ผลกำรดำเนินงำนของ
ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

-----------------------------------------------------ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้

สารบัญ
เรื่อง
ผลการดาเนิน งานตามแผนงานบู รณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. กลุ่มงานอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
3. กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน
4. กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
5. กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
6. กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและขับเคลื่อนนโยบาย
7. กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

หน้า
1
5
13
19
29
40
42

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับตาบล (ตาบลสันติธรรม) ดำเนินกำรใน
282 ตำบล (1,970 หมู่บ้ำน) ยกเว้นหมู่บ้ำน/ตำบล ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมเมือง 18 หมู่บ้ำน / 8 ตำบล ของจังหวัด
นรำธิ ว ำส ปั ต ตำนี ยะลำ และ 4 อ ำเภอของจั ง หวั ด สงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ ำ ย้ อ ย)
ประชำชนในพื้นที่ 282 ตำบล จำนวน 331,542 คน เข้ ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมตำมกรอบแนวทำง
จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมกำรปรับปรุงซ่อมแซมจุดตรวจ จุดสกัดฯ มีจำนวน 166 กิจกรรม กิจกรรมกำร
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำลังภำคประชำชนฯ มีจำนวน 539 กิจกรรม กิจกรรมกำรสนับสนุนให้มีกำรทบทวน
ยุทธวิธีฯ มีจำนวน 219 กิจกรรม และกิจกรรมตำมนโยบำยอื่นๆ มีจำนวน 129 กิจกรรม รวมกิจกรรมทั้งหมด
1,053 กิ จ กรรมในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมปลอดภัยในพื้ นที่ และส่ งผลให้ ห มู่บ้ ำน/ตำบล ในพื้ น ที่
เป้ำหมำยมีควำมเข้มแข็งในกำรดูแลควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนระดั บ หมู่ บ้ า น (พนม.) ด ำเนิ น กำรกั บ ประชำชนในหมู่ บ้ ำ น
เป้ำหมำย จำนวน 1,970 หมู่บ้ำน 282 ตำบล (ยกเว้นหมู่บ้ำน ตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง 18 หมู่บ้ำน
8 ตำบล) 37 อำเภอ ของจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และจังหวัดสงขลำ (อำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และ
สะบ้ำย้อย) ส่งผลให้ประชำชนทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในรูปแบบกำรทำ
ประชำคมหมู่บ้ำน เพื่อค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของหมู่บ้ำนที่แท้จริงนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำที่ตรงจุด (ร่วมคิด
ร่วมปรึกษำหำรือ ร่วมปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบติ ดตำมประเมินผล) โดยดำเนินโครงกำร กิจกรรมตำมกรอบ
แนวทำงที่ ศอ.บต. กำหนด สรุป กำรให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำนปัจจัย 4 (ด้ำนที่อยู่อำศัย ด้ำนเครื่องนุ่งห่ ม ด้ำน
ยำรักษำโรค ด้ำนอำหำร) จำนวน 141,636 คน และด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือในกรณีอื่น (กำรส่งเสริมอำชีพ
และกำรมี งำนท ำ กำรส่ งเสริ ม ควำมเข้ม แข็ง ของสถำบั น ครอบครัว และหมู่ บ้ำน และกำรส่ งเสริม สุ ขภำพของ
ประชำชนหรื อกิจ กรรมกี ฬ ำและสั น ทนำกำร จำนวน 4,452 คน รวมกำรให้ ควำมช่ ว ยเหลื อทั้ งสิ้ น จำนวน
146,088 คน และประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยให้
ควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่เป็นอย่ำงดี
3. เสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย จำนวน 1,000 คน
มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย และเกิดพลังควำมรัก ควำมสำมัคคี ขวัญและกำลังใจในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ 8 เมืองหลัก 5 เมืองเสริม และประชำชนในพื้นที่เขตเมืองมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรดูแลควำมปลอดภัย และกิจกรรมอุดหนุนเครือข่ำยมูลนิธิ สมำชิกเครือข่ำยกู้ชีพ -กู้ภัย ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ รวม 21 แห่ง จำนวน 674 คน ส่งผลให้เครือข่ำยภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ
และแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำงๆในพื้นที่ จำนวน 1,453 เหตุกำรณ์
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จังหวัด

สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)
พื้นที่ดาเนินการ จานวนสมาชิก ดาเนินงานประจาจุดตรวจ

จังหวัดสงขลา

อ.เมืองนรำธิวำส*
อ.สุไหงโก-ลก*
อ.ตำกใบ*
อ.เมืองปัตตำนี*
อ.โคกโพธิ์
อ.สำยบุรี
อ.หนองจิก
อ.เมืองยะลำ*
อ.เบตง*
อ.เมืองสงขลำ
อ.หำดใหญ่*
อ.สะเดำ

200
90
37
150
35
30
34
200
100
30
70
24

21
8
7
20
2
7
4
35
10
3
8
2

รวม

12

1,000

127

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

ชื่อมูลนิธิ สมาคม

จังหวัดนราธิวาส จานวน 6 แห่ง
มูลนิธิเมตตำธรรมนรำธิวำส
สมำคมกู้ภัยนรำ 01
มูลนิธิธำรน้ำใจ สุไหงโก-ลก (เซิ่งหมู่)
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย กทบ. บ้ำนซือเลำะ
หน่วยกู้ภัยอำเภอสุไหงปำดี
หน่วยกู้ภัยฉัตรวำริน
จังหวัดปัตตานี จานวน 7 แห่ง
มูลนิธิร่วมบำเพ็ญกำรกุศลปัตตำนี
(ท่ง เต็ก เซี่ยง ตึ้ง)
มูลนิธิฮิลำลอะห์มัร ปัตตำนี
หน่วยกู้ชีพวำรี
สมำคมกู้ชีพกู้ภัย โพธิ์เงิน โคกโพธิ์

หมายเหตุ
8 เมืองหลัก ประกอบด้วย
1. อ.นรำธิวำส
2. อ.สุไหงโก-ลก
3. อ.ตำกใบ
4. อ.เมืองปัตตำนี
5. อ.เมืองยะลำ
6. อ.เบตง
7. อ.หำดใหญ่
8. อ.หนองจิก
5 เมืองเสริม ประกอบด้วย
1. อ.โคกโพธิ์ สมำชิก 20 คน
2. ต.นำประดู่ อ.โคกโพธิ์ สมำชิก
15 คน
3. อ.สำยบุรี
4. อ.เมืองสงขลำ
5. อ.สะเดำ

สรุปข้อมูลสรุปการช่วยเหลือ
อุบัติเหตุ ทาร้าย ใช้อาวุธ ระเบิด เพลิง ผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น
ทาง ร่างกาย ปืน
ไหม้ ฉุกเฉิน
ถนน
52
40
60
3
15
10

3
-

-

-

-

30
55
99
29
10
12

82
95
162
32
25
22

30

-

-

-

-

10

40

27
20
21

-

-

-

-

49
22
35

76
42
56

2

ลาดับ
ที่

5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อมูลนิธิ สมาคม

จังหวัดนราธิวาส จานวน 6 แห่ง
สมำคมกู้ภัยตี่ฮู่อ่องเอี่ยสำยบุรี
สมำคมกู้ชีพกู้ภัยตะลุโบะ
สมำคมกู้ชีพกู้ภยั สันติปัตตำนี
จังหวัดยะลา จานวน 8 แห่ง
มูลนิธิแม่กอเหนีย่ วยะลำ
มูลนิธิชมรมศูนย์กู้ชีพตลำดเก่ำ
มูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนีย่ งศำลเจ้ำแม่ทับทิม
มูลนิธิฮลิ ำลอะห์มรั สำขำบันนังสตำ
มูลนิธิแม่กอเหนีย่ วยะลำ สำขำอำเภอยะหำ
สมำคมกู้ชีพกู้ภยั คอกช้ำง
มูลนิธิกวนอิมเมตตำธรรมเบตง
หน่วยกู้ภัยอิควะห์รำมัน
รวม 21 แห่ง

สรุปข้อมูลสรุปการช่วยเหลือ
อุบัติเหตุ ทาร้าย ใช้อาวุธ ระเบิด เพลิง ผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น
ทาง ร่างกาย ปืน
ไหม้ ฉุกเฉิน
ถนน
33
40
30

2

-

-

-

22
40
27

55
80
59

70
20
40
24
20
45
115
20
735

1
6

-

-

-

82
15
30
23
37
30
30
25
712

152
35
70
47
57
75
146
45
1,453

4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ และการเชื่อมโยงสัญญาณ ดำเนินซ่อมแซม
และติดตั้งกล้องแบบ IP CAMERA ในพื้นที่ยะลำและปัตตำนี จำนวน 233 กล้อง ในเขตจังหวัดปัตตำนี จำนวน
10 ด่ำนตรวจ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV 80 กล้อง จังหวัดยะลำ จำนวน 14 ด่ำนตรวจ กล้อง CCTV 153 กล้อง
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับประชำชนและลดควำมรุนแรงในเขตพื้นที่
5. ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (ไฮเมท) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงไฮเมททั้งระดับควำมสูง 15 เมตร และ 12 เมตร โดยติดตั้งแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2561 จำนวน 82
ต้น โดยพื้นที่เป้ำหมำยได้ รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 4 อำเภอของ
จังหวัดสงขลำ เพื่อเพิ่มมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ นของประชำชนในเขตพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอ ซึง่ ดำเนินกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง จำนวน 82 ต้น จำแนกพื้นที่ดำเนินกำร ดังนี้
จังหวัดปัตตำนี ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมท ขนำดควำมสูง 15 เมตร จำนวน 20 ต้น และ
ขนำดควำมสูง 12 เมตร จำนวน 10 ต้น รวม 30 ต้น
จังหวัดยะลำ ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 15 เมตร จำนวน 13 ต้น และขนำด
ควำมสูง 12 เมตร จำนวน 8 ต้น รวม 21 ต้น
จังหวัดนรำธิวำส ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 15 เมตร จำนวน 7 ต้น
จังหวัดสงขลำ ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 15 เมตร จำนวน 8 ต้น และขนำด
ควำมสูง 12 เมตร จำนวน 8 ต้น รวม 16 ต้น
จังหวัดสตูล ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 12 เมตร จำนวน 8 ต้น รวม 8 ต้น
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ทั้งนี้ ดำเนินกำรส่งมอบงำนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 82 ต้น เพื่อเป็นมำตรกำรเสริมในกำรป้องกัน
กำรประกอบอำชญำกรรมและยังมีผลโดยตรงต่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของกองกำลังเจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆซึ่งคำดว่ำ
จะมีส่วนที่สำคัญในกำรลดควำมรุนแรงในเขตพื้นที่ที่กำหนดได้ในระดับหนึ่ง
6. ขยายผลการพัฒ นาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดำเนินกำรในพื้นที่ 80 หมู่บ้ำน
ได้แก่ จังหวัดนรำธิวำส จำนวน 29 หมู่บ้ำน จังหวัดปัตตำนี จำนวน 27 หมู่บ้ำน และจังหวัดยะลำ จำนวน
24 หมู่บ้ำน โดยมี 4 ขั้นตอนดำเนินกำร คือ กำรจัดอบรมวิทยำกร ที่จะเข้ำไปเพิ่มประสิทธิภำพ หรือศักยภำพ
ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือผู้นำกำรลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หรือ ผู้นำในหมู่บ้ำน
ให้ มีควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรจั ดทำแผน กำรระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนพัฒ นำชุมชนฉบับ นำร่องที่ทั นกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันให้มำกที่สุด และกำรให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเลือ กโครงกำรจำกแผนชุมชน โดย ศอ.บต.
สนับสนุนงบประมำณให้ดำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำว โดย แนวทำงกำรพัฒนำที่เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิดเองทำเอง
เป็ น กำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรแสดงควำมคิดเห็ นได้อย่ำงเสรี ลดควำมหวำดระแวงระหว่ำงกัน รวมทั้ง
สร้ำงควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพิ่มประสิทธิภ ำพคณะกรรมกำร
หมู่บ้ ำน ผู้ น ำสี่ เสำหลั ก ในกำรบริห ำรจั ดกำรแก้ไขปั ญ หำและพัฒ นำหมู่บ้ำน/ชุมชน ให้ มีควำมต่อเนื่ องยั่งยืน
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยให้กับหมู่บ้ำน/ชุมชน “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชำชนปลอดภัย”
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กลุ่มงานอานวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ดังนี้
1.1 กำรคุ้ มครองและส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนให้ แก่ ประชำชน “คลำยทุ กข์ ที่ ต้ นทำง” ส่ งผลให้ ประชำชน
มีควำมรู้สึกเข้ำถึงควำมเป็นธรรมได้ง่ำยและเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรคลำยทุกข์ ที่ต้นทำงที่ต้องกำรคลำยทุกข์
ให้กับประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์ ด้วยนักกฎหมำย ผู้ประสำนงำนประจำศำลยุติธรรม และนักบริกำร
ประจำเรือนจำ นักกฎหมำยอิสลำมประจำสำนัก งำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด สำหรับสื่อสำรและเป็น
สื่อกลำงระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับประชำชนด้วยภำษำมลำยูถิ่นเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก เป็นกำรคลำยทุกข์
ต้นทำงให้กับประชำชน ทำให้ประชำชนคลำยวิตกกังวล มีควำมรู้สึกเข้ำถึงควำมเป็นธรรมได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว
ทั่วถึงและเป็นธรรม และนอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้ประชำชนมีโอกำสร้องทุกข์ ร้องเรียนขอคำปรึกษำ ขอควำม
ช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และผ่ำนสำยด่วนอุ่นใจ ๑๘๘๐ ดังนี้
1.1.1 นักกฎหมำยผู้ประสำนงำนประจำศำลยุติธรรม

นาทวี
(เรื่อง)

รวม (เรื่อง)

สาเร็จ (เรื่อง)

4
5
6

ให้คำปรึกษำตำมที่ประชำชนร้องขอ
175 72
ให้ควำมช่วยเหลือหรือให้บริกำรแก่ประชำชน
73 84
ประชำสัมพั น ธ์หรือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บ 92 23
กำรให้ บ ริ ก ำรของหน่ ว ยงำนและข้ อ บั ง คั บ
กฎ ระเบียบ ต่ำงๆ ของศำล
บูรณำกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ 10
ปฏิบัติงำนตำมที่ประชำชนร้องขอ
14
ปฏิ บั ติ งำนอื่ น ๆตำมที่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ม อบหมำย 68 53
หรือสั่งกำร
รวม
432 232

นราธิวาส
(เรื่อง)

1
2
3

ปัตตานี
(เรื่อง)

เรื่องที่ให้บริการ
สงขลา
(เรื่อง)

ลาดับ

ยะลา
(เรื่อง)

ศาลประจาจังหวัด

66
59
10

51
340
๒๓

31
36
10

395
592
158

395
592
158

20
34

24
23

12
21
51

42
59
229

42
59
229

189

461

161

1,475 1,475
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1.1.2 นักบริกำรประจำเรือนจำ
รวม (เรื่อง)

สาเร็จ (เรื่อง)

2
32
112

14
180
689

14
180
689

434 346

404

467

330

3,488

179
108
115

103 80 92
98 100 77
125 115 98

5
21
98

87
136

3

-

105

389 644

625

รวม

อาเภอเบตง
(เรื่อง)

150
202
168

เรื่องที่ดาเนินการ

จังหวัดนราธิวาส
(เรื่อง)

จังหวัดสงขลา
(เรื่อง)

51

2
16
119

กลางยะลา
(เรื่อง)

976
805
824

กลางปัตตานี(เรื่อง)

976
805
824

กลางสงขลา(เรื่อง)

4
5
6

98
118
104

ให้คำปรึกษำตำที่ประชำชนขอคำปรึกษำ
94
ให้ควำมช่วยเหลือหรือให้บริกำรแก่ประชำชน 102
ประชำสัมพันธ์หรือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 99
กำรให้บริกำรของหน่วยงำนและข้อบังคับ กฎ
ระเบียบ ต่ำงๆ ของเรือนจำ
บูรณำกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ 2
24
ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ประชำชนร้องขอ
ปฏิ บั ติ งำนอื่ น ๆตำมที่ เจ้ ำหน้ ำ ที่ ม อบหมำย 68
หรือสั่งกำร

ลาดับ

1
2
3

อาเภอนาทวี
(เรื่อง)

เรือนจา

1.1.3 นักกฎหมำยอิสลำมประจำสำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด
1.1
1.2
1.3
2
2.1

ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
กำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท
ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดก
ให้ควำมช่วยเหลืออื่นๆตำมที่ประชำชนร้องขอ
กำรจัดโครงกำรของคณะกรรมกำรอิสลำม
กำรบูรณำกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ
ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ อื่ น ๆ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรอิ ส ลำมฯ
มอบหมำย
รวม

4
5
6
7

สาเร็จ (เรื่อง

1
2
3

รวม (เรื่อง)

เรื่องที่ให้บริการ

112
62
42

58
77
64

98
100
89

65
42
22

78
56
32

411
337
249

411
337
249

132
98
99
124

99
101
45
68

32
141
65
78

26
86
31
45

74
64
101
99

363
490
341
414

363
490
341
414

669

512

603

317

504

สงขลา
(เรื่อง)
สตูล
(เรื่อง)
ปัตตานี
(เรื่อง)
ยะลา
(เรื่อง)
นราธิวาส
(เรื่อง)

ลาดับ

สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจา
จังหวัด

2,605 2,605
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1.1.4 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

เรื่อง
จานวน (เรื่อง) ยุติ (เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ ระหว่างดาเนินการ (เรื่อง)
ร้องขอควำมช่วยเหลือ
3,687
3,656
91
28
ร้องพฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่รัฐ
3
2
67
1
แจ้งเบำะแส
2
1
50
1
อื่นๆ
9
9
100
0
รวม
3,701
3,674
99
30

1.1.5 สำยด่วนอุ่นใจ 1880 ของ ศอ.บต. ตลอด 24 ชั่วโมง
ลำดับ

ประเภท

จำนวน ร้อยละ

ผลกำรดำเนินกำร
ยุติเรื่อง ระหว่ำงดำเนินกำร

1.

แจ้งเบำะแส

1

๐.24

-

๑

2.

ขอควำมช่วยเหลือ

27

6.65

18

๙

3.

สอบถำมข้อมูล

376

๗๒.61

376

-

4.

ขอคำปรึกษำ

1

๐.24

1

-

5.

ข้อเสนอแนะ

1

๐.24

1

-

406

100

396
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รวม

1.2 การจั ดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สารพัน ธุกรรม (DNA) เพื่อแก้ไขปัญ หาบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.บูรณำกำรกับกรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย และคณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ฯวิทยำเขตหำดใหญ่ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรหรือไร้สัญชำติในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยกำรจัดเก็บสำรพันธุ กรรม (DNA) เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์จำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและคู่เทียบ ดังนี้
ดำเนินกำรที่จังหวัดยะลำ กลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 382 รำย จังหวัดปัตตำนี กลุ่มเป้ำหมำยจำนวน ๓๘๐ รำย
และจังหวัดนรำธิวำส กลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 248 รำย รวมทั้งหมด ๑,๐๑๐ รำย ขณะนี้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ได้ มี ผ ลกำรตรวจสำรพั น ธุ ก รรมแล้ ว จ ำนวน 141 รำย และส่ ง เอกสำรให้ อ ำเภอแล้ ว จ ำนวน ๑๓๕ รำย
และทำงอำเภอได้ออกเอกสำรสิทธิ์ทำงทะเบียนรำษฎร์ให้แก่ประชำชนแล้วจำนวน ๖ รำย
1.3 การสร้างความเข้าใจเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
1.3.1 บูรณำกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกภำยใต้
กฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี นักกฎหมำยผู้ประสำนงำน นักบริกำรประจำ
เรือนจำ นักกฎหมำยอิสลำมประจำสำนักงำนคณะกรรมอิสลำมประจำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมเป็นธรรม
ประจำจังหวัด/อำเภอ เครือข่ำยอำนวยควำมเป็นธรรมภำคประชำชน นักประชำสัมพันธ์และบริกำรประชำชน
บัณฑิตอำสำพัฒนำมำตุภูมิ และเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม
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จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 250 คน ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในกฎหมำยพิ เ ศษที่ บั ง คั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่
เช่ น พระรำชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย กำรศึ ก พ.ศ. 2457 พระรำชก ำหนดกำรบริ ห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจตนำรมณ์ในกำรนำพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
พ.ศ. 2551 มำบังคับใช้ และสำมำรถนำไปถ่ำยทอดสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับทรำบ
1.3.2 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนยุติธรรมทำงเลือกกับกฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดเทศบำล ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำ
ตำบล ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พนักงำนคุมประพฤติ เจ้ำหน้ำที่ยุติธรรมจังหวัด นักพัฒนำ
ชุมชน บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมจำนวนทั้งสิ้น 297 คน ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย
พิเศษในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เพิ่มมำกขึ้นสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้และทรำบถึงปัญหำ
กำรบังคับใช้กฎหมำยในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรประกำศใช้กฎหมำยพิเศษ พื้นที่กำรบังคับใช้ เจตนำรมณ์
และวัตถุประสงค์ของกำรใช้กฎหมำยพิเศษในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรบังคับใช้กฎหมำยในห้วงของกำร
เปลี่ยนผ่ำนที่รัฐบำลมีนโยบำยในกำรปรับลดพื้นที่กำรบังคับใช้พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินฯ
1.3.3 กิ จ กรรม 10 ปี กระบวนกำรยุ ติ ธ รรมจังหวัด ชำยแดนภำคใต้ “ย้ อนอดีต วิเครำะห์
ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนำคต” โดยมี หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม องค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและ
ประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวได้บทสรุปถึงกำรดำเนินงำนที่คณะกรรมกำร
อิสระเพื่อควำมสมำนฉัน ท์ (กอส.) ได้เสนอไว้และหน่วยงำนในพื้ นที่ได้นำมำดำเนินงำนประสบผลสำเร็จแล้ ว
ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ เช่น กำรพัฒ นำกระบวนกำรนิติวิทยำศำสตร์ในกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนต่ำงๆ
นำไปสู่กำรขยำยผลจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงมำดำเนินคดี กำรพัฒนำพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรจัดทำสำนวนคดีควำมมั่นคง เป็นต้น ซึ่งสำมำรถกำหนดทิศทำงในกำรอำนวยควำมเป็นธรรม กำรดำเนิน
กระบวนกำรยุติธรรม กำรนำเสนอแนวทำงที่จะนำไปสู่กำรดำเนินงำนกระบวนกำรยุติธรรมที่เปลี่ยนไปจำกปัจจุบัน
นำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในอนำคต
1.4 กิจกรรมอานวยความเป็นธรรมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
1.4.1 กำรแก้ไขปัญ หำที่ดินวำกัฟ (บริจำค) ในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี กรรมกำร
อิสลำมประจำจังหวัด กรรมกำรมัสยิด อีหม่ำม คอเต็บ บิหลั่น เจ้ำของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เจ้ำของ
สถำบั น ปอเนำะ เข้ำร่ วมหำรื อกำรแก้ไขปั ญ หำที่ดิน วำกัฟ ในพื้ นที่ ส ร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องที่ ดิน วำกัฟของมั ส ยิด
สถำนบั น ปอเนำะที่ยั งไม่มีแนวทำงปฏิบั ติที่ชัดเจนในกำรจดทะเบียนที่ดินวำกัฟต่อส ำนักงำนที่ ดินเป็นไปตำม
กฎหมำยและมีกำรออกเอกสำรสิทธิให้กับมัสยิด สถำบันศึกษำปอเนำะ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย ทั้งนี้ กำรสำรวจที่ดิน
วำกัฟในพื้ นที่ เป็ นไปอย่ำงชั ดเจนทั้ ง 5 จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ แบ่ งเป็ น 5 ประเภท ดั งนี้ 1.ที่ดิ นที่ มีเอกสำรสิ ทธิ์
จดทะเบียนเรียบร้อย 2.มีเอกสำรสิทธิ์หลักฐำนเรียบร้อย แต่ยังไม่มีกำรแบ่งแยกในส่วนที่มอบให้เป็นที่ดินวำกัฟ 3.ที่ดิน
ที่มีข้อพิพำท 4.ที่ดิน ไม่มีเอกสำรสิ ทธิ แต่สำมำรถออกเอกสำรสิทธิ์ได้ 5. ที่ดินอยู่ในพื้นที่สำธำรณะไม่สำมำรถ
จดทะเบี ย นได้ ซึ่ ง กำรลงพื้ น ที่ ท ำให้ ผู้ เข้ำร่ว มหำรือ มีค วำมเข้ำใจ มีค วำมสนใจที่ จะไปจดทะเบี ยนที่ ดิ น วำกั ฟ
ให้ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำยและมี ก ำรจดทะเบี ย นที่ ดิ น วำกั ฟ ต่ อ ส ำนั ก งำนที่ ดิ น เป็ น ไปตำมกฎหมำยและมี ก ำร
ออกเอกสำรสิทธิ์ให้กับมัสยิดแล้ว จำนวน 740 แห่ง
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1.4.2 อบรมหลักสูตร “กฎหมำยและกำรดำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ” โดยมี ผู้นำศำสนำ
(ประธำนชมรมอิหม่ำมและเลขำนุกำรชมรม) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ อำจำรย์และนักเรียน โรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เครือข่ำยภำคประชำสังคม 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม
จำนวนทั้งสิ้น 248 คน ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยเบื้องต้น กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรม รับรู้ช่องทำงในกำรเข้ำถึงสิทธิของตนเอง มีควำมเชื่อมั่นกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรม
1.4.3 ขับ เคลื่ อ นกำรให้ คำปรึกษำและให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ เพื่ อเสริม สร้ำงศั กยภำพแก่ ผู้ ห ญิ ง
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี กลุ่มเครือข่ำยผู้หญิงยุติควำมรุนแรงแสวงสันติภำพ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ผู้ อ ำนวยกำร เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ศู น ย์ ป ระสำนงำนส ำนั ก จุ ฬ ำรำชมนตรี ป ระจ ำภำคใต้ นั ก วิ ช ำกำรศำสนำอิ ส ลำม
ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศำลจังหวัด ดะโต๊ะศำลเยำวชนและครอบครัว จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนีและจังหวัด
ยะลำ กรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนีและจังหวัดยะลำ ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรสห
วิชำชีพต่ำงๆ เช่น สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สำนักงำนยุติธรรมจังหวัด บ้ำนพักเด็ก
และครอบครัว อัยกำรจังหวัด นักกฎหมำยอิสลำมประจำสำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัดนรำธิวำส
ปัตตำนีและจังหวัดยะลำ นักประชำสัมพันธ์ เครือข่ำยโฆษกชำวบ้ำน เข้ำร่วมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน องค์กรศำสนำ
อิสลำมและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อ งกับกำรคุ้มครองสตรีในพื้นที่สำมำรถบูรณำกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้งผู้หญิงที่มำขอรับบริกำรเกิดควำมเชื่อมั่น ไว้ใจ
และสำมำรถพูดคุยปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงเปิดเผยและได้รับควำมช่วยเหลือ จำกเครือข่ำย
ผู้หญิงได้อย่ำงรวดเร็ว
1.4.4 กำรจั ด พิ ม พ์ ค ำอธิ บ ำยหลั ก กฎหมำยอิ ส ลำมว่ำด้ ว ยครอบครัว และมรดก (ฉบั บ ศำล
ยุติธรรม) เล่ม 2 คำอธิบำยหลักกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยมรดก (ฉบับศำลยุติธรรม) ให้แก่ ผู้พิพำกษำประจำศำล
จั ง หวั ด สงขลำ สตู ล ปั ต ตำนี ยะลำ และนรำธิ ว ำส ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมประจ ำศำลจั งหวั ด สตู ล ปั ต ตำนี ยะลำ
และนรำธิว ำส กรรมกำรอิส ลำมในส ำนั กงำนคณะกรรมกำรอิ ส ลำมจังหวัดสงขลำ สตู ล ปั ตตำนี ยะลำ และ
นรำธิวำส ผู้นำศำสนำประจำมัสยิด ในพื้นที่จังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส นักเรียน นักศึกษำ
ในสถำบันกำรศึกษำในจังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส มีคู่มือซึ่งเป็นคำอธิบำยหลักกฎหมำย
อิสลำมว่ำด้วยมรดก (ฉบับศำลยุติธรรม) เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบคำอธิบำยหลักกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยครอบครัว
และมรดก ให้ผู้มีหน้ำที่ใช้ในกำรพิจำรณำชี้ขำดตัดสินปัญหำให้กับประชำชน รวมทั้งเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรให้แก่
สถำบันกำรศึกษำ ในกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.4.5 กำรสั ม มนำส่ งเสริ ม กำรเข้ ำถึ งควำมยุ ติ ธ รรมปั ญ หำกำรใช้ ก ฎหมำยอิ ส ลำมเพื่ อ กำร
คุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี อัยกำรจังหวัด ผู้แทนสำนักงำนอัยกำรคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และสตูล ดำโต๊ะยุติธรรม ผู้แทน
ศำลยุติธรรมประจำจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และสตูล ดำโต๊ะยุติธรรม ผู้แทน ศำลเยำวชนและครอบครัว
ประจ ำจั งหวั ดนรำธิว ำส ปั ต ตำนี ยะลำ และสตู ล ผู้ แทนจุ ฬ ำรำชมนตรี ส ำนั ก งำนอั ย กำรคุ้ม ครองสิ ท ธิแ ละ
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยภำค 9 ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน ผู้นำ
ศำสนำ กรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำและสตูล และผู้แทนเครือข่ำยสตรีภำคประชำ
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สังคมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วมสัมมนำ ซึ่งผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของปัญหำกำร
ใช้กฎหมำยอิสลำมในพื้นที่ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยอิสลำมกับกฎระเบียบของทำงรำชกำร
ปัญหำกำรคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็ กในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปัญหำกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับองค์กร
ที่ทำงำนด้ำนสตรี และหน่ วยงำนรำชกำร นำไปสู่ประเด็นที่ต้องแก้ไขปัญหำต่อไป เช่น กำรกำหนดอำยุขั้นต่ำ
ในกำรแต่งงำนของสตรี กำรจัดทำข้อมูลทำงทะเบียนครอบครัวและมรดกตำมกฎหมำยอิสลำม เป็นต้น
1.5 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรในกำรอำนวยควำมเป็นธรรมและช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำม
เสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่รัฐอันสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ดังนี้
1.4.1 กำรให้ควำมรู้และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบ
จำกกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่รัฐตำมระเบียบ กพต.ฯ ผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระทำ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำรงชีวิตประจำวันตำมหลักกำรศำสนำอิสลำมจำกกรรมกำร
อิ ส ลำมประจ ำจั ง หวั ด และได้ รั บ เงิ น ชดเชยในกำรช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยำจำกกำรถู ก ควบคุ ม ตั ว ตำมระเบี ย บ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำม
เสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ (ระเบียบ ก.พ.ต.) จำนวน ๔๖๔ คน
1.4.2 กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรปฎิบัติงำนตำมแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ
ผู้ ได้ รั บ ควำมเสี ย หำยและผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจำกกำรกระท ำของเจ้ ำหน้ ำที่ ข องรั ฐ ตำม ระเบี ย บ กพต. โดยมี
เจ้ำหน้ำที่เยียวยำประจำจังหวัด อำเภอและเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมเป็นธรรมประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ
เข้ำร่วมจำนวน 97 คน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่เยียวยำประจำจังหวัด อำเภอ และเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมเป็นธรรมประจำ
ศู น ย์ ด ำรงธรรมจั ง หวั ด อ ำเภอ ได้ รั บ ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ ทั ก ษะ ในกำรท ำงำน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์
กำรช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยำ วิ ธี ก ำรค ำนวณจ ำนวนวั น ที่ ค วบคุ ม ตั ว เพื่ อ จ่ ำ ยเงิ น ในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยำ
ตำมระเบียบ กพต.
1.4.3 กำรสำนสัมพันธ์ครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรม โดยมี ครอบครัวของผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ประกอบด้วยบิดำ มำรดำและบุตร เข้ำร่วมจำนวน ๔๐๐ คน
ซึ่งครอบครัวของผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำกกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในทุกมิติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว ได้ร่วม
สร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีหลังผ่ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐ
ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.4.4 กำรพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิตด้ ำนกำรส่ งเสริมอำชีพ ตำมทำงเลื อกของตนเองให้ กับผู้ ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยมี ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยอันเนื่องมำจำกควำมไม่สงบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ประมวลกฎหมำยวิ ธี พิ จ ำรณำควำมอำญำ เข้ ำ ร่ ว มจ ำนวน ๒๐๐ คน
ซึ่งครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบฯได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยกำรส่งเสริมอำชีพตำมทำงเลือกของตนเอง
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ทำให้มีกำรดำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข เหมำะสมตำมสภำพและสำมำรถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่ำง
ยั่งยืน
2. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ดำเนินกำร
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้ำนร่ำงกำย จำนวน 279 รำย
เป็นเงิน 40,345,000 บำท และด้ำนทรัพย์สิน จำนวน 183 รำย เป็นเงิน 20,518,348 บำท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,863,348 บำท และเยี่ยมเยียนเพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่อำศัยอยู่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 149 รำย
เสียชีวิต
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ประชาชน

เจ้าหน้าที่รัฐ

(ราย)

(ราย)

3
5
3
5
0
1
2
4
6
2
2
4
37

4
1
1
0
1
1
1
0
3
3
4
2
21

บาดเจ็บ
รวม

7
6
4
5
1
2
3
4
9
5
6
6
58

ประชาชน

เจ้าหน้าที่รัฐ

(ราย)

(ราย)

0
4
9
8
29
4
12
2
11
7
4
2
92

3
3
13
14
20
18
7
12
8
2
4
4
108

ทุพพลภาพ
รวม

3
7
22
22
49
22
19
14
19
9
8
6
200

ประชาชน

เจ้าหน้าที่รัฐ

(ราย)

(ราย)

0
1
2
0
0
0
0
4
1
0
0
0
8

0
4
0
4
2
0
1
0
0
2
0
0
13

รวม

0
5
2
4
2
0
1
4
1
2
0
0
21

งบประมาณ
การช่วยเหลือ
(บาท)
3,050,000
5,470,000
3,160,000
4,235,000
1,980,000
1,250,000
2,240,000
3,960,000
5,270,000
3,590,000
3,080,000
3,060,000
40,345,000

ทรัพย์สิน : บ้านเรือน/
อาคาร/ยานพาหนะ
พืชผลเกษตร (ราย)
0
41
23
13
5
13
0
21
0
37
30
0
183

งบประมาณ
การช่วยเหลือ
(บาท)
0
5,544,579
5,242,670
163,650
260,000
441,469
0
2,949,670
0
824,802
5,091,508
0
20,518,348

รวม
งบประมาณ
ทั้งหมด
3,050,000
11,014,579
8,402,670
4,398,650
2,240,000
1,691,469
2,240,000
6,909,670
5,270,000
4,414,802
8,171,508
3,060,000
60,863,348

กิจกรรมเยียวยำจิตใจครอบครัวจำกใจ ศอ.บต. ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ จำกจังหวัดปัตตำนี
ยะลำ นรำธิ ว ำส สงขลำ และสตู ล จ ำนวน 4 รุ่ น ๆละ 30 ครอบครั ว ๆละ 5 คน รวมทั้ ง สิ้ น 150 คน
เพื่อเพิ่มทักษะ สร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจ ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สิทธิกำรช่วยเหลือเยียวยำ เปิดโอกำสให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้ทรำบช่องทำงและแหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ
โดยเชิญ วิทยำกรที่ มีป ระสบกำรณ์ เป็ น ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกำรฟื้นฟู และเยียวยำจิตใจ จำกองค์กรแห่ งกำรเรียนรู้
เพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว และหวังสร้ำงควำมรัก มิตรภำพให้ครอบครัว ให้มีควำมพร้อมที่จะออกไปสร้ำง
ชุมชนที่ เข้ มแข็ งต่อ ไป และกิจ กรรมรวมพลคนเยี ยวยำ “รวมคน รวมใจ ก้ำวต่ อไป ด้ว ยใจแข็งแกร่ง ” โดยมี
บุ คลำกรผู้รับ ผิดชอบภำรกิจ กำรให้ ควำมช่วยเหลื อเยียวยำ และผู้ ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ ควำมไม่ส งบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลให้ บุ คลำกรผู้รับผิดชอบภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือเยีย วยำได้พัฒ นำทักษะ
และกำรสร้ำงทีมงำน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำงำนร่วมกัน และผู้ได้รับผลกระทบฯมีขวัญและกำลังใจ
ในกำรดำเนินชีวิตต่อไป
3. สนับ สนุ น กลุ่ม ผู้ร่ วมสร้า งสั น ติสุข ระดับ อาเภอ เป็น กำรบู รณำกำรร่ว มกันระหว่ำง ศอ.บต. และ
กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ (กอ.รมน. ภำค 4 สน.) ภำยใต้กรอบบูรณำกำรโครงกำร
พำคนกลับบ้ำน ศอ.บต. รับผิดชอบในขั้นตอนที่ 5 คือ กำรพัฒนำศักยภำพ คุณภำพชีวิต ของกลุ่มผู้ร่วมสร้ำงสันติ
สุข จำนวน 225 คน ดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและแนวทำงควำมร่วมมือของผู้ร่วมสร้ำงสันติสุขระดับ
อำเภอจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดนรำธิวำส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลำ ได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์
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ในแนวทำงกำรดำเนินงำนนโยบำยที่สำคัญ ในกำรขับเคลื่อนและกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้อย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ สนั บ สนุ น ทุ น กำรประกอบอำชี พ ให้ กั บ ผู้ ร่ ว มสร้ ำ งสั น ติ สุ ข ระดั บ อ ำเภอได้ มี ห ลั ก ประกั น
ในกำรไม่กลับไปสู่วงจรของกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวอย่ำงยั่งยืน และเพิ่มทักษะควำมรู้ ในกำรประกอบอำชีพ เกษตร ปศุสัตว์ ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่
พันธ์เนื้อ จำนวน 3 โรงเรือนๆละ 10,000 ตัว รวมทั้ง จัดที่พักชั่วครำวสำหรับสมำชิกที่ไม่สำมำรถกลับสู่ชุมชน
ณ บ้ำนท่ำสู ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตำนี จำนวน 30 หลัง ปัจจุบันมีสมำชิกโครงกำรพำคนกลับบ้ำน
(ประเทศเพื่อนบ้ำน) มำพักอำศัย จำนวน 105 รำย
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กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน
1. สร้ า งค วาม เข้ าใจต่ อน โยบ ายการแก้ ไ ขปั ญ ห าจั ง ห วั ด ช ายแด น ภ าค ใต้ ด ำเนิ น กำร
จัด นั กประชำสั มพั น ธ์และบริ กำรประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้แก่ หน่ว ยงำนรำชกำรใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ โรงพยำบำลประจำอำเภอ สถำนี
ตำรวจระดับอำเภอ ศำล และสำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด โดยมี นักประชำสัมพันธ์และบริกำร
ประชำชน จำนวน 148 คน ส่งผลให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ นโยบำยสำคัญของรัฐในเชิงรุก ที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้ทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ประชำชน
ในพื้นที่เกิดกำรยอมรับและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ ำหน้ำที่รัฐ รวมทั้งเกิดควำมพึงพอใจในกำรดำเนินงำน
ของภำครัฐ และประชำชนมีควำมเข้ำใจต่อนโยบำยของรัฐ และสนับสนุนกับกำรดำเนินงำนของภำครัฐมำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ดำเนินกำรเพิ่มศักยภำพกำรทำงำนของนักประชำสัมพันธ์ ส่งผลให้นักประชำสัมพันธ์มีควำมเข้ำใจต่อนโยบำย
กำรแก้ ไขปั ญ หำและพั ฒ นำจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ และนโยบำยส ำคั ญ ของภำครั ฐ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ลั ก ษณะเฉพำะทำงวั ฒ นธรรมและกำรด ำเนิ น ชี วิต ของประชำชน ชุ ม ชน นั ก ประชำสั ม พั น ธ์ส ำมำรถผลิ ต สื่ อ
ประชำสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร และบริ ก ำร ทั้ ง เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ รวมถึ ง อ ำนวยควำมสะดวก
แก่ป ระชำชนที่ มำติดต่อรำชกำรในหน่ วยงำนที่ ประจำอยู่ และกำรดำเนินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ ร่วมกับ
หน่วยงำนในพื้นที่
2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดำเนิ นกำรกิจกรรมผลิตสื่อประชำสัมพันธ์สนองนโยบำยประชำรัฐสร้ำงสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ประชำชนทั้งในและนอกพื้ น ที่ ได้รั บ รู้ ข่ำวสำรกำรประชำสั มพัน ธ์ผ ลกำรดำเนินงำนที่ มีกำรปฏิรูปหลำยๆด้ำน
ของ ศอ.บต. ที่ ส อดคล้ องกับ นโยบำยของรัฐบำลที่มีกำรพัฒ นำที่ มีเสถียรภำพและเจริญ เติบโต มีควำมเข้ำใจ
ในภำพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และภูมิภำคอื่น และได้รับรู้ข่ำวสำรกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของ ศอ.บต. ครบถ้วนรอบด้ำนและเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่ เป็นจริง พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุน
กำรดำเนิน งำนของภำครัฐ กิจกรรมผลิตสื่อโทรทัศน์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 สถำนีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และสถำนีวิทยุโทรทัศน์
กองทั พบก ช่ อง 5) ประชำชนทั้ งในและต่ำงประเทศ รับ รู้ถึ งนโยบำยของรัฐ บำลและยุทธศำสตร์ที่เกี่ ยวข้อ ง
หลักกำร มีส่ว นร่วมในกำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ โดยยึดหลั กพื้ นที่และประชำชนเป็ นศูนย์กลำง รับรู้ผ ลกำร
ดำเนินงำนของ ศอ.บต. ให้กำรสนั บสนุน ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่ จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้และยังนำข้อมูลข่ำวสำรในเชิงบวกของพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ได้
อย่ ำ งถู ก ต้ อ ง และกิ จ กรรมบู ร ณำกำร กำรขั บ เคลื่ อ นกำรแก้ ไ ขปั ญ หำจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ ผ่ ำ นสื่ อ
วิทยุกระจำยเสียง ประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ติดตำมรับฟังรำยกำรวิทยุ ศอ.บต. และทำงสถำนี
วิทยุเครือข่ำยได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง ได้รับควำมบันเทิงและมีส่วนร่วมกับรำยกำรในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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3. เสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย ดังนี้
3.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงภำวะผู้นำแก่นักเรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยตำมระบอบประชำธิปไตย
เพื่อควำมเป็ นพลเมืองที่ดีแก่โรงเรียนเป้ำหมำย 90 แห่ง และนักเรียนในสถำนศึกษำเป้ำหมำย จำนวน 3,135 คน
กิจกรรมเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำแก่นักเรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยตำมระบอบประชำธิปไตยเพื่อควำมเป็น
พลเมืองที่ดี ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรศึกษำในสถำนศึกษำเป้ำหมำย เป็นกิจกรรมที่
ศอ.บต. ได้ให้ควำมสำคัญต่อ เยำวชน กำรศึกษำ ในพื้นที่ เนื่องจำกในกำรแก้ปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้จำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและบูรณำกำรจำกหลำยๆ ภำคส่วนในกำรร่วมมือกัน กิจกรรมดังกล่ำว เป็นกำร
ร่วมมือกันระหว่ำง ศอ.บต. กอ.รมน.ภำค 4 สน. หน่วยเฉพำะกิจสันติสุข สำนักงำนกำรศึกษำเอกชน วิทยำกร
สั น ติ ศึ ก ษำ โครงกำรสำนใจไทยสู ใจใต้ ร่ ว มกั น วำงแผนกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด กิ จ กรรมนั้ น มี
ประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด กระบวนกำรของกิจกรรมเป็นกำรอบรม กิจกรรม
ทุกช่วงขั้นตอนจะมีทั้งวิทยำกรบรรยำยให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อต่ำงๆ เช่น “สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชำยแดนใต้ แ ละกำรอยู่ ร่ ว มกั น อย่ ำงสั น ติ สุ ข ” หรือ “ทิ ศ ทำงกำรแก้ ปั ญ หำและพั ฒ นำจั งหวั ด ชำยแดนใต้ ”
เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำใจในสั งคมปั จ จุ บั น กำรปรั บ ตั ว ให้ ถู ก ต้ อ งและเหมำะสมกั บ สภำพแวดล้ อ ม
ในปัจจุบันรวมไปถึงกำรใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข นอกจำกนี้กระบวนกำรมีกำรกิจกรรมโดยวิทยำกรกลุ่มร่วม
ให้ควำมรู้ในหัวข้อต่ำงๆ เช่น บทเรียนกำรทำควำมรู้จัก กำรสื่อสำรอย่ำงสันติ มิติสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำวะผู้นำเชิงบวก
กำรบริห ำรควำมขัดแย้ งท่ำมกลำงสั งคมพหุ วัฒ นธรรม เป็นต้น และส่ งผลให้ เกิดทักษะกำรเรียนรู้ กำรทำงำน
ด้วยกัน สร้ำงควำมสำมัคคี กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่ นได้ด้วยกำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่วนของกิจกรรมอบรมที่ดำเนินกำร
โดยวิทยำกรกลุ่ มสั น ติศึกษำได้จัด กิจ กรรมสันติวิธิในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรสำนเสวนำ พื้ นที่ ควำมปลอดภั ย
ดอกไม้หลำกสี กระดำษมหั ศจรรย์ เป็นต้น กิจกรรมต่ำงๆ จะเป็นกิจกรรมที่ถอดบทเรียนเพื่อกำรคิดวิเครำะห์
กำรใช้สติ เหตุผลหรือข้อเท็จจริงในกำรแก้ไขปัญหำหรือปัญหำควำมขัดแย้งในลักษณะต่ำงๆ กำรใช้หลักสันติวิธี
ในกำรดำเนินชีวิต และวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่ สุดคือกำร ใช้หลักสันติวิธีในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในเรื่องต่ำงๆ
เช่น กำรแก้ปัญหำควำมไม่สงบ ควำมขัดแย้ง ควำมไม่เข้ำใจกำรอคติและทัศนคติที่ไม่ดี ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้สำมำรถ
แก้ ไขได้ ห ำกเรำใช้ห ลั ก สั น ติ วิธี ตลอดระยะเวลำของกำรท ำกิ จกรรมในกำรอบรม ทำงคณะผู้ จัด ท ำกิ จกรรม
และคณะวิทยำกรจะมีกำรประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรมจำกพฤติกรรมของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
กิจ กรรมให้ มี ค วำมเหมำะสมกั บ ผู้ เข้ำร่ ว มกิจ กรรม และท ำให้ เกิ ด ประสิ ท ธิผ ลต่ อ ควำมคิ ด และพฤติ ก รรมที่ ดี
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกที่สุด ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนกิจกรรม
3.2 กิจกรรม เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำร ครู แกนนำนักเรียน หัวข้อเรื่อง “คำพ่อสอนสู่กำร
เป็นพลเมืองไทย” ในสถำนศึกษำเป้ำหมำย 90 แห่ง และสถำนศึกษำมัธยมของรัฐ 46 แห่ง จำนวน 4 รุ่นๆละ
263 คน รวม 1,052 คน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเยำวชนกับหน่วยงำนของรัฐ
และกำรสร้ำงพื้นที่สังคมพหุวัฒธรรมให้กับเยำวชนในสถำนศึกษำของพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้เยำวชน
ได้ เรี ย นรู้ ทั ก ษะทำงประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข เกิ ด ทั ก ษะกำรอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม
พหุวัฒ นธรรม ศอ.บต. เดินหน้ำขับเคลื่อนกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรศึกษำในสถำนศึ กษำทั้งรัฐ
และเอกชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงต่อเนื่อง นำเยำวชนแกนนำของโรงเรียนเข้ำอบรมในหัวข้อ “คำพ่อ
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สอนสู่กำรเป็นพลเมืองไทย” เยำวชนนำควำมรู้ไปต่อยอดแก่เพื่อนในสถำนศึกษำ ให้รู้รักและเข้ำใจกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.3 กิ จ กรรม อบรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและสร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั น สิ่ ง เสพติ ด ต่ อ นั ก เรี ย น
ในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ ำหมำย โดย ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภำค 4 สน.เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจถึงหลักคุณธรรม
จริยธรรม เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกำรทำงำนของรัฐบำล สร้ำงเครือข่ำยในสถำนศึกษำ และให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน
ภำครั ฐ ในกำรแก้ ไขปั ญ หำควำมขัด แย้ งโดยสั นติ วิธีมี กลุ่ ม เป้ ำหมำยจำกสถำนศึ กษำเป้ำหมำยเข้ำร่ว มจ ำนวน
1,352 คน
3.4 กิจกรรม ประเมินกำรกำรันตีสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยภำยใต้ “โรงเรียนดีศรี จชต.” ดำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพแกนนำประชำธิปไตยฯ และหน่วยงำนกำรศึกษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ภำยใต้โครงกำรติดตำมประเมินผล “กำรันตี” สถำนศึกษำเป้ำหมำย “โรงเรียนดี ศรีจชต.” เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต.
ได้ให้ควำมสำคัญต่อ เยำวชน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมถึงกำรศึกษำ ในพื้นที่ เนื่องจำกในกำรแก้ปัญหำควำม
ไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้จำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและบูรณำกำรจำกหลำยๆภำคส่วนในกำรร่วมมือกัน กิจกรรม
ดังกล่ำว เป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำง ศอ.บต. กอ.รมน.ภำค 4 สน. สำนักงำนกำรศึกษำเอกชน วิทยำกรสันติศึกษำ
โครงกำร “สำนใจไทยสูใจใต้” ร่วมกันวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ กำรจัดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภำพบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสูงสุด กระบวนกำรของกิจกรรมเป็นกำรอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน ในกำร
ทำกิจกรรมทุกช่วงขั้นตอนจะมีทั้งวิทยำกรบรรยำยให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อต่ำงๆ เช่น “อบรมเชิงปฏิบัติกำร
หัวข้อ “กำรสื่อสำรอย่ำงสันติ” หรือ สังคมพหุวัฒนธรรม และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ” เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสังคมปัจจุ บันกำรปรับตัวให้ถูกต้องและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบันรวมไปถึงกำรใช้ชีวิต
ในสั งคมอย่ ำงมีค วำมสุ ข นอกจำกนี้ กระบวนในกำรกิ จกรรมยั งมี วิท ยำกรกลุ่ มที่ เป็ น กำรท ำกิจกรรมร่วมกั น
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด ในหัวข้อต่ำงๆ เช่น มิติสัมพันธ์เสริมสร้ำงแกนนำประชำธิปไตย เรำต่ำงเป็นเพื่อนกัน
เป็นต้น กิจกรรมเหล่ำนี้จะเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทำร่วมกัน ส่งผลให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ กำรทำงำน
ด้วยกัน สร้ำงควำมสำมัคคี กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ด้วยกำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมี นักเรียนในสถำนศึกษำเป้ำหมำย
เข้ำร่วม จำนวน 950 คน
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และโลกมุสลิม ดังนี้
4.1 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำนและโลกมุสลิม ดำเนินกำรเดินทำงเยือนรัฐเปอร์ลิส
รัฐเปรัค รัฐปินัง และกรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศซำอุดิอำระเบีย ประเทศ
ปำกีสสถำน ประเทศญี่ปุ่น และสำธำรณรัฐประชำชนจีน สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีงำมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ
ในต่ ำ งประเทศที่ มี บ ทบำทหลั ก ในกำรดู แ ลให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ คนไทยในจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ ที่ พ ำนั ก
อยู่ในต่ำงประเทศ และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรไทยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อขยำยกำรตลำด
สินค้ำของประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ออกสู่ตลำดต่ำงประเทศ
4.2 ต้อนรับคณะเอกอัครรำชทูตนำนำชำติ ประจำประเทศไทย ได้แก่ คณะผู้แทนสหรำชอำณำจักร
(สถำนเอกอัครรำชทูตสหรำชอำณำจักรประจำประเทศไทย) ได้รับควำมพึงพอใจในกำรชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ค วำมไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ รวมทั้ งกำรด ำเนิ น กำรแก้ ไขปั ญ หำ
และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ คณะอัครรำชทูตที่ปรึกษำสถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจำประเทศ คณะได้รับทรำบ
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ถึงกำรจัดกำร ให้ประชำชนมีคุณภำพที่ดี สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมนโยบำยโครงกำรเมืองต้นแบบ สำมเหลี่ยม
มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ เศรษฐกิ จ สั ง คม เพื่ อ ให้ มี ก ำรลงทุ น
จำกภำคเอกชน สำมำรถสร้ ำงงำนและสร้ ำงรำยได้ให้ กับ คนในพื้ น ที่ ต่อไป และคณะเอกอัค รรำชทู ตประเทศ
มำเลเซียคณะได้รับทรำบถึงกำรดำเนินงำนของรัฐบำล เช่น กำรส่งเสริมเยำวชนเหล่ำนี้ให้มีอำชีพ โดยได้สร้ำง
รำกฐำนแก่ พี่ น้ อ งประชำชนให้ มี คุ ณ ภำพที่ ดี สร้ ำงอำชี พ สร้ ำ งรำยได้ ตำมนโยบำยโครงกำรเมื อ งต้ น แบบ
สำมเหลี่ ย ม มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ให้ ก ำรต้ อ นรับ องค์ ก รระหว่ำ งประเทศ ได้ แ ก่ คณะ OIC มี ค วำมเข้ ำใจและ
เห็นถึงควำมจริงใจของรั ฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ และประชำชนในพื้นที่ให้ควำมร่วมมือกับรัฐบำล เพื่อนำควำม
สันติสุขสู่พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ชื่นชมนโยบำยและควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ในด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ สังคมและวัฒ นธรรม ไม่ส นับสนุนกำรแบ่งแยกดินแดน และกำรเรียกร้อง
อิสรภำพ และพร้อมให้กำรสนับสนุนรัฐบำลในกระบวนกำรเจรจำพูดคุยสันติสุข ผู้แทนจำกธนำคำรโลก (World Bank)
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกับประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ วัฒ นธรรม และสังคม
มีคุณภำพกำรเป็ นอยู่ ที่ดีขึ้นผู้ แทนจำกองค์กำรช่วยเหลื อเด็กระหว่ำงประเทศ (Save the Children International)
คณะได้ทรำบถึงกำรช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ สิทธิเด็กของทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นเด็กกลุ่มชำยขอบ เด็กถูกทิ้ง
เด็กยำกจน รวมถึงเด็กที่ครอบครัวได้รับ ผลกระทบจำกเหตุ กำรณ์ ควำมไม่ส งบมุ่งให้ เด็กและเยำวชนมีโอกำส
ทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นอยู่และมีมำตรฐำนชีวิตที่ดีขึ้น ภำยใต้แนวทำงของสหประชำชำติ ผู้แทนจำกองค์กำรทุน
เพื่ อ สหประชำชำติ ประจ ำประเทศไทย (UNICEF) สำมำรถเข้ ำ ใจถึ งกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนของรั ฐ
ในกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชนและสร้ำ งควำมสงบสุ ข ใน 3 จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ รับ ทรำบ
กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กในทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เด็กปฐมวัย
และกลุ่มเยำวชน เพื่อปรับปรุงมำตรฐำนภำวะโภชนำกำรสำหรับเด็กกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนำ
คุณภำพที่พักพิงและที่อยู่อำศัยของพวกเขำ และเชื่อว่ำกำรศึกษำนั้น มีบทบำทมำกในด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และพัฒนำคุณชีวิตของประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในอนำคตต่อไป คณะ UNDP คณะได้รับทรำบ
ข้อมูลและภำพรวมเกี่ยวกับภำรกิจในกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ พหุสังคม และวัฒนธรรม
ในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้กับเยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
และคณะ ICR ได้ให้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น ทำให้ทุกคนเริ่มเห็น ควำมสำคัญของกำรร่วมมือกัน ส่วนหนึ่งลดลง
เป็น ผลมำจำกควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือของพี่น้องประชำชนในพื้นที่ที่ช่วยกันดูแลบ้ำนเมืองร่วมกับภำครัฐ
ให้อยู่อย่ำงปกติสุขต่อไป
รวมทั้ง บุคคลสำคัญทั้งในและต่ำงประเทศ ได้แก่ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ นำคณะกำรจี ประเทศ
ปำกีสถำน คณะได้รับทรำบด้ำนกำรดำเนินงำนในกำรจัดกำร ให้ประชำชนมีคุณภำพที่ดี สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
ตำมนโยบำยโครงกำรเมืองต้นแบบ สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัด สื่อมวลชนตุรกี คณะได้
ศึ ก ษำเรี ย นรู้ ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ข องพี่ น้ อ งประชำชน โดยเฉพำะพื้ น ที่ จั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ ที่ มี ค วำม
หลำกหลำยทำงด้ำนวัฒ นธรรม เชื้อชำติ ศำสนำ ตลอดจนกำรช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน ระหว่ำงรัฐบำลกับ
ประชำชน เพื่อให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และเป็นสังคมที่น่ำอยู่ สื่อมวลชนจำกซำอุดิอำระเบีย ได้รับทรำบ
ข้อมูลและภำพรวมเกี่ยวกับภำรกิจ ในกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อได้นำไปประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อไป บริษัท China Energy (ประเทศไทย) จำกัด
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คณะได้หำรือแนวทำงกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน พลังงำน กำรพัฒนำเมืองต้นแบบ นิคมอุตสำหกรรม เพื่อ
กำรผลิตสินค้ำฮำลำล และสร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที่ ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและเสริมสร้ำงงำนสร้ำงเศรษฐกิจใน
ภำพรวม คณะนักธุรกิจจำกซำอุดิอำระเบีย คณะได้ ให้ ค วำมสนใจสิ น ค้ ำ ในพื้ น ที่ เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง จะเป็ น ตั ว แทน
ในกำรนำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทย กลับไปต่ อยอดและจำหน่ำยในประเทศของตนเอง เพรำะนอกจำกจะเป็นกำร
เปิดตลำดสินค้ำของไทยแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศซำอุดิอำระเบียอีกด้วย
มูลนิธิ The way to Happiness ได้รับทรำบถึงกำรดำเนินของ ศอ.บต. นั้นเป็นหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ดูแลพี่น้อง
ประชำชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ต้องดูแลซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก และบริษัท
DUTA KElANA ประเทศมำเลเซีย คณะมีควำมต้องกำรที่จะนำกลุ่มแรงงำนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน
5,000 - 10,000 คน ไปทำงำนที่บริษัทของตนเป็นระยะเวลำ 3 เดือน โดยทำง ศอ.บต. จะอำนวยควำมสะดวก
ในด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้กลุ่มแรงงำนที่จะเดินทำงไปทำงำนนั้น มีกำรกำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนยำกไร้ กลุ่มผู้ที่สูญเสียหัวหน้ำครอบครัว จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในพื้นที่ และกลุ่มผู้ที่มีทักษะทำงด้ำนกำรทำหมอน
4.3 กำรช่ ว ยเหลื อ คนไทยที่ ต กทุ ก ข์ ได้ ย ำกและให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ด้ ำ นมนุ ษ ยธรรมแก่ ค นไทย
ในต่ ำงประเทศ ซึ่ ง คนไทยที่ ได้ รั บ ควำมเดื อ ดร้อ นในต่ ำ งประเทศได้ รับ ควำมช่ ว ยเหลื อ และมี ค วำมพึ ง พอใจ
ในกำรได้รับ ควำมช่วยเหลื อจำกทำง กองกิจกำรต่ำงประเทศ ศอ.บต. และมีกำรกระจำยข่ำวสำรจำกผู้ที่ได้รับ
กำรช่วยเหลือไปยังบุคคลที่รู้จักหรือในหมู่บ้ำนใกล้เคียง
4.4 เสริ ม สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ กั บ นั ก ศึ ก ษำไทยจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ ทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ
ด ำเนิ น กำรอบรมวิ ช ำกำรเพื่ อ คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ เพื่ อ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำของ
มหำวิทยำลัยอิสลำมแห่ งมำดีนะห์ ประเทศซำอุดิอำระเบีย โดยมี นักศึกษำไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ที่ ส มั ค รขอรั บ ทุ น จ ำนวน 500 คน มหำวิ ท ยำลั ย อิ ส ลำมแห่ ง มำดี น ะห์ ประเทศซำอุ ดิ อ ำระเบี ย
เป็ น มหำวิ ท ยำลั ย ของรั ฐ บำลซำอุ ดิ อ ำระเบี ย ภำยใต้ ก ระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ประกอบด้ ว ย 5 คณะ ได้ แ ก่
คณะนิติศำสตร์อิส ลำม คณะศำสนศำสตร์ คณะอัลกุรอ่ำนและศำสนศำสตร์ คณะวจนศำสตร์ และคณะอักษร
ศำสตร์ (ภำษำอำหรั บ ) รั ฐ บำลซำอุดิ อำระเบี ย โดยมหำวิท ยำลั ย อิส ลำมแห่ งมำดี น ะห์ ได้ ม อบทุ น กำรศึ กษำ
ให้กับนักเรียนไทย และนักศึกษำไทยมำเป็นเวลำนำน และได้ระงับกำรให้ทุนกำรศึกษำให้กับประเทศไทยเมื่อปี
2545 จนถึ งปี 2555 เนื่ อ งจำกปั ญ หำควำมสั ม พั น ธ์ระหว่ำงไทยกั บ ซำอุ ดิ อำระเบี ย ทุ น กำรศึ ก ษำดั ง กล่ ำว
เป็นทุนกำรศึกษำที่สนับสนุนตลอดหลักสูตร 4 ปี และมีสวัสดิกำรให้กับนักศึกษำอย่ำงครอบคลุม อำทิ ค่ำเล่ำเรียนฟรี
(ค่ำหนังสือ และค่ำบำรุงรักษำต่ำงๆ) ค่ำหอพัก สนับสนุนค่ำโดยสำรเครื่องบิน (ไป-กลับ) ให้เดินทำงกลับมำเยี่ยม
ครอบครัวและญำติปีละ 1 ครั้ง สวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล และสนับสนุนให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์คนละ 1 ครั้ง
ปั จ จุ บั น มีนั กศึ กษำไทยศึกษำอยู่ จ ำนวน 274 คน ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็ น นั กศึกษำที่ มีภู มิล ำเนำอยู่ในพื้ น ที่ จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ งำนชุมนุมศิษย์เก่ำและสำนสั มพันธ์นักศึกษำไทยในต่ำงประเทศ โดยมี ศิษย์ เก่ำต่ำงประเทศ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วมจำนวน 500 รำย นักศึกษำศิษย์เก่ำที่จบจำกต่ำงประเทศเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
เสวนำรับฟังกำรบรรยำยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศำสตร์กำรสนับสนุนกำรศึกษำของนักศึกษำไทย
มุสลิมในต่ำงประเทศ และกำรอภิปรำยกลุ่มระดมควำมเห็น เพื่อนำข้อเสนอมำประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติใน
ปีงบประมำณต่อๆไป และนำข้อมูลจำกข้อเสนอต่ำงๆ นำเสนอให้สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อนำไปปรับ
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ยุทธศำสตร์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป นักศึกษำศิษย์เก่ำเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรมหกรรมกำรศึกษำ สำหรับนