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กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในระดับ
หมู่บ้าน ชุมชน สนับสนุนงานความมั่นคงของ กอ.รมน. ในการลดเหตุรุนแรงในพื้นที่เขตเมืองและหมู่บ้าน
ตาบล ดังนี้
1. การเสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติ จัดตั้งเป็นชุดพิทักษ์เขตเมืองเพื่อดูแลพื้นที่
มีชุมชนหนาแน่นและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ได้แก่
พื้นที่เขตเมืองนราธิวาส พื้นที่เขตเมืองสุไหงโก-ลก และพื้นที่เขตเมืองตากใบ จังหวั ดปัตตานี พื้นที่เขตเมือง
ปัตตานี พื้นที่เขตเมืองโคกโพธิ์ พื้นที่เขตเมืองนาประดู่ และพื้นที่เขตเมืองตะลุบัน จังหวัดยะลา พื้นที่เขตเมือง
ยะลา และพื้นที่เขตเมืองเบตง จังหวัดสงขลา พื้นที่เขตเมืองสงขลา พื้นที่เขตเมืองหาดใหญ่ และพื้นที่เขตเมือง
สะเดา รวม 330 ชุมชน รวมทั้ง จัด กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ภาคประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในรู ปแบบอาสาสมัครกู้ชีพ -กู้ภัย เพื่อช่ว ยเหลื อผู้ประสบภัยด้านความมั่นคง และสาธารณภัย จึงได้จัดทา
โครงการเสริ มสร้ างความปลอดภั ย และความเข้ม แข็งในพื้นที่ เขตเมืองเพื่อความเชื่อมั่น ในการอยู่ร่ ว มกั น
อย่างสันติสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1.1 สมาชิ ก ไทยอาสาปู อ งกั น ชาติ (ทสปช.) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการเฝู า ระวั ง พื้ น ที่
ในการตรวจสอบยานพาหนะ บุคคลที่ต้องสงสัย ในพื้นที่รับผิดชอบ 7 เมืองหลัก 5 เมืองเสริม รวมประจาจุด
168 จุด พร้อมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร และฝุายปกครอง จานวน 11 จุด โดยการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องสมาชิ ก ไทยอาสาปู อ งกั น ชาติ (ทสปช.) ในทุ ก พื้ นที่ ร วมแล้ ว เฉลี่ ย วั นละ 966 คน การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทาให้เหตุการณ์ในพื้นที่ลดจานวนลง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

1.2 อุดหนุ นงบประมาณให้ กับเครือข่ายมูลนิธิ สมาคม หรือหน่วยกู้ชีพ -กู้ภัย ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 17 แห่ง โดยสนับสนุนค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต และค่าเวชภัณฑ์
เพิ่มขีดความสามารถของอาสาสมัครกู้ชีพ–กู้ภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านความมั่นคงและสาธารณภัย
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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2. การฝึกทบทวน ทส.ปช. เพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของสมาชิกไทย
อาสาปูองกันชาติ (ทสปช.) จัดตั้งเป็นชุดพิทักษ์เขตเมือง ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในพื้นที่
เปูาหมาย กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงพลังความรัก ความสามัคคี เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการเข้ามา
ส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 7 เมืองหลัก 5 เมืองเสริม รวมทั้งสิ้น
12 เมืองหลัก ให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว รวมทั้ง ให้จังหวัด/อาเภอ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ (ศปก.อ.)
สามารถบูร ณาการกาลัง ภาคประชาชน สนับสนุนการทาหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่เขต
เศรษฐกิจหลักเขตชุมชนเมือง จานวน 12 เมืองหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัด

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา
รวม

พื้นที่ดาเนินการ จานวนสมาชิก
อ.เมืองนราธิวาส
อ.สุไหงโก-ลก
อ.ตากใบ
อ.เมืองปัตตานี
อ.โคกโพธิ์
อ.สายบุรี
อ.เมืองยะลา
อ.เบตง
อ.เมืองสงขลา
อ.หาดใหญ่
อ.สะเดา
11

200
90
37
150
35
30
200
100
30
70
24
966

กิจกรรมฝึกทบทวน 2 ครั้ง/ปี
ครั้งที่ 1
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการครบ

ครั้งที่ 2
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการครบ
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3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ศอ.บต. จัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านเปูาหมาย ในพื้นที่ 1,970 หมู่บ้าน 282 ตาบล (ยกเว้นหมู่บ้าน/
ตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง 18 หมู่บ้าน / 8 ตาบล) 37 อาเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ
จังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเ งินฝากธนาคารหมู่บ้าน
รวม 1,970 บัญชีๆละ 123,000 บาท เป็นเงิน 242,310,000 บาท สาหรับเป็นค่าจัดทาเวทีประชาคม
หมู่บ้านๆละ 3,000 บาท เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบแนวทางที่ ศอ.บต. กาหนด
หมู่บ้านละ 120,000 บาท โดยสรุปการดาเนินงาน รวมทั้งสิ้น 2,085 โครงการ แบ่งตามประเภท ดังนี้
1. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตามแผนความต้องการรายครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการ
ประชารัฐ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ (ศปก.อ.) โดยเน้น 90 อาชีพที่สานักงานเกษตร
อาเภอได้สารวจไว้และได้สรุปข้อมูลไว้ในแผนความต้องการรายครัวเรือนแล้ว (จานวน 1,964 โครงการ)
2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยมี 3 เมืองต้นแบบเพื่อการพัฒนา (เมืองหนองจิก จั งหวัดปัตตานี / เมืองเบตง จังหวัดยะลา / เมืองสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และสภาพพื้นที่ ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่
3. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการนาแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต เพื่อฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ (จานวน 121
โครงการ)
 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทางเลือก ตามที่ ศอ.บต. กาหนด
ที่

1

2

3

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตามแผนความ
ต้องการรายครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน ตาม
โครงการประชารัฐ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้ที่
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารอาเภอ (ศปก.อ.) โดยเน้น 90
อาชีพที่สานักงานเกษตรอาเภอได้สารวจไว้และ
ได้สรุปข้อมูลไว้ในแผนความต้องการราย
ครัวเรือนแล้ว
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลโครงการ
เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน” โดยมี 3
เมืองต้นแบบเพื่อการพัฒนา (เมืองหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี / เมืองเบตง จังหวัดยะลา / เมืองสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้
สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของประชาชน และสภาพพื้นที่
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในพื้นที่

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการนาแนวคิด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
ต้นแบบในการดาเนินชีวิต เพื่อเป็นที่ฝึก
อาชีพและพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้

จานวนโครงการ

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

รวม

561

617

385

401

1,964

จานวนงบประมาณ 65,266,800 72,480,000 44,730,000 40,800,000 223,276,800
จานวนโครงการ

-

-

-

-

-

จานวนงบประมาณ

-

-

-

-

-

จานวนโครงการ

50

37

14

20

121

จานวนงบประมาณ

5,413,200

4,440,000

870,000

2,400,000

13,123,200

611

654

399

421

2,085

รวมจานวนโครงการ/กิจกรรม
รวมงบประมาณ

สรุปงบประมาณ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นายอาเภออนุมตั ิ

70,680,000 76,920,000 45,600,000 43,200,000 236,400,000
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 สรุปประเภทโครงการ/กิจกรรมทางเลือก

สรุปงบประมาณ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นายอาเภออนุมัติ
นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา
รวม
1 ด้านการส่งเสริมการเกษตร
360
434
222
200
1,216
2 ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
197
201
130
175
703
3 ด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
37
16
32
21
106
4
ด้านอื่นๆ
17
3
15
25
60
รวมจานวนโครงการ/กิจกรรม
611
654
399
421
2,085
ที่ ประเภทโครงการ/กิจกรรม

4. การพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับตาบล (ตาบล
สันติธรรม) ได้รับการจัดสรรงบประมาณดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายได้ดาเนินงานใน 282 ตาบล
ของจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและ 4 อาเภอ ของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และ สะบ้าย้อย)
โดยส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วน รวมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการทาประชาคมตามหลัก
ประชาธิปไตยในหมู่บ้าน/ตาบล ที่มีรูปแบบ และกรอบแนวทางสร้างความเข้มแข็งชุมชนมีกลไกสนับสนุนสาคัญ
คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการระดับตาบล (ชมรมสันติสุขอยู่ที่ตาบล) และสภาเสริมสร้างสันติ
สุขตาบล และมีศูนย์ปฏิบัติการอาเภอ (ศปก.อ.) ชี้เปูาทางยุทธศาสตร์ให้ จึงได้มีการจัดทาโครงการ เสริมสร้าง
ความปลอดภัยและความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ตาบล (ตาบลสันติธรรม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาแนก
เป็น 4 กิจกรรม โดยสนับสนุนให้ตาบล จานวน 282 ตาบล (1,970 หมู่บ้าน) (ยกเว้นหมู่บ้าน/ตาบลที่ตั้งอยู่
ในเขตชุมชนเมือง 18 หมู่บ้ าน/8 ตาบล) ให้ กับ ชรบ. ชคต. และกาลั งภาคประชาคน ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
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ที่

ประเภทโครงการ/กิจกรรม

1

การปรับปรุงซ่อมแซม จุดตรวจ จุด
สกั ด จุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย
หมู่บ้าน/ตาบลพื้นที่เสี่ยงสูง ให้มี
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ยิ่ ง ขึ้ น แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

2

การสนับ สนุนการปฏิบั ติ งานของ
กองกาลังภาคประชาชน (ชคต.
ชรบ. ชคบ.ฯ) เพื่อสนับสนุนสิ่งของ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จาเป็นต่อ
การปฏิ บั ติ ง า นในพื้ น ที่ ส าคั ญ
รวมทั้ง การสนั บ สนุน การซัก ซ้อ ม
แผนเผชิญเหตุ เป็นต้น
การสนับสนุนให้มีการทบทวนทาง
ยุทธวิธีให้หมู่บ้าน/ตาบล ที่มีความ
เสี่ ย งภั ย ในพื้ น ที่ สู ง โดยมี แ ผน
ยุ ท ธการของหน่ ว ยเฉพาะกิ จ
หมายเลข ๒ ตัว ที่รับผิดชอบ
พื้นที่กากับและ สนับสนุนในการ
ดาเนินงานดังกล่าว
สามารถดาเนิ นการตามนโยบาย
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
ตามแต่ล ะห้ ว งเวลาซึ่ง จะมี ข้ อ สั่ ง
การเป็นการเฉพาะ

3

4

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นายอาเภออนุมัติ
นธ. ปน. ยล.
สข.
รวม
1)ปรับ ปรุงซ่อ มแซมศาลา ชคต.
2)ปรับ ปรุง 63
74
53
16
206
ซ่อมแซมจุดรักษาความปลอดภัย 3)ต่อเติมห้องน้า
ประจาจุดตรวจ 4)ซ่อมแซมปูอมจุดตรวจ 5)
ปรับปรุงศูนย์วิทยุตาบล 6)ซ่อมแซมสนามยิงปื น
ประจาตาบล )ปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่างบริเวณปูอม
ยาม
1) พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าว 2) 155 212 97
55
519
พบปะและตรวจเยี่ยม ชคต. 3)สนับสนุนอุปกรณ์ใน
การตรวจและปฏิบัติงาน 4)น้ามันเชื้อเพลิงในการ
ลาดตระเวน ชรบ. 5)ไฟหมุนประจาจุดและแผงกั้น
6)ซ้อมแผนเผชิญเหตุ 7)ไฟฟูาส่องสว่างระหว่างทาง
8)สื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการปฏิบัติงาน
กิจกรรม

1) ฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ตาบล 75

1)ปูายบอกเขตความรับผิดชอบเส้นทาง 2)ปูายแจ้ง 84
เหตุ เตื อ นภั ย 3)พั ฒ นาบริ เ วณ 2 ข้ า งทาง
4)ประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้เสพยา/ติดยาเสพติด
5)เสวนากาแฟยามเช้าระหว่างผู้นาศาสนา และอื่นๆ
6)ติดตั้งเสียงตามสาย 7)เครื่องขยายเสียง/เสียงตาม
สาย8)กี ฬ าสร้ า งสั ม พั น ธ์ 9)กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรม ประเพณีไทยพุทธ-มุสลิม 10)กิจกรรมเข้า
วั ด วั น อาทิ ต ย์ 11)กิ จ กรรมภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสาร 12)สร้างฐาน ชคต. เพิ่มเติม
รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
377

102

60

27

264

127

81

49

341

515

291

147

1,330

5. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของพื้นที่
ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 106 ตัว ในพื้นที่อาเภอเมืองและอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้แก่
ศอ.บต.จานวน 68 ตัว ด่านตรวจ สะพานดา ด่านตรวจสะเตง ด่านตรวจท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จานวน 36 ตัว และด่านตรวจหน้าเขื่อนบางลาง อาเภอบันนังสตา จานวน 12 ตัว

6. ติ ด ตั้ ง เสาไฟฟู า ส่ อ งสว่ า ง (ไฮเมท)
สร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง เสาไฟส่ อ งสว่ า ง (ไฮเมท)
จานวน 43 ตัว ในพื้นที่จังหวัดยะลา จานวน 10 ต้น พื้นที่
จังหวัดปัตตานี จานวน 10 ต้น พื้นที่จังหวัดนราธิวาส จานวน
13 ต้น และพื้นที่จังหวัดสงขลา จานวน 10 ต้น
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กลุ่มงานอานวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ดาเนินการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขจัดเงื่อนไข และอานวยเป็นธรรมให้กับประชาชน เสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพในการ
อานวยความเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง การช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมของระบบการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อช่วยในการตรวจพิสูจน์
และค้นหาความจริง ประกอบด้วย
1.1.1 กิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะการเป็นพยานศาลให้กับนักวิทยาศาสตร์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 70 คน (นักวิทยาศาสตร์และพนักงานสอบสวน)
1.1.2 กิ จ กรรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการตรวจประเมิ น ณ สถานประกอบการ
เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17020 จานวน 40 คน (กลุ่มงานตรวจสิบลายนิ้วมือแฝง กลุ่มงานตรวจอาวุ ธ
ปืนและเครื่องกระสุนของศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ 10)
การด าเนิ น กิ จ กรรม ทั้ ง 2 กิ จ กรรม เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาสานวนการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นในเรื่องการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การตรวจเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจหาพยานหลักฐานหรือพยานทางกายภาพอื่นๆ ประกอบ
สานวนการสอบสวนและการพิสูจน์ตัวผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ทาให้สามารถเชื่อมโยงคดีและชี้เปูา
บุคคลผู้ก่อเหตุทั้งคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิดได้เพิ่มขึ้น
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1.2 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุนการนาหลั ก ยุติธรรมสมานฉันท์ ของศาสนามาแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้ง หรือระงับข้อพิพาท ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1.2.1 จัดฝึกอบรมการอานวยความเป็นธรรมผ่านเครือข่าย ศอ.บต. จานวน 3 รุ่น
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจานวน 252 คน ทาให้เครือข่ายด้านการอานวยความเป็นธรรมของ ศอ.บต. เข้าใจ
บทบาทภารกิจ ของ ศอ.บต. ในการอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น และเข้าใจ
แนวทางการปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล และ ศอ.บต.และเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวนโยบายของภาครัฐ สร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวง

รุ่นที่ 1 จังหวัดปัตตานี

รุ่นที่ 2 จังหวัดนราธิวาส

รุ่นที่ 3 จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา
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1.2.2 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพการอ านวย
ความยุติธรรมตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 2 รุ่นๆละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพการอานวยความยุติธรรมแก่ผู้ทาหน้าที่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ อันเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยการนากระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กด้า นการไกล่ เ กลี่ ย ประนอมข้ อ พิ พาทตามหลั กการศาสนาอิส ลามมาใช้ ในชุ ม ชนมุ ส ลิ ม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.2.3 การประชุ ม และสั ม มนาขั บ เคลื่ อ นการควบรวมระบบยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
ในพื้น ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 3 รุ่น ผู้ เข้าร่ว มจานวนทั้งสิ้น 879 คน โดยชี้แจงทาความเข้าใจ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

1.3 การช่วยเหลือเยีย วยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ด้านทรัพย์สิ น
ร่างกาย จิตใจ เพื่อให้ดารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข ดังนี้
1.3.1 มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ตามระเบียบ กพต.ฯ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านอาชีพรายครอบครัว จานวน 63 ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจานวน
2,313,294 บาท
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1.3.2 จั ด กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ สู่ ค รอบครั ว ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม จานวน 2 รุ่นๆละ 200 คน รวม 400 คน ทาให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ
มีสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ให้ มี ค วามรู้ สึ ก ดี ต่ อ กั น
มี ค วามเชื่ อ มั่ น และมี ค วามไว้ ว างในซึ่ ง กั น และกั น ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมให้ แ ต่ ล ะครอบครั ว มี ส่ ว นร่ ว ม
ในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.4 การให้ ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากข้อร้องเรียน
ในกรณีต่างๆ โดยทาหน้าที่ประสานงาน ไกล่เกลี่ย ส่งต่อ และให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา การสารวจ
ที่ดินวากัฟ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ยั่งยืน โดยการลงส ารวจและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นรายอาเภอ ทั้ง ๓๗
อาเภอๆละ 110 คน (ตัวแทนจากมัสยิด สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและบัณฑิตอาสา
ในพื้นที)่ รวมทั้งสิ้น 4,070 คน

1.5 การอานวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้กับประชาชน
โดยการรั บ เรื่ องราวร้ อ งทุ ก ข์ และประสานการปฎิบั ติ แ ก้ปั ญ หากั บ หน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ อ ง การตรวจสอบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ และตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลความคืบหน้าให้ แก่ประชาชน
ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทราบ ดังนี้
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1.5.1 เครื อ ข่ า ย ศอ.บต. ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น/ต าบล (นั ก กฎหมายอิ ส ลามประจ า
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด นักกฎหมายประจาศาลจังหวัด และนักกฎหมายประจาเรือนจา)
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาในเบื้องต้น จานวน 56,401 เรื่อง ได้ช่วยเหลือยุติคิดเป็นร้อยละ 100
ลาดับที่

เรื่อง

จานวน (เรื่อง)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ให้ความช่วยเหลือด้านการร้องทุกข์ร้องเรียน
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
ให้คาปรึกษาตามที่ประชาชนร้องขอ
การจัดโครงการของคณะกรรมการอิสลาม
การบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เจ้าหน้าที่มอบหมายหรือสั่งการ
ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์หรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่างๆ
ปฏิบัติงานตามที่ประชาชนร้องขอ
รวม

1,500
1,128
207
10,972
237
844
13,202
9,055
11,923

คิดเป็น
ร้อยละ
2.65
1.99
0.36
19.45
0.42
1.49
23.40
16.05
21.13

7,333
56401

13.00
100
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1.5.2 ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จานวนทั้งสิ้น 417
เรื่อง ซึ่งดาเนินการเสร็จและหาข้อยุติได้แล้ว จานวน 251 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และมีเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ที่อยู่ในระหว่างดาเนินการประสานหน่วยงานตรวจสอบและรอผลการดาเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวน ๑๖๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐
พื้นที่จังหวัด
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ประเภทการ
ร้องเรียน

ยะลา

ปัตตานี

ขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรม
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
แจ้งเบาะแส
อื่นๆ
รวม

๑๐๔
๓๑
๓๙
๖
๑
๑๘๑

๖๐
๒๒
๒๖
๒
๐
๑๑๐

นราธิวาส สงขลา
๔๒
๑๓
๒๑
๓
๐
๗๙

๑๘
๗
๘
๒
๐
๓๕

ผลการดาเนินการ
สตูล
๓
๒
๒
๐
๑
๘

อื่นๆ
(นอก
พื้นที่)
๓
๐
๑
๐
๐
๔

รวม
๒๓๐
๗๕
๙๗
๑๓
๒
๔๑๗

รอผล
ร้อย
ดาเนินการ ละ
๘๐
๓๓
๔๘
๕
๐
๑๖๖

๓๕
๔๔
๔๙
๓๘
๐
๔๐

ยุติ

ร้อยละ

๑๕๐
๔๒
๔๙
๘
๒
๒๕๑

๖๕
๖๗
๕๑
๖๒
๑๐๐
๖๐

1.5.3 สายด่วย 1880 ตลอด 24 ชั่วโมง ของ ศอ.บต. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จานวน 9,145 สาย ประสานการดาเนินงานได้ข้อยุติคิดเป็นร้อยละ 100
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

เรื่อง
สอบถามข้อมูล
ขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรม
แจ้งเบาะแส
ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
เรื่องอื่นๆ ขอคาปรึกษา
รวม

จานวน (เรื่อง)
7,307
1,022
2
9
28
777
9,145

ร้อยละ
79.90
11.17
0.02
0.09
0.30
8.49
100
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2. การจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอาเภอ (37 อาเภอ) เป็นการบูรณาการ
กับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพของกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุข
ระดับ อาเภอได้มีอาชี พและรายได้เพีย งพอต่อการเลี้ ยงดูตนเองและครอบครัว ได้อย่ างต่อเนื่อ งและยั่งยื น
และการให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มสมาชิกในรูปแบบของเครือข่ายได้รับการอบรมและเสริมสร้า งความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานของนโยบายรัฐบาลและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในการประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ
โดยมีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงดูครอบครัว และมีแนวทางในการขั บเคลื่อนโครงการพาคนกลับ
บ้านในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ กลุ่มเปูาหมายได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของความเป็นธรรม และ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่คิดเห็นต่างที่หลบหนีอยู่ออกมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านเพิ่มขึ้น เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐหรือผู้ต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรงหันกลับมาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีพร้อมที่จะ
กลับมาพัฒนาชาติไทย ต่อไป

3. การสร้างที่พักอาศัยและชุมชนรองรับผู้ที่ไม่สามารถกลับชุมชนเดิม ตาบล
น้าบ่อ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการก่อสร้าง
ที่พักอาศัย และชุมชนชั่วคราวเพื่อรองรั บสมาชิกที่ไม่สามารถกลับสู่ ชุมชนเดิมได้เพิ่มอีก จานวน 30 หลั ง
โดยดาเนินการสร้างที่พักอาศัยชุมชนชั่วคราวรองรับผู้ที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่ชุมชนได้ ณ บริเวณพื้นที่นิคม
อุ ต สาหกรรมฮาลาล ต าบลบ้ า นน้ าบ่ อ อ าเภอปะนาเระ จั ง หวั ด ปั ต ตานี โดยเชื่ อ มโยงกั บ การส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมฮาลาล และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ดาเนินการก่อสร้างที่พัก
อาศัยและชุมชนรองรับผู้ที่ไม่สามารถกลับสู่ชุมชนเดิมได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเปูาหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน
ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ตาบลบ้าน
น้าบ่อ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จานวน
30 หลัง ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
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4. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.1 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวนทั้งสิ้น 787 ราย เป็นเงิน 163,695,311 บาท ดังนี้
4.1.1 เสียชีวิต/บาดเจ็บ/ทุพพลภาพ ของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน 440 ราย
เป็นเงิน 58,425,000 บาท
เสียชีวิต

เดือน

ประชาชน
(ราย)

เจ้าหน้าที่รัฐ
(ราย)

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

12
3
1
1
4
9
2
2
3
2
6
1
46

3
4
2
1
1
6
6
7
9
2
4
7
52

บาดเจ็บ
รวม

ประชาชน
(ราย)

เจ้าหน้าที่รัฐ
(ราย)

15
7
3
2
5
15
8
9
12
4
10
8
98

20
11
3
5
0
7
3
104
3
10
4
2
172

8
13
13
13
10
3
22
12
20
1
8
29
152

ทุพพลภาพ
รวม

ประชาชน
(ราย)

เจ้าหน้าที่รัฐ
(ราย)

28
24
16
18
10
10
25
116
23
11
12
31
324

2
0
0
0
2
0
1
3
0
3
0
0
11

0
1
0
1
1
1
2
0
1
0
0
0
7

รวม

งบประมาณ
การช่วยเหลือ

2 5,930,000
1 4,360,000
0 1,660,000
1 1,750,000
3 3,735,000
1 8,035,000
3 5,780,000
3 7,155,000
1 6,830,000
3 3,510,000
0 5,120,000
0 4,560,000
18 58,425,000

4.1.2 ทรัพย์สิน : บ้านเรือน/อาคาร/ยานพาหนะ/พืชผลเกษตร จานวน 347 ราย เป็นเงิน
105,270,311 บาท
4.2 การช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 83 ราย เป็นเงิน 23,839,000 บาท
4.3 การช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน 5,218 ราย เป็นเงิน 247,973,913 บาท
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4.4 เงินทดแทนประกันชีวิตกับทายาทของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,220 ราย รายละ 500,000 บาท เป็นเงิน 610,000,000 บาท

4.5 ออกเยี่ยมให้ขวัญกาลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯ จานวน 561 ราย
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กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน
1. การเสริมสร้างสัมพันธ์ความเข้าใจกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ
โลกมุสลิม ดาเนินการสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ให้ได้รับข้อมูลสถานการณ์ที่
ถูกต้อง และสนับสนุนแนวทางการดาเนินงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงานด้วยกันทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
1.1 การสร้างความเข้าใจทั้ งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน โดยผู้บริหาร และ
คณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เดินทางประชุมหารือร่วมกับผู้นา กลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ บุคคลสาคัญ ในประเทศ
เพื่อนบ้านและประเทศโลกมุสลิม (ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ จอร์แดน และซูดาน)
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหาแนวรือทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ ประจาประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ
บุคคลสาคัญ และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
1.2.1 ต้อนรับคณะทูตานุทูต จานวน 4 คณะ ได้แก่ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฯ
กงสุลใหญ่มาเลเซีย เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ฯ และกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
1.2.2 บุคคลสาคัญ และองค์กรระหว่างประเทศ จานวน 9 คณะ ได้แก่
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมาเลเซีย
2) คณะผู้แทนสานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน (OHCHR)
3) คณะผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
4) คณะผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
5) สื่อมวลชนจากประเทศซาอุดีอาระเบีย
6) ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม (Grand Mufti) ของอียิปต์
7) คณะเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (Unicef)
8) คณะเจ้า หน้ าที่โ ครงการเสริม สร้า งความเข้ม แข็ งและการมีส่ ว นร่ว ม
ในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) โดยสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
10) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ให้การต้อนรับ ดร.Shawki Ibrahim Abdulkarim Mosa Allam
ผู้ตัดสินชี้ขาดทางศาสนาอิสลามของประเทศอิยิปต์ (แกรนด์มุฟตี)
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1.2.3 การเยือนเพื่อสานปฏิสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ดังนี้
1) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน ประจาประเทศไทย
2) สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจาประเทศไทย
3) สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาจังหวัดสงขลา
4) สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจาจังหวัดสงขลา
5) สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจาจังหวัดสงขลา
1.3 การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ในต่างประเทศ จากกรณีปรากฏข่าวเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2559 มีสตรีและหญิงชรา จานวน 21 ราย
ซึ่งมีภูมิลาเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จานวน 14 คน จังหวัดยะลา จานวน 5 คน
จังหวัดสงขลา จานวน 2 คน ได้เดินทางไปขายข้าวเกรียบที่รัฐยะโฮร์ และถูกเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียจับกุม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 และถูกควบคุมตัวเป็นพยานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในประเทศ
มาเลเซีย โดย ศอ.บต. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ หารือแนวทาง
ปูองกัน แก้ไขปั ญหาและเร่งสร้างความเข้าใจในการเดินทางเข้าไปทางานในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนไทยในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ที่เดินทางไปทางานในมาเลเซียดาเนินการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยจนได้รับการปล่อยตัวทั้ง 21 ราย

1.4 การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษาไทยจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นต่ า งประเทศ
โดยดาเนินการสร้างความสัมพันธ์แก่คณะศึกษาฝึกสอนอินโดนีเซีย จานวน 91 คน ดาเนินการรับนักศึกษา
ฝึกสอนอินโดนีเซีย รุ่นที่ 8 จานวน 74 คน มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนประจาอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ระยะเวลา 5 เดื อ น (เดื อ นพฤษภาคม-ตุ ล าคม 2560) ร่ ว มมื อ
ด้านทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยขององค์ กรอิสลามอินโดนีเซีย (Muhummadiyah) โดยมีนักศึกษาที่ผ่าน
การคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาจานวน 14 คน จัดอบรมภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา (อังกฤษ
จีน อินโดนีเซีย อาหรับ) ให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 900 คน
และจัดค่ายภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นผู้นาของกลุ่มนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
(นั กเรี ย นระดับ มัธ ยมศึกษา ปี ที่ 4) จ านวน 60 คน รวมทั้ง การจัดทาฐานข้อมูล นัก ศึกษาไทยที่เข้าร่ว ม
เครือข่ายนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ โดย ศอ.บต. เป็นหน่วยงานในการจัดเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ของนั ก ศึ ก ษาไทยมุ ส ลิ ม ที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นต่ า งประเทศเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการดู แ ลนั ก ศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง
ในทุกประเทศและต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปศึกษา ระหว่างการศึกษา จนกระทั้งสาเร็จการศึกษา

