รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รอบ 6 เดือน
(ไตรมาส 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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คานา
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
โดยเป็นการรายงานผลการดาเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งดาเนินการแผนงาน/
โครงการ ภายใต้วิสั ย ทัศน์ “สั งคมพหุ วัฒ นธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิ จเติบโต ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ ดี
ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน ” โดยใช้กรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 25582564 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561-2564 และแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ปี 2562 โดยสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อในทุกมิติ ลดความซ้าซ้อนของภาระงานบางส่วนที่มี
หน่วยงานรับผิดชอบแล้ว ทั้งหน่วยงานตามภารกิจ (Function) หรือหน่วยงานระดับพื้นที่ (Area)
ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น
จานวน 1,730.6564 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าว มีภารกิจ
งานสาคัญที่ ศอ.บต. รับผิดชอบ จานวน 9 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัย
แทรกซ้อน 2) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 3) โครงการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 4) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
5) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต. 6) โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบ 7) โครงการตาบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ใน จชต. 8) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม
ศักยภาพพื้นที่ จชต. และ 9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่มุ่งบูรณาการภารกิจงาน โดยน้ อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง ยึดมั่นในหลักสั นติวิธี ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกภาครัฐ มุ่งขจัดภัยคุกคามต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมอย่า งถูกต้อง เน้นการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐ เสริมสร้างความรัก ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่ นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ศอ.บต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงานฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้าน
การรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
กาหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต ต่อไป
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
***********
การบริ ห ารราชการจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การบริห าร
ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กฎหมายบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ
นานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สานักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดทาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรัฐสภารับทราบ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และให้ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต.”เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัด สานักนายกรัฐมนตรี
มีอานาจหน้ าที่จั ดทายุ ทธศาสตร์ ด้านการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ ส อดคล้ องกับนโยบายดังกล่ าว
และจัดทาแผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอแนะ บูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง กรม
และหน่ ว ยงานอื่น ของรั ฐ ที่ดาเนิ น การในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ดาเนินการ
แผนงานและโครงการ ต่ อ เนื่ อ งจากแผนงานและโครงการที่ ห น่ว ยงานของรัฐ ไม่ อาจดาเนิน การต่ อไปได้
ซึ่งหากไม่ดาเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหา ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทั้งกากับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของรัฐฝ่ายพลเรือน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้
ยังมีอานาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และอานวย ความเป็นธรรมแก่ประชาชน และประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอแนะมาตรการ
สร้างขวัญกาลังใจสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะหรือแนะนา
ต่อหน่ว ยงานของรั ฐ เกี่ยวกับลั กษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน และบูรณาการการปฏิบั ติหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน
อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริม
อานวยความสะดวก และแก้ไขปั ญหาแก่ คนไทยในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ที่ เดิน ทางไปประกอบพิ ธีฮัจ ญ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
การประชาสั ม พั น ธ์ และการด าเนิ น งานของ ศอ.บต.และรั ฐ บาล เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี แ ก่ ค นไทย
และต่างประเทศ ตลอดจนร่ว มมือกับ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ ง สิ้ น 4 แผนงาน งบประมาณ 1,703.6564 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย
1) แผนบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 80.6889 ล้านบาท
2) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
งบประมาณ 15.0000 ล้านบาท
3) แผนพื้นฐานด้านความมั่นคง งบประมาณ 303.0246 ล้านบาท
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 1,331.9429 ล้านบาท มีโครงการในระดับรายการทั้งสิ้น จานวน 23 รายการ ประกอบด้วย
แนวทางด้านความมั่นคง จานวน 4 รายการ งบประมาณ 81.2796 ล้านบาท
แนวทางด้านการพัฒนา จานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,250.6633 ล้านบาท
โดยผลการเบิ กจ่ ายสะสมจนถึงไตรมาสที่ 2 (1 ตุ ล าคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จานวน 385.6863 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 22.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ โดยกาหนด ดังนี้
แผนฯ
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 23
ร้อยละ 28
ร้อยละ 8

ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 54
ร้อยละ 58
ร้อยละ 40

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ 77
ร้อยละ 80
ร้อยละ 65

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สานักงบประมาณให้ความ
เห็นชอบ 4 แผนงาน วงเงิ นงบประมาณ 1,730.6564 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบแผน – ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ของ ศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
แผนงาน

ร้อยละ(สะสม)

รวม(สะสม)
แผน
ผล

100%

ไตรมาสที่ 1
แผน
ผล
27 ธ.ค.62

ไตรมาสที่ 2
แผน
ผล
28 มี.ค.63

ไตรมาสที่ 3
แผน
ผล

22.29% 3.83% 3.85 % 34.65% 22.29 % 77.29%

รวม
1,730.6564 385.6863
แผนงานบุคลากรฯ
80.6889
43.5838
แผนงานพื้นฐานฯ
303.0246 118.7483
แผนงานยุทธศาสตร์
15.0000
3.9432
การป้องกันฯ
แผนงานบูรณาการฯ 1,331.9431 219.4100
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563

ไตรมาสที่ 4
แผน
ผล

100%

66.3601
20.3950
28.3171
-

66.6321
21.7560
28.3171
-

599.7429
36.1957
138.4853
6.9700

385.6862
43.5839
118.7483
3.9432

1,337.6261
58.4424
231.5624
12.7850

-

1,730.6564
80.6889
303.0246
15.0000

-

17.6480

16.5590

418.0739

219.4107

1,034.8363

-

1,331.9429

-

โดยผลการเบิ กจ่ ายของ ศอ.บต.เมื่อเทียบกับเป้าหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
ของประเทศ เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 54 ศอ.บต. ดาเนินการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 22.29 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร มีส่วนต่างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 31.44
ทั้ง นี้ เมื่อ เทีย บกั บ แผนการใช้ จ่า ยงบประมาณ ของ ศอ.บต. ที่ ส านั ก งบประมาณ เห็ นชอบ
แผนการเบิ ก จ่ า ยในไตรมาสที่ 2 ศอ.บต. มี เ ป้ า หมายการเบิ กจ่ ายในไตรมาส 2 คิ ดเป็ น ร้ อยละ 34.65
ศอ.บต. เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 22.29 มีส่วนต่างที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 12.35

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ส าหรั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ส่ งผลให้ การเบิก จ่ายไม่เป็ นไปตามแผน ที่ไ ด้ ประมวลและรวบรวม
จากผู้ปฏิบัติ ดังนี้
1) การปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไปพลางก่อน ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ทาให้ผู้ปฏิบัติต้องเรียนรู้ขั้นตอนปฏิบัติใหม่ทาให้เกิดความล่าช้า
2) ข้อจากัดจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พลางก่อน ซึ่งจัดสรรมาในไตรมาส 1 และ 2 ไม่เพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายตามแผน
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดโครงการ จานวน 23 รายการ

โครงการด้านความมั่นคง จานวน 4 รายการ งบประมาณ 81.2796 ล้านบาท
รายการที่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดที่
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน 750 คน มีความรู้
จานวน 750 คน
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563
2) ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตาบลทั้งใน
และนอกพื้นที่ จชต. จานวน 4 ครั้ง
รายการที่ 2 โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชน (เด็กและผู้ปกครอง) เข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2,500 ราย
2,500 ราย
3,255 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ดาเนินการจ้างวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จานวน 18 แห่ง ดังนี้
- วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 44 จานวน 23 คน
- วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 และ 44 จานวน 13 คน
2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดย ศอ.บต. ได้ส่งเสริม ครู ผู้ปกครอง และผู้นา
ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตชด.โรงเรียน ตชด. ทั้ง 18 แห่ง
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จ านวนองค์ก รภาคประชาสั งคมมีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
และจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต.
20 องค์กร
4 องค์กร
ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ประชุมซักซ้อมทาความเข้าใจหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก จัด
ขึ้น 20 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จั ด เวที รั บ ฟั ง ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน (ชุ ม ชนไทยพุ ท ธถดถอย) โดยลงจั ด ท า
ประชาคมเพื่อรับฟังความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน จานวน 4 จุด เป้าหมาย 400 คน ในพื้นที่
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อาเภอสงขลา เป้าหมาย จุดละ 100 คน ดังนี้
- วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ฟาร์มขนาดเล็กบ้านควนหรันใต้ ม.10 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
- เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ วัดศรีภิญโญศรัทธาราม หมู่ที่ 6 ตาบลโคกสะตอ อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส
- เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ วัดโพธิ์ธาราม (ละโพ๊ะ) หมู่ที่ 3 ตาบลป่าไร่ อาเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
- เมื่อวัน ที่ 23 มกราคม 2563 ณ วัดโพธิ์ธ าราม ชุมชนบ้านลาบู ต าบลปะแต อาเภอยะหา
จังหวัดยะลา
2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานในการสนับสนุนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดยระดม
ความคิดเห็นจากนักวิชาการในการพัฒนางานของพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรีเวอร
ปัตตานี เป้าหมาย จานวน 20 คน วัตถุประสงค์เพื่อ อบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3) พัฒนาศักยภาพองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเอ็มบีไอรีสอร์ท ตาบลด่านนอก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
รายการที่ 4 .โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จ านวนองค์ ก รระหว่ า งประเทศ องค์ ก รภาครั ฐ ของ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ต่างประเทศและนานาชาติได้รั บ ข้อมูล ที่ถูกต้องมีความเข้าใจ
10 องค์กร
12 องค์กร
สถานการณ์การแก้ไขปัญหา จชต. และสนับสนุนแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 10 องค์กร
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ต้ อ นรั บ คณะเอกอั ค รราชทู ต นานาชาติ ป ระจ าประเทศไทย องค์ ก รระหว่ า งประเทศบุ ค คลส าคั ญ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จานวน 12 คณะ
2) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ จานวน 3 ครั้ง

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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โครงการด้านการพัฒนา จานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,250.6633 ล้านบาท
รายการที่ 5 โครงการเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลาม จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนผู้ นาศาสนาอิสลามที่ขับ เคลื่อนการรับรู้แก่ เป้าหมาย
ผลที่ได้
ประชาชนถึ ง การอยู่ ร่ ว มกั น ภายใต้ สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
30,500 ราย
38,336 ราย
30,500 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
- จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน (ต.ค.62 – มี.ค.63) แก่ผู้นาศาสนา องค์กรทางศาสนาอิสลามเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมทางศาสนา
รายการที่ 6 โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและ
ศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ฮัจญ์
เป้าหมาย
ผลที่ได้
- จ านวนประชาชน (ผู้ น าศาสนา ผู้ น าชุ ม ชน
จานวน 140 คน
ผู้ด้อยโอกาส)ได้เรียนรู้แก่นแท้ของหลักศาสนาที่ถูกต้องและ
สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 140 ราย
อินเดีย (ดาเนินการในไตรมาส 3-4)
- จ านวนประชาชน (ผู้ น าศาสนา ผู้ น าชุ ม ชน
ผู้ด้อยโอกาส) ได้เรียนรู้แก่นแท้ของหลักศาสนาที่ถูกต้องและ
สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 220 ราย

จานวน 220 คน

-

ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ฮัจญ์
1) ได้แจ้งจังหวัด/อาเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาเนินการคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดส่งรายชื่อ
ถึง ศอ.บต. ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง ศอ.บต. ได้สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
2) จัดทาหนังสือ องค์ความรู้เกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ และการประชาสัมพันธ์ ประจาปี 2563
2) การพัฒ นาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย จานวน
4,000 คน
หมายเหตุ : (คาดว่าอาจจะเลื่อนไม่มีกาหนด เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 การเดินทางไปยังประเทศ
เป้าหมายมีความเสี่ยงสูง จึงเลื่อนแผนการดาเนินงานออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น)
อินเดีย
** กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การไปปฏิ บั ติ ธ รรมและศึ ก ษาแหล่ ง สั ง เวชนี ย สถาน เนื่ อ งจากเกิ ด โรคระบาดโควิ ด 19
การเดินทางไปยังประเทศเป้าหมายมีความเสี่ยงสูง จึงเลื่อนแผนการดาเนินงานออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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รายการที่ 7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขใน จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จ านวนประชาชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
เป้าหมาย
ผลที่ได้
และท านุ บ ารุ ง ศาสนาสะท้ อ นการอยู่ ร่ ว มกั น ภายใต้ 560 ราย/14 แห่ง
สังคมพหุวัฒนธรรม 560 ราย/14 แห่ง
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
** ดาเนินการในไตรมาส 3-4
รายการที่ 8 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานสานใจไทย สู่ใจใต้
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จ านวนเยาวชนได้ เ รี ย นรู้ ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ร่วมกับชุมชน ต่างศาสนิก 2,970 ราย
จานวน 2,970 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 37 มีรายละเอียดที่ดาเนินการ ดังนี้
1) อบรมให้ความรู้การจัดทาแผนงานโครงการ/การประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ
จิตอาสา/การจัดทาสื่อสร้างสรรค์ สานใจไทย สู่ใจใต้ (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)
2) ประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาระดับจังหวัดและอาเภอและการจัดทาสื่อ
สร้างสรรค์ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)
รายการที่ 9 โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จ านวนประชาชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
เป้าหมาย
ผลที่ได้
และท านุ บ ารุ ง ศาสนาสะท้ อ นการอยู่ ร่ ว มกั น ภายใต้ จานวน 600 ราย
13,405
สังคมพหุวัฒนธรรม 600 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1. กิจ กรรมประชุม สร้ า งความเข้ าใจและเปิ ด โลกทัศ น์ กับ ผู้ นาทางศาสนาและแกนน าจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
มีกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการ ดังนี้
1) กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นงานด้ านศาสนาและพหุ วัฒ นธรรม จ้ างลู ก จ้า งโครงการ)
ปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 2 คน
2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรทางศาสนา (พระภิกษุสงฆ์และผู้นาศาสนาอิสลาม) บุคลากร
ด้านศาสนา (พระภิกษุ ส งฆ์แ ละผู้ น าศาสนาอิส ลาม) ในพื้ นที่จัง หวัดยะลา จานวน 100 รูป /คน ได้รับ บริการ
ด้านสายตา (วัดและตัดแว่นตา) ที่ทันสมัยและมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 100 รูป/คน
3) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์ผู้นาศาสนาและแกนนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ชุมชนไทยพุทธถดถอยและชุมชนมุสลิมใกล้เคียงมีความสัมพันธ์ที่ดี มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตในพื้นที่
ภูมิลาเนา และสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 200 คน
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เด็กและเยาวชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
1) สนั บสนุน อุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย
700 แห่ง จานวน 3,590 ราย
2) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งทางพระพุทธศาสนา (ทอดกฐิ นและผ้ าป่าสามัคคี ประจาปี 2563)
จานวนวัด 19 แห่ง 5,700 คน
3) ส่ งเสริมเยาวชนที่ผ่ านการคัดเลือกได้ร่ว มโครงการตามรอยเจ กับ อิเดมิสึ (จานวน 3 คน)
เยาวชน และประชาชนใน จชต. ทากิจกรรมร่วมกัน ลดความหวาดระแวงและอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมาย 3 ราย
4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานดนตรีเพื่อชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่บุคลากรจากสถานศึกษา
ใน จชต.เข้าร่วมประชุม จานวน 150 คน, โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ จชต. ได้รับ
สนับสนุนอุปกรณ์ดนตรี (วงเมโลเดียน) จานวน 25 แห่ง
5) กิจกรรมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหา จชต. ในพื้นที่ จชต. กลุ่มเป้าหมาย 3,380 คน
6) กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ดิเกฮูลู กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
7) กิจกรรมทาบุญร่วมใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ ผู้เข้าร่วม 250 คน
รายการที่ 10 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนอยู่ร่ วมกันอย่ างสันติสุขบน
เป้าหมาย
ผลที่ได้
พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 300 ราย/60
จานวน 300 ราย/
กิจกรรม
60 กิจกรรม
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ประชุมคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จานวน 60 แห่ง
2) อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง
วัน ที่ 25 – 28 กุ มภาพัน ธ์ 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ท าวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 240 คน มีผู้เข้าร่วมจานวน 213 คน
3) ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัวต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 60 แห่ง
แห่งละ 30,000 บาท (อุดหนุนให้แก่ อบต./ทต./ทม./ทน.เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ ศพด. ในสังกัด) เพื่อเตรียม
จะดาเนินการห้วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2563
รายการที่ 11 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ประชาชนทั้ ง ในและนอกพื้ น ที่ จชต. รั บ รู้
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เข้าใจการดาเนินงานของรัฐและสนับสนุนนโยบายการ
1.85 ล้านราย
แก้ไขปัญหา จชต. ไม่น้อยกว่า 1.85 ล้านราย (ร้อยละ
50 ของประชาชนใน 5 จังหวัด)

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ผลิตเนื้อข่าวและภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจที่ต่อภารกิจของ ศอ.บต. และภาครัฐ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1) ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต.
2) ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุออนไลน์ภาคภาษามลายู
3) กิจกรรม ผลิตภาพข่าว (Clipping New)
4) กิจกรรมบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดาเนินงานพัฒนา จชต.
5) กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.
6) กิจ กรรมผลิ ตและเผยแพร่สื่ อวิทยุกระจายเสียงผ่ าน สวท. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่ 12 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สามารถอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนไม่น้อย จานวน 5,000 คน
709
กว่า 5,000 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ดาเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมโดยร่วมกับกรมการปกครอง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ลงพื้นที่ตรวจเก็บสารพันธุกรรม DNA ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร หรือไร้สัญชาติ โดยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดกิจกรรมตรวจสารพันธุก รรม DNA บุคคลไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องในโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และอบรม
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 709 ราย
2) อบรมให้ความรู้และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทา
ของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 80 ราย
รายการที่ 13 ค่า ใช้จ่ า ยในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ไ ด้รั บผลกระทบสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ ค วามไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไม่น้อยกว่า 500 ราย
500 คน
320 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
- มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามติ ครม. จานวน 240 ราย และค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กพต. จานวน 80 ราย รวมจานวน 320 ราย
- เยี่ยมเยียนให้กาลังใจในนามเลขาธิการ ศอ.บต. จานวน 58 ราย
- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดและอาเภอ เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้ได้รับผลกระทบ จานวน
138 ราย
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รายการที่ 14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนกลุ่ มเปราะบาง (ผู้ สูงอายุ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการฐานะยากจน) ได้รับการพัฒนา
5,000 ราย
1,000 ราย
คุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า
5,000 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ประชุ ม เชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ถอดบทเรี ย น กิ จ กรรมการพั ฒ นคุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 4 ครั้ง
2) ดาเนิ นการจั ดทานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒ นาสั งคม และดาเนินการรวบรวม พิจารณา
กลั่นกรอง วิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสานการทางานระดับพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการทางาน
ของส่วนราชการ ที่มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้
เป็นไปตามภารกิจของ ศอ.บต. ตามแผนบูรณการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) กิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมช่วงฤดูฝ น
โดย ศอ.บต. สนับสนุนวัสดุอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวกลุ่มคนเปราะบาง
จานวน 1,000 ครอบครัว
4) ขับเคลื่อนโครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อสร้างต้นแบบนักเรียนดีเด่นรักการเกษตรขยายผลต่อ
ยอดสู่ชุมชน
5) เสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท ซีพี
ออลล์ จากัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวน 400 ทุน
6) บู รณาการแก้ไขปั ญหาภัยคุกคามที่ส่ งผลต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และ
ต่ อ เนื่ อ ง โดยประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคประชาชนประเด็ น
“เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค” และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพและการ
บริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ จชต. จานวน
4 ครั้ง
8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่งคงทางสุขภาพและการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ โดยขยายผลการพัฒนา
ผู้สูงวัยและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยอาศัยสถาบันปอเนาะ
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รายการที่ 15 โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริและตามรอยพระยุคลบาท
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนเยาวชนเปราะบางได้รับการส่งเสริม
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ทักษะอาชีพ 225 ราย
225 ราย
74 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
สนับสนุนการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย แบ่ง
ออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพฯ 4 สาขา จานวน 120 ราย (ชาย 108 ราย หญิง 12 ราย)
- รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพฯ 3 สาขา จานวน 105 ราย
รายการที่ 16 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ตรวจสอบแก้ไขรูปแปลงที่ดิน เนื้อที่ ตาแหน่ง
เป้าหมาย
ผลที่ได้
พิกัด ในที่ดินของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติได้
10,000 ไร่
ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยร่วมกับสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ในการสนับสนุน
เร่งรัดการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎร
2) เลื่อนจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการรับรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินเขตอุทยานแห่งชาติ
บูโด-สุไหงปาดี ซึ่งเดิมกาหนดจัดในเดือนมีนาคม 2563 เหตุผลเนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รายการที่ 17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและตาบล จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนตาบลมีแผนพัฒนาตาบลที่ตอบสนอง
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อย
225 ตาบล
ละ 225 ตาบล
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผ่านกลไกสภาสันติสุขตาบล
ภายใต้แผนตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 2 ครั้ง
รายการที่ 18 โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนนักธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถผลิต
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สินค้าได้รับมาตรฐานการรับรองเครื่องหมายฮาลาล
20 ราย/10 กลุ่ม
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
จัดงานแสดงสินค้า Digital Business and Trade Exhibition in SouthThailand (DATE IN SOUTH)
โดยร่วมกับสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดแสดงสินค้านานาชาติ จากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย กว่า 200 ร้านค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้
สร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่ และขยายตลาดในการจาหน่ายสินค้าและบริการให้กว้าง
ออกไป
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รายการที่ 19 โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
กลุ่มวิสาหกิจได้รับการสนับสนุนสร้างอาชีพ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
เป็นต้นแบบ นาร่อง 20 กลุ่ม
20 กลุ่ม
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ประชุม หารื อการส่งเสริมเกษตรผสมผสานผ่านการปลูกไผ่เศรษฐกิจและพืชอื่นๆ ร่วมกับหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เป็นพืชพลังงานเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ จชต. สามารถสร้างรายได้ได้อย่างหลากหลาย
2) ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดและสภาเกษตรจังหวัด ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยน
แนวทางการทาเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสาน โดยให้ทางกลุ่มธุรกิจอเมซอนจัดการเรื่องตลาดรับซื้อและการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตและ ปรับเปลี่ยนแนวทางการทาเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานร่วมกับกาแฟและ สร้างแรงจูงใจ
โดยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ มากถึง 8 บาทต่อกิโลกรัม
20. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนบูรณาการขับเคลื่อนการ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 กิจกรรมย่อย
ร้อยละ 80
**
ให้เกิดความเชื่อมโยงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) อานวยการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการยุท ธศาสตร์ด้ านการพั ฒ นาจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ ทาเนียบรัฐบาล
2) อานวยการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจา ของศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และบุ ค ลากร
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ที่ปฏิบัติงานในพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการ
860 ราย
236
อบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย/
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จชต. และบริบทในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 860 ราย
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) จัดทารายละเอียดหลักสูตรสาคัญตามแผนการขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 – 2565 ระยะ 3 ปี
2) การพัฒนาและสร้างความเข้าใจอย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยดาเนินการอบรมและพัฒนาข้าราชการในพื้นที่ผ่านหลักสูตร
“ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.” จานวน 2 รุ่น
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รายการที่ 22 โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนโครงการ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
(ตามมติ ครม.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
อานวยการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย
1) จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ในการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” อ.จะนะ จ.สงขลา
- จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตาบลธารน้าทิพย์
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
- หารื อและน าเสนอถึงความก้าวหน้าในการทาข้อตกลงการวิจัยเพาะเลี้ ยงเนื้อเยื่อไผ่
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) จัดทารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3) ลงพืน้ ที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชุมชนท่องเที่ยว
บ่อน้าร้อนบ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
4) ติดตามการดาเนินงานของท่าอากาศยานนราธิวาส ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายถาวร เสนเนียม) โดยที่ประชุมเสนอให้มีการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่
5) จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟากด่านชายแดนตากใบ-ด่านเป็งกาลันกูโบร์
รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
23.โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการประสาน เร่ ง รั ด ผลั ก ดั น และ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ติดตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.ให้
ร้อยละ 85
ร้อยละ 30
เป็นไปตามเป้าหมายด้านการพัฒนาได้ไม่น้อยกว่าระดับ 5
(ร้อยละ 85)
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
1) ให้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค ลากรในการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามผลการด าเนิ น งานและผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณโครงการของ ศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ที่ ศอ.บต. เป็นหน่วยรับงบประมาณ จานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562
2) เร่งรัด ติดตาม ผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของ ศอ.บต. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3) ประสานการปฏิบัติ และติดตามผลการดาเนินงานของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางด้านการพัฒนา
4) ประชุมร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ศอ.บต. และหารือ
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา จชต.
5) ตรวจ ติดตาม งานด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. ร่วมกับผู้ตรวจราชการ กระทรวง กรม
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รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)
ศอ.บต. ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3 ทั้ ง สิ้ น
4 แผนงาน งบประมาณ 1,703.6564 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) แผนบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 80.6889 ล้านบาท
2) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
งบประมาณ 15.0000 ล้านบาท
3) แผนพื้นฐานด้านความมั่นคง งบประมาณ 303.0246 ล้านบาท
4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 1,331.9429 ล้านบาท มีจานวน 23 รายการ ประกอบด้วย
แนวทางด้านความมั่นคง จานวน 4 รายการ งบประมาณ 81.2796 ล้านบาท
แนวทางด้านการพัฒนา จานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,250.6633 ล้านบาท
โดยผลการเบิ ก จ่ า ยสะสมจนถึ ง ไตรมาสที่ 2 (1 ตุ ล าคม 2561 – 31 มี น าคม 2562)
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จานวน 385.6863 ล้านบาท
(คิดเป็นร้อยละ 22.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
1) แผนบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 80.6889 ล้านบาท ผลการเบิ ก จ่ า ย 43.5839
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.01
2) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
งบประมาณ 15.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3.9433 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.29
3) แผนพื้นฐานด้านความมั่นคง งบประมาณ 303.0246 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 118.7484 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.19
4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 1,331.9429 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 43.5839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.01
มีรายการทั้งสิ้น จานวน 23 รายการ ประกอบด้วย
แนวทางด้านความมั่นคง จานวน 4 รายการ งบประมาณ 81.2796 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 43.5839 คิดเป็นร้อยละ 54.01
แนวทางด้านการพัฒนา จานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,250.6633 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย 43.5839 คิดเป็นร้อยละ 54.01
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รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ลาดับ

1
2
1
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายจ่ายประจา พ.ศ. 2563
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการงบประจา (งบบุคลากร)
รายการงบประจา (งบดาเนินงาน)
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบราชการและ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนา
มาตุภมู ิ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ ค่าาธารณูปโภค
งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดโฟม ขนาด 50 ลิตร
แบบมีล้อ 2 *23,000 บาท
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 30 เครื่อง
* 2,500 บาท
ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15
ปอนด์ 21 ถังๆละ 3,500 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
ปฏิบัติงานพร้อมระบบปฏิบัติการ 30 เครื่อง
ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง ชนิด BF 2000 ขนาด
15 ปอนด์ พร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง 12 ถัง
เครื่องรับส่งวิทยุ 30 เครื่อง *3,600 บาท
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 30 เครือ่ ง ๆ ละ
700 บาท
ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน 30 ชุด ๆ ละ
3,800 บาท
ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ศูนย์ราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง
แผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
ตาม พรบ.
2563
1,730.6564
80.6889
75.2890
5.3999
303.0246
197.7675
1.7675

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

เบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

7.5109
3.5175
-

385.6863
43.5839
40.5214
3.0625
118.7484
90.0408
0.3406

22.29
54.01
53.82
56.71
39.19
45.53
19.27

196.0000

-

89.7003

45.77

85.3918
85.3918
19.8653
0.0270

3.2857
3.2857
0.2318
0.0224

28.7075
28.7075
0.0000
-

33.62
33.62
0.00
0.00

0.0750

-

-

-

0.0735

0.0397

-

-

0.6240

-

-

-

0.0648

0.0647

-

-

0.1050
0.0210

0.1050
-

-

-

0.3600

-

-

-

18.5150

-

-

-

15.0000

-

3.9433

26.29

15.0000

-

3.9433

26.29
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ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตาม พรบ.
2563
1,331.9429

แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการด้านความมั่นคง
81.2796
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการ
17.0000
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในพื้นที่ จชต. **
โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
23.8558
ตารวจตระเวนชายแดน
โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้าง
30.0000
พื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก
โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายใน
10.4238
และต่างประเทศ
โครงการด้านการพัฒนา
1,250.6633
เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัด
318.1902
ชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติ
16.6199
สุขใน จชต. **
โครงการส่งเสริมคนดีมีคณ
ุ ธรรมในจังหวัด
48.0000
ชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติ
ธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่าง
5.0000
สร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานสานใจไทย
20.0000
สู่ใจใต้
โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
24.3209
สังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
54.5000
และสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลีย่ นผ่าน
38.6276
กระบวนการยุติธรรมใน จชต.
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
200.0000
ผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทาง
14.3871
สังคม
โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทาง
17.0032
พระราชดาริและตามรอยพระยุคลบาท

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

เบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

3.9935

219.4107

16.47

0.4840
-

12.0857
-

14.87
0.00

-

3.4058

14.28

0.4790

7.8483

26.16

0.0050

0.8317

7.98

3.5095
-

207.3250
130.0318

16.58
40.87

-

-

0.00

0.4900

0.4200

0.88

0.0080

0.3210

6.42

0.0112

0.1800

0.90

0.8069

2.7170

11.17

0.8749

4.4146

8.10

0.3069

9.0169

23.34

0.6853

33.6942

16.85

0.0068

1.0102

7.02

0.0480

5.5068

32.39
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ลาดับ
16.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการแก้ไขปัญหาทีด่ ินทากินทับซ้อนเขต
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
17. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน
ชุมชนและตาบลจชต.
18. โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล
19. โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจ **
20. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การจังหวัดชายแดนภาคใต้
21. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและ
บุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
22. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ
สามเหลี่ยม มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
23. โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ **

งบประมาณ
ตาม พรบ.
2563
18.4407

ใบสั่งซื้อ/
สัญญา

เบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

0.0660

1.1614

6.30

368.3786

0.0631

6.9391

1.88

12.6714
33.0573

0.2860

2.26
0.00

23.0877

6.0641

26.27

18.3787

3.4898

18.99

2.0720

20.72

10.0000

0.1424

10.0000

0.00

หมายเหตุ : * โครงการใหม่ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน
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ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
แนวทางด้านความมั่นคง 3 โครงการหลัก
จานวน 4 รายการ
1. โครงการหลัก : โครงการแก้ไขปัญหาและปัญหาภัยแทรกซ้อน
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
ป้องกันและฟื้นฟูผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดเข้ารับการพัฒนาคุณชีวิตและไม่
เกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรง จานวน 750 ราย
มีโครงการระดับรายการ จานวน 1 รายการ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.
งบประมาณ 17.0000 ล้าน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2562 พลางก่อน
รายการที่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดที่
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ จานวน 750 คน มีความรู้
จานวน 750 คน
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 62 พลางก่อน แต่ทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณจาก โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้หมู่บ้าน มาใช้พลางก่อน
ผลการดาเนินงาน
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- ประชุมคณะทางานพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติ ดในพื้นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวั นที่ 7 กุ มภาพั นธ์ 2563 ณ ห้ องประชุ ม
ปัญจเพชร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพ
ติดในพื้นที่ จชต.
(2) ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตาบล
ทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. จานวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน และ
ตาบล ทั้งในและนอกพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนิ น งานนิ เ ทศ ติด ตาม สภาสั น ติสุ ขตาบล ในพื้น ที่ 3 จั งหวัด และ 4 อ าเภอของจังหวัด สงขลา โดยมี
กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ คณะท างานซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ จ านวน 107 คน เมื่ อ วั น ที่ 4
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง ผู้อานวยการกอง
ส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นประธานการประชุม
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- ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและ
ตาบล ทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. (ครั้งที่2) ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตอนล่าง (ชางลี) ชั้น 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอๆ ละ 2 คน เพื่อสร้างความเข้าใจใน
แนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน
- ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและ
ตาบล ทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. (ครั้งที่3) ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์
ราชการจัดหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง (ชางลี) กลุ่มเป้าหมาย คือ พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน 4 จังหวัด
และพัฒนาการอาเภอ 37 อาเภอ เพื่อเร่งรัดการจัดทาแผนพัฒนาตาบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยรองรับ
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตาบล จชต. ภายใต้โครงการ ตาบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่ บ้านชุมชนและ
ตาบล ทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. (ครั้งที่ 4) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น
1 อาคารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรจังหวัด 4 จังหวัด , เกษตร
อาเภอ 37 อาเภอ, สาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด, สาธารณสุขอาเภอ 37 อาเภอ, ท้องถิ่นจังหวัด 4 จังหวัด
และท้องถิ่นอาเภอ 37 อาเภอ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางสภาสันติสุขตาบล มติ ครม.ที่เห็นชอบ กรอบ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน และตาบล จชต. ภายใต้โครงการ
ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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2. โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
สร้างความเข้าใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนต่อนโยบายการแก้ไข
ปัญหา จชต. และส่งเสริมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการป้องกันการบ่มเพาะแนวคิดความรุนแรง จานวน 1,500 ราย
มีโครงการระดับรายการ จานวน 1 รายการ
2) โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
งบประมาณ 23.8558 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 3.4058 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.28
รายการที่ 2 โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชน (เด็กและผู้ปกครอง) เข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2,500 ราย
2,500 ราย
3,255 ราย
ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
1) ดาเนินการจ้างวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จานวน 18 แห่ง ดังนี้
- วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 44 จานวน 23 คนๆ ละ 5 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
- วิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 และ 44 จานวน 13 คน ๆละ 4 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท
2) เพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทย โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน”กิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการปฏิบัติงานของวิทยากรผู้สอนภาษาไทย
โดยการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดทาแผน และสื่อการเรียน การ
สอน การผลิตแบบฝึกทักษะ การผลิตหนังสือนิทาน รวมถึงการฝึกใช้เพลงประกอบในการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 20 คน จากโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44
3) กิจ กรรมสนั บ สนุน การจัดกิจกรรมสานสั มพันธ์โ รงเรียนกับชุมชน โดย ศอ.บต. ได้ส่ งเสริม ครู
ผู้ปกครอง และผู้นาชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตชด.
โรงเรียน ตชด. ทั้ง 18 แห่ง ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และ ศอ.บต. ดังนี้
- กิจกรรมการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จานวน 4 แห่ง
- กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 3 แห่ง
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน จานวน 3 แห่ง
- กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย จานวน 1 แห่ง
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ จานวน 4 แห่ง
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- กิจกรรมพัฒนาฝายกั้นน้าสู่โรงเรียนและชุมชน จานวน 1 แห่ง
- กิจกรรมปลาดุกน้อยสร้างอาชีพ จานวน 1 แห่ง
- กิจกรรมขนมพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม จานวน 1 แห่ง
โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่น
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ให้อยู่บน
พื้นฐานความเข้าใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้า 20

~ 21 ~
3. โครงการหลัก : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
องค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติมีส่วนร่วมสนับสนุนแนวทางของรัฐในการขับเคลื่อนกลไกและ
สร้างสภาวะการยอมรับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีไม่น้อยกว่า 30 องค์กร
มีโครงการระดับรายการ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1) โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก
งบประมาณ 30.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 7.8482 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.16
รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนองค์กรภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
และจัดกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต.
20 องค์กร
4 องค์กร
ไม่น้อยกว่า 20 องค์กร
ผลการดาเนินงาน
1) จัดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ชุมชนไทยพุทธถดถอย) โดยลงจัดทาประชาคม
เพื่อรับฟังความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน จานวน 4 จุด เป้าหมาย 400 คน ในพื้นที่ ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อาเภอสงขลา เป้าหมาย จุดละ 100 คน
2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานในการสนับสนุนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดย
ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการในการพัฒนางานของพื้นที่ เป้าหมาย จานวน 20 คน ณ โรงแรมรีเวอร
ปัตตานี จ.ปัตตานี
- ประชุมซักซ้อมทาความเข้าใจหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่สันติสุข
ขนาดเล็ก จานวน 1 ครั้ง
- พัฒนาศักยภาพองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวน 1 ครั้ง
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2) โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ
งบประมาณ 10.4238 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.8316 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.98
รายการที่ 4 .โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐของ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ต่างประเทศและนานาชาติได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีความเข้าใจ
10 องค์กร
15 องค์กร
สถานการณ์การแก้ไขปัญหา จชต. และสนับสนุนแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 10 องค์กร
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจาประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ
บุคคลสาคัญ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จานวน 12 คณะ รายละเอียด ดังนี้
1) วัน ที่ 7 ตุล าคม 2562 ต้อ นรับ ผู้ แ ทนส านัก งานโครงการพั ฒ นาแห่ งสหประชาชาติ
ประเทศไทย (UNDP) นาโดยMr. Renaud Meyer และนายสันติ นิลแดง ผู้จัดการ UNDP เดินทางเข้าเยี่ยม
ชมศูนย์ประสานงานพัฒนาเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพูดคุย หารือเกี่ยวกับภารกิจ การ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสนับสนุนการ
2) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมนี โดย นาย Heinz Kampmann และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ศึกษาพื้นที่และการรับฟังมุมมองการขับเคลื่อนงานพัฒนาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) วันที่ 7 มกราคม 63 ต้อนรับผู้แทนกระทรวงกิจการเศรษฐกิจมาเลเซีย เพื่อศึกษาดูงาน
เมืองต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4) วั น ที่ 10 มกราคม 2563 ต้ อ นรั บ นายไมเคิ ล ฮิ ธ อุ ป ทู ต รั ก ษาราชการแทน
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจาประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
5) วันที่ 15 มกราคม 2563 ต้อนรับผู้แทนจากองค์การช่วยเหลื อเด็กระหว่างประเทศ
(Save the children international) โดย นาย Michael McGrath ผู้อานวยการที่รับผิดชอบใน 3 ประเทศ
(พม่า ไทย ศรีลังกา) โดยได้หารือแลกเปลี่ยนถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6) วั น ที่ 28 มกราคม 2563 ต้ อ นรั บ นายปี ร์ ก ะตาปี โ อละ (Mr.Pirkka Tapiola)
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะผู้แทน
สหภาพยุ โ รปประจ าประเทศไทย ในโอกาสเดิ นทางลงพื้ นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาข้อมูล จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7) วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะเครือข่ายภาคผู้ หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้ (Non Violence Peace Force) นาคณะแกนนาผู้หญิงภาคประชาสังคมจากประเทศเมียนมาร์
และประเทศฟิลิปปินส์ จานวน 20 คน เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาจังหวัดภาคใต้
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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8) วัน ที่ 5 กุมภาพัน ธ์ 2563 ต้อนรับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ า
ประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับ Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประจาจังหวัดสงขลา พร้ อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. และหารื อแนว
ทางการขับเคลื่อนงานระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
10) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256๓ ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย พร้อม
คณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้บริหาร ศอ.บต. และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย จัด
ขึ้นในห้วงเดือนเมษายน 63 นี้
11) 19 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับ นายโมฮัมหมัด นาซิรี ผู้อานวยการองค์การเพื่อการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้ หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Woman) สานักงาน
ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง การ
ดาเนินงานของผู้หญิงในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้
12) วันที่ 4 มีนาคม 2563 ต้อนรับ H.E. Mr. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประจาประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ จานวน 3 ครั้ง รายละเอียด ดังนี้
1) วันที่ 11 ธันวาคม 62 ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานระดับโครงการ ครั้งที่ 5
และ การประชุมระดับสูง ครั้งที่ 3 ภายใต้แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย – มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Committee on Joint Development Strategy for
Border Area : JDS) ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 62 ณ เมืองอิโปห์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ที่จัดโดย
กระทรวงกิจการเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ของประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย อาทิ
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสานักงานจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และผู้แทนฝ่ายมาเลเซียจากกระทรวงกิจการเศรษฐกิจกว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วม
2) วันที่ 9 มีนาคม 2563 จัดการประชุมสร้างความเข้าใจและแสวงหาแนวทางร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหานักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
3) 20 มีนาคม 2563 จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในต่างประเทศ และผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบถึงแนว
ทางการด าเนิ น งานของภาครั ฐ ในการช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หานั ก ศึ ก ษาไทย จชต. ที่ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ณ
ต่างประเทศ (กรณีเร่งด่วน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19) และ
ร่วมหาแนวทางในการสร้างช่องทางในการสื่อสาร/ การส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนชาวไทย จชต. ในการให้การช่วยเหลือ
ผู้ดินทางกลับจากต่างประเทศ
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แนวทางด้านการพัฒนา จานวน 6 โครงการหลัก จานวน 19 รายการ
4. โครงการหลัก : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
ส่งเสริมประชาชนในหมู่บาน ตาบลได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรม มี
ความปลอดภัย และสร้างสภาวะแวดล้อมให้กลับสู่ถิ่นฐานเดิม ไม่น้อยกว่า 32,000 ราย
มีโครงการระดับรายการ จานวน 6 รายการ ดังนี้
1) โครงการเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลาม จชต.
งบประมาณ 318.1902 ล้านบาท เบิกจ่าย 130.0318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.87
รายการที่ 5 โครงการเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลาม จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จ านวนผู้ น าศาสนาอิ ส ลามที่ ขั บ เคลื่ อ นการรั บ รู้ แ ก่
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ประชาชนถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 30,500
30,500 ราย
38,336 ราย
ราย
ผลการดาเนินงาน
- จ่ า ยค่ า ตอบแทนรายเดื อน (ต.ค.62 - มี . ค.63) แก่ ผู้ นาศาสนา องค์ กรทางศาสนาอิ ส ลาม
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนา ให้มีความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง สนับสนุนให้ประชาชนฟื้นฟูวิถีชีวิตอัต
ลักษณ์ทางศาสนา ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในแนวทางสังคมพหุวัฒนธรรม และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการ
แก้ไขปัญหา จชต. ให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมมีหลากหลายทางวัฒนธรรม
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2) โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปฏิบัติธรรมและ
ศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน
งบประมาณ 48.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.42000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.88
รายการที่ 6 โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปฏิบัติธรรมและศึกษา
แหล่งสังเวชนียสถาน
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ฮัจย์
เป้าหมาย
ผลที่ได้
- จานวนประชาชน (ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน
จานวน 140 คน
ผู้ด้อยโอกาส)ได้เรียนรู้แก่นแท้ของหลักศาสนาที่ถูกต้องและ
สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 140 ราย
อินเดีย (ดาเนินการในไตรมาส 3-4)
- จานวนประชาชน (ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน
ผู้ด้อยโอกาส) ได้เรียนรู้แก่นแท้ของหลักศาสนาที่ถูกต้องและ
สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 220 ราย

จานวน 220 คน

-

ผลการดาเนินงาน
1) ได้แจ้งจังหวัด/อาเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาเนินการคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดส่ง
รายชื่อถึง ศอ.บต. ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง ศอ.บต. ได้สรุปรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว
2) จัดทาหนังสือ องค์ความรู้เกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ และการประชาสัมพันธ์ ประจาปี 2563
2) การพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย จานวน
4,000 คน
หมายเหตุ :
1) (คาดว่าอาจจะเลื่อนไม่มีกาหนด เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 การเดินทางไปยังประเทศ
เป้าหมายมีความเสี่ยงสูง จึงเลื่อนแผนการดาเนินงานออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น)
2) กิจกรรมสนับสนุนการไป ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนีย สถาน เนื่องจากเกิดโรคระบาดโค
วิด 19 การเดินทางไปยังประเทศเป้าหมายมีความเสี่ยงสูง จึงเลื่อนแผนการดาเนินงานออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น
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3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขใน จชต.
งบประมาณ 16.6199 ล้ า นบาท ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ รั บการจั ด สรร
งบประมาณ 62 พลางก่อน
รายการที่ 7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขใน จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและทานุ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
บารุงศาสนาสะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
560 ราย/
**
560 ราย/14 แห่ง
14 แห่ง
ดาเนินการในไตรมาส 3-4
4) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานสานใจไทย สู่ใจใต้
งบประมาณ 20.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.1800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.90
รายการที่ 8 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานสานใจไทย สู่ใจใต้
ตัวชี้วัด
จานวนเยาวชนได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน
ต่างศาสนิก 2,970 ราย

ปี พ.ศ.2563
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จานวน 2,970 ราย
-

ผลการดาเนินงาน
เตรียมการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 37 มีรายละเอียดที่ดาเนินการ ดังนี้
1) อบรมให้ ความรู้ การจั ดทาแผนงานโครงการ/การประชุม สร้า งความเข้ าใจเพื่ อการขั บเคลื่ อ น
กิจกรรมฯ จิตอาสา/การจัดทาสื่อสร้างสรรค์ สานใจไทย สู่ใจใต้ (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)
2) ประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาระดับจังหวัดและอาเภอและการจัดทา
สื่อสร้างสรรค์ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)
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5) โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
งบประมาณ 24.3209 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.7170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.17
รายการที่ 9 โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและทานุ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
บารุงศาสนาสะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
600 ราย
13,405 ราย
600 ราย
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์กับผู้นาทางศาสนาและแกนนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีกิจกรรมย่อยที่ดาเนินการ ดังนี้
1) กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาและพหุวัฒนธรรม จ้างลูกจ้างโครงการ)
ปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 2 คน
2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรทางศาสนา (พระภิกษุสงฆ์และผู้นาศาสนาอิสลาม)
บุคลากรด้านศาสนา (พระภิกษุสงฆ์และผู้นาศาสนาอิสลาม) ในพื้นที่จังหวัดยะลา จานวน 100 รูป/คน ได้รับ
บริการด้านสายตา (วัดและตัดแว่นตา) ที่ทันสมัยและมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
100 รูป/คน
3) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์ผู้นาศาสนาและแกนนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนไทยพุทธถดถอยและชุมชนมุสลิมใกล้เคียงมีความสัมพันธ์ที่ดี มีแรงจูงใจในการใช้
ชีวิตในพื้นที่ภูมิลาเนา และสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 200 คน
2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์เด็กและเยาวชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
1) สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย
700 แห่ง
2) ส่งเสริมความเข้มแข็งทางพระพุทธศาสนา (ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจาปี 2563)
จานวนวัด 19 แห่ง 5,700 คน
3) ส่งเสริมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้ร่วมโครงการตามรอยเจ กับ อิเดมิสึ (จานวน 3 คน)
เยาวชน และประชาชนใน จชต. ทากิจกรรมร่วมกัน ลดความหวาดระแวงและอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย 3 ราย
4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานดนตรีเพื่อชุมชน โดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาใน จชต.
เข้าร่วมประชุม จานวน 150 คน, โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ จชต. ได้รับ
สนับสนุนอุปกรณ์ดนตรี (วงเมโลเดียน) จานวน 25 แห่ง
5) กิจกรรมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา จชต. ในพื้นที่ จชต. กลุ่มเป้าหมาย 3,380 คน
6) กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ดิเกฮูลู กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
7) กิจกรรมทาบุญร่วมใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ กลุ่มเป้าหมาย 250 คน
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6) โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
งบประมาณ 5.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.3209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.42
รายการที่ 10 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐาน
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 300 ราย/60 กิจกรรม
จานวน 300 ราย/
60 กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1) ศพด. ในพื้นที่ระดับที่ 2 (หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนา จ.ปน. จ.นธ. จ.ยล. และ 4 อ.ของ จ.สข) ได้รับ
การคัดเลือก จานวน 60 แห่ง
2) อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง
วันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 240 คน มีผู้เข้าร่วมจานวน 213 คน
3) ขยายผลการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัวต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จานวน 60 แห่งๆ ละ 30,000 บาท (อุดหนุนให้แก่ อบต./ทต./ทม./ทน.เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ ศพด.
ในสังกัด) โดยจะดาเนินการห้วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2563
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5. โครงการหลัก : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
สร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. ในแนวทางการดาเนินงานของรัฐ
ตลอดจนสร้างความเข้าใจในชุมชน/หมู่บ้านในการสนับสนุนบทบาทของรัฐ ไม่น้อยกว่า 1,850,000 ราย
มีโครงการระดับรายการ จานวน 1 รายการ
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา จชต.
งบประมาณ 54.5000 ล้านบาท เบิกจ่าย 4.4145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.10
รายการที่ 11 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. รับรู้ เข้าใจการ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ดาเนินงานของรัฐและสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต.
1.85 ล้านราย
NA
ไม่น้อยกว่า 1.85 ล้านราย (ร้อยละ 50 ของประชาชนใน 5
จังหวัด)
ผลการดาเนินงาน
ผลิตเนื้อข่าวและภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ต่อภารกิจของ ศอ.บต. และภาครัฐ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1) ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต.
- ออกอากาศรายการวิทยุผ่านสถานีเครือข่ายครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 12 สถานี สถานีละ 3 ชม./วัน
2) ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุออนไลน์ภาคภาษามลายู
- ออกอากาศวิทยุ ศอ.บต. จานวน 2 สถานี ได้แก่ ภาคภาษามลายู และ ภาคภาษาไทย
ตลอด 24 ชม.
3) กิจกรรม ผลิตภาพข่าว (Clipping New)
- ผลิตบทความสารคดีข่าว เดือน ละ 10 บทความ ผ่าน นสพ.เดลินิวส์ ไทยโพสต์
เว็บไซต์ ศอ.บต. และเว็บไซต์ ข่าวสานักต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน รวม 30 บทความ
4) กิจกรรมบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดาเนินงานพัฒนา จชต.
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายใน ศอ.บต. จานวน 8 ป้าย/เดือน จานวน 3 เดือน รวม 24 ป้าย
- ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ติดตั้งตามที่สาคัญ 7 จุด เช่น แยกดอนยาง หน้า สวท.
ยะลา ฯลฯ จานวน 7 ป้าย
5) กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียงผ่าน สวท. 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
- เผยแพร่รายการวิทยุผ่านทาง สวท. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 6 รายการ
6) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
- เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ ศอ.บต .
จานวน 473 ข่าว
- เผยแพร่ข่าวผ่าน applicantion ไลน์
จานวน 473 ข่าว
- เผยแพร่ข่าวผ่าน เฟซบุคแฟนเพจ ข่าว ศอ.บต.
จานวน 341 ครั้ง
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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6. โครงการหลัก : โครงการอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
สร้างสภาพการมีส่วนร่วมและกลไกในพื้นที่เพื่ออานวยความยุติธรรมและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดและได้รับการเยียวยาทางจิตใจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 500 ราย
มีโครงการระดับรายการ จานวน 2 รายการ
1) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.
งบประมาณ 54.5000 ล้านบาท เบิกจ่าย 4.4145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.10
รายการที่ 12 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และสามารถ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
อานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 5,000 ราย
จานวน 5,000 คน
จานวน 709 คน
ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม ใน จชต.
1) กิจกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน คลายทุกข์ที่ต้นทาง
- การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบอ านวยความเป็ น ธรรมในการคลายทุ ก ข์ แ ละให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย โดยจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่อานวยความเป็นธรรมประจาศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอ 37 อาเภอ และ ศอ.บต. จานวน 45 คน , นักกฎหมายผู้ประสานงาน 14 คน ประจาสานักงาน
อัยการภาค 9 และสานักงานอัยการจังหวัด นักกฎหมายอิสลามประจาสานักงานคณะกรรมการอิสลาม 5 คน
นักบริการประจาเรือนจา 7 คน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศอ.บต. (1880)
32 คน รวม 148 คน อัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน และจัดจ้างบุคลากรช่วยเหลือคลายทุกข์เชิงลึกราย
กรณีตาแหน่งธุรการ 1 คน 9,000 บาท/เดือน
- การพัฒนาระบบอานวยความเป็นธรรมโดยการแสวงหาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง
ลงพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี รวม 3 ครั้ง
- การอานวยความเป็นธรรมและบริการประชาชนในการคลายทุกข์ฯ ได้ดาเนินกิจกรรมสร้าง
การมีส่วนร่วมในชุมชนกาแลตาแป บ้านปูลารายอ และชุมชนรอบข้าง เมื่อ 20 ม.ค.2563
- การแสวงหาแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐในการยุติความไม่ สงบ
โดยการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ร่วมกับ กรมการปกครองและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้ความรู้การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร สิทธิและหน้าที่ประชาชน และตรวจเก็บสารพันธุกรรม (DNA)
ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ใน จชต. และในประเทศมาเลเซีย จานวน 2 ครั้ง รวม 395 คน ครั้งที่
1 วันที่ 8 ก.พ. 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 159 คน ครั้งที่ 2 วันที่
29 ก.พ.2563 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. จานวน 236 คน และจัดการประชุมติดตามผลการเพิ่มชื่อ
บุคคลในทะเบียนราษฎร์และการออกบั ตรประจาตัวประชาชน ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปี 2560-2562
พบว่า มีผู้ที่ยังไม่สามารถเพิ่มชื่อและออกบัตรประจาตัวประชาชน 46 ราย
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ของ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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- จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและติดตามผลการดาเนินงานเครือข่ายอานวยความเป็น
ธรรม 11 – 13 ก.พ.2563 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ สตูล จ.สตูล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
2) กิ จ กรรมการสร้ า งความเข้ า ใจการน ามาตรา 21ฯ มาปรั บ ใช้ ใ นห้ ว งแห่ ง การเปลี่ ย นผ่ า น
กระบวนการยุติธรรม
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการจัดอบรมสร้างความเข้าใจการใช้มาตรา 21ฯ เป็นการจัดทา
คู่มือให้ความรู้กฎหมายความมั่นคงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของ ศอ.บต. จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบ กรณีการถูกควบคุมตัว ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 ม.ค.2563 ณ ศอ.บต. และจัดการอบรม
ให้ความรู้และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 ก.พ.2563 ณ ศอ.บต. ให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบ 80 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อาเภอของสงขลา และวันที่ 17 มี.ค.2563 จัดการประชุมหารือ
แนวทางสนับสนุนลูกจ้างเครือข่าย ศอ.บต.
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทและการประนีประนอมยอมความ รุ่ นที่ 1
วันที่ 9-11 มี.ค.2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 มี.ค.2563 ณ โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
3) กิจกรรมการสร้างความตระหนักต่อการพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีตามวิถีอิสลาม
- กิจกรรมย่อยการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการนากฎหมายอิสลามมาใช้ในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างพลังเยาวชนคนยุติธรรมสู่สันติสุข รวมทั้งการอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมมาตรการ
อานวยความเป็นธรรมต่อเด็ก,สตรี เลื่อนดาเนินการเนื่องจากสถานการณ์ระบาด C0vid-19
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2) โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 200.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 33.6942 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.85
รายการที่ 13 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตาม
เป้าหมาย
ผลที่ได้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไม่น้อยกว่า 500 ราย
500 ราย
320 ราย
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามมติ ครม.และค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กพต.)
- มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามติ ครม. จานวน 240 ราย และค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กพต. จานวน 80 ราย รวมจานวน
320 ราย
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการงานเยียวยา
- เยี่ยมเยียนให้กาลังใจในนามเลขาธิการ ศอ.บต. จานวน 58 ราย
- ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดและอาเภอ เยี่ยมเยียนให้กาลังใจผู้ได้รับผลกระทบ
จานวน 138 ราย
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7. โครงการหลัก : โครงการตาบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
ชุมชน/ตาบลในพื้นที่ 3 จชต. มีกลไกสภาสันติสุขตาบลและเป็นเอกภาพ สร้างความมั่นคงปลอดภัย มี
ภูมิคุ้มกันจากแนวคิดความรุนแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไปสู่ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 90 ตาบล
มีโครงการระดับรายการ จานวน 4 รายการ
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
งบประมาณ 14.3871 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.0102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.02
รายการที่ 14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ผู้พิการฐานะยากจน) ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถ
5,000 ราย
1,000 ราย
พึ่งพาตนเองได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีศักยภาพในการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
1.1 กิจกรรมขยายผลการนานวัตกรรมสาหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดาริฯ
ในช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1) ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ถอดบทเรียน กิจกรรมการพัฒน
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์
ช่วยความพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประชุมทางไกลกับสถาบันสิรินธร) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2563 ณ ห้องประชุมปัจญเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชนธัญ แสง
พุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม โดยเป็น
การหารือแนวทางขับเคลื่อนดาเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้พิการแบบครบวงจรในพื้นที่ รวมถึงความต้องการ
ด้านการใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการของประชาชน ทั้ งนี้ มีการประชุมทางไกล
กับแพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบัน สิรินธรถึงการหารือการสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพพิการและอุปกรณ์ช่วย
ความพิการจากสถาบันสิรินธร และการสนับสนุนการเพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ติ ด ตาม ถอดบทเรี ย น กิ จ กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสถาบันสิรินธรมีความประสงค์จะสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
อุปกรณ์ฟื้นฟูคนพิการราคาแพงให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
ได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการในพื้ นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ ต.สะเอ๊ะใน อ.กรงปีนัง จ.ยะลา และ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายดารงค์
อินโท (ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ด้วยประธานสมาคมคนพิการจังหวัดยะลา และประธานสมาคมคนพิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมหารือแนวทา
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1.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสภาพกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยติดเตียงระดับตาบล (นาร่องจังหวัดละ 3 แห่ง (1 แห่ง : ตาบล) อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ร อ ฐ า น ข้ อ มู ล
กลุ่มเป้าหมายและประมาณการวัสดุ
1.3 กิจกรรมสนับ สนุน การขับเคลื่ อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางและการ
ดาเนินงานเชิงรุกระดับพื้นที่
1) ดาเนินการสนับสนุนบุคลากร ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผนในการขับเคลื่อนงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง และสาธารณสุขเชิงรุกระดับพื้นที่ รวมทั้ง ขับเคลื่อนงานในความ
รับผิดชอบของกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จานวน 3
รายๆ ละไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563)
2) ดาเนินการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และดาเนินการรวบรวม
พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสานการทางานระดับ
พื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการทางานของส่วนราชการ ที่มีแผนงาน โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้เป็นไปตามภารกิจของ ศอ.บต. ตามแผนบูรณการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และปฏิบัติหน้าที่และภารกิจตามที่หน่วยงาน/องค์กร/กอง/สานัก/กลุ่มงานมอบหมาย
3) ดาเนินการจัดทาสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน และเสนอให้ผู้บริหารทราบ
เป็นรายเดือน
4) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสระดับชุมชน (ขยายผล 7 ตาบล)
1.4 กิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสาหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมช่วง
ฤดูฝน โดย ศอ.บต. สนับสนุนวัสดุอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวกลุ่มคน
เปราะบาง จานวน 1,000 ครอบครัว ทั้งนี้ เป็นการหนุนเสริม/บูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ
ของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส
1.5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม ประเมิน และถอดบทเรียนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1) ประชุม หารื อ เตรี ย มความพร้ อมการด าเนิ น งานขั บเคลื่ อ นโครงการนวัต กรรม “SHE
for3SBP: อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสาหรับครอบครัวเกษตรปลอดภัยพื้นที่ชายแดนใต้ ” โดยศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัทวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (SHE) ขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม “SHE
for3SBP: อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสาหรับครอบครัวเกษตรปลอดภัยพื้นที่ชายแดนใต้ ” และได้กาหนดจัดประชุม
หารือการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ เข้าร่วมต้อนรับและนาเสนอผลการ
ดาเนิ น โครงการให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ รั บ ทราบ เพื่อ เป็น การขยายโครงการในปี ถั ดไป ผ่ า นเวที การประชุ ม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัด
นราธิวาส
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2) ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” เพื่อสร้างต้นแบบนักเรียนดีเด่นรัก
การเกษตรขยายผลต่อยอดสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปัญจเพชร
ชั้น 3 อาคารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินงานกิจกรรม
“ขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดาริฯ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ปีงบประมาณ 2563” และมีนายดารงค์
อินโท ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ศอ.บต. เจ้าหน้าที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 43
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 44 สานักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สตูล 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
3) ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สนั บสนุน การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเพื่อการเสริมสร้างคนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จานวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. จานวน 10 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563
เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ศอ.บต.
4) เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 ศอ.บต. ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อติดตาม ถอดบทเรียนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อมอบอุปกรณ์
ช่วยความพิการแก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้พิการ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการช่วยเหลือคนพิการ รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือตนเอง ณ ห้องประชุมน้าพราว โรงแรมซีเอส
ปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้พิการ ญาติผู้พิการ และคณะทางาน รวมทั้งสิ้น 440 คน โดยมี
เลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดโครงการฯ
5) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม ถอดบทเรียน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อหารือและกาหนดแนวทางการบูรณาการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 –
14.30 น. ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อาเภอ
เมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด (5 จชต.), สาธารณสุขจังหวัด (5
จชต./, สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา, ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, ประธาน
คณะกรรมการอิสลาม (5 จชต.), ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.
1.7 กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จัดการสัมภาษณ์เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในการสมัครทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา, ปัตตานี,
นราธิวาส, สงขลา และจังหวัดสตูล ประจาปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จานวน 400 ทุน
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กิจกรรมที่ 2 บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพ และต่อเนื่อง
2.1 กิจกรรมบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างเป็นระบบ มี
คุณภาพ และต่อเนื่อง
1) ประชุมหารื อ ชี้แจงโครงการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่ งผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยกาหนดหารือแนวทางการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30
– 15.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา อาคารอานวยการ ศอ.บต. มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ และภาคประชาชนประเด็น “เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค” และร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องน้าพราว 1
โรงแรม ซีเอส ปัตตานี ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีการจัดเวทีเสวนาการเสริมสร้างความเข้าใจภูมิคุ้มกันโรคและ
หลักการศาสนาอิสลาม แจกหนังสือชุดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมทั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุขเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ สานักงานป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จชต. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 จชต. ท้องถิ่น
จังหวัด 4 จชต. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 จชต. มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
ปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ
4 อาเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และ สะบ้าย้อย) และสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
จานวน 250 คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เป็นทั้งเครื่องมือและแนวทางการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่
จชต. ดาเนินการ จานวน 4 จังหวัดๆ ละ 1 ครั้ง
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 529 คน มีผู้เข้าร่วมรวมจานวน 427 คน ดังนี้
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จานวน 159 คน
- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จานวน 169 คน
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลากลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา จานวน 122 คน
- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบี พี สมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จานวน 79 คน
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สรุ ป การด าเนิ น งานกิ จ กรรมบู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย คุ ก คามที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาวะ
ของประชาชนอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และต่อ เนื่อง ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จชต. โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคและการสูญเสียชีวิตจากภัยคุกคาม
เป้าหมายจานวน 800 คน ผลการดาเนินงาน จานวนรวมทั้งสิ้น 707 คน คิดเป็นร้อยละ 88.38
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่งคงทางสุขภาพและการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
3.1 กิจกรรมขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยละผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยอาศัยสถาบันปอเนาะ
1) ประชุมหารือกิจ กรรมขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ ไร้ที่อยู่อาศัย โดยอาศัยสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ เพื่อจัดทาแผนพิจารณาคัดเลือกการปฏิ บัติงาน และแนวทางสู่การบริบาลผู้สูงวัย เมื่อวันจันทร์
ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. - 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนา
ฝ่ายพลเรือน ชั้น 2 อาคารศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.
2) ประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุน กิจกรรมขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ไร้ที่อยู่ โดย
อาศัยอาศัยสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจาปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
เล็ก (กสพ.) เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบเงินงบประมาณ
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดยมีนายดารงค์ อินโท (ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาส
ทางสังคม) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ผู้อานวยการกลุ่มงานตรวจสอบใน และผู้อานวยการกลุ่มงาน
งบประมาณ (กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1 กิจกรรมขยายผล
การนานวัตกรรมสาหรับ
การฟื้นฟูสภาพ
เด็กพิการ สนองแนว
พระราชดาริฯ
ในการช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวเด็กพิการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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2. กิจกรรมขยายผล
โครงการสนองแนว
พระราชดาริฯ
"ครัวโรงเรียน สู่
ครัวบ้าน"
3. กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
การประกอบอาชีพ
เพื่อยกระดับรายได้
ของครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสระดับ
ชุมชน (ขยายผล 7
ตาบล)

4. กิจกรรมช่วยเหลือ
และบรรเทา
ความเดือดร้อนสาหรับ
ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสภาวะแวดล้อม
ช่วงฤดูฝน
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5. กิจกรรมเสริมสร้าง
โอกาสด้านการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

6. กิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาเพื่อเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

7. กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนเสริม
การปฏิบัติงานเชิงรุก
ในการควบคุมโรค
Covid-19 ระดับชุมชน
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8. บูรณาการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามที่ส่งผล
ต่อสุขภาวะ
ของประชาชน
อย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพ และต่อเนื่อง

9. ขยายผลการพัฒนา
ผู้สูงวัยละผู้ไร้ที่อยู่อาศัย
โดยอาศัยสถาบันปอเนาะ
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2) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริและตามรอยพระยุคลบาท
งบประมาณ 17.0032 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.5067 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.29
รายการที่ 15 โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริและตามรอยพระยุคลบาท
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนเยาวชนเปราะบางได้รับการส่งเสริมทักษะ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
อาชีพ 225 ราย
225 ราย
75 ราย
ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพฯ 4 สาขา จานวน 120 ราย (ชาย 108 ราย หญิง 12 ราย)
- รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพฯ 3 สาขา จานวน 105 ราย
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ได้ดาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นที่ 6 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่าง
ก่อสร้าง หลักสูตร 6 เดือนระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
- ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย หลักสูตร 3 เดือน
12 ก.พ. – 17 พ.ค. 63
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3) โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
งบประมาณ 18.4407 ล้านบาท เบิกจ่าย 1.1614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.30
รายการที่ 16 โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ตรวจสอบแก้ไขรูปแปลงที่ดิน เนื้อที่ ตาแหน่ง พิกัด
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ในที่ดินของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติได้ไม่น้อยกว่า
10,000 ไร่
10,000 ไร่
ผลการดาเนินงาน
1) อยู่ระหว่างการดาเนินการ โดยร่วมกับสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ในการ
สนับสนุนเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎร
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4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและตาบล จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 368.3786 ล้านบาท เบิกจ่าย 6.9391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.88
รายการที่ 17 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและตาบล จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนตาบลมีแผนพัฒนาตาบลที่ตอบสนองความ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 225 ตาบล
225 ตาบล
ผลการดาเนินงาน
สนับสนุนการบริหารจัดการ ศปก.อาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1) การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผ่าน
กลไกสภาสันติสุขตาบลภายใต้แผนตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประชุมการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาและ
แก้ไขปัญหาผ่านกลไกสภาสันติสุขตาบลภายใต้แผนตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563) ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ
ปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจาตาบล, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เกษตรอาเภอประจาตาบล, พัฒนา
ชุมชนอาเภอประจาตาบล, สาธารณสุขอาเภอประจาตาบล, บัณฑิตอาสาฯระดับตาบล จานวน 282 คน
- ประชุมการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาและ
แก้ไขปัญหาผ่านกลไกสภาสันติสุขตาบลภายใต้แผนตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่
2 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563) ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ
ปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจาตาบล, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เกษตรอาเภอประจาตาบล, พัฒนา
ชุมชนอาเภอประจาตาบล, สาธารณสุขอาเภอประจาตาบล, บัณฑิตอาสาฯระดับตาบล จานวน 282 คน
(2) สนับสนุนการบริหารจัดการให้กับ ศปก.อ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมสรุปผลการดาเนินงานรายไตรมาสเฉพาะไตรมาส 1-2 ปี 2563 โดย
ประชุมประจาเดือนคณะทางานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตาบล ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย
มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคณะทางานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุม จานวน จานวน 89 คน ในวัน
อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชางลี) เพื่อ
สรุปผลการดาเนินงาน พร้อมนาปัญหาอุปสรรคในพื้นที่มานาเสนอต่อไป
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8. โครงการหลัก : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
เสริมสร้างการลงทุนในพื้นที่ เกิดวิสาหกิจชุมชนฐานราก ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่น ไม่น้อยกว่า 30 กลุ่ม
มีโครงการระดับรายการ จานวน 2 รายการ
1) โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล
งบประมาณ 12.6714 ล้านบาท เบิกจ่าย 0.2890 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26
รายการที่ 18. โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนนักธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถผลิต
เป้าหมาย
ผลที่ได้
สินค้าได้รับมาตรฐานการรับรองเครื่องหมายฮาลาล
20 ราย/10 กลุ่ม
ผลการดาเนินงาน
จัดงานแสดงสินค้า Digital Business and Trade Exhibition in SouthThailand (DATE IN SOUTH)
เป็ น งานมหกรรมแสดงสิ น ค้า และเจรจาจับ คู่ธุ ร กิจ ชายแดนภาคใต้ ซึ่ งจั ด โดย ศอ.บต.บูร ณาการร่ ว มกั บ
ภาคเอกชน โดยสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส จัดแสดงสินค้านานาชาติจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซีย กว่า 200 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 31 มกราคม –
2 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ สร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่
เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่ และขยายตลาดในการจาหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างออกไป โดยการแสดงสินค้า
ครั้งนี้ จะเป็นการแสดงศักยภาพของภาคเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับ จากผู้บริโภคใน
ระดับนานาชาติ
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2) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
งบประมาณ 33.0573 ล้ า นบาท ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ 62 พลางก่อน
รายการที่ 19. โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
กลุ่มวิสาหกิจได้รับการสนับสนุนสร้างอาชีพเป็น
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ต้นแบบ นาร่อง 20 กลุ่ม
20 กลุ่ม
ผลการดาเนินงาน
- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 หารือการส่งเสริมเกษตรผสมผสานผ่านการปลูกไผ่เศรษฐกิจและพืช
อื่นๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้เป็นพืชพลังงานเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ จชต. สามารถสร้าง
รายได้ได้อย่างหลากหลาย
- เมื่อวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 จากการคัดเลือกของสานักงานเกษตรจังหวัดและสภาเกษตร
จังหวัด Amazon จึงได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยมุ่งเน้นหลักให้กลุ่มเกษตรกรเป็น
ผู้นาในการดาเนินการครั้งนี้โดยทางอเมซอนจะจัดการเรื่องตลาดรับซื้อและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้าง
แรงจูงใจสาหรับเกษตรกรที่สนใจ ปรับเปลี่ยนแนวทางการทาเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานร่วมกับกาแฟ
และสร้างแรงจูงใจโดยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ มากถึง 8 บาทต่อกิโลกรัม
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9. โครงการหลัก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รัฐ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหา
จชต. ส่งเสริมหลักธรรมิบาลให้เป็นรูปธรรม และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
มีโครงการระดับรายการ จานวน 4 รายการ
1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณ 23.0877 ล้านบาท เบิกจ่าย 6.0641 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.27
20. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
เป้าหมาย
ผลที่ได้
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 กิจกรรมย่อย
ร้อยละ 80
**
ให้เกิดความเชื่อมโยงได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน
- อานวยการจัดประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ ทาเนียบรัฐบาล
- อานวยการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจา ของศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่ จชต.
งบประมาณ 18.3787 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.4898 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.99
21. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เป้าหมาย
ผลที่ได้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
860 ราย
236 ราย
เกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา จชต. และ
บริบทในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 860 ราย
ผลการดาเนินงาน
1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะ 3
ปี โดยการจัดทารายละเอียดหลักสูตรสาคัญตามแผนการขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 – 2565
2) การพัฒนาและสร้างความเข้าใจอย่างรอบด้านเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยดาเนินการอบรมและพัฒนาข้าราชการในพื้นที่ผ่าน
หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.” ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 20 มกราคม 2563 ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 120 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ
นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 116 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
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3) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย 2.0719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.72
รายการที่ 22 โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนโครงการ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
(ตามมติ ครม.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมอานวยการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1) ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่ อนโครงการเมือง
ต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" วันที่ 1 พ.ย. 2563
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานบูรณาการความร่วมมือ และการสร้างความเข้าใจในมิติ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 วันที่ 23 พ.ย. 2563
3) จัดทารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเซีย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้าร้อนบ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563เข้าร่ วมประชุมการติดตามการดาเนินงานของท่าอากาศยานนราธิวาส ของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) โดยที่ประชุมเสนอให้มีการปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสารแห่งใหม่
5) วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ จั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพพื้นที่ตาบลธารน้าทิพย์ อาเภอเบตง จังหวั ดยะลา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกา หมู่ ๒
เทศบาลตาบลธารน้าทิพย์ อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
6) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศอ.บต. ร่วมพูดคุยหารือและนาเสนอถึงความก้าวหน้าในการ
ทาข้อตกลงการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศอ.บต. และทุกภาคส่วนพร้อม
สนับสนุนและอานวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้น ที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ให้ เป็ นศูนย์ กลางไผ่ ของอาเซียน ณ ห้ อ งรับรองเลขาธิก ารศูน ย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
7) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศอ.บต.ได้จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาแพขนานยนต์ข้ามฟาก
ด่านชายแดนตากใบ-ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมี นายจานัล เหมือนดา ผู้แทนพิเศษ
ของรั ฐ บาล นางพาตี เมาะ สะดีย ามู รองผู้ ว่ าราชการจังหวั ดนราธิว าส ผู้ แทนจากกรมเจ้ าท่า ผู้ แทนจา ก
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
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2. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ
1) กิจกรรมถอดบทเรียนสนับสนุนกระบวนการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-10 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี
2) ศึกษาดูงานพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่เอกชนที่มีความพร้อมและสามารถเป็น
ต้นแบบให้ประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษา เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนข้อมูล รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562
รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง
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4) โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 62 พลางก่อน
23.โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2563
ระดับความสาเร็จในการประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตาม
เป้าหมาย
ผลที่ได้
แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.ให้เป็นไปตาม
ร้อยละ 85
ร้อยละ 30
เป้าหมายด้านการพัฒนาได้ไม่น้อยกว่าระดับ 5 (ร้อยละ 85)
ผลการดาเนินงาน
1) ให้ความรู้แก่บุคลากรในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการของ ศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ที่ ศอ.บต. เป็นหน่วยรับงบประมาณ จานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562
2) เร่งรัด ติดตาม ผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของ ศอ.บต. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3) ประสานการปฏิบั ติและติดตามผลการดาเนินงานของส่ ว นราชการภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางด้านการพัฒนา
4) ประชุมร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ศอ.บต. และหารือแนว
ทางการขับเคลื่อนการพัฒนา จชต.
5) ตรวจ ติดตาม งานด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. ร่วมกับผู้ตรวจราชการ กระทรวง กรม
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