฟอก
อากาศ และการลดปรากฏการณBโลกรอนที่เป/นสถานการณBป=จจุบัน ซึ่งทั้งหมดจะถือเป/นผลงานของเกษตรกร
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

จังหวัดชายแดนภาคใตทุกคนที่รวมมือกัน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ไดสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 4 กลุม เกษตรกรเปFาหมาย 855 ราย พื้นที่ดําเนินการ 5,824 ไร
ภายใตความดูและของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ดังนี้
การปลูกไผ%นําร%องเพื่อเปAนพืชเศรษฐกิจแห%งอนาคต (ไผ%พลังงาน) ปงบประมาณ 2562
ชี่อกลุ%ม

พื้นที่ดําเนินการ

1. กลุมสงเสริมอาชีพ
การเกษตรเยาวชน
ทายาทเกษตรกรบานตะโละ

อําเภอรามัน

2.วิสาหกิจชุมชน
ธนาคารตนไมกาคือแป

อําเภอรามัน

3. วิสาหกิจชุมชน
ธนาคารตนไมศรีกาบัง

จํานวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่เปIาหมาย(ไร%)
180

890

274

1483

อําเภอกาบัง

193

1347

อําเภอยะหา

63

576

4. วิสาหกิจชุมชน
อําเภอบันนังสตา
กลุมแมบานเกษตรกรพัฒนา อําเภอกรงปhนัง
แปรรูปกลวยหินนังตา
อําเภอเมือง

65

390

68

747

70

391

รวม

913

5824

(โซน 1)

(โซน 2)

กิจกรรมเสริมสร'างภาพลักษณ<และส%งเสริมการท%องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต'
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เป/นเมืองชายแดน มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย มีความอุดม
สมบู ร ณB ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอมที่ ห ลากหลาย ประกอบดวย พื้ น ที่ ภู เ ขา ทะเล ที่ ร าบ
พื้นที่ชุมน้ํา ทะเลสาบ ปƒาพรุ กอใหเกิดแหลงทองที่แตกตางกันออกไป ซึ่งนอกจากความหลากหลายของแหลง
ทองเที่ ย วทางธรรมชาติ แลว พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใตยั งมี ความหลากหลายของผู คนที่ ป ระกอบดวย
ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ซึ่งมีความสัมพันธBกันมายาวนานที่ผูกพันเชื่อมโยง วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม
ศาสนา และชาติ พั น ธุB ต างๆ กอใหเกิ ด ทรั พ ยากรทางการทองเที่ ย วในรู ป แบบของงานกิ จ กรรมประเพณี
จํานวนมาก ซึ่งกิจกรรมงานประเพณีเหลานี้ ไดอาศัยความแตกตางดานประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อ
มาพัฒนาใหเกิดเป/นกิจกรรมทางดานการทองเที่ยว ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในแตละป
เป/นจํานวนมาก แตภายหลังจากเหตุการณBความไมสงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป 2547 เป/นตน
มา ปริมาณนักทองเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
(ยะลา ป= ต ตานี นราธิ ว าส) ไดลดจํ า นวนลงไปมาก ศอ.บต. รวมกั บ หนวยงานที่เ กี่ ย วของ ไดรวมกั น สราง
ภาพลักษณBเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน จังหวัดชายแดนภาคใต ใหกลับมาเหมือนเดิมใหไดโดยเร็ว ดังนี้
การสะท'อนภาพลักษณ<การท%องเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใต' ผานผูแทน
สาวงามจาก 77 จังหวัด ในการเผยแพรและบอกเลาถึงเรื่องราว วัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวที่สวยงามในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต สรางภาพลักษณBที่ดีของพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางพื้นที่ สามารถกระตุน
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ใหเกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของจังหวัดชายแดนภาคใตใหดีขึ้น และเผยแพรแหลง
ทองเที่ยวใหเป/นที่รูจักแพรหลาย
ส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพด'านการท%องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต'
ผานกิจกรรมคาราวาน Big-Bike ไทย–มาเลเซีย, การจัดการแขงขันออฟโรด Southern Thailand 4x4
Off-road Asian Challence 2019, การจัดทําวารสารปริทรรศนBการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใตปที่ 2 จํานวน 2,000 เลม เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต และการดํา เนิน งานของ ศอ.บต. ภายใตนโยบายของรัฐ บาล ทํ าใหเกิ ดเชื่ อมตอการทํ างานรวมกั บ
ระหวาง ศอ.บต. กับประชาชน

ส%งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล
การมุงเนนสงเสริมธุรกิจ SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะธุรกิจฮาลาล
เป/ น กรอบแนวทางหนึ่ งที่ รั ฐ บาลไดมุ งพั ฒ นาเพื่ อตอยอดธุ ร กิ จ ฮาลาลในพื้ น ที่ โดยยึ ด จุ ด แข็ งที่ พื้น ที่ แหงนี้
เป/นแหลงอารยธรรมและมีรากเหงาความเป/นมุสลิม ประชากรโดยสวนใหญ คิดเป/นรอยละ 85 นับถือศาสนา
อิ ส ลาม ศอ.บต. ไดริ เ ริ่ มและสงเสริ มการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ฮาลาล กํ า หนดยุ ทธศาสตรB ฮาลาลระดั บ ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและธุรกิจฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเป/นรูปธรรม ใหสามารถขยายผลตอยอด
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในธุรกิจ SMEs ระหวางประเทศ โดยผลักดันใหธุรกิจฮาลาลจังหวัด
ชายแดนเป/นจุดเชื่อมโยงระหวางตลาดสินคาฮาลาลไทยสูตลาดโลก ดังนี้
จัดตั้งศูนย<อํานวยการบริการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห%งประเทศไทย
5 จังหวัดชายแดนภาคใต' ณ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่ออํานวยความสะดวกในการออกตราสัญลักษณB
ฮาลาลใหแกผูประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อลดการละเมิดการใชตราสัญลักษณBอันเกิ ด
จากความลาชาในการตออายุ และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑBใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เปhดโอกาสใหผูประกอบการ
ที่มีธุรกิจชุมชนสามารถเขากระบวนการขอฮาลาลไดดวยความรวดเร็ว อํานวยความสะดวกใหผูประกอบการ
สามารถขอรับรองฮาลาล และใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล และเป/นศูนยBประชาสัมพันธBสงเสริมและพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเพื่อเป/นศูนยBประสานงานระหวางหนวยงาน
ราชการ และหนวยงานการรับรองฮาลาลในพื้นที่ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือดานกิจการฮาลาล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาเชฟฮาลาลเพื่อการส%งออก เพื่ อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
การบริการของประเทศไทย โดยในป 2562 คัดเลือกกลุมเปFาหมายจากเยาวชนในพื้นที่ จํานวน 65 คน
ส%งเสริมและกระจายสินค'าฮาลาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ณ ที่ทําการ
ไปรษณียB รวมจํานวน 150 แหง ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ศอ.บต. จะสงเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเป/นศูนยBกลางธุรกิจฮาลาล โดยการวางระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาซึ่งเป/นที่ตองการของตลาดในพื้นที่
และตลาดประเทศเพื่ อนบาน โดยการประสานงานกั บ สํ า นั ก จุ ฬาราชมนตรี จุ ฬาลงกรณB มหาวิ ทยาลั ย และ
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มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยB กระทรวงตางประเทศ ฯลฯ เพื่อรวมหารือ
กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลใหเป/นรูปธรรมโดยเร็ว
การส%งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ%นใหม%
ทามกลางสถานการณBโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการปรับโครงสรางของประเทศ
ไปสูไทยแลนดB 4.0 เพื่อหลุดกรอบกับดักรายไดปานกลาง รวมถึงป=ญหาจากสถานการณBความไมสงบในพื้นที่
ยังคงเป/นป= ญหาที่ทําใหเศรษฐกิ จในพื้นที่หยุ ดชะงัก อั ตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในพื้นที่ไมดีเทาที่ควร
แตถึงอยางไรก็ตาม ศอ.บต. ไดมุงมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในการผลักดันใหเกิดนักธุรกิจรุนใหมในพื้นที่ ซึ่งในป=จจุบันกลุมผูประกอบการในสามจังหวัดจังหวัดชายแดน
ภาคใต เริ่มเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิม และเขาสูการพัฒนาตนเองเป/นนักธุรกิจรุนใหม (Start up)
อยางจริงจัง และการพัฒนานักธุรกิจรุนใหมจะเป/นกําลังหลักในการพัฒนา และสงเสริมเศรษฐกิจในจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหมีการฟRSนตัวโดยเร็วตอไป โดย ศอ.บต. ไดรวมกําหนดแผนยุทธศาสตรB “การสงเสริม
Startup/SMEs ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต” ในการดําเนินการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มตน
ที่จะเป/นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ที่สามารถสรางความแตกตางและมูลคาเพิ่ม กอใหเกิด
การยกระดับ ศักยภาพทางการแขงขัน ในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึ งยกระดับคุณภาพชี วิตของสังคมของประเทศ
ใหทัดเทียมสังคมโลก ซึ่งรูปแบบธุรกิจดังกลาวสามารถทําซ้ํา (Repeatable) และขยายตลาด(Scalable)
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเติบโตอยางกาวกระโดด (Exponential growth) โดย ศอ.บต. ไดดําเนินการผลักดัน
กิจกรรมตางๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดวยธุรกิจเริ่มใหม (Startup) ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดยอม (SME)
และตลาด Online โดยรวมกับหนวยงานเกี่ยวของ เชน กระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี สภานวัตกรรม
แหงชาติ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อสรางชองทางการกระจายสินคาในพื้นที่ออกสูตลาดภายนอก และการ
สรางงานใหกับคนรุนใหม ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ดําเนินการผลิต บมเพาะ และสราง
ธุรกิจไดกวา ๑๓๐ คน สามารถประสบความสําเร็จทางธุรกิจเป/นแรงจูงใจใหกับเยาวชนในพื้นที่ จํานวน ๓๐ คน
การบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต'นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จากป+ ญ หาความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต& ได& ส ร& า งความเสี ย หาย
ทางด& า นทรัพย( สิน คุณ ภาพชีว ิต ความเป4น อยู )ข องประชาชนในพื ้น ที ่ และความเชื ่อ มั่น ในการลงทุน ของ
ผู&ป ระกอบการ รัฐบาลภายใต& การบริห ารงานของ พลเอกประยุทธ( จัน โอชา จึงมีน โยบายที่สําคัญในการ
ผลักดันโครงการเพื่อเตรีย มความพร&อม ในการรองรับการพัฒนาอย)างเต็มรูปแบบโดยนํามิติเศรษฐกิจมาเป4น
แนวทางหลั กในการนํ าสู) การเปลี่ ยนแปลงครบวงจร เพื ่ อ สร& า งโอกาสครั ้ ง สํ า คั ญ ของจั ง หวั ด ชายแดนใต&
ผ) า นโครงการเมื อ งต& น แบบ สามเหลี่ ย มมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น มีการพัฒนาต&นแบบผ)าน 3 เมือง (เมืองหนอง
จิก จังหวัดป+ตตานี เป4นเมืองต&นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก&าวหน&าผสมผสาน เมืองเบตง จังหวัดยะลา เป4นเมือง
ต&นแบบการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย)างยั่งยืน และเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป4นเมืองต&น แบบการค&า
ชายแดนระหว)างประเทศ) การดํา เนิน โครงการเชิงบูรณาการ มีเป>าหมายเพื่อสร&างและพัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต& ส)งผลให&เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให&กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต& โดยมอบหมายใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เป#นฝ%ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการโครงการเมืองตนแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การดําเนินการโครงการดังกลาวสอดคลองกับนโยบาย และ/หรือขอสั่งการของรัฐบาล ดังนี้
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1) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2559 เห็ น ชอบเป/ น หลั ก การ ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับศูนยBอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เสนอโครงการเมืองตนแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเป/นพื้น ที่
เศรษฐกิจเฉพาะ นํารองในพื้นที่ที่มีความพรอมดานความมั่นคง ปลอดภัย และกระตุนใหเกิดการลงทุน นําไปสู
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่และขยายผลไปยังพื้นที่ใกลเคียง
2) คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ 4/2559 เรื่อง
แตงตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นโครงการเมื อ งตนแบบ สามเหลี่ ย มมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น และคํ า สั่ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ 6/2560 เรื่อง เพิ่มเติมองคBประกอบ
ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองตนแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ในเชิงบู รณาการการพัฒนาจังหวั ดชายแดนภาคใต ใหเป/ นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะอยางตอเนื่อง และเกิดผล
เป/นรูปธรรมตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3) มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ใหมีการขยายผลโครงการเมืองตนแบบ
“สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสูเมืองตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยใหเป/น
“เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” เนื่องจากเมืองจะนะเป/นจุดเชื่อมตอจากภาคใตชายแดนกับ
ภาคใตตอนกลาง มี เ ปF า หมายเพื่ อ ใหเป/ น แหลงผลิ ต อาหารทะเลแปรรู ป และอาหารฮาลาล อุ ต สาหกรรม
แหงอนาคต รวมทั้งการสรางทาเรือ เพื่อขนสงทางทะเลและการทองเที่ยว โดย มุงเปFาจะใหเป/นประตูที่ ๓
(3rd Gateway) ของประเทศไทย
มติคณะรัฐมนตรี
1. เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสูเมืองตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนา
แหงอนาคต” และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองตนแบบฯ อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ตามที่ศอ.บต. เสนอ
2. ให ศอ.บต. กระทรวงการคลั ง กระทรวงมหาดไทย สํา นักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการในขั้นตอนตอไปใหถูกตอง ครบถวน เป/นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบี ย บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่เ กี่ ย วของ รวมทั้ ง ใหรั บ ความเห็ น ของหนวยงานที่ เ กี่ ย วของไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไป
วัตถุประสงคB : เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี
เทพา และสะบายอย) และใหอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร
เพื่อใหมีความเขมแข็งและเป/นกลไกสําคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจองอนุภูมิภาคใตตอนลาง ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน เชน
มาเลเซีย สิงคโปรB รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่นๆ โดยมุงเนนการลงทุนของภาคเอกชน
เป/นสําคัญ
มาตรการ : ศอ.บต. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อจูงใจ
ใหภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่ เชน 1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย 2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนคาเบี้ยประกันภัยสวนตางอยางนอยรอยละ 50
3) การใหสิทธิประโยชนBทางการคลังและการเงินแกภาคธุรกิจ 4) การลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ
นิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยBและหองชุด
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กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน : แผนงานโครงการ พ.ศ.2562-2566
ประกอบดวย 5 แผนงานโครงการ ไดแก 1) การพัฒนาทาเรือสงขลาแหงที่ 2 เป/นทาเรือน้ําลึกสงขลา
แหงที่ 2 2) การวางแผนและลงทุนกอสรางโรงไฟฟFา [พลังงานไฟฟFาทางเลือก (Energy Complex)
3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 4) การบริหารจัดการดานน้ําและสิ่งแวดลอม และ 5) การจัดตั้งกองทุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต

หนวยงานที่ เ กี่ ย วของในการขั บ เคลื่ อ นโครงการ : หนวยงานที่ เ กี่ ย วของ เชน
กระทรวง การคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ สํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแหงชาติ โดยมี ป ระเด็ น ที่ จ ะตองดํ า เนิ น การ
1) ใหกระทรวงการคลังประกาศใหพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป/นคลังสินคาทัณฑBบน และเขตปลอด
อากร รวมทั้งดําเนินการพัฒนาเป/นพื้นที่ศุลกากรเป/นระบบ 2) ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ภาค 4 สวนหนา กําหนดพื้นที่ปลอดภัยในเมืองตนแบบที่ 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ดําเนินการในฐานะฝ@ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
โครงการเมืองต&นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1) การอํานวยการคณะอนุกรรมการโครงการเมืองตนแบบ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อจัดทําแผน และสรางการรับรูโครงการเมืองตนแบบ ณ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป/นการประชุมเพื่อสราง
การรับรูและสรางความเขาใจ กลไกระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับหมูบาน จํานวน 35 ครั้ง/เวทีๆ ละ 100 คน โดย
แยกเป/นตําบล ดังนี้
ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 14 หมูบาน
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 8 หมูบาน
ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จํานวน 9 หมูบาน
2) ผลิตสื่อรายการสารคดีสั้น “การขยายเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ไปสูเมืองจะนะ เมืองตนแบบกาวหนาแหงอนาคต” เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธB “โครงการฯ ใหสาธารณชนรับรู
และรับทราบ
การส%งเสริมศักยภาพการท%องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การมุ งเนนในสวนของการพั ฒ นาศักยภาพการทองเที่ ยว ศอ.บต. ไดสนับ สนุ นการพัฒ นา
ใหมีแหลงทองเที่ยวแหงใหม เพื่อสงเสริมใหชุมชนที่เกี่ยวของ มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยพัฒนา
แหล%งท%องเที่ยวชุมชน เพื่อรองรับเมืองแห%งการท%องเที่ยว ภายใต'โครงการเมืองต'นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในอําเภอเบตง จํานวน 2 แหลง ไดแก ชุมชนทองเที่ยวบอ
น้ําพุรอนบานนากอ และชุมชนทองเที่ยวหมูบานจีนฮากกา กม.4 ผานกิจกรรมสําคัญ ไดแก การสงเสริมการ
จัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชน, อบรมมัคคุเทศกBชุมชน จํานวน 70 คน โดยคัดเลือกจากเยาวชน
ในชุมชน สงผลใหชุมชนเปFาหมาย ไมนอยกวา 8 ชุมชน มีความพรอมและมีศักยภาพสามารถยกระดับเป/น

รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

ชุมชนนํารองดําเนินการตามเปFาหมายการเป/นชุมชนทองเที่ยวที่สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

ชดเชยส%วนต%างเบี้ยประกันภัยทรัพย<สินคุ'มครองภัยก%อการร'าย ภายใต'มาตรการสําหรับ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบใหมีมาตรการชดเชยสวนตางเบี้ย
ประกันภัยทรัพยBสินคุมครองภัยกอการรายในอัตราระหวางรอยละ 0.5 ถึงรอยละ 2 แกผูประกอบการในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบดวยจังหวัดยะลา ป=ตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา
ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินการ 3 ป (1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552) โดยใชเงินงบประมาณ
80 ลานบาทตอป
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ใหขยายระยะเวลามาตรการชดเชยสวน
ตางเบี้ย ประกันภัยทรัพยBสินคุมครองภัยกอการรายดังกลาว ใหแกผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ระหวางรอยละ 0.3 ถึงรอยละ 2 (เดิมชดเชยระหวางรอยละ 0.5 – รอยละ 2) ออกไปอีกเป/นระยะเวลา 3 ป
(1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2555) โดยใชเงินงบประมาณปละ 20 ลานบาท
คณะรั ฐ มนตรี ไดมี มติ เ มื่ อ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2555 และเมื่ อวั น ที่ 27 สิ งหาคม 2556
ใหขยายระยะเวลามาตรการชดเชยสวนตางเบี้ ย ประกั น ภั ย ทรั พ ยB สิ น คุ มครองภั ย กอการราย ใหแก
ผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ระหวางรอยละ 0.3 ถึง รอยละ 2 ออกไปอีกเป/นระยะเวลา 2 ป
(1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2557) ซึ่งในครั้งนี้ กระทรวงการคลังเป/นผูทําเรื่องขอขยายระยะเวลา
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี โดยใชงบประมาณปละ 20 ลานบาท (กระทรวงการคลังเสนอเขา ครม.)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ใหขยายระยะเวลามาตรการชดเชยสวน
ตางเบี้ยประกันภัยทรัพยBสินคุมครองภัยกอการรายดังกลาว ใหแกผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ ระหวางรอยละ 0.3 ถึง รอยละ 2 ออกไปอีกเป/นระยะเวลา 3 ป (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม
2560) ใชงบประมาณปละ 20 ลานบาท ให ศอ.บต. เป/นหนวยงานจัดสรรงบประมาณ (กระทรวงการคลัง
เสนอเขา ครม.)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ใหขยายระยะเวลาโครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากภัยกอการรายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ออกไปอีก 3 ป โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ขยายอัตราการชดเชยสวนตางเบี้ยประกันภัย จากเดิมชดเชยสวนตางในอัตรา
ระหวางรอยละ 0.3-2 เป/นในอัตราระหวางรอยละ 0.3 -3
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2) สนับสนุ นคาเบี้ยประกันภัยสําหรับกรมธรรมBประกันภั ยอุบัติเหตุของพนักงาน
ที่สถานประกอบการทําประกันภัยใหชดเชยในอัตรารอยละ 50 ของคาเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป/นการสราง
ความเชื่อมั่นใหแกผูประกอบการและพนักงานในพื้นที่
ทั้งนี้ ให ศอ.บต. เป/นหนวยงานจัดสรรงบประมาณปละ จํานวน 30 ลานบาท รวม 3 ป เป/น
จํานวนเงินชดเชยทั้งสิ้น 90 ลานบาท และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 เมษายน 2561
เป/นกรอบงบประมาณ ป 2562 จํานวน 15 ลานบาท

ผลการดําเนินงานที่ผานมา (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2562)
ขอมูลสถิติการขอรับเงินชดเชยสวนตางเบี้ยประกันภัยทรัพยBสินคุมครองภัยกอการรายของ
ผูประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบดวย จังหวัดยะลา ป=ตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา ในป 2550 – 2562 ดังนี้
ป พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
รวม

ข'อมูลการขอรับเงินชดเชยฯ

จํานวนผู'เอาประกันภัย (ราย)

32
88
85
89
93
129
74
393
278
269
212
272
365
2,379

จํานวนเงินชดเชย (บาท)

3,679,854
8,246,988
8,606,216
13,473,689
17,529,983
8,882,106
1,746,428
26,383,729
13,393,784
10,822,072
7,296,482
14,282,800
14,779,798
149,123,929
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3. งานบริการด'านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต'
การพัฒนาผู'ด'อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก
จากขอมูลการสํารวจและจัดทําขอมูลกลุมประชาชนผูเขาไปไมถึงบริการของรัฐในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต เมื่อป พ.ศ. 2560 ที่ผานมา พบวามีประชากรกลุมเปFาหมาย มากกวา 1.5 แสนคน โดยสวน
ใหญ แมวาจะไดรั บการสนั บสนุนจากรั ฐ/หนวยงาน ที่ เกี่ยวของแลวก็ ตาม กลั บพบวาการใหความชวยเหลื อ
ดั งกลาวเป/ น ไปในลั กษณะ “การสงเคราะหB ” ขาดความยั่ งยื น ในการสงเสริ มและพั ฒ นา ศอ.บต. จึ งไดมี
การบู ร ณาการหนวยงานระดั บ ที่ มี ภ ารกิ จ ทางดานการพั ฒ นาสั ง คม โดยกํ า หนดแนวทางการชวยเหลื อ
กลุ มเปF าหมายซึ่งอยู ในพื้ นที่ ๆ มีโอกาสเกิ ดเหตุการณB ความไมสงบ และยากตอการเขาถึ งบริ การใหเป/ นไปใน
ลักษณะการบริการเชิงรุกมากขึ้ น มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป/ นอยูที่ ดีขึ้น เพื่อใหสามารถดูแล
และชวยเหลือตนเองได และนําไปสูการดูแลครอบครัวสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข ไมเป/นภาระ
ของสั ง คมซึ่ ง เป/ น การทํ า งานที่ ส นองพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ที่พระราชทานกระแสพระราชดํารัสให ศอ.บต./หนวยงานที่เกี่ยวของ เขาไปดูแลและชวยเหลืออยางเต็มที่โดยมี
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
งานบริการด'านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต' เพื่อแก'ไขป7ญหา
สาธารณสุขที่สําคัญในพื้นที่ให'ลดลง ขับเคลื่อนสวัสดิการของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเขาถึงประชาชน
อยางทั่ ว ถึ ง เป/ น ธรรม โดยเฉพาะกลุ มเปราะบาง ประกอบดวย เด็ ก กํ า พรา ผู สู ง อายุ สตรี คนพิ ก าร
ผูดอยโอกาส ผูปƒวยติดเตียง กลุมผูอยูในภาวะพึ่งพิง และกลุมผูผานการบําบัดและฟRSนฟูยาเสพติด รวมทั้ง ผู
ไดรับผลกระทบจากสถานการณBความไมสงบในพื้นที่ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
เสริมสร'างฟ`aนฟูและพัฒนาสังคมผู'ด'อยโอกาส เนื่องจากในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต คนพิการและผูปƒวยติดเตียง (รวมผูสูงอายุที่ปƒวยติดเตียง) มีจํานวนกวา ๔๕,000 คน ซึ่งมี
จํานวนมากที่ตองการบูรณาการจากทุกหนวยงานในสังคม ในเบื้องตน ศอ.บต. รวมกับหนวยงานสาธารณสุข
ดําเนินการ ดังนี้
ขยายผลโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ "สิริเวชยาน" สูการ
บริ การสาธารณสุขในพื้ น ที่ห างไกล เตรี ยมการจั ดทํ า รถโมบายเคลื่ อนที่ “สิ ริ เวชยาน” ซึ่งเป/น ยานบริการ
ทางการแพทยBที่ไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3 คัน สนับสนุนใหกับจังหวัดป=ตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพื่อสนอง
แนวทางพระราชดําริฯ ในการใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนในพื้นที่หางไกล โดยในหวงป ๒๖๕๒
เครือขายบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ออกใหบริการผูปƒวยรวม 1,200 คน
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ขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาทุพโภชนาการ ในพื้นที่พิเ ศษพัฒนา
คุณภาพชีวิตและบูรณาการแกไขป=ญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0–5 ป และครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุน
การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของสงขลา กําหนดแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อแกไขป=ญหาและ
กําหนดพื้นที่นํารอง เพื่อใหกลุมเปFาหมายซึ่งเป/นครอบครัวที่บุตรมีภาวะทุพโภชนาการ จํานวน 510 ครอบครัว
ไดรับการพัฒนาและเลี้ยงดูบุตรอยางถูกวิธี ใหเด็กไดรับการฟRSนฟูทางสุขภาพอยางเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมี พัฒ นาการสมวั ย ทั้ ง ดานรางกาย จิ ต ใจ และสติ ป= ญ หา รองรั บ การพั ฒ นาประเทศชาติ แ ละกาวทั น
การเปลี่ยนแปลงภายใตภาวการณBวิกฤตในยุกตBโลกาภิวัฒนBอยางมั่นคง สรุปผลการดําเนินงาน เด็กทุพโภชนาการ
ไดรับการฟRSนฟูสุขภาพ 510 คน ครอบครัวเด็กมีความรูเขาใจและสามารถดูแลบุตร ขาดสารอาหารได 510
ครอบครัว รวมผูไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนอยกวา 1,500 คน
บู ร ณาการกิ จ กรรมรวมในการแกไขป= ญ หา และพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต "ท%องฟIา พายิ้ม" เพื่อเพิ่มประสบการณBเรียนรูนอกชั้นเรียนจากแหลงเรียนรูที่สําคัญ และปลุก
จิตสํานึกรักษBธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย ศอ.บต. รวมกับบริษัทสายการบินไทยสมายลB บริษัท ปตท. จํากัด
และผูเกี่ยวของ สานฝ=นเยาวชนผูดอยโอกาส โดยการนํานักเรียนและผูปกครอง (แม) จาก 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ป=ตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมจํานวน 50 คน ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน มีความประพฤติดี
ไดรับผลกระทบจากสถานการณBความไมสงบในพื้นที่ และไมเคยโดยสารเครื่องบินมากอน ไปทัศนศึกษาเรียนรู
และเก็บเกี่ยวประสบการณBนอกชั้นเรียนจากแหลงเรียนรูที่สําคัญตลอดจนปลุกจิตสํานึก รักษBธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ณ จังหวัดเชียงใหม โดยบริษัทสายการบินไทยสมายลBสนับสนุนคาโดยสารเครื่องบิน บริษัท ปตท. จํากัด
สนับสนุนคาใชจายในการจัดกิจกรรม วิทยาลัยปFองกันราชอาณาจักร (วปอําเภอ) สนับสนุนทุนการศึกษา และ
ศอ.บต. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนคาใชจายในการแถลงความรวมมือ
เตรี ย มความพรอมในการวางแผนและขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จชต, และการยกระดับ 1 ตําบล 1 รพ.สต.
คุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานใหเป/นไปตามนโยบายสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรB ศอ.บต. ดานทรัพยากรมนุษยB
และการยกระดับพื้นที่นํารองใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) มีศักยภาพในการใหบริการ
ประชาชนอยางเทาเทียม ทั่วถึง เป/นธรรม และเชื่อมโยงการทํางานเพื่อรองรับการพัฒนาเสริม ความมั่นคงใน
พื้ น ที่ พิ เ ศษ โดยจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ผู บริ ห าร และบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านดานสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่
3 จังหวัด และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบายอย) ระดับตําบล อําเภอ และ
จังหวัด กลุมเปFาหมาย จํานวน 822 คน
ส%งเสริมและสนับสนุนกลไกการทํางานของหน%วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข'อง
ในพื้นที่พิเศษประสบป7ญหาความมั่นคง
ขยายผลสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ และศาสนสถานในชุ ม ชน
เพื่อสงเสริมการดูแลผูสูงวัยและคนไรที่อยูอาศัยอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการทํางานรวมกับ
สํานักงานการศึกษาเอกชน และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นํารอง
จํานวน 16 แหง เขารวมโครงการ ซึ่งสถาบันศึกษาปอเนาะนํารองตองเป/นสถานที่ที่สามารถรองรับการดูแล
ผูสูงอายุ และคนไรที่อยูอาศัยในชุมชน โดย ศอ.บต. ไดกําหนดกลไกการดําเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใหเกิดกิจกรรม 4 ดาน ประกอบดวย ดานศาสนาและการศึกษา ดานสุขภาพ ดานสิ่งแวดลอม และดาน
การสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม โดยไดสนับสนุนงบประมาณใหกับสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ผานการคัดเลือก
จํานวน 16 แหง ดังนี้
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ใบ

จังหวัดยะลา จํานวน 4 แห%ง ดังนี้
- สถาบันศึกษาปอเนาะพงสาเมาะวิทยา ตําบลบาโร•ะ อําเภอยะหา
- สถาบันศึกษาปอเนาะพงลือแบ ตําบลยะหา อําเภอยะหา
- สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอิลามียะหB ตําบลบือมัง อําเภอรามัน
- สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮัมมาดียะหB ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบันนังสตา
จังหวัดนราธิวาส จํานวน 6 แห%ง ดังนี้
- สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะหB ตําบลดุซงยอ อําเภอจะแนะ
- สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลเนศอรB ตําบลบาเระเหนือ อําเภอบาเจาะ
- สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮํามาดีวิทยา ตําบลบางขุนทอง อําเภอตาก
- สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ตําบลตะมะยูง อําเภอศรีสาคร
- สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลซอลีฮีน ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง

- สถาบันศึกษาปอเนาะมะอBหัดฟ=จรุลอิสลาม ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง

จังหวัดป7ตตานี จํานวน 6 แห%ง ดังนี้

- สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะหBอัรเราะหBมานียB ตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์

- สถาบันศึกษาปอเนาะสัตยBสามัคคี ตําบลมะนังยง อําเภอยะหริ่ง
- สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลฮาดิษ ตําบลตะบิ้ง อําเภอสายบุรี
- สถาบันศึกษาปอเนาะมะอะฮัดมูฮํามาดียะหB ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ
- สถาบันศึกษาปอเนาะบูดนอิสลามวิทยา ตําบลปะโด อําเภอมายอ
- สถาบันศึกษาปอเนาะมูอาฮัดตัรบียาตุลอิสลามียะหB ตําบลตาลีอายรB อําเภอยะหริ่ง

จากขอมูล สรุป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒนาสังคมผู ดอยโอกาสและ
สาธารณสุขเชิงรุกป 2562 กลุมผูสูงอายุ (ไรที่อยูอาศัย) ไดรับการพัฒนาอาชีพและมีที่อยูอาศัย จํานวน 780 คน
พั ฒนาศั กยภาพกลุ%มวิสาหกิจ ชุ มชนสู% การประกอบอาชี พและ
มี ร ายไดอยางยั่ ง ยื น (นํ า รอง) โดยบู ร ณาการทํ า งานรวมกั บ กลุ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพโดยเฉพาะ
ดานการตลาด เพื่อใหกลุมดังกลาวฯ สามารถกระจายงานดานการผลิต แปรรูป ใหกับประชาชนที่มีรายไดนอย
(ยากจน) เกิดการสรางงาน สรางอาชีพ มีรายไดเพิ่ม และมีตลาดรองรับอยางยั่งยืน โดยไดดําเนินการจัดการ
ประชุม และลงพื้นที่คัดเลือกกลุมวิสาหกิจนํารองในพื้นที่ 3 จังหวัด จํานวน 5 กลุม และเตรียมการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป/นป=จจัยการผลิตใหกับประชาชนที่มีรายไดครอบครัวไมผานเกณฑB จปฐ. เขารวมโครงการ
พรอมกําหนดเงื่อนไขการสนับสนุน และการดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ สงผลใหครอบครัว
ประชาชนกลุมเปราะบาง(ยากจน/ตกเกณฑB จปฐ.) ไดรับ การพั ฒ นาและสงเสริมอาชีพ ไมนอยกวา 100
ครอบครัว ซึ่งกลุมผานการคัดเลือก มีดังนี้
1. กลุมวิสาหกิจกาแฟโบราณอัยเยอรBเวง จังหวัดยะลา
2. กลุมวิสาหกิจชุมชนบานกลวย จังหวัดป=ตตานี
3. กลุมวิสาหกิจปลาสมไฮโซ จังหวัดยะลา
4. กลุมวิสาหกิจ HANA SAMA จังหวัดนราธิวาส
5. กลวยหินแปรรูป ตรานังตา crispy banana Shop จังหวัดยะลา
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สนั บ สนุ น อุ ป กรณ< เ พื่ อ การช% ว ยเหลื อ และฟ`a น ฟู ส มรรถภาพ
เด็กพิการ สนองแนวพระราชดําริฯ “เกาอี้สุขใจ สู รองเทาสั่งตัด” ปที่ 3 เพื่อฟRSนฟูสภาพเด็กพิการในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมสามารถทรงตัวนั่งได และเด็กที่มีพัฒนาการดีขึ้นจนสามารถฝXกเดินได ใหสามารถฝXก
การ ทรงตัว มีพัฒนาการดานการฝXกสมาธิ สามารถเรียนรูและชวยเหลือตัวเองไดดีขึ้น รวมทั้ง จัดกระบวนการ
ในการดูแลเด็ กพิ การ และครอบครัวอยางเป/ นระบบครบวงจร เพื่อใหผู ปกครอง/ผู ดูแลไดมี เวลาวางในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
สูการพัฒนาสังคมใหยืนหยัดไดดวยตัวเอง และรวมพัฒนากับทุกหนวยงานสูการเสริมสรางสังคมไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตอไป โดยโดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการลงพื้นที่เยี่ยมติดตาม ประเมิน
เด็กพิการจัดทําเกาอี้สุข ใจ/รองเทาสั่งตัด เพื่อฝXกทักษะการวัดโดยนักกายภาพบําบัดในการเตรียมความพรอม
สูการลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม ประเมินเด็กพิการรายเกา
2. ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามติดตาม ประเมินรางกาย และวัดตัวเด็กพิการ
เพื่อจัดทําอุปกรณBชวยพยุงรางกาย “เกาอี้ สุขใจ” และอุปกรณBชวยฝXกการเดิน “รองเทา สั่งตัด”
3. ประชุม การประเมิน ศัก ยภาพเด็ก พิก าร เพื่ อจั ดทํ าอุ ป กรณB
ชวยพยุงรางกาย “เกาอี้สุขใจ” และอุปกรณBชวยฝXกการเดิน “รองเทา สั่งตัด” โดยมีกลุมเปFาหมาย ผูพิการรายใหม
ที่ตองประเมินศักยภาพ ณ ศูนยBการศึกษาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
สรุปผลการดําเนินงาน เด็กพิการที่มีความจําเป/นไดรับกายอุปกรณB
และเครื่องชวยความพิการ “เกาอี่สุขใจ สู รองเทาสั่งตัด” จํานวน 185 คน
บูรณาการแก'ไขป7ญหาภัยคุกคามทางสุขภาพของหน%วยงานรัฐ
และภาคีเครือข%ายของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต' การแพรระบาดของโรคหัดในพื้นที่ของจังหวัดยะลา
ป=ต ตานี นราธิ ว าส และ 4 อํ า เภอของจั งหวั ด สงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบายอย) ระหวางวั น ที่
1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 สงผลใหมีผูปƒวยโรคหัดกวา 5,400 ราย และเสียชีวิต 34 ราย
สวนใหญเป/นเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ไมมีประวัติการไดรับวัคซีน หรือไดรับวัคซีนไมครบตามเกณฑB และมีภาวะ
ทุพโภชนาการ โดยที่ผูปƒวยเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีภาวะแทรกซอนดวยอาการปอดอักเสบ คลื่นไส
อาเจีย น และอื่น ๆ สถานการณB โรคดังกลาวฯ ศอ.บต. รวมกับหนวยงานที่ เกี่ ยวของในพื้ นที่ ประกอบดวย
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 สวนหนา) สถาบันการศึกษาภาครัฐ
ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน และภาคประชาชน กําหนดแนวทางและขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาอยางเป/นระบบ
โดยมีเปFาหมายใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเป/น “พื้นที่ปลอดโรคหัดภายในป 2563” ดําเนินการจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาการแพรระบาดของโรคหัด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
และจัดตั้งศูน ยBประสานงานการปFองกันและแกไขป=ญหาการแพรระบาดของโรคหัด ขึ้น รวมถึง ไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวนในการรณรงคB ประชาสัมพันธB และสรางความเขาใจเกี่ยวกับโรคหัดและการ
รับบริการวัคซีนผานสื่อบุคคล วิทยุ และอื่นๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหการแพรระบาดของโรคมีแนวโนมลดลง
กลุมเปFาหมายเขาถึงการบริการวัคซีนเพิ่มขึ้น และในเบื้องตน ศอ.บต. จัดกิจกรรมรณรงคBสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยกลุมเปFาหมาย ประกอบดวย ผูนําศาสนา และอาสาสมัคร
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สาธารณสุข ที่อยูในพื้นที่รณรงคBฯ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จํานวน 7 ครั้ง โดยมี
ผูเขารวม จํานวน 1,125 คน
อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนวัสดุทางการศึกษาเพื่อนอง
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยBในพื้นที่จังหวัดป=ตตานี ผานเหลากาชาดจังหวัดป=ตตานี ใหกับนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหB 4 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดป=ตตานี จํานวน 45 คน
กิจกรรมการบูรณาการเสริมสร'างความเข็มแข็งและความร%วมมือระหว%าง
หน%วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเพื่อยกระดับการอยู%ร%วมกันภายใต'สังคมพหุวัฒนธรรมสําหรับพื้นที่พิเศษ
ที่ได'รับผลกระทบ
สนับสนุนบุ คลากรวิชาชีพเพื่อการช%วยเหลื อ และฟ`aนฟู สภาพ
เด็กพิการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต' เป/นการสนองแนวพระราชดําริฯ ในการดูแลและฟRSนฟูเด็กพิการ
ทางสมองและ
เด็กพิการทั่วไป ในความรับผิดชอบของศูนยBการศึกษาพิเศษ 5 จังหวัด ซึ่งยังขาดแคลน
นักกายภาพบําบัด โดยการจัดใหมีนักกายภาพบําบัด จํานวน 10 อัตรา เพื่อใหบริการและทํางานเชิงรุกรวมกับ
หนวยงานของจังหวัด สงผลใหคนพิการและผูปƒวยติดเตียง ไดรับการดูแลและฟRSนฟูสภาพ จํานวน 2,300 คน
การพั ฒ นาศู น ย< เ ด็ ก กํ า พร' า ต' น แบบนํ า ร% อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต' สืบเนื่องจากสถานการณBการความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยBสิน ทําใหเด็กตกเป/นเหยื่อของสถานการณBความรุนแรง ประกอบกับป=ญหาทางสังคม เชน การหยา
ราง ครอบครัวแตกแยก เด็กถูกทอดทิ้ง อันนําไปสูป=ญหาสังคมในอนาคต สงผลใหมีเด็กกําพรา เด็กยากจน
และยากไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีจํานวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป/นการสรางความเป/นธรรม เทาเทียม
และลดความเหลื่อมทางสังคม ตลอดจนเป/นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศอ.บต. จึงไดบูรณาการ
ความรวมมือกับศูนยB/มูลนิธิ/สมาคม ที่ทําหนาที่ดูแล เยาวชน/เด็กกําพรา เด็กยากจน–ยากไร ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใหการสนั บ สนุ น งบประมาณกั บ องคB ก รดั ง กลาว เพื่ อเป/ น ตั ว กลางในการพั ฒ นาและ
ยกระดั บ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต กลุ มเด็ ก กํ า พรา โดยมี ศู น ยB เ ด็ กกํ า พราในความรั บ ผิ ด ชอบ จํ า นวน 11 แหง
ประกอบดวย
1) จั ง หวั ด ยะลา 4 แหง ไดแก สมาคมเด็ ก และเยาวชนเพื่ อ
สันติภาพชายแดนใต (ลูกเหรียง), มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยB, มูลนิธิสงเคราะหBเด็กกําพรา
และการกุศล, บานอุนไอรัก
2) จังหวัดป=ตตานี 3 แหง ไดแก มูลนิธิบานเด็กกําพราป=ญญาเลิศ,
ศูนยBสงเคราะหBเด็กกําพราและเด็กยากจนตันหยง, ศูนยBการเรียนรูภาคประชาชน
3) จั ง หวั ด นราธิ ว าส 4 แหง ไดแก บานเด็ ก กํ า พราและ
ผูดอยโอกาส บานโคกกูแว, มูลนิธิเพื่อเด็กกําพรา, มูลนิธิอบูฮูรอยเราะหB เพื่อเด็กกําพราและสังคมสงเคราะหB,
สถานรับเลี้ยงเด็กกําพรานิดาฮอัลกัยรียB
ทั้งนี้ ไดมีการจัดกิจกรรมอบรมในประเด็นการสรางความเขาใจในการ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใหกับกลุมเยาวชน/เด็กกําพรา เด็กยากจน-ยากไร จํานวน 220 คน โดยมุงเนน
การเสริมทักษะการเรี ยนรูใน 5 ดาน ไดแก ดานกีฬา, ดานการศึ กษา, ดานภาษาและการทั กทาย 5 ภาษา,
ดานการเรียนรูทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดานคุณธรรมจริยธรรม สงผลใหเด็กกําพรามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและการสรางการยอมรับการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
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4. งานการศึกษาที่สอดคล'องกับอัตลักษณ<ในพื้นที่
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู'ตลอดชีวิต
สถานการณBความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดสงผลกระทบดานการศึกษาทําให
สถานศึกษาบางแหงไมสามารถจัดการศึกษาไดเต็มตามศักยภาพ เกิดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษา
เยาวชนบางสวนไมไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการใชภาษาไทยของเยาวชนในพื้นที่ที่หางไกล
กอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงไดมีขอเสนอในประเด็นดานการพัฒนาการศึกษา ใหเนนการเรียนการสอนภาษาไทย
การสรางความเขาใจในพื้นที่ และการสนับสนุนการสรางงานมวลชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน โดยให
ศอ.บต. ในฐานะหนวยงานเจาภาพดานการพัฒนาดําเนินการแกไขป=ญหาใหเกิดผลเป/นรูปธรรม ศอ.บต. จึงได
ดําเนินการส%งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู'ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถด'านภาษาไทย โดยบูรณาการ
รวมกั บ กระทรวงศึ กษาธิ ก าร มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทรB ในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของนั กเรี ย น
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๘ แหง ซึ่ง ศอ.บต. ไดจัดหาครูสอนภาษาไทยที่มีความรู จบการศึกษา
ดานภาษาไทยโดยตรง ไปประจํ าทุ กโรงเรีย นและมีการฝX กอบรม/ติ ว เขมการสอนทุกรูป แบบ ประเมิ นผล
ทุกระยะ ซึ่งจากการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ปรากกฎวามีพัฒนาการเรียนภาษาไทยที่สูงขึ้นอยาง
ชัดเจน จากเดิมจํานวนนักเรียนอานไมออกเขียนไมไดจํานวน ๕๖ คน คิดเป/นรอยละ ๓๗.๐๙ หลังจากไดรับ
การสนั บ สนุ น ตามโครงการแลว ปรากฏวาจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ อ านไมออกเขี ย นไมได ลดลงเหลื อ 29 คน
คิดเป/นรอยละ 19.21
การส%งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต'
การสนับสนุนการเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใหกับเด็กปฐมวัย เป/นกาวยางแรก
ที่สําคัญและมีความจําเป/นอยางยิ่งที่จะตองรวมกันสรรคBสรางนวัตกรรม การเรียนรูของเด็กใหถูกตองเหมาะสม
ปราศจากสิ่ งมอมเมาทางความคิด โดยเฉพาะการสงเสริ มการเรี ยนรู การใชภาษาไทยและขนมธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทย ศอ.บต. ในฐานะหนวยงานสนับสนุนเติมเต็มมิติงานดานการศึกษาใหกับหนวยงานดานการศึกษา
ในพื้นที่ รวมกับองคBกรปกครองสวนทองถิ่น ขับเคลื่อนงานพัฒนาการศึกษาและคุณภาพของศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อหนุนเสริมและเติมเต็มใหกับเด็กปฐมวัย ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ สังกัด
องคBกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการใช'สื่อ
ส%งเสริมพัฒนาการการเรียนรู'ตามช%วงวัย การใช'ภาษาไทยให'กับเด็กก%อนวัยเรียนและผู'ปกครอง เพื่อให
สามารถใชภาษาไทยไดทั้ ง ในทั ก ษะ ฟ= ง พู ด อาน เขี ย น และปรั บ รู ป แบบการเรี ย นรู ที่ ใหความสํ า คั ญ กั บ
กระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน จํานวน 60 แหง ประกอบดวย จังหวัดยะลา
12 แหง จังหวัดป=ตตานี 17 แหง จังหวัดนราธิวาส 25 แหง และจังหวัดสงขลา 6 แหง โดยไดสนับสนุน
งบประมาณให'ศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเปAนศูนย<เด็กเล็กนําร%องในการสร'างการเรียนรู'วิถีชีวิตและ
ยอมรับการอยู%ร%วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให'กับเด็กเล็ก โดยใชการทักทาย และแสดงออกทางการทักทาย
อยางนอย 2 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาพื้นถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป/นสื่อกลางที่เชื่อมโยง
ใหเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และชุมชนยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข
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5. งานเสริมสร'างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข'มแข็ง
การส%งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต'ไปประกอบพิธีฮัจญ< ปฏิบัติธรรมและ
ศึกษาแหล%งสังเวชนียสถาน
เนื่องจากสถานการณBความขัดแยง ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต
สงผลโดยตรงตอการอยูรวมกันในพื้ นที่ โดยในสวนของกลุมผู เห็ นตางพยายามทําลายสังคมพหุวัฒ นธรรม
ชี้นําวารัฐดูแลหรือใหความสําคัญเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็สรางสถานการณBใหเกิดความสูญเสีย
กอใหเกิดความหวาดระแวงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ศอ.บต. จึงจําเป/นตองเรงดําเนิ นการในหลายดานเพื่อให
ทุกกลุมคนมีความภาคภูมิใจในความมีอัตลักษณBหรือการดํารงอยูในสังคม พรอมกับการจัดกิจกรรม หรือวาง
ระบบการอยู รวมกั น ลดชองวางที่ อ าจทํ า ใหไมเขาใจหรื อ บาดหมาง หรื อ หวาดระแวงตอกั น โดยมี ก าร
ดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
การส%งเสริมวิถีมุสลิม สนับสนุนใหประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามดําเนินชีวิต
ไดอยางปกติ สุ ข สามารถจั ด กิ จ กรรมไดอยางเต็ ม ที่ ภาครั ฐ ดู แ ลสนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวกเพิ่ ม เติ ม
อาทิ ศอ.บต. ไดสนับสนุนสงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญBและ
อุมเราะหB ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยคัดเลือกชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยูในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต
ปละจํานวน ๑40 คน (ป=ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ตามหลักเกณฑBที่กําหนด โดยกลุมเปFาหมาย
ดังกลาว ไดสานตอกิจกรรมโดยการนําคุณคาที่ไดจากการประกอบพิธีฮัจญB ไปตอยอดในการชวยเหลือสังคม
รวมถึ งการขยายผล โดยการสรางความเขาใจเกี่ ย วกั บแนวทางการแกไขป=ญ หาของรัฐ ตอการแกไขป=ญ หา
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต และเป/ น จิ ต อาสาในการแกไขป= ญ หาในชุ มชน รวมถึ งการอํ า นวยความสะดวกแก
ประชาชน โดยป พ.ศ. 2562 มีผูแสวงบุญจากประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัจญB รวมจํานวน ๘,๔๐๐ ราย
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย ฮิจเราะหBศักราช 1440 การอบรมใหความรู
ดานการดูแลสุขภาพภายหลังการเขาสุนัตแกโต•ะมูเด็ง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประชารัฐรวมใจสู
เดือนรอมฎอนสันติสุขประจําฮิจเราะหBศักราช 1440
การส%งเสริมวิถีพุทธ สนับสนุนใหประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธดําเนินชีวิตได
อยางปกติสุข สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาไดอยางเต็มที่ ภาครัฐก็ดูแลใหการสนับสนุนเพิ่มเติม อาทิ ศอ.บต.
ไดสนับสนุนสงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่นับถือศาสนาพุทธ ไปปฏิบัติธรรมและศึกษา
แหลงสังเวชนีย สถาน ๔ ตํา บล ณ ประเทศอิ นเดีย -เนปาล เปFา หมายผู เขารวมกิ จกรรม จํ านวน 220 คน
โดยคั ด เลื อ กจากกลุ มผู ไดรั บ ผลการทบฯ โดยการเยี ย วยาจิ ต ใจ กลุ มผู สู ง อายุ ที่ ต กอยู ในภาวะลํ า บาก
กลุมเยาวชน รุนใหมผูสนใจกิจกรรมทางศาสนา กลุมขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ใน จังหวัดชายแดนภาคใต
การส%งเสริมการพัฒนาทักษะด'านกีฬาและนันทนาการ
กีฬาเป/นสื่อของการสรางความเขาใจ แสวงหาความรวมมือ และลดความหวดระแวงระหวาง
ภาครัฐกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งยังเป/นกิจกรรมที่เสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
กีฬาจึงเป/นแนวทางการแกไขป=ญหาโดยสันติวิธีและมุงใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจาก
เงือนไขและการใชความรุนแรง มีสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติสุข
ทุกภาคสวนมีความเขาใจ ไววางใจ และมีสวนรวมในการเสริมสรางสันติภาพ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
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ส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพด'านการกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต' สนับสนุน
การแขงขัน กีฬาทุ กประเภทเพื่ อเสริ มสรางสัน ติสุ ขใน จังหวั ด ชายแดนภาคใต อาทิ การแขงขั นฟุ ตบอล
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “PEA YALA FA CUP” ครั้งที่ 19
การแขงขันฟุตบอลระดับยุวชนอายุไมเกิน 12 ป “SBPAC Cup” การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ
“SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019” การแขงขันยิงธนูพื้นเมือง มหกรรม
วอลเลยBบอล จังหวัดชายแดนภาคใต 2019 เป/นตน
ส% ง เสริ ม กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก และเยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต' โดยสนับสนุนอุปกรณBเครื่องเลนสําหรับสนามเด็กเลนประจําตําบล จํานวน 37 ตําบล
37 ชุด และกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานดนตรีเพื่อชุมชน
ส%งเสริมกิจกรรมเสริมสร'างสังคมพหุวัฒนธรรมเข'มแข็ง
ฟ`aนฟูชุมชนไทยพุ ทธถดถอย การฟRSนฟูชุมชนไทยพุทธถดถอย เนื่องจาก
สถานการณB ความไมสงบที่ ผู กอเหตุ รุ น แรง มุ งทํ า รายชาวไทยที่ นั บ ถื อศาสนาพุ ทธ เพื่ อใหบรรลุ เ ปF า หมาย
การสรางสังคมเชิงเดี่ยวอันจะนําไปสูการเรียกรองทางการเมืองตอไป ดวยเหตุนี้จึงทําใหชาวไทยพุทธ ถูกทําราย
ชีวิตและทําลายทรัพยBสินจํานวนมาก ประกอบกับสภาพครอบครัวสวนใหญเป/นครอบครัวเล็ก มีบุตรนอย และ
มักไปเรียนตอไปตางพื้นที่ ชุมชนชาวพุทธหลายแหงจึงลดจํานวนประชากร และหลายแหงกลายเป/นชุมชนราง
ศอ.บต. รวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงไดฟRSนฟูชุมชนเหลานี้ขึ้นมาใหม โดยเนน
ที่ชุมชนถดถอย 25 แหง เพื่อแกไขการลดจํานวนของชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ โดยมีพื้นที่เปFาหมาย ดังนี้
จังหวัดยะลา
ที่

บ'าน

หมู%ที่

ตําบล

อําเภอ

1

สายสุราษฎรB

3

เขื่อนบางลาง

บันนังสตา

2

เนียง

4

เปาะเสง

เมือง

3

เหมืองลาบู

8

ปะแต

ยะหา

4

กาสังใน

6

ตาเนาะปูเต•ะ

บันนังสตา

5

หาดทราย

10

ตลิ่งชัน

บันนังสตา

6

แบหอ

1

กาลอ

รามัน

7

คลองทรายใน

5

ยุโป

เมือง

8

ทุงยอ

5

ตาเซะ

เมือง

9

เหมืองลาง

5

ตาชี

ยะหา

10 ถ้ําทะลุ

1

ถ้ําทะลุ

บันนังสตา

11 ลําพะยา

-

ลําใหม

เมือง

12 กม.26 นอก

-

บันนังสตา

บันนังสตา
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จังหวัดป7ตตานี
ที่

บ'าน

หมู%ที่

ตําบล

อําเภอ

13

ฟาง

3

ตาแกะ

ยะหริ่ง

14

ลูกไมไผ

1

ตะโละแมะนา

ทุงยางแดง

15

โต•ะซูด

6

พิเทน

ทุงยางแดง

16

เกาะหวาย

3

วัด

ยะรัง

17

ตรัง

2

ตรัง

มายอ

18

ชองแมว

4

ละหาร

สายบุรี

19

ไร

6

คอลอตันหยง

หนองจิก

จังหวัดนราธิวาส
20

ศรีภิญโญ

6

โคกสะตอ

รือเสาะ

21

ไอเย็ง

2

ศรีบรรพต

ศรีสาคร

22

โต•ะเด็ง

1

โต•ะเด็ง

สุไหงปาดี

23

ตาเซะใต

24

ควนหรัน

25

ควนหรันใต

6
ปะลุรู
จังหวัดสงขลา

สุไหงปาดี

-

เปยน

สะบายอย

10

ทามวง

เทพา

การส% งเสริมกิ จกรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่ องจากชาวไทยเชื้ อสายจี น
เขามาตั้ งรกรากในพื้ นที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใตกระจายในทุ กหั ว เมื องเป/ น เวลานาน (เชนใน อํา เภอเบตง
ยาวนาน 150 ป) ดังนั้น จึงมีความจําเป/นตองใหการดูแลสนับสนุนใหสามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพ
ไดอยางปกติสุข รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาและทางวัฒนธรรมประเพณีไดอยางเสรี ในสวนภาครัฐ
ไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ เชน ในเทศกาลวันตรุษจีน-สารทจีน จัดงานพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และ
สงเสริมการอยูรวมกั นไดในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย ศอ.บต. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสําคัญ ที่สําคัญตาม
เทศกาล มีผูสนใจเขารวมงานกวา 5,000 คน

ส%งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
“สานใจไทย สู ใจใต” เป/ น โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น จากดํ า ริ ข อง พลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนทB
อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไดนอมนํายุทธศาสตรB “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9
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มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยมาประยุ กตBใชในการแกไขป= ญหาความไมสงบและความขั ดแยงในพื้น ที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใต โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนทB มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิ
พิ ทั ก ษB อุ ท ยานแหงชาติ เ ขาใหญ รวมกั บ ศู น ยB อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทยสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดกิจกรรมนําเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งนับถือศาสนาทั้งพุทธ
อิส ลาม และศาสนาอื่ นๆ มาทํา กิจ กรรมรวมกัน และรวมใชชีวิ ต กับ ครอบครั ว อุป ถัมภBในกรุ งเทพมหานคร
และจังหวัดใกลเคียง แลกเปลี่ยนเรียนรูความเป/นอยู เชื่อมโยงมิติความสัมพันธBกันเป/นเครือขายครอบครัวอันจะ
นําไปสูความสมานฉันทBในสังคมไทยในอนาคต
“สานใจไทย สู ใจใต” มุ งสงเสริ ม พั ฒ นา และปลู ก ฝ= ง ใหเยาวชนไดเรี ย นรู ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม สงเสริมบทบาทของเยาวชนในการเป/นกลุมผูนําจิตอาสา
ชวยเหลือและพัฒนาชุมชนรวมกับทุกภาคสวน สงเสริมใหเป/นคนดี มีความรับผิดชอบ เอื้อเฟRSอแบงป=นรูจัก
เสียสละ มีคุณธรรมและจริยธรรม และทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมในทองถิ่น โดยคํานึงถึงประโยชนBสูงสุดในการพัฒนาเยาวชน เพื่อรวมแกไขป=ญหาความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได'สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการ “สานใจไทย สู%ใจใต'” รุ%นที่ 35 และรุ%น 36 รวมจํานวน 640 คน เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณB
ตรงในการเรียนรูวิถีชีวิตความเป/นอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม ในการอยูรวมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมที่อยูรวมกันอยางมีความสุข และเพื่อสรางความสัมพันธBและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันของครอบครัวอุปถัมภB กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยตั้งแตป พ.ศ. 2548
เป/นตนมา มีเยาวชนเขารวมจํานวน 8,026 คน ซึ่งในอนาคต กลุมเยาวชนเหลานี้สามารถเป/นตัวแทนเยาวชนใน
พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ในการเป/นสื่อกลาง เผยแพรทัศนคติที่ดีในการสานตอการอยูรวมกันภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรมตอไป
สนับสนุนเงินอุดหนุนแก%องค<กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต'
ตามมติ ครม. เห็นชอบ ตามมติ กพต. ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 ก.พ. 2555 ใหสนับสนุนเงิน
อุดหนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 5 จชต. และคณะกรรมการมัสยิด
2,521 แหง ประธานกรรมการและกรรมการอิสลามประจําจังหวัด อิหมาม บิหลั่น และกรรมการประจํา
จังหวัดมัสยิด ใน 5 จชต. รวมจํานวน 37,803 คน เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหเกิ ดสั น ติสุ ขอยางยั่ งยืน โดยการขับ เคลื่ อนกิจ กรรมทางศาสนาใหมี ความเขาใจ หลั กทางศาสนา
ที่ถูกตอง สนับสนุนใหประชาชนฟRSนฟูวิถีชีวิตอัตลักษณBทางศาสนา สงเสริมการอยูรวมกันในแนวทางสังคม
พหุวัฒนธรรม และสนับสนุนหนวยงานภาครัฐในการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยในป พ.ศ. 2562
ศอ.บต. ไดสงเสริ ม และสนั บ สนุ น ใหองคB ก รทางศาสนาในพื้ น ที่ มี เ ครื อ ขายและกลไกในการขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานรวมกับภาครัฐในการพัฒนาและแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน โดยการอุดหนุน
องคBกรอิสลามประจําจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต รวมจํานวน 37,585 คน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ%มชาติพันธุ<มานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต'
ในคราวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต อํ า เภอบั ง นั งสตา จั ง หวั ด ยะลา เมื่ อ ชวงเดื อนกั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงดํ า ริ ถึ ง
ความหวงใยในดานวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี) ซึ่งเป/นกลุมคนดั้งเดิมในคาบสมุทรมลายูที่อาศัย
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อยูในปƒาลึก แตเนื่องจากสภาพป=จจุบัน ความสมบูรณBของปƒาลดลง สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของกลุมชาติ
พันธBดังกลาว ประกอบกับการระบาดของโรคภัยไขเจ็บแพรระบาดถึงกลุมชาติพันธุBมานิ เป/นเหตุใหกลุมชาติ
พั น ธุB มานิ (โอรั ง อั ส ลี ) บางสวนตองมาอาศั ย ใกลๆ ชุ มชนพื้ น ราบ ศอ.บต. ไดสนองแนวทางพระราชดํ า ริ
ดํา เนิน การดู แล และชวยเหลื อในดานการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต กลุ มชาติ พัน ธุB มานิ (โอรั ง อั ส ลี) โดยรวมกั บ
หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะฝƒายปกครองในพื้นที่จัดที่พักชั่วคราว จัดทําหนังสือรับรองชั่วคราวเพื่อความสะดวก
ในการรักษาพยาบาล สงเสริมอาชีพใหกับกลุมชาติพันธุBมานิ บานนากอ ตําบลอัยเยอรBเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
จํานวน 1 กลุม 50 คน เพื่อยกระดับในการสรางผลิตภัณฑBชุมชนโดยกลุมชาติพันธุBมานิ รวมถึงการขับเคลื่อน
การจัดทําศูนยBเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนแบบ (นํารอง) ในการพัฒนากลุมชาติพันธุBมานิ เพื่อขยายผลตอ
ในการชวยเหลือกลุมไทยมานิกลุมอื่นตอไป ทั้งนี้ เพื่อมุงหวังใหประชาชนกลุมดังกลาว รูสึกภาคภูมิในความเป/น
คนไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังคงความเป/นอัตลักษณBของชาติพันธุBเดิม

6. งานเสริมสร'างหมู%บ'านชุมชนให'เข'มแข็ง
การขยายผลการพัฒนาหมู%บ'าน/ชุมชนเข'มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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แผนยุทธศาสตรBชาติดานความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2561–2564
ไดมุงผลสัมฤทธิ์ “สภาวะแวดล'อมที่เอื้อต%อการสร'างสันติสุข” สอดคลองกับวัตถุประสงคB ขอ 1.2 เพื่อลด
เงื่อนไขที่กอใหเกิดความรุนแรงในพื้นที่ 1.5 เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยูในสังคมอยางปกติ
สุข และเปFาหมายหลักขอ 2.1 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน
2.4 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถดําเนินชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุขในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งคณะผูแทนพิเศษของรัฐบาล ไดเห็นความสําคัญของหมูบานในการพัฒนาและ
แกไขป=ญหา จึงไดมอบหมายให ศอ.บต. รับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เขมแข็ง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ศอ.บต. ไดสนั บ สนุ น ใหหมู บานเป/ น กลไกที่ สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นงานนโยบายของรั ฐ
สูการแกไขป=ญหาพื้นที่ดานการพัฒนาสูความมั่นคง ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยBสิน ผานโครงการ “ขยายผลการพัฒนาหมู%บ'าน/ชุมชนเข'มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยใช
กระบวนการคัดเลือกหมูบานเปFาหมาย (พื้นที่เรงรัดการพัฒนาและพื้นที่เสริมสรางการพัฒนาตามที่ กอ.รมน.
กํา หนด) ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํ านวน 80 หมู บานในพื้ น ที่ 3 จังหวั ดชายแดนภาคใต และ
4 อําเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา สะบายอย นาทวี) เพื่อขยายผลการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑBที่ ศอ.บต. กําหนด ซึ่งชุมชนที่ไดรับการคัดเลือก
ตองจัดทําแผนบูรณาการในการพัฒนาหมูบาน จํานวน 80 หมูบาน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชน
ในชุมชนในการรวมคิด รวมกําหนด วางเปFาหมายในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่นของตนเอง เพื่อรับการสนับสนุน
งบประมาณในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนบูรณาการในการพัฒนาหมูบานๆ ละ 200,000 บาท
มีการลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวาง ศอ.บต. กับประธานคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 80 หมูบาน
โดยมีกรอบการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตามกรอบแนวทางที่ ศอ.บต. กําหนด ตามแผนพัฒนาหมูบานที่ได
ดําเนินการ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานพัฒนาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และดานศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ทั้งนี้ เพื่อมุงเนนใหเกิดการบริหารจัดการพื้นที่ ทําใหหมูบาน
มีความเขมแข็งสามารถพัฒนา ลดการพึ่งพาจากภายนอก โดยมีกลไกของคณะกรรมการหมูบานเป/นสวนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ เกิดกระบวนการมีสวนรวมเป/นลักษณะจิตอาสา มีกลไกของ ครู ก ครู ข.
ในพื้นที่คอยสรางความเขาใจ แนะนํา เสนอแนะ สะทอนป=ญหา เชื่อมประสานแนวทางระหวางประชาชน
ผูนําในพื้นที่สวนราชการในการแกไขป=ญหา และสามารถนําไปขยายผลในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่หมูบาน
เปFาหมาย

การพัฒนาเสริมสร'างความปลอดภัยและความเข'มแข็งระดับตําบล (ตําบลสันติธรรม)
การบู รณาการงานในมิติ ดานความมั่นคงและมิติด านการพัฒ นา โดยใชฐานของตําบลเป/ น
ศูนยBกลางผานกลไกสภาสันติสุขตําบล ซึ่งมีผูแทนจากผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูนําตามธรรมชาติ
เยาวชน สตรี องคBกรภาคประชาสังคม และหนวยงานภาครัฐ รวมรับฟ=งความคิดเห็น และความตองการของประชาชน
จัดทําเป/นแผนปฏิบัติการตําบล ประกอบดวย แผนงาน ดานความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน เสนอ
ความตองการตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเป/นระดับ ตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด จนถึง กอ.รมน.ภาค 4 สน.
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

และ ศอ.บต. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหหมูบาน/ตําบล มีความรูความเขาใจในการวางแผนรักษาความปลอดภัย
และความเขมแข็งในพื้นที่ตนเอง โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
สงเสริมสนับสนุนบริหารจัดการตําบล โดยใหจัดทําแผนตําบลดานความปลอดภัย
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนผานกลไกสภาสันติสุขตําบลจํานวน 282 ตําบล มีกิจกรรม
เกิ ดขึ้ น จํา นวน 879 กิจ กรรม ประชาชนเขารวมจํ านวน 173,125 คน โดยมี กิจกรรมทางเลื อกจํ านวน
4 กิจกรรม รวม 4 จังหวัด ดังนี้
1) ปรับปรุง ซอมแซม จุดตรวจ จุดสกัด จุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน/
ตําบลในพื้นที่ตลอดจนการแกไขป=ญหาในจุดเสี่ยงตางๆ ใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นแกผูปฏิบัติงาน และประชาชน
จํานวน 150 กิจกรรม
2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกําลังภาคประชาชน ชุดคุมครองตําบล
(ชคตําบล) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) เพื่อสนับสนุนสิ่งของ วัสดุอุปกรณBเครื่องใชที่จําเป/นตอการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่สําคัญ รวมทั้งการสนับสนุนการซักซอมแผนเผชิญเหตุ เป/นตน จํานวน 417 กิจกรรม
3) ฝXกทบทวนกําลังภาคประชาชน กําลังประจําถิ่น ทุกประเภท และยุทธวิธี
จํานวน 198 กิจกรรม
4) สนับสนุนงานแกไขป=ญหาเฉพาะหนา จํานวน 114 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบําบัดรักษาและฟRSนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อหนุนเสริม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการลดกลุมเปFาหมายที่สุมเสี่ยงที่จะเขา
ไปเป/นแนวรวม โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด นําคนดีสูสังคม มุงเนนใหผูผาน
การบํ า บั ด รั ก ษากลั บ คื น สู สั ง คมแบบมี อ าชี พ รองรั บ ที่ ทํ า ไดจริ ง และมั่ น คง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไดดํ า เนิ น การฝX ก อาชี พ โดยใชหลั กสู ต ร 15 วั น 60 ชั่ ว โมง จํ า นวน 7 สาขาวิ ช า โดยฝX ก อบรมวิ ช าชี พ
รวม 405 คน
สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เสริมสราง
การมี ส วนรวมของทุ กภาคสวน ผานกลไกสภาสั น ติ สุ ข ตํ า บลใหมี ค วามเขมแข็ ง สงเสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่
ตามศักยภาพและความตองการของประชาชน สรางงาน สรางอาชีพ เขาถึงบริการภาครัฐไดอยางทั่วถึงและ
เป/นธรรม ครัวเรือนมีความเขมแข็ง ลดการพึ่งพาจากภาครัฐได รองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เกิดตนแบบ
การพั ฒนาที่ยั่ งยื น ดํ าเนิน การให 282 ตํา บล มีแผนพั ฒนาหมูบาน/ชุมชน และกํ า หนดเปFา หมายและ
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ (ป=กหมุด) สรางตําบลตนแบบนํารอง จํานวน 122 ตําบล โดยการบูรณาการหมูบาน
เขมแข็ง ชุมชน พหุวัฒนธรรม ชุมชนไทยพุทธถดถอย และเปราะบาง และพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กที่มีการพัฒนา
และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้ นที่ ที่ผานเกณฑB และสามารถเป/น ตําบลตนแบบการพัฒนา
ใหนาอยูและพึ่งพาตนเองได จํานวน 37 ตําบล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู%บ'าน (พนม.)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 มอบหมายให ศอ.บต. เป/นหนวยงานหลัก
ในการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขป=ญหาของประชาชนในพื้นที่หมูบาน/ตําบล
โดยเฉพาะเรื่ อ งเศรษฐกิ จ และการเพิ่ ม รายไดของประชาชน โดยใหดํ า เนิ น การครอบคลุ มพื้ น ที่ จํ า นวน
2,249 หมูบาน ใน 317 ตําบล ของ 44 อําเภอ ใน 5 จังหวัด (นราธิวาส ป=ตตานี ยะลา สตูล และสงขลา)
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 เห็นชอบแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

ภาคใต ป 2552 - 2555 ใหขยายพื้นที่ครอบคลุม 2,869 หมูบาน 396 ตําบล ใน 56 อําเภอ 5 จังหวัด
นับตั้งแตป 2555 จนถึงป 2560 และตอมา ศอ.บต. ไดปรับพื้นที่ดําเนินการหมูบานเปFาหมายคงเหลือจํานวน
1,970 หมูบาน 282 ตําบล 37 อําเภอ ใน 3 จังหวัด (นราธิวาส ป=ตตานี และยะลา) และ 4 อําเภอ
ของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) เพื่อใหเป/นไปตามนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2555 - 2557
ศอ.บต. ไดสนับสนุนหมูบานใหมีความรูในการจัดแผนพัฒนาชุมชน หมูบานเขมแข็ง และลด
การพึ่ ง พาจากรั ฐ สามารถพึ่ ง พาตนเองในระดั บ หนึ่ ง และพั ฒ นาใหเกิ ด การพึ่ ง พาตนเองไดในอนาคต
โดยขับเคลื่ อนกิ จกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับหมูบาน และสนั บสนุ นงบประมาณเพื่อจั ดทํ า
แผนงาน/โครงการในการแกไขป=ญหา และสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่หมูบาน ตามกรอบแนวทาง
ที่ ศอ.บต. กําหนด ใหครอบคลุม 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ดานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานศิล ปะ วั ฒนธรรม ศาสนาประเพณี
รวมทั้ งสิ้ น 2,072 กิ จ กรรม ซึ่ งการดํ า เนิ น การดั งกลาว สงผลใหประชาชนไดรั บ การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
ตามความตองการของตนเอง และมีความพึงพอใจในการไดเขารวมโครงการ

7. งานสร'างความเข'าใจของประชาชนในและนอกพื้นที่
ชายแดนภาคใต'

การประชาสัมพันธ<เพื่อสร'างความเข'าใจและสร'างทัศนคติที่ดีในการแก'ไขป7ญหาจังหวัด

พระราชบั ญญัติ การบริห ารราชการจั งหวั ดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (16)
กํา หนดให ศอ.บต. ประชาสั มพั นธB น โยบายและการดํ า เนิน งานของ ศอ.บต. และรั ฐ บาล รวมทั้ งเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป=ญญาทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจอันดีแกคนไทยทั้งในและตางประเทศ
เพื่อสงเสริม สนับสนุนในการสรางความเขาใจที่ดีตอประชาชนไทยทั้งใน และนอกพื้นที่ ใหมีความรูความเขาใจ
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

การดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ ในการแกไขป= ญ หาและพัฒ นาพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใตมากยิ่ งขึ้ น และเปh ด
ชองทางการสื่อสารใหประชาชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่ ไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เป/น
ประโยชนBในการแกไขป=ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เป/นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการแกไข
ป=ญหาความขัดแยง โดยสันติวิธี ประชาชน ภาคเอกชน และภาคสวนอื่นๆ มีความเขาใจและใหความรวมมือกับ
ภาครัฐในการแกไขป=ญหาและประเด็นป=ญหาสถานการณBในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ไมถูกหยิบยกเขาสู
เวทีขององคBกรระหวางประเทศ โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
ผลิ ต และเผยแพรรายการสื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และระบบวิ ท ยุ อ อนไลนB
ภาคภาษาไทย จํ านวน 13 สถานี และภาคภาษามลายู จํ านวน 8 สถานี โดยการประชาสัมพันธB เผยแพร
ผลดําเนินงานของภาครัฐในการแก&ไขป+ญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต&
จัดอบรมเครือขายนักประชาสัมพันธB จํานวน 4 ครั้ง ไดแก
1) เสวนาสรางการรับรูการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไรรอยตอ
แกสื่อมวลชนทั้งในและนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมเปFาหมายจํานวน 160 คน
2) อบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธB เปFาหมาย
จํานวน 56 คน
3) อบรมพัฒนาศักยภาพการนําเสนอขาวเพื่อการประชาสัมพันธB
ในยุคดิจิทัล เปFาหมายจํานวน 104 คน
4) อบรมนักพูดเยาวชน จังหวัดชายแดนภาคใต สูความเป/นเลิศดาน
การประชาสัมพันธB เปFาหมาย จํานวน 145 คน
ผลิตและเผยแพรสารคดีเชิงขาว อาทิ
- รายการ "ศอ.บต. การพัฒนาไรรอยตอ มิติใหมการพัฒนาชายแดนใต"
- รายการ “รอมฎอนการีม ประจําป 2562” ออกอากาศรายการ
โทรทัศนBรอมฎอนการีม ประจําป 2562 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนBกองทัพบก (ททบ.5) จํานวน 25 ตอน
- รายการ "ยิ้มชายแดนใต" โดยวิธีการจางเอกชนผลิตและเผยแพรสารคดี
เชิงขาวฯ ความยาว 3 นาที จํานวน 23 ตอน
- รายการ "ความกาวหนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ"
- รายการ ความกาวหนาเสริมการพัฒนาดานความมั่นคงเพื่อสันติสุขอยาง
ยั่งยืน จํานวน 20 ตอน
- รายการสารคดี “แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อน
การประชาสัมพันธBพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” โดยผลิตสารคดีความยาว 2 นาที จํานวน 3 ตอน ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศนBชองหลัก ตั้งแตเดือน ก.ย.-ตําบลค. 2562
ผลิตสื่อประชาสัมพันธBสรางความเขาใจในการแกไขป=ญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดําเนินการประชาสัมพันธBผลการดําเนินงานของ ศอ.บต. เผยแพรขาวสารการดําเนินงาน
ของ ศอ.บต. ในหนังสือพิมพBสวนกลางและทองถิ่น รวม 5 ฉบับ ๆ ละ 8 ครั้ง จัดบอรBดประชาสัมพันธBสราง
การรับรูผลการดําเนินงานพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 8 ปFาย/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง และโปสเตอรB
ประชาสัมพันธB จํานวน 1 ปFาย/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวิทยุสัญจร ถายทอดเสียงผานสถานีวิทยุ ศอ.บต. และระบบ
ออนไลนB ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยไดจัดกิจกรรมสัญจรแลว 5 ครั้ง
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

กิจกรรมดังกลาวขางตน ทําใหประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอด
ถึงตางประเทศ ไดรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตอง มีความรู ความเขาใจ และสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ
ทุกภาคสวนสามารถนําขอมูลขาวสารไปเผยแพรประชาสัมพันธBในพื้นที่ของตนเอง และบริเวณใกลเคียงได
ถูกตองตามความเป/นจริง สงผลใหเกิดความรวมมือ สนับสนุนแนวทางการแกไขป=ญหาและพัฒนา จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อนําสันติสุขกลับคืน สูพี่นองประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต
การจัดค%ายกีฬาสร'างความเข'าใจ
กีฬาเป/นสื่อของการสรางความเขาใจ แสวงหาความรวมมือ และลดความหวดระแวงระหวาง
ภาครัฐกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งยังเป/นกิจกรรมที่เสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
กีฬาจึงเป/นแนวทางการแกไขป=ญหาโดยสันติวิธีและมุงใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจาก
เงือนไขและการใชความรุนแรง มีสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติสุข
ทุกภาคสวนมีความเขาใจ ไววางใจ และมีสวนรวมในการเสริมสรางสันติภาพ “ค%ายกีฬาสร'างความเข'าใจ”
เป/นสวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเยาวชน
ซึ่งตั้งเปFาหมาย วาเยาวชนหรือเด็กในพื้นที่จะตองเป/นคนดี คนเก%ง และเปAนคนที่มีคุณภาพ สวนหนึ่งก็คือ
การพัฒนาทักษะ ดานกีฬา ซึ่ง กิจกรรมคายกีฬาสรางความเขาใจ เป/นกิจกรรมนํารองของ ศอ.บต. ที่จัดขึ้น
เพื่อใหเยาวชนในพื้นที่มีการพัฒนาศักยภาพดานการเลนกีฬาประเภทฟุตบอล โดย ศอ.บต. ได'พัฒนาทักษะ
กีฬาฟุตบอล ผานกิจกรรมคายพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล โดยคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจากการเขารวมกิจกรรม
เยาวชนในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต (จั งหวั ด ยะลา ป= ต ตานี และนราธิ ว าส) จํ า นวน 1,000 คน
ใหคงเหลือจํานวน 120 คน เพื่อทํากิจกรรมแขงขันทักษะกีฬาฟุตบอลระหวางคายฝXก และเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางทัศนคติที่ดีกับการดําเนินงานของภาครัฐ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ สโมสรกีฬาอาชีพในสวนกลาง
(สโมสรฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดการทาเรือ FC บางกอกกล•าส และราชบุรีมิตรผล) ระยะเวลาการดําเนิน
กิจกรรม ระหวางวันที่ 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 โดยการจัดกิจกรรมดังกลาว เพื่อใชกีฬาเป/นสื่อในการ
สรางความเขาใจ และเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของเด็ก
เยาวชน และประชาชนในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใตซึ่ งตอไปในอนาคต ศอ.บต. จะไดสนั บ สนุ น เยาวชน
กลุมดังกลาว ไปสูนักกีฬาอาชีพตอไป

8. งานความเข'าใจของหน%วยงาน/องค<กรต%างประเทศ
การสานสัมพันธ<สร'างความเข'าใจภายในและต%างประเทศ
สภาพเหตุการณBและป=ญ หาความไมสงบในจั งหวัด ชายแดนภาคใตเป/น ป=ญ หาความมั่น คง
ของชาติและสงผลกระทบหลายดาน ทําใหคนไทยทั้งในและตางประเทศ กลุมประเทศนานาชาติไดรับทราบ
ขอมู ล ที่ ไ มตรงตามความเป/ น จริ ง เกี่ ย วกั บ สถานการณB เ หตุ ก ารณB ค วามไมสงบในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ศอ.บต.
ไดรวมกับกระทรวงการตางประเทศ ชี้แจงผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแกไขป=ญหา จังหวัดชายแดน
ภาคใต และสรางความเขาใจตอองคBการระหวางประเทศ เพื่อสรางภาพลักษณB และการแสวงหาความรวมมือ
ระหวางประเทศ และที่สําคัญคือ ประเด็นป=ญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจะไมถูกหยิบยกเขาสูเวทีองคBการ
ระหวางประเทศ เพื่อแทรกแซงการทํางานของรัฐบาล โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
เสริมสร'างความสัมพันธ<กับประเทศเพื่อนบ'านและโลกมุสลิม ในการเดินทาง
เยือนประเทศตางๆ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชี้แจงผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแกไข
รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป พ.ศ. 2562 (กปพ.)

ป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใตที่สําคัญ โดยไดเยือนประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศญี่ปุƒน ประเทศมาเลเซีย
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศปากีสถาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน สงผลใหมีการสรางความสัมพันธBอันดีงาม
กับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ในตางประเทศที่มีบทบาทหลักในการดูแลใหความชวยเหลือคนไทยใน จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่พํานักอยูในตางประเทศ
ให'การต'อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจําประเทศไทย เพื่อชี้แจงขอมูล
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับสถานการณBความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก คณะผูแทน สหราชอาณาจักร
คณะอั ค รราชทู ต ที่ ป รึ ก ษาสถานทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจํ า ประเทศ คณะเอกอั ครราชทู ต ประเทศมาเลเซี ย
องคBกรระหวางประเทศ ไดแก คณะ OIC ผูแทนจากธนาคารโลก (World Bank) ผูแทนจากองคBการชวยเหลือ
เด็กระหวางประเทศ (Save the Children International) ผูแทนจากองคBการทุนเพื่อสหประชาชาติ
ประจําประเทศไทย (UNICEF) คณะ UNDP และคณะ ICR รวมถึงบุคคลสําคัญทั้งในและตางประเทศ ไดแก
คณะนักธุรกิจจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน สื่อมวลชนตุรกี สื่อมวลชนจากซาอุดิอาระเบีย บริษัท China
Energy (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท DUTA KElANA ประเทศมาเลเซีย
ประสานทุนการศึกษาให'แก%นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต'ในต%างประเทศ
ดานความรวมมือดานการศึกษากับมหาวิทยาลัยขององคBกรอิสลามอินโดนีเซีย (Muhammadiyah) โดยมี นักเรียนที่
สนใจศึกษาตอทุนฯ จํานวน 50 คน โดยเป/นความรวมมือระหวาง ศอ.บต. และองคBกร Muhammadiyah
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแกนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ใหไดไปศึกษาตอในคณะ หรือสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยองคBกร Muhammadiyah ทั้ง 13 แหง

การสร'างความเข'าใจต%อนโยบายการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต'
การประชาสั ม พั น ธB เ ชิ ง รุ กมี ความสํ า คั ญในการสรางความเขาใจ สรางการรั บ รู ที่ ดี ใหแก
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเครือขายงานประชาสัมพันธBที่เขารวมกิจกรรมเป/น
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการเป/นสื่อกลางที่นําขอมูลขาวสารในเชิงบวก และเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จั งหวั ด ชายแดนภาคใต ไปเผยแพรประชาสั มพั น ธB ใหประชาชนเกิ ด ความเขาใจ และมี ทั ศนคติ ที่ดี ต อการ
ดํ า เนิ น งานการแกไขป= ญ หาและการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใตของภาครั ฐ รวมไปถึ ง เป/ น การสราง
ภาพลักษณBที่ดีใหแกพื้นที่ตอไป
โดย ศอ.บต. ไดจัดใหมีบุคลากรในพื้นที่ที่มีความเขาใจในอัตลักษณBและวัฒนธรรม จํานวน
148 ราย ประจํ า ศู น ยB บ ริ ก ารตางๆ ของหนวยงานรั ฐ ประกอบดวย สํ า นั ก งานที่ ดิ น โรงพยาบาล
สถานีตํารวจภูธร ศาลจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในพื้นที่ 37 อําเภอในจังหวัด
ป= ต ตานี ยะลา นราธิ ว าส และ 4 อํ า เภอของจั งหวั ด สงขลา (อํ า เภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย)
เป/ น สื่ อ กลางที่ นํ า ขอมู ล ขาวสาร ในเชิ ง บวก และเรื่ อ งราวดี ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ไปเผยแพรประชาสัมพันธBใหประชาชนทั่วไปไดรับรู และเขาใจ และเป/นตัวเชื่อมประสานระหวางหนวยงาน
ราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ทําใหประชาชนในพื้นที่เกิดการยอมรับ
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และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของเจาหนาที่ รั ฐ รวมทั้ ง เกิ ด ความพึ ง พอใจในการดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ
และประชาชนมีความเขาใจตอนโยบายของรัฐ และสนับสนุนกับการดําเนินงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น
ชายแดนภาคใต'

การขับเคลื่อนการมีส%วนร%วมของภาคประชาสังคมในการแก'ไขป7ญหาและพัฒนาจังหวัด

สถานการณBในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีกลุมผูเห็นตางจากภาครัฐ พยายามบิดเบือน
ขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง เพื่ อใหประชาชนทั้ งในพื้น ที่ นอกพื้นที่ รวมทั้งตางประเทศ หลงเชื่อ ขาดความ
เชื่อมั่น เกิดความหวาดระแวงตอรัฐ ตอตานภาครัฐ หันไปสนับสนุนแนวทางของฝƒายตรงขาม อันเป/นอุปสรรค
ตอการแกไขป=ญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ศอ.บต. เล็งเห็นวากลุมองคBกรภาคประชาสังคม
เป/นองคBกรนอกภาครัฐ ที่มีจุดแข็งหลายประการ อาทิ เป/นการรวมกลุมคนที่มีอุดมการณBเดียวกัน เป/นกลุมคนที่
มีบทบาททางสังคม และสามารถชี้นําสังคม เป/นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุมและนอกกลุม และการสื่อสาร
ภายในกลุ มเขาใจงาย เพราะความเป/ น คนในครอบครั ว เดี ย วกั น แตอยางไรก็ ต าม กลุ มองคB ก รดั ง กลาว
ตองแสวงหางบประมาณจากแหลงเงินทุนภายนอกรัฐ จึงมีทัศนคติเชิงลบกับภาครัฐ ที่สําคัญเจาของแหลง
เงินทุนบางกลุมมีวัตถุประสงคBแอบแฝง อาจถูกครอบงําจากแหลงเงินทุนที่ไมหวังดีตอภาครัฐ ศอ.บต. จึงได
จัดทําโครงการขับเคลื่อนการมีส%วนร%วมของภาคประชาสังคมในการแก'ไขป7ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต' โดยการสนับสนุนงบประมาณให'กลุ%ม จํานวน 40 องค<กรๆ ละ 150 คน รวม 4,000 คน เพื่อเปAน
เครือข%ายองค<กรที่สนับสนุนการทํางานของภาครัฐ โดยปรากกฎผลงานที่ขับเคลื่อนเป/นรูปธรรมแลว ไดแก
การแตงตั้ งคณะทํางานรวมดานเด็ กและสตรี คณะทํา งานรวมดานการเยี ยวยา เป/น ตน ซึ่งจากการดํา เนิ น
ดังกลาวสงผลใหจํานวนเครือขายนอกภาครัฐ (ภาคประชาสังคม) ที่ผานการสรางความเขาใจ มีความรู ความ
เขาใจตอนโยบายของรัฐบาล และเป/นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการแกไขป=ญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต

การส% งเสริ มการมี ส%วนร% วมและเสริ มสร' างความเข' มแข็ งให' กั บเครื อข% ายภาคประชาสั งคม
องค<กรเอกชน และภาคประชาชน
งานสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชน เครือขายภาครัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต และ 4 อําเภอของจังหวัด สงขลา มีความจําเป/ นเพื่ อใหองคBกรเหลานี้ มี ศักยภาพในการขับเคลื่อน
การสรางความเขาใจใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอสันติสุข และสรางความเชื่อมั่น
ลดความหวาดระแวง ระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ โดย ศอ.บต. ไดสงเสริมการมีสวนรวมเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับภาคประชาชน เครือขายภาครัฐ โดยการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดึงกลุมภาคประชาสังคมฯ
ดังกลาว กลุมเปFาหมาย จํานวน 140 กลุม/เครือขาย/1,400 คน และขยายผลสรางความเขาใจตอประชาชน
กลุมเปFาหมายในระดับอําเภอ และพื้นที่หมูบานชุมชน จํานวน 300 เครือขาย/องคBกร โดยการดําเนินการ
ดังกลาว สงผลใหจํานวนภาคประชาชนเครือขายภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีศักยภาพ มีความรู
ความเขาใจตอนโยบายของรัฐบาลและสรางภาคีเครือขายภาคประชาสังคมใหมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงาน
พรอมสรางสภาวะแวดลอมที่เกื้อกูลตอกระบวนการพูดคุยสันติสุข มุงสรางความเขาใจใหกับประชาชน รวมทั้ง
องคBกรทั้งในและตางประเทศ
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9. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย'งโดยสันติวิธี
การขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู%การปฏิบัติอย%างเปAนรูปธรรม
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2557 เรื่องการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะมีคณะกรรมการ 3 ระดับ คือ 1) คณะกรรมการอํานวยการพูดคุย
เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (The Steering Committee for Peace Dialogue) มีนายกรัฐมนตรีเป/น
ประธานกรรมการ 2) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (The Peace Dialouge) นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป/นหัวหนาคณะพูดคุย และ 3) คณะประสานงานระดับพื้นที่ (The Area-based Inter-agency
Coordination Working Group) โดยมี ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป/นหัวหนาคณะประสานงาน ซึ่งกระบวนการพูดคุย
เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต ไดกําหนดเปFาหมายและทิศทางเป/น 3 ระยะ ระยะแรก (track 1) เป/นการ
พูดคุยเชิงนโยบายระหวางคณะพูดคุย party A กับกลุมผูเห็นตาง party B เพื่อเสริมสรางความไววางใจ
ความรวมมือ ระยะที่สอง (track 2) สวนราชการในพื้นที่สนับสนุน party A ในกระบวนการพูดคุยและรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่รวมกับเจาหนาที่รัฐ และระยะที่สาม (track 3) ภาคประสาสังคม ประชาชน สนับสนุน
กระบวนการพูดคุยดวยการไมยอมรับการกอการรายและการปฏิเสธการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ
การขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสูการปฏิบัติอยางเป/นรูปธรรมนั้น ป=จจัยสําคัญ
ของการบรรลุความสําเร็จของนโยบาย คือ การเปhดโอกาส เปhดพื้นที่ ใหผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
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อยางยิ่ง เครือขายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุมองคBกรตางๆ ในพื้นที่ ไดรับรูและเขาใจตอแนวนโยบาย
แหงรัฐ และเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขรวมกับภาครัฐ เพื่อแสวงหาทางออก
จากความขัดแยงโดยสันติวิธี และรวมกันสรางสภาวะแวดลอมที่เกื้อกูลตอการพูดคุยสันติสุข โดย ศอ.บต.
ได' ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข โดยการสร' า งความเข' า ใจให' กั บ กลุ% ม ภาค
ประชาสังคม ภาคประชาชน ให'สนับสนุนกระบวนการพูดคุย ด'วยการไม%ยอมรับการก%อการร'าย และการ
ปฏิเสธการใช'ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซึ่งเป/นดําเนินการ (track 3) ไดรวมกับสถาบันการศึกษา องคBกรดาน
สันติวิธี ผูเชี่ยวชาญดานสันติวิธี อบรมสรางองคBความรูดานสันติวิธีใหกับเยาวชนคนรุนใหม ครูตาดีกา เยาวชน
ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ นักศึกษาที่จบจากตางประเทศ กลุมเครือขายไทยพุทธ และกลไกภาครัฐจํานวน
800 คน ใหมีความเขาใจ และมีองคBความรูดานการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ชวยหนุนเสริมรัฐในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข และขยายผลไปสูหมูบานและชุมชนตอไป
การสนั บ สนุ น กลุ% ม ผู' ร% ว มสร' า งสั น ติ สุ ข ในระดั บ อํ า เภอ นโยบาย กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ไดจัดตั้งโครงการพาคนกลับบาน เป/นนโยบายสานใจสูสันติสุขที่ยึดหลักยุทธศาสตรBพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง
พัฒนา” มาเป/นแนวทางในการปฏิบัติอยางจริงจังและเป/นรูปธรรม เพื่อใหคนที่เคยคิดตางเห็นตางกับการ
ทํางานของภาครัฐ หลบหนีไปอาศัยอยูทั้งตางพื้นที่ เปลี่ยนใจกลับมาอยูยังภูมิลําเนาเดิมพรอมทํางานพัฒนา
สรางตนเอง และพัฒ นาชุมชนใหมีความสุขสงบ ซึ่งในการดํ าเนิน งานโครงการพาคนกลับ บาน มีลํ าดั บขั้ น
5 ขั้ น ตอน ไดแก 1) รณรงคB ส รางความเขาใจกั บ ผู กอเหตุ รุ น แรงและชั กชวนสมาชิ กเขารวมโครงการ
2) รับรายงานตัวเพื่ออบรมปรับทัศนคติ โดยหนวยดําเนินการอยางรอบคอบและเขาสูโรงเรียนการเมือง
ศูนยBสันติวิธี 3) การปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายหนวยดําเนินการอํานวยความสะดวกดานกระบวนการ
ยุติธรรม โดยกองพาคนกลับบาน ศูนยBสันติวิธี รวบรวมหลักฐานและลบชื่อจากฐานขอมูลของตํารวจ ตลอดจน
สํานักงานตํารวจคนเขาเมือง 4) ขับเคลื่อน “ชมรมพาคนกลับบาน” โดยศูนยBปฏิบัติการอําเภอดําเนินการให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางสูงสุด 5) พัฒนาคุณภาพชีวิต โดย ศอ.บต. ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในขั้นตอนที่ 5 ตามโครงการพาคนกลับบาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูเขารวมโครงการ
อยางแทจริง ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นสงเสริมอาชีพใหมีรายไดสามารถเลี้ยงดูครอบครัวอยางยั่งยืน และไม
หวนกลับเขาสูขบวนการผูมีความเห็นตาง และเพื่อสนับสนุนผูมีความเห็นตางจากรัฐไดกลับมาอยูในสังคมของ
ตนเองและมี ส วนรวมกั บ ภาครั ฐ การขั บ เคลื่ อ นในงานสนั บ สนุ น กลุ มผู รวมสรางสั น ติ สุ ข ในระดั บ อํ า เภอ
ในป พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ไดประชุ มคณะกรรมการและสมาชิ กชมรมผู รวมสรางสั น ติ สุ ขระดั บ อํ า เภอ
กลุมเปFาหมาย ไดแก สมาชิกชมรมผูรวมสรางสันติสุขระดับ 37 อําเภอ จํานวน 222 คน เพื่อชี้แจงสรางความ
เขาใจในกระบวนการมีสวนรวมในการสรางความรวมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมรวมสรางสันติสุขระดับ
อําเภอ และรวมวางแนวทางการสนับสนุนชวยเหลือสมาชิกกลุมตอไป รวมถึงการสนับสนุนการฝXกอบรมเพื่อ
สรางอาชีพใหกับกลุมคนที่ไดรับผลกระทบจากการใชกฎหมายพิเศษ จํานวน 100 ราย เพื่อแสดงใหเห็นวารัฐ
ไมไดทอดทิ้ง และมุงมั่นในการแกไขป=ญหาบุคคลที่กลับใจมารวมพัฒนาชาติ
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10. งานช%วยเหลือเยียวยาผู'ได'รับผลกระทบจากเหตุการณ<ความไม%สงบ
ชายแดนภาคใต'

การช% วยเหลือเยี ยวยาผู'ไ ด'รั บผลกระทบสื บเนื่องจากเหตุ การณ< ความไม% สงบในจั งหวั ด

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (7) ให
ศอ.บต. ดําเนิน การใหความชวยเหลือเยี ยวยาผู ไดรับ ความเสีย หาย และผูไดรั บผลกระทบจากการกระทํ า
ของเจาหนาที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณBความไมสงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต ตามระเบียบที่ กพต.
กําหนด ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิประโยชนBที่ผูนั้นไดรับจากกฎหมายอื่น รวมถึงการเยียวยาตามมติ ครม. โดย ศอ.บต.
ไดผลักดันและยกระดับการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณBความไมสงบในองคBรวม
เพื่อบูรณาการงานดานเยียวยาอยางเป/นระบบครบวงจร ดังนี้
ผลการดําเนินงานที่ผ%านมา
มีผูไดรั บผลกระทบจากสถานการณBความไมสงบใน จังหวั ดชายแดนภาคใต
ไดรับการชวยเหลือเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑB และวิธีการใหความชวยเหลือเยียวยาฟRSนฟู ผูเสียหาย และ
ผูไดรั บกระทบจากความไมสงบในจั งหวัด ชายแดนภาคใต โดยไดใหความชวยเหลือตามระเบี ยบกฎหมาย
ตามมติ ครม. จํานวน 349 ราย และตามระเบียบ กพต. จํานวน 468 ราย รวม 817 ราย นอกจากนั้นผู
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณBความไมสงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการชวยเหลือเยียวยา ฟRSนฟู
ดานคุณภาพชีวิตแลว จํานวน 3,259 ราย ประกอบดวย 1) ดานอาชีพ ที่อยูอาศัย และกายอุปกรณB จํานวน
1,768 ราย 2) เยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบฯ ในการสงเสริมประกอบพิธีอุมเราะหB จัดคายเยียวยา
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ครอบครัว และการเยี่ยมดูแลสุขภาพจิต จํานวน 610 ราย 3) เยี่ยมเยียนผูไดรับผลกระทบฯ ทั้งในและนอก
พื้นที่ จํานวน 881 ราย
จั ดทํ า รางระเบีย บ กพต.วาดวยการใหความชวยเหลื อเยี ยวยาผู ไดรั บ ความ
เสียหาย และผูไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณBความไมสงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ... และราง
ระเบียบ กพต. วาดวยการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหาย และผูไดรับผลกระทบจากการกระทํา
ของเจาหนาที่รัฐอั นเนื่องมาจากเหตุ การณBความไมสงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ... ใหสอดคลองกั บ
สถานการณBป=จจุบัน โดยคณะอนุกรรมการดานการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป/นประธานไดดําเนินการ
ปรับปรุง แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนสนับสนุนการใหความ
ชวยเหลือผู ไดรับ ผลกระทบสื บ เนื่ องจากสถานการณBความไมสงบใน จังหวัด ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550
ใหสามารถดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อแกป=ญหาและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯ กรณีนอกเหนือระเบียบที่มีอยู
จัดทําแนวทางการปฏิบัติการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดผลกระทบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และเพื่อใหเป/นไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑBและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ดํ า เนิ น การเพื่ อ รั บ เงิ น ทดแทนการประกั น ชี วิ ต ยอนหลั ง ใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสงรายชื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต
ที่ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ ทุ พ พลภาพ ถึ ง ขั้ น ปลดออกจากราชการ ตั้ ง แตวั น ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึ ง วั น ที่
๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๒ ที่ ยั ง ไมไดรั บ เงิ น ทดแทนการประกั น ชี วิ ต ยอนหลั ง (เพิ่ มเติ ม) จํ า นวน ๗๙ คนๆ ละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป/น เงิน ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเกาลานหาแสนบาทถวน) โดยเรื่องดังกลาวผาน
มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยใชงบกลาง ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการรอจัดสรรงบประมาณ
จัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลผูไดรับผลกระทบฯ ออกแบบและพัฒนารวมกันกับ
กองบริหารยุทธศาสตรBการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต กบย. (กลุมบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ) เพื่อให
การใชงานและคนหา เขาถึงกลุมผูใชมากขึ้น
นํ าระบบการบริ หารจั ดการรายกรณี และครอบครั ว (Case and Family
Management) มาใช โดยบูรณาการรวมกับสมาคมวิชาชีพ อาทิ สังคมสงเคราะหB จิตวิทยา พยาบาลและ
การแพทยB ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาและใหความชวยเหลือรายกรณี-ครอบครัว เพื่อใหการใหความ
ชวยเหลือบุคคลผูไดรับผลกระทบฯ ไดมีการชวยเหลือที่สอดรับกับความจําเป/น ความตองการ ศักยภาพและ
โอกาสการพั ฒ นา ตั้ งเปF า หมายป 2563 สามารถดํ า เนิ น การกํ า หนดแนวทางใหการชวยเหลื อเฉพาะ
ราย/ครอบครัว แลวเสร็จทุกราย พรอมกับจัดทําระเบียบวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบฯ
เพื่อใหการชวยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป/นไปโดยถูกตอง สามารถชวยเหลือผูไดรับผลกระทบฯ
ใหสามารถดูแลและชวยเหลือตนเองในระยะยาวได
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11. งานพัฒนาทักษะเจ'าหน'าที่รัฐในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต'
พระราชบัญ ญัติการบริห ารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต พ.ศ.2553 มาตรา 9 (9)
ไดกําหนดให ศอ.บต. พัฒนาเจาหนาที่ของรัฐฝƒายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน จังหวัดชายแดนภาคใต และบูรณาการ
การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐฝƒายพลเรือน เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งไดยกระดับเพื่อวางแผนการพัฒนาเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติงาน
ในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยจัด ตั้งสถาบัน พัฒนาเจาหนาที่รั ฐฝƒ ายพลเรือนจังหวั ดชายแดนภาคใต
เพื่อทําหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในองคBรวม กําหนดใหมีแผนแมบทระยะยาวในการพัฒนาเจาหนาที่รัฐ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรใหมีความเขาใจในบริบทของพื้นที่ มุงเนนใหมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรที่เป/นมาตรฐานการปฏิบัติดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ศอ.บต. ไดดําเนินการฝXกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในการแกไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงการวางระบบการฝXกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน
ใน จั ง หวั ด ชายแดนภาคใตใหเป/ น ไปอยางมี ม าตรฐาน และมี รู ป แบบที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะการกํ า หนด
กลุมเปFาหมายที่มีศักยภาพในการแกไขป=ญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมตางๆ ใหมีความรู ทักษะ
ความชํานาญเฉพาะและเพียงพอตอการนําไปใชขับเคลื่อนการดําเนินงาน และสงตอใหทุกหนวยงานปฏิบัติงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการฝXกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ทุกหนวยงานถือปฏิบัติรวมกัน เชน หลักสูตรการ
ฝXกอบรมและพัฒนาขาราชการที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ใหเรียนรูวิถีชีวิต ความเป/นอยู
ศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ โดยไดมีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของในหลักสูตรสําคัญตางๆ ดังนี้
หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ทีมนักบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต)
หลั กสู ต รพั ฒ นาขาราชการ พนั กงานราชการ พนั กงานสวนทองถิ่ น ที่ ป ฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
หลักสูตรสมรรถนะที่จําเป/นสําหรับการปฏิบัติงานแกบุคลากรภายใน ศอ.บต.
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หลักสูตรพัฒนาเจาหนาที่สถาบันพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐฝƒายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จังหวัดชายแดนภาคใต”และขาราชการจิตสาธารณะ
การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต (สปชต.)
โดยมี กลุ มเปF าหมายเขารั บ การอบรมฯ รวมทั้ งสิ้ น จํ า นวน 2,300 คน ประกอบดวย
เจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 2,275 คน โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต (สปชตําบล) จํานวน 1,800 คน กลุมนัก
ธุรกิจ จํานวน 100 คน และกลุมเยาวชน จํานวน 523 คน

******************************
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