15

2. การประชาสั มพันธ์เพื่ อสร้างความเข้าใจและสร้ างทั ศนคติที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในและนอกพื้นที่ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์แนวทางการดาเนินงานของ ศอ.บต. เผยแพร่ออกสู่สารธารณชน
เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการสื่อสารทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิต วั ฒนธรรมความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่ ดังนี้
2.1 ผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงภาคภาษาไทย ดาเนินการผลิตและเผยแพร่รายการ ศอ.บต.
สัมพันธ์ ออกอากาศในรายการวิทยุ ศอ.บต. ทางระบบ FM ความถี่ ๙5.50 MHz สถานีวิทยุเครือข่ายจานวน
๑๑ ความถี่ เว็บไซด์และระบบวิทยุออนไลน์ ระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวภารกิจหน้าที่
กิจกรรมของ ศอ.บต. โครงการ/แผนงานที่สาคัญ ผลิตและเผยแพร่รายการ “บูกอฮาตีเปิดใจคุยกัน” ให้กับ
ประชาชนในพื้นทีไ่ ด้ทราบการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษรัฐบาลทุกท่าน ตลอดจนขยายผล ข้อสั่งการ นโยบาย
ของนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง จัดหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาเคลื่อนที่สร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ ให้ประชาชน
เข้า ร่ ว มกิจ กรรมแสดงออกถึงศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิปั ญญาท้องถิ่น เปิดพื้ นที่ใ ห้ มี การสื่ อสารพูดคุ ยส าหรั บ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
2.2 ผลิ ตสื่ อวิท ยุ กระจายเสี ยงภาคภาษามลายู ดาเนินการผลิ ตและเผยแพร่ ร ายการ
วิทยุกระจายเสียงและระบบวิทยุออนไลน์ภาคภาษามลายู ออกอากาศในรายการวิทยุ ศอ.บต. ทางระบบ FM
ความถี่ ๙0.25 MHz สถานีวิทยุ สวท.ยะลา ระบบ FM ความถี่ 95.00 MHz สถานีวิทยุเครือข่ายจานวน
6 คลื่นความถี่ทางเว็บไซด์และระบบวิทยุออนไลน์ (ทุกวัน) ทั้ง 2 ภาษา (มลายูถิ่น และมลายูกลาง) และ
จัดหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาเคลื่อนที่ (สถานีวิทยุ ซัวรอกีตอ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร) สร้างเครือข่ายมวลชน
สัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกันพัฒนาศาสนสถานที่สาคัญของศาสนาอิสลาม แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดพื้นที่ให้มีการสื่อสารพูดคุยสาหรับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ที่มีความคิดเห็นต่าง
หลากหลาย สะท้อนปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอ แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและปฏิบัติการจิตวิทยาเสริมความมั่นคงต่อเปูาหมาย
ในพื้ น ที่ ๕ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ สนั บ สนุ น แผนยุ ท ธศาสตร์ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ และนโยบาย
ของรัฐบาล
2.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สนองนโยบายประชารัฐสร้างสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างรอบด้านครบถ้วน และเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ
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2.4 ผลิตรายการโทรทัศน์เสริมสร้างภาพลักษณ์ตามโครงการอุ่นใจชายแดนใต้ ดาเนินการ
ผลิตและเผยแพร่ สารคดีสั้นชุด “จากใจข้าแผ่นดิน...ชายแดนใต้ ” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่นมีจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชและสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และรายการรอมฎอนการีม จานวน 29 ตอน ปลูกจิตสานึกให้ประชาชน
ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามและทุกศาสนิกได้รับนโยบายของรัฐบาล และของ ศอ.บต.ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตลอดจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักคาสอนของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงไม่ตก
เป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีและบิดเบือนหลักคาสอน รวมทั้ง ผลิตสารคดีข่าว“มิติใหม่ชายแดนใต้”ออกอากาศ
ทางสถานี โทรทัศน์ Spring News เพื่อประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข่าวสาร สนับสนุนงานด้านความมั่นคง
ที่สอดคลอดกับสถานการณ์ สามารถทาให้ประชาชนทั้งในพื้นและทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วโลกรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่รวมถึงการให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
ภาครัฐ

3. จัดหานักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนประจาหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่มีความคุ้นเคยและการดาเนินชีวิตที่ใช้ภาษา
มลายู (มลายู ถิ่ น /มลายู ก ลาง) รวมถึ ง ในการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน ขาดบุ ค คลที่ ค อยแนะน า
และสื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริการ อีกทั้งข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ของราชการให้พี่น้อง
ประชาชนในพื้ น ที่ เ ข้ า ใจถึ ง ภารกิ จ ของรั ฐ ในการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นต่ า งๆ สามารถบริ ก ารประชาชน
ได้อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ และประชาชนเกิ ดความพึง พอใจ ลดช่อ งว่า งของการให้ บริ การระหว่ างราชการ
กับ ประชาชน อัน เป็ น เงื่อนไขหนึ่ งของสถานการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดย ศอ.บต. ดาเนินจ้าง
นักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 148 คน ให้ บริ การประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีลักษณะเชิงรุกให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชน
สร้างความเชื่อถือ ศรัทธาไว้วางใจและพึ่งพาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ทางราชการในภาพรวมมากขึ้น
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กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาเปูาหมาย มีเปูาหมายในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่
สังคมพหุวัฒธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายและสถานศึกษาของรัฐและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ต่ อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการสนับสนุนและ
มีบทบาทเกื้อกูลการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.บต. ได้ขับ เคลื่ อนเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจให้ กับเยาวชนในสถานศึกษา ครู อุซตาส
และผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียน
ในสถานศึ ก ษากลุ่ ม เปู า หมาย อบรมเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น าแก่ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษากลุ่ ม เปู า หมาย
ตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงบวกแก่เยาวชนร่วมแก้ปัญหาไฟใต้
ที่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดและเป็นพลเมืองที่ดี ดังนี้
1.1 เสริมสร้างความเข้าใจกับครูแนะแนว อุสตาซ และนักเรียนแกนนาสู่ครอบครัวคุณธรรม
ในสถานศึกษาและการเป็นพลเมืองที่ดี จานวน 3 รุ่นๆละ 450 รวมทั้งสิ้น 1,350 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนว
อุสตาซ และนักเรียนแกนนาสู่ครอบครัวคุณธรรม

1.2 ค่ายภาวะผู้นาเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม จานวน 4 รุ่นๆละ 300 คน
รวมทั้งสิ้ น 1,200 คน ประกอบด้วย แกนนานักเรียนในสถานศึกษากลุ่ มเปูาหมาย 90 แกนนานักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดมัธยมศึกษาของรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูพี่เลี้ยงจากสถานศึกษาเปูาหมาย
และ สพม. และเจ้าหน้าที่ สช.เขตพื้นที่การศึกษา และ ศอ.บต.
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1.3 ส่งเสริมคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดและเป็นพลเมืองที่ดี จานวน 3 รุ่นๆละ 310 คน
รวมทั้งสิ้น 930 คน ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย 90 แห่ง
ครูฝุายปกครอง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางการศึกษา

1.4 เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงบวกแก่เยาวชนร่วมแก้ปัญหาไฟใต้ที่อย่างยั่งยืน จานวน 3 รุ่น
รวมทั้งสิ้น 2,090 คน ประกอบด้วย แกนนานักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย 90 แห่ง ครูพี่เลี้ยงจาก
สถานศึ กษาเปู าหมาย เจ้ าหน้ า ที่ สช. 3 จั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจั ง หวั ด สงขลา และ
เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.

1.5 ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้กระบวนการลูกเสือสันติสุข
โดยมี เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,500 คน ร่วมพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ลูกเสือสันติสุขจิต
อาสาช่วยเหลือประกอบพิธีฮัจญ์ และร่วมงานชุมนุมลูกเสือ Kedah Scout Jamboree and International
Friendship ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2560 ณ Malaysia College of Agriculture, Bukit
Kayu Hitam, Kedah, Malaysia
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2. การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต

ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษา เยาวชนทุกสังกัด ทุกระดับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามความถนัดและเหมาะสม
กั บ ยุ ค สมั ย และใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ วั ฒนธรรมจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ย กระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ส่ง ผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึน้ ดังนี้
2.1 การส่งเสริมและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ และนอกระบบ
เสริ ม สร้ า งอาชี พ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งภาครั ฐ กั บ ประชาชน
โดยได้ ดาเนิ น การจั ด กิ จ กรรมค่ ายภาษายุ ว ทู ต อาสาก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
กลุ่ ม เปู า หมายเร่ ง รั ด การพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ภาษามลายู
และภาษาจีน และความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนในการอานวยความสะดวกทุนการศึกษาแก่เยาวชน
ในพื้น ที่ ทั้งที่เป็น การอานวยการสรรหา คัด เลื อกและสนับสนุนเยาวชนให้ เข้าถึงทุนการศึกษาและที่เรียน
ในสถานบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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2.2 การพัฒนาศักยภาพของคน สร้างสังคมสมานฉันท์และพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมครูดี ศรี จชต. เนื่องในวันครูแห่งชาติ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 30 เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่ ง ชาติ โดยมอบให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมทางวิ ช าการ และสนั บ สนุ น
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2.3 การสร้างจิตสานึกของชุมชนต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้ เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม สอดคล้ องกับ วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมประชารัฐ ร่ว มใจ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เสริมสร้าง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการขับเคลื่อนครัวหมู่บ้าน เพื่ออาหารกลางวันศูนย์ตาดีกา จานวน 376 แห่ง
และส่งเสริ มสนั บ สนุ น สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 108 โรง ภายใต้ “ครอบครัวคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นพลเมืองที่ด”ี
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2.4 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย ให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
โดยฝึกอบรมเทคนิคและกระบวนการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคาในระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์คา
และความหมาย การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ภาษาไทยคล่องขึ้น
ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่บุตรหลานมีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยดีขึ้น และต้องการ
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการอ่านที่ยั่งยืน

3. การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดาเนินวิถีชีวิตตามประเพณี ศาสนา และรักษาอัต
ลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมตามประเพณีเนื่องในวันสาคัญๆ ทางศาสนาของ
ประชาชน และสนั บสนุนองค์กรทางศาสนาต่างๆในพื้นที่ เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยมิติด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนให้เกิดความ
สงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเปูาหมายในการสร้างจิตสานึกของชุมชนต่อการพัฒนาให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม หลั กศานาที่ถูกต้อง สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของ
ประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสามารถดาเนินวิถีชีวิตตาม
ประเพณี ศาสนา และรักษาอัตลักษณ์ ศิลปะวัฒนธรรม ของชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้
3.1 สนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรมมิติทางพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นเครือข่ายฑูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน รุ่นที่ 6 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชายแดน
ภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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3.2 สนั บ สนุ น การด าเนิน การจัด กิจ กรรมทางศาสนาอิส ลาม อาทิ การสนั บสนุน บูร ณะ
ซ่อมแซมมัสยิด 5 แห่ง กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ประจาปี 2560 กิจกรรมเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน
กิจกรรมสืบสานประเพณี “อาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438” กิจกรรมกาพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮ์
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้พื้นที่ต่างวัฒนธรรมแก่ผู้นาศาสนา
อิสลามและบุคลากรประจาสานั กงานคณะกรรมการอิส ลามประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขับเคลื่อน
กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจสู่เดือนรอมฎอน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้นา
ศาสนา รวมถึง กิจ กรรมผลิตสารนายกรัฐ มนตรีและเลขาธิการ ศอ.บต. แจกจ่ายห้ วงเดือนรอมฎอน และ
ต้อนรับวันอิดิลฟิตรีให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม “หนึ่งอาเภอหนึ่งศาสน
สถานต้นแบบหนึ่งความภาคภูมิใจ/มัสยิด” จานวน 44 แห่ง และสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับ
คัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจาปี ฮ.ศ. 1437

3.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ อาทิ การสนับสนุนบูรณะ ซ่อมแซมวัด/ที่พัก
สงฆ์ 4 แห่ง กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึง นาประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดินทางไปสักการะพระบรมศพฯ กิจกรรม “หนึ่งอาเภอ หนึ่งศาสนสถานต้นแบบหนึ่งความภาคภูมิใจ/วัด ”
กิจกรรมการจัดงานเทศนิมหาชาติฯ กิจกรรมบรรพสามเณร/อบรมภาคฤดูร้อน การส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม
เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดียและเนปาล จานวน 2 รุ่นๆละ 85 คน รวมทั้งสิ้น 170 คน
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3.4 สนับสนุนการดาเนินการจัดกิจกรรมทางเชื้อสายจีน อาทิ การสนับสนุนบูรณะ ซ่อมแซม
ศาลเจ้า/สร้างกาแพงสุสานจีน จานวน 2 แห่ง การจัดเสวนาคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ 3 จั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ กิจกรรมตามประเพณี อาทิ แห่พระลุยไฟ เซ้นไหว้ ประเพณีถือศีลกินผัก
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4. การส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์/
อุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คน
ไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ดังนี้
4.1 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ
สู่ เดือ นรอมฎอน”ประจ าปี ฮิจ เราะห์ ศัก ราช ๑๔๓๗ จานวน 28 คน เมื่อวั นที่ 12-26 มกราคม 2560
ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการฯมีความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้ง ช่วยเหลือราชการในการแก้ไข
ปั ญ หา และพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ให้ มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล
และมีทัศนคติในเชิงบวกจากการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์

4.2 กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์
ประจาปี ๒๕๖๐ โดยในห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้คัดสรรกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย
ผู้นาศาสนา ผู้ด้อยโอกาส (บัญชีซากาต) ผู้ทาคุณประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณ ธรรมไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ จานวน ๑๔๐ คน และได้จัดหาผู้ประกอบการกิจการฮัจญ์เป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนพร้อมจ่ายเงินประกัน
การเดินทางในระบบออนไลน์ของกรมการปกครองเสร็จสิ้น เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ศอ.บต. กาหนด
นากลุ่มเปูาหมายไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 23 กันยายน ๒๕๖๐

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล
รวม

จานวน (ราย)
39
30
39
20
12
140
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5. สร้างอุทยานแห่งการเรียนรู้ (TK PARK) จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2

ส่งเสริมให้เด็ก
สามารถพัฒนาค้น หาความรู้ แหล่งเรีย นรู้และเป็นพื้นที่ของส่ วนร่วมทางพหุวัฒ นธรรมที่ภายใต้บริบทของ
ความแตกต่างของประชาชนในพื้นที่

6. อุดหนุนเงินแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ และน ามาเป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ความสั น ติ สุ ข สู่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
คือ การน าพลั งทางศาสนา วั ฒ นธรรมและวิถีก ารดารงชีวิ ตของคนในชุมชน มาเป็นสื่ อ ในการเสริ มสร้า ง
การสนับสนุน และปฏิสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้เกิดความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยอุดหนุนองค์กรอิสลาม
ประจาจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ตามมติ ครม. เห็นชอบ ตามมติ กพต.
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 อุดหนุนเงินให้กับสานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ประธานกรรมการและกรรมการอิสลามประจาจังหวัด อิหม่าม บิหลั่น และกรรมการประจามัสยิด ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ศอ.บต. ขับเคลื่อนกิจกรรมการพบปะผู้นาศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด ๕ จังหวัด เพื่อพบปะหารือระหว่างผู้บริหาร ศอ.บต.กับคณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจามัสยิด โดย เลขาธิการ ศอ.บต.
และผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่สานักงานคณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะและมอบนโยบาย
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ
บิ ห ลั่ น และกรรมการประจ ามั ส ยิ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จ านวนมั ส ยิ ด 2,460 แห่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติ
ด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนกิจกรรมการซักถามปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้นาศาสนาแต่ละจังหวัดอีกด้วย
แต่ละจังหวัดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน
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กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
1. การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและเด็ ก ก าพร้ า สนั บ สนุ น และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการแก้ไขและช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เด็กกาพร้า เด็กทั่วไป
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ ดาเนินตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สนั บสนุ น อุป กรณ์ช่ว ยพยุ งร่ างกาย “เก้าอี้ สุขใจ” ให้ กับเด็กพิการที่ผ่ านการประเมินสภาพ
ความพิการโดยแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าว จานวน 200 คน เพื่อฟื้นฟูสภาพ
และพัฒ นาการสมวัยจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเก้าอี้สุขใจช่ว ยในการนั่ง ทรงตัวบนเก้าอี้ ทาให้ กล้ ามเนื้อ
แข็งแรงมากขึ้น ส่งผลให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย เปลี่ยนอิริยาบถจากการนอนอย่างเดียวให้สามารถนั่งเล่นบนเก้าอี้
พูดคุย สบสายตากับมารดาในระดับเดียวกันได้

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการมอบอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้ สุขใจ”
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดยะลา

ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิเศษที่ได้รับมอบเก้าอี้สุขใจ
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และดาเนินการส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และผู้สูงอายุ จานวน 4 กลุ่ม 29 คน
ร่วมจัดแสดงสินค้าและจาหน่วยร่วมกับโครงการของดีชายแดนใต้ ยอดจาหน่าย 123,156 บาท ก่อสร้าง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ จานวน 4 คน สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องนอน
จานวน 40 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จัดงานวันเด็ก
กาพร้ า อ าเภอสายบุ รี จั ง หวัด ปั ตตานี โดยมีเด็ กกาพร้า ในพื้ นที่อ าเภอสายบุรี เข้า ร่ว ม จานวน 926 คน
จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลาและประชุมคณะอนุ กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ
ประจาจังหวัดสงขลา จานวน 1,200 คน กิจกรรมอบรมหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ โดยมี สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ 140 คน เข้าร่วม และการบริการฟื้นฟู สมรรถภาพฯคนตาบอดด้านการทาความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) เบื้องต้น จานวน 10 คน รวมทั้ง การพัฒนา
ระบบข้อมูลกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ หญิงหม้าย และผู้ปุวยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาส 9 ประเภท จานวน 184,140 คน และการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้พิการ จานวน 200 คน และผู้ด้อยโอกาส จานวน 500 คน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
สนับสนุนงานสาธารณสุขเชิงรุก และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ
หญิงหม้าย เด็กกาพร้าและผู้ปุวยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่งเสริมด้านอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ดแู ลผู้พิการ และผู้สูงอายุ ร่วมจัด
แสดงสินค้าและจาหน่วยร่วมกับโครงการของดีชายแดนใต้

ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 1 ตาบลบุดี
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จัดซื้อเครื่องนอน จานวน 40 ชุด ให้กับ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
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2. การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ และการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
ดาเนินการสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ภายใต้กระบวนการพูดคุยสันติสุข
ในโครงการพาคนกลับบ้าน และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม จานวน 150 เครือข่าย 83 เวที
รวมจ านวนทั้งสิ้ น 9,203 คน และจั ดตั้ งกลุ่ มอาชีพเครื อข่ายภาคประชาสั งคม จานวน 200 กลุ่ ม พร้ อมกั บ
การพัฒนาศักยภาพให้ภาคประชาสังคมมีพลังสามารถสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขกับบุคคล
ที่เห็นต่างจากรัฐ

ส่งเสริมการสร้าจิตวิทยาและพัฒนาศักยภาพมวลชน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาชน
และองค์กรภาคประชาสังคม อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จานวน 380 คน

กิจกรรมรวมพลังความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี ประชาชน
นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จานวน 150 คน

ขยายผลการสร้างความเข้าใจในระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมการสร้างจิตวิทยาและพัฒนาศักยภาพมวลชน
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีประชาชนอาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
จานวน 76 หมู่บ้านๆละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 7,600 คน
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3. การส่งเสริมอาชีพและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความต่อเนื่องในการผลิตจาหน่ายสินค้า และสร้างรายได้เพิ่ม ส่งผลให้ ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้า ทั้งนี้ ได้บูรณาการ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทางานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยนาผู้ประกอบการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 100-120 ราย จัดแสดง
และจาหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ (ในประเทศ) จานวน 6 ครั้ง (จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา เชียงใหม่
นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร) เป็นเงิน 127,759,028 บาท ร่วมกับหน่วยงานอื่น จานวน 10 ครั้ง เป็นเงิน
12,351,547 บาท รวมยอดจาหน่าย เป็นเงิน 140,110,575 บาท

เมื่อวันที่ 8-12 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาคาเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิถีไทย ชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน เมื่อวันที่ 7-24 มีนาคม 2560
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
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และการดาเนิน กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเครือข่ายวิส าหกิจสถานศึกษา
เพื่อการพัฒ นาอย่ างยั่ งยื น (ระยะขยายผล) รุ่นที่ 3 จานวน 35 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.บต.สนับสนุน งบประมาณในการจั ดตั้งกลุ่มวิสาหกิจในสถานศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นเงินจานวน 2,100,000 บาท โดยอุดหนุนให้สถานศึกษาละ 60,000 บาท ได้แก่ 1.สนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่ มอาชีพ ภายในวิส าหกิ จ สถานศึ กษา 45,000 บาท และ 2.สนั บสนุ นการจั ดตั้ ง กองทุ น เพื่ อวิ ส าหกิ จ
สถานศึกษา 15,000 บาท ส่งผลดังนี้
1. เกิดการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในชุมชน และการบูรณาการการทางานร่วมกันของ
หน่วยงานในพื้นที่
2. มีการรวมกลุ่มสถานศึกษาในรูปแบบของเครือข่าย และเป็นการสร้างโอกาสในการพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการพัฒนาพื้นที่ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ผลการดาเนินกิจกรรมโดยสังเขป
และจิตสาธารณะต่างๆ ได้มีเวทีการเปิดความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการเข้าถึงประชาชนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. มีเครือข่ายของประชาชนในชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒ นาพื้นที่มาตุภูมิไปสู่ความเจริญ ลดและควบคุมสภาพปัญหา
ของการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาที่เหนี่ยวนาไปสู่ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การมีอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน
4. ในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจพื้นฐานในชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาจั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้

การนาร่องการปลูกมะพร้าวในพื้นที่อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี เกษตรกรร่วมดาเนินการ
จ านวน 200 ราย โดยคั ดเลื อ กพื้ น ที่ที่ เกษตรกรมี ความพร้ อมและมี ค วามตั้ งใจ รวมทั้ ง สถานที่อื่ นๆที่ มี
ศักยภาพ อาทิ โรงเรียนจานวน 23 แห่ง โรงพยาบาลสุขภาพตาบล จานวน 1 แห่ง และองค์บริหารส่วนตาบล
จานวน 1 แห่ง ที่จะเป็นการนาร่องการปลูกมะพร้าว บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 704.5 ไร่
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เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตู้อบข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องหอมมะลิแดงท่าด่าน
หมู่ที่ ๒ ตาบลดอนรัก อาเภอหนองจิ ก จั งหวัด ปัตตานี ส่ งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ยกระดับเกษตรการทา
การเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นการทาการเกษตรก้าวหน้าใช้แรงน้อย ผลิตได้คุณภาพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตามเปูาหมายที่กาหนดให้เมืองหนองจิกเป็น “เมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า
ผสมผสาน” ในโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้ง รองรับการขยายผลไปยังพื้นที่
ข้างเคียงอื่นๆ และการสนับสนุนปศุสัตว์นาร่อง (แพะ) ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านปายอ
ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลา และอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จานวน 5 ราย เกิดการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม และสร้างทักษะ รูปแบบการบริหารจัดการระหว่างกลุ่มเครือข่ายให้มีความ
เข้มแข็ง และสามารถขยายแนวคิดและแนวทางการบริหารจัดการไปสู่ชุมชน และเกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน สนับสนุนการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และเครือข่ายในการขยายผล
สู่การเป็นระบบเครือข่ายสหกรณ์ รวมทั้ง การบริหารจัดการน้าทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการน้าทั้งระบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาไปสู่
การปฏิบั ติอ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมตอบสนองการปู องกัน และแก้ ไขปัญ หาที่เ กี่ย วข้ อ งกั บน้ าทั้ งระบบได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการบูรณาการทั้งหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการน้า
ร่วมกัน จนนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้า ระบบชลประทาน และการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ และเพียงพอกับความจาเป็นต่อไป

การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ

4. การขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริ และตามรอยพระยุคลบาท
ดาเนิ นโครงการสนั บสนุน การฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 (โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนราชประชา
นุ เ คราะห์ 41 จั ง หวั ด ยะลา) ให้ ร าษฎรและผู้ ด้ อ ยโอกาสทางด้ า นการศึ ก ษา มี อ าชี พ และรายได้
อย่ างพอเพีย ง และเพื่อเทิดทูน สถาบั น พระมหากษัตริย์ และน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต โดยรับสมัครผู้สนใจตามหลักเกณฑ์ คือ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหรือผู้ที่มีฐานะยากจนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
โดยเน้ น คัดกรองกลุ่ มเปู าหมายให้ มีคุ ณภาพ ประกอบด้วย 3 สาขา คือ ช่ างก่อสร้าง ช่างไฟฟูา และช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ สาขาละ 25 คน/จังหวัด รวมจังหวัดละ 75 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน ซึ่งฝึกอบรมหลักสูตรละ
6 เดือน ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ - 11 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จานวน 4 เดือน (560 ชั่วโมง)
และส่งฝึกภาคปฎิบัติสถานประกอบการ จานวน 2 เดือน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 86
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กิจกรรมปฐมนิเทศ การปรับทัศนคติ และเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรมผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองร้อยบังคับการและบริการท่าสาปจังหวัดยะลา

การแข่งขันทักษะอาชีพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส

มอบวุฒิบัตรแก่ผสู้ าเร็จการฝึกอบรมศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ปาร์ควิว รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

33

5. การส่ ง เสริ ม การผลิ ต และธุ ร กิ จ ฮาลาล

สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การผลิ ต ธุ ร กิ จ
ฮาลาลให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและ
มหาภาคอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” และนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อน
การผลิ ต และธุ ร กิ จ ฮาลาลในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยการใช้ Thailand 4.0 เป็ น โมเดลใน
การขับเคลื่อน ดังนี้
5.1 มีการขับเคลื่อนกิจกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี ได้แก่
5.1.1 จัดกิจกรรมจาหน่ายสินค้าราคาประหยัด (ธงฟูา) ณ พื้นที่อุตสาหกรรมฮาลาล
จังหวัดปัตตานี
5.1.2 กิจกรรมรวมพลังพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี
5.1.3 มีโรงงานต่างๆ เกิดขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี อาทิ
- โรงเชือดไก่
- โรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็ก
- โรงแปรรูปข้าวเกรียบ
- โรงแปรรูปหญ้าเนเปียร์ครบวงจร
- โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
4.2 จัดตั้งศูนย์จาน่ายสินค้าฮาลาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ ขยายไป
ทั่ว ภูมิภ าคของประเทศเพิ่มขึ้น จากปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 75 แห่ง รวมจานวน 150 แห่ ง
ทั่วประเทศ
4.3 ยกระดั บ ผู้ ป ระกอบการให้ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ การส่ ง ออกและสามารถเข้ า ร่ ว มงาน
THAIFEX – World of Food Asia 2017 จานวน 10 ราย
4.4 จัดตั้งศูนย์อานวยการงานบริการฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1 ศูนย์ ณ อาภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบาบัดรักษายาเสพติด
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 แผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 – 2560 และเป็นการสนับสนุนแผนประชารัฐร่วม
ใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 ในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพแก่ ผู้ผ่านการบาบัดรักษา โดยบูรณาการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.) สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ศูนย์อานวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ขับเคลื่ อนงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชาน
แดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. ได้แต่งตั้งคณะทางานในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษา
และฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด ในพื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยคัด เลื อ กผู้ แ ทนจากทุ กภาคส่ ว น
หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทาหน้าที่ในการร่วมกันคัดกรองกลุ่มเปูาหมายเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถประสานสอดคล้องการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในทุกมิติ โดยมีเปูาประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ตาบล/ชุมชน ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
มั่นใจ มั่นคง และเป็นไปอย่างปกติสุข

การมอบให้จังหวัดจัดทาบัญชีรายชื่อและความต้องการของผู้ผ่านการบาบัดรักษาและหายขาด
จากการติดยาเสพติดจากทุกระบบ/ทุกหน่ว ยงาน โดยผ่านกระบวนการติดตามตามแบบ บสต. 5 เป็นไป
ตามความต้องการ/ความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบาบัดรักษา
ยาเสพติดในหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ด้านการสาธารณสุข
และด้านอื่นๆ ในเบื้องต้น ได้กาหนดการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ขนาดเล็ก ช่างปูกระเบื้อง ช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ ช่างเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร ช่างปูนปั้นไม้เทียม และ
ด้านดื่นๆ ตามที่ผู้สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สาหรับหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพให้ใช้หลักสูตร 15 วัน
60 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพจะได้รับวุฒิบัตรและเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ จะต้องผ่านการทดสอบ
ทั ก ษะความรู้ ความสามารถ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และผ่ า นการรั บ รองว่ า ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบุคคลที่จะได้รับมอบวุฒิ บัตร และเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ จะต้องผ่านเกณฑ์
อย่างน้อยระดับ B ขึ้นไป โดยมีผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ รับมอบวุฒิบัตร พร้อมเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ไปประกอบอาชีพ จานวน 904 คน ดังนี้
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สาขาวิชาที่ฝึกอบรม
จังหวัด

ซ่อม
เครื่องยนต์
ขนาดเล็ก

เชื่อมโลหะ

นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา
อื่นๆ
รวม

43
88
112
40
54
337

20
63
78
40
35
236

ปูกระเบื้อง

แต่งผมสา
ภพบุรุษ

เดิน
สายไฟฟ้า
ภายใน
อาคาร

ปูนปั้นไม้
เทียม

เฟอร์นิเจอร์

ซ่อม
เครื่องปรับอากาศ

รวม

27
5
20
0
37
89

19
29
46
0
34
128

13
7
24
20
0
64

0
11
0
0
22
33

15
0
0
0
0
15

2
0
0
0
0
2

139
203
280
100
182
904

7. การส่ งเสริ ม และการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการกีฬ าและการท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม
การท่ องเที่ย ว กีฬ า นั น ทนาการและดนตรี ร องรั บโครงการสามเหลี่ ยมมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่ง ยืน ทั้งเชิงนิ เวศน์
และวั ฒ นธรรม ศอ.บต. ด าเนิ น การเอง ได้ แ ก่ การพั ฒ นาศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง
และสนับสนุนงบประมาณให้กับแหล่งท่องเที่ ยวอาเภอ จังหวัด จัดกิจกรรมต่างๆเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งใน
และประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาท่องเที่ยว ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ประจาปี 2560

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเอง
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ด้านการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้รับการฝึกฝน
ทักษะด้านกีฬาต่างๆ ทั้งผู้เล่น ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาต่อยอดไปถึงการเข้าสู่
วงการกี ฬ า เพื่ อ การประกอบอาชีพ สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ตนเองและครอบครั ว และกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านดนตรีเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและขัดเกลาจิตใจของประชาชน

กิจกรรมมหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี เยาวชน ที่กาลังศึกษา
อยู่ กศน.ประจาอาเภอ และเยาวชนนอกระบบการศึกษาและประชาชนในพื้น 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมจานวนทั้งสิ้น 3,840 คน

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “PEA YALA FA
CUP ครั้งที่17” ประจาปี 2560 โดยมี ทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวน 200 ทีม จานวนทั้งสิ้น 5,000คน

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี “ยุวชนรักไทย SBPAC CUP” ครั้งที่ 3
โดยมี ยุวชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 35,000 คน
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อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1,250 คน

อีกทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับสถานศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายกลุ่มเปูาหมายเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่
เช่น สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา อาเภอ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล) และ ๔ อาเภอของจังหวัดสงขลา

สนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีให้กับโรงเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
จานวน 1,070 แห่ง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้กับบุคลากรของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมี บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 150 คน
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8. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนโดยรอบอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ด-สุ ไ หงปาดี
แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ โ ดยรอบอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ด-สุ ไ หงปาดี และได้ มี ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารอ าเภอ เป็ น หน่ ว ยบู ร ณาการเร่ ง รั ด ให้ เ กิ ด การพิ สู จ น์ สิ ท ธิ แ ปลงที่ ดิ น โดยการขั บ เคลื่ อ น
การปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้มีความชัดเจน การสร้างความเข้าใจในพื้นที่ การช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชน
ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ในเรื่องการพิสูจน์สิทธิ
ที่ดินทากิน ของประชาชนกรณีน อกเขตอุทยานฯ ทับที่ทากินของประชาชน และดาเนินการส่ งเสริมอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพียงพอตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ต่างๆ
ที่ได้รับ ภัยแล้ง และตามความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ลดเงื่อนไขความขัดแย้ง ขจัดความเกลียดชังต่อภาครัฐ ทาให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ
ความรุนแรงไม่มีข้ออ้างในการปลุกระดมประชาชนอีกต่อไป ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนี้
8.1 การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่นอกเขตปุาสงวน และนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
(อปด.) ได้กาหนดเปูาหมายเดินสารวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน จานวน 24,050 แปลง ได้ดาเนินการ
แล้วจานวน 14,714 แปลง แจกโฉนดจานวน 14,574 แปลง ในปี 2560 เปูาหมายจานวน 15,750
แปลง ดาเนินการแล้วจานวน 16,775 แปลง แจกโฉนดจานวน 16,652 แปลง

ปีงบประมาณ
เป้าหมาย
2558
2,200
2559
12,000
2560
15,750
รวมผลการดาเนินงาน

ผลการรังวัด
2,517
12,197
16,775
31,489

ร้อยละ
114.4
101.64
106.50
130.93

แจกโฉนด
2,517
12,057
16,652
30,471

8.2 การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในเขตปุาสงวน และในเขตอุทยานแห่ งชาติบูโด-สุไหงปาดี
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุา และพันธุ์พืช (สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี) สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Gistda) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และอาเภอบาเจาะ ได้จัดทา
ข้อมูลและตรวจสอบแปลงที่ดินทากินของราษฎรบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ของอาเภอบาเจาะ
จานวน 4,363 แปลง เนื้อที่ 20,632 ไร่ และคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ ในการถือครองที่ดินของราษฎรระดับ
อาเภอบาเจาะตามมติคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม 2551 ได้ให้การรับรอง จานวน 3,895 แปลง 18,104.43 ไร่
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ศอ.บต. ได้รายงานผลการรับรองสิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่
ต่อไป
8.3 การสารวจรั งวัดเส้ นแนวกันชนระหว่างที่ดินทากินของราษฎรผื นปุาบูโด-สุ ไหงปาดี
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
ได้มีการลงพื้นที่อาเภอยี่งอ โดยจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับระบบดาวเทียมและ
การรังวัดที่ดินสาหรับเครือข่ายภาคประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เพื่อดาเนินการสารวจรังวัด
เส้ น แนวกัน ชนระหว่างที่ดิ น ทากิน ของราษฎรผื นปุาบู โ ด-สุ ไหงปาดี ในพื้นที่อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิว าส
ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลตะปอเยาะ ตาบลลุโบะบายะ และตาบลจอเบาะ สรุปแนวกันชนได้
จานวน 429 หมุด ระยะทาง 32.97 กม.
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8.4 การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามความต้องการของประชาชน ช่วยเหลือครอบครัวยากจนด้านที่อยู่อาศัย และอุดหนุนให้เครือข่ายการแก้ไข
ปัญหาที่ดินพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

8.5 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช (สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี)
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี งบประมาณ
3,454,000 บาท

9. ก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปปลากะตักพร้อมคุรุภัณฑ์ Halal SMEs ในพื้นที่
อาเภอปะนาเระ สายบุรี ยะหริ่ง มีปลากะตักจานวนมาก และประชาชนประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับปลากะตักมา
เป็นเวลานานแล้ว ศอ.บต. เล็งเห็นแล้วว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลากะตักจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจฮา
ลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น ศอ.บต. จึงได้จัดทาโครงการก่อสร้างโรงงงาน
ปลากะตักแปรรูปต้นแบบ โดยการใช้ Thailand 4.0 เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศมุ่งไปสู่
เปูาหมายที่สาคัญ คือ “มั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ตามหลั กการ
ที่ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ท ร์ โ อ ช า
ได้ให้แนวทางไว้ โดยจะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดัก 3 เรื่อง
คือ ความไม่ส มดุล (Imbalance Trap) ความเหลื่ อมล้ า
(Inequality Trap) และการมีรายได้ระดับปานกลาง (Middle
Income Trap) โดยคาดว่าจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน
เดือน มกราคม 2561
40

10. ก่อสร้างศูนย์บาบัดฟื้นฟูยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศูนย์ศรัทธาชนฯ) ณ บ้านทุ่งนเรนทร์ ตาบลบ่อทอง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ส่งผลให้ประชาชน
ทั่วไปผู้ติดตยาเสพติด ผูเสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสถานที่บาบัดรักษา ฟื้นฟู และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักกี่ทางศาสนาการแพทย์
การศึกษา การอาชีวะ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

11. ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2549 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ ขอบเขตพื้นที่ และมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ รวม 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และจูงใจสาหรับ
ผู้ ป ระกอบการ มาตรการเพื่ อ สร้ า งหลั กประกั น ทางสั ง คมส าหรั บแรงงาน และมาตรการ เพื่ อ สร้ า งขวั ญ
และก าลั ง ใจส าหรั บ ประชาชน ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ และให้ ด าเนิ น การต่ อ ไปได้ และเมื่ อ วั น ที่
16 ธั น วาคม 2557 ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ข ยายระยะเวลามาตรการด้ า นภาษี
และค่าธรรมเนียม และมาตรการด้านการเงิน ออกไปอีก 3 ปี ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
พร้อมทั้งได้อนุมัติงบประมาณสาหรับมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยปีละ 20 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี
โดยให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานรับการจัดสรรงบประมาณ สาหรั บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศอ.บต.ได้รับ
อนุมัติงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการนี้ จานวน 15 ล้านบาท ศอ.บต. ได้ดาเนินการมอบเงินชดเชยฯ
ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุร กิจประกันภัย (คปภ.) จานวน 212 ราย ได้รับเงินชดเชยส่ ว นต่างเบี้ย
ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้ายฯ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,930,637.01 บาท
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กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
1. การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถ
บู ร ณาการการทางานระหว่างส่ ว นราชการต่างๆ และหน่ว ยงานภายใน ศอ.บต. มีเอกภาพและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์ “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใช้
ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความ
เข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” ผลการดาเนินโครงการ จาแนกรายละเอียด
เป็ น 3 ส่ ว น คื อ ตั้ ง แต่ ก ระบวนการประสานแผนแล ะนโยบาย กระบวนการบริ ห ารงบประมาณ
และกระบวนการติดตามและประเมินผล
การจัดการด้านกระบวนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้การจัดการงบประมาณและการพัฒนา
ระบบงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถดาเนินงานตามกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้
โดยมีรายละเอียดการจั ดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 2,620.7741 ล้ านบาท
แบ่งเป็น งบบุคลากร 51.8310 ล้านบาท งบดาเนินงาน 98.6729 ล้านบาท งบลงทุน 144.6451 ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน 386.3760 และงบรายจ่ายอื่น 1,939.2491 ล้านบาท

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560
เมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

การจัดการด้านกระบวนการประสานแผนและนโยบายได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 –
2560 ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) และสานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) และการขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ กับ กอ.รมน.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ศอ.บต. เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมคริสตัล โฮเต็ล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การจัดการด้านกระบวนการติดตามและประเมินผล ศอ.บต.ได้ดาเนินการติดตาม นิเทศ แผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม 7 กลุ่มภารกิจงาน โดยมีคาสั่งคณะกรรมการติดตาม
นิเทศ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
การจัดทารายงานประจาเดือน/ไตรมาส/ปี ของ ศอ.บต. และการรายงานผลการดาเนินงานภายใต้นโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานติดตามนิเทศโครงการของ ศอ.บต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต.

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ของ ศอ.บต. เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะวัน อาเภอเมืองจังหวัดสตูล
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2. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการบริ ห ารและ
การพั ฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตามที่มีค าสั่ ง หน.คสช. ที่ 14/2559 ลว. 4 เม.ย.2559
รายละเอียดตามอ้างถึงนั้นกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงมีคาสั่งที่ 500/2559
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 1 คณะ ประกอบด้ว ย พลเอก กิตติ อินทสร เป็นประธาน
กรรมการ พร้ อมผู้ แทน กอ.รมน. กับ ศอ.บต. หน่ว ยงานละ 7 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จานวนไม่เกิน 45 คน ตามคาสั่ง
หน.คสช. และให้ ศอ.บต. ซึ่งห้วงที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ประชุมดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม –
ธันวาคม 2559 รวมจานวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง และได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จานวน 1 คณะ เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบประวัติ จัดเก็บข้อมูลบุคคลผู้มี
สิทธิเข้ารับการการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ประชุมเพื่อดาเนินการรวมจานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง
โดยผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่ นกรองฯ
สามารถสรุปสาระสาคัญการดาเนินงานได้ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก จานวน 169 คน ที่ได้มาจากการรับสมัครบุคคลทั่วไปและการเสนอชื่อของหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือองค์กรที่ได้รับรองจากทางราชการ และได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพฤติการณ์
ข้อร้ องเรี ย น รวมถึงการรั บ ข้อมูล จากการแสดงความคิดเห็ นของประชาชนต่อตัว ผู้ ส มัครทั้งทางจดหมาย
ลงทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการเดินทางมายื่นข้อมูลด้วยตนเอง ณ ที่ทาการสานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 การประเมินคัดเลือกบุคคล
จานวน 30 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มงานภารกิจ 10 กลุ่ม
คือ (1) การรักษาความปลอดภัย (2) เยียวยา/สิทธิมนุษยชน (3) การสร้างความเข้าใจใน/ต่างประเทศ (4.1)
การศึกษา (4.2) ศาสนา (4.3) วัฒนธรรม (5.1) เศรษฐกิจ (5.2) สังคม (6) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
และ (7) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ลักษณะที่ 2 การประเมินคัดเลือกบุคคลจานวน
15 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์หรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการแก้ไขปัญหา/พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้มาจานวน 45 คนตามความในข้อ 1 (1) ได้ดาเนินการต่อเนื่องจัดทา
รายงานผลบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละไม่
เกินสองคนรวมจ านวนสิ บคน และน าเสนอรายชื่อตามความในข้อ 1 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นไม่เกินห้าคนให้
นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีผลงานเป็นที่ ยอมรับใน
ด้านแก้ไขปัญหาและการพัฒนา จชต. หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ และนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ อื่น จานวนห้าคนเป็นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทางส านักงานเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ทา
ประกาศส านั กนายกรัฐ มนตรี เรื่ อง การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริห ารและการพัฒ นาจังหวด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีลงนาม
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พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ความเหมาะสมขอผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ความประพฤติดีที่ดี ได้รับการยอมรับในสังคมจานวนหกสิบคนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ และได้รับข้อมูล
ผลการตรวจสอบเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และทางสานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือให้ ทางสานักงาน
เลขานุ การคณะกรรมการที่ ป รึ กษาฯ ดาเนิน การการแจ้งผู้ ว่าราชการจั งหวัด ตาม (2) ให้ มีการพิจารณา
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ ถู ก เสนอชื่ อ เป็ น คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาฯ อี ก ครั้ ง ซึ่ ง ตอนนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการ

3. การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้ทราบถึงแนวนโยบายของรัฐ
รวมถึงยุ ทธศาสตร์ ในการแก้ไ ขปั ญหาและพัฒ นาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ ส ามารถสนองตอบได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสามารถนาองค์ความรู้ และทักษะไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
และพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มให้ ส ามารถน าองค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะไปปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การความขั ด แย้ ง
โดยสันติวิธี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560
โดย ศอ.บต. จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 8 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจานวน 6,750 คน ดังนี้
3.1 ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 1,320 คน

ปฐมนิเทศข้ากราชการ พนักงานราชการฯ รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 24-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อาเภอหาใหญ่ จังหวัดสงขลา
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3.2 เพิ่มประสิทธิภาพของ ศปก.อาเภอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สาคัญ กลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่ กลุ่มเปูาหมายทั้ง ครู ก.และครู ข.จานวน 4,070 คน ในพื้นที่ 37 อาเภอ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 พัฒนาศักยภาพกานั น ผู้ ใหญ่บ้านในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่ มเปูาหมาย ได้แก่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 500 คน
3.4 พัฒนาศักยภาพผู้นาศาสนาในการบริหารจัดการมัสยิดและชุมชนเพื่อสนับสนุนกัมปงตักวา
กลุ่มเปูาหมายได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 420 คน

ผู้นาศาสนาในการบริหารจัดการมัสยิดและชุมชน รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 11- 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม การกีฬาและ
การท่องเที่ยว เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ บุคลากรท้องถิ่น (ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น) จานวน 60 คน
3.6 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายสตรี เยาวชน และภาคประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายสตรี เยาวชน และภาคประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน
200 คน

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม (นักศึกษาทีจ่ บต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3.7 สร้างทีมงานและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรภายใน ของ ศอ.บต. จานวน 160 คน
3.8 ส่งเสริมบุ คลากร ศอ.บต.เข้ ารับการพัฒนาทั กษะความรู้ ความสามารถจากหน่วยงาน
ภายนอก กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ บุคลากรภายใน ของ ศอ.บต. จานวน 20 คน
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กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ พร้อมกาหนดแนวทางการสงเสริมการ
พูดคุยสันติสุขกับผู มีความคิดเห็นตางจากรัฐ ได้กาหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 230/2557 เรื่ องการจั ดตั้ง กลไกขับ เคลื่ อนกระบวนการพูดคุยเพื่อ สั นติสุ ขจัง หวัดชายแดนภาคใต้
โดยก าหนดใหมีค ณะประสานงานระดั บ พื้น ที่ มี อ านาจหน้ าที่ ส ร้า งสภาวะแวดล้ อ มในพื้น ที่ ให้ เ อื้อ อ านวย
ต่ อ กระบวนการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข ตลอดจนประสานงานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ติ ด ตามสถานการณ์
ที่เป็นผลสะท้อนจากการพูดคุยจัดตั้งช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีความเห็นต่าง
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยใช้กระบวนการสร้าง
ความเข้ า ใจและให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม เปู า หมาย ให้ มี ค วามวามเข้ า ใจในพหุ วั ฒ นธรรม ความแตกต่ า ง
และกระบวนการพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม เปู า หมาย ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการน าความรู้ ความเข้ า ใจที่ ไ ด้
ไปเพิ่มศักยภาพชุมชนในการเสริมสร้างความเข้าใจ นาสู่เข้มแข็งชุมชน โดยมีกิจกกรม เวทีในระดับพื้นที่
ให้ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไปดาเนินการทาให้เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี และเป็นการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาลไปสู่การดาเนินการเป็นรูปธรรม
รวมทั้ง เกิดเครือข่ายร่วมมือทุกภาคส่วนที่มี ส่วนร่วมในการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับบุคคล
ที่เ ห็ น ต่ า ง และแสวงหาทางออกโดยสั น ติ วิ ธี ก ลุ่ ม เปู า หมายมี แ นวทางการสร้า งความร่ ว มมื อ กั บ ศอ.บต.
เพื่อพัฒ นาพื้น ที่ และหนุน เสริ มกระบวนการพูดคุย เพื่อให้เกิดสันติสุ ข จานวน 238 เวที ผู้เข้าร่ว มทั้งสิ้ น
20,911 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุย
เพื่อสร้างสันติสุขไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ChangeAgent)
เพื่อร่วมกระบวนการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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เวทีการพูดคุยระดับอาเภอ ผู้เข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 3,700 คน ประกอบด้วย
ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา

เวทีระดมความคิดเห็นปัญญาชนร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโยสันติวิธี (เวทีนักศึกษา 4 สถาบัน)
จานวน 4 เวที ผู้เข้าร่วมจานวนทัง้ สิ้น 400 คน ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

เวทีสร้างความเข้าใจรวมพลังอาสาสมัครสร้างสันติสุขชายแดนใต้ จานวน 3 เวที ผู้เข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 600 คน
ประกอบด้วย ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน/อาสาพัฒนาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น

---------------------------------------------------------
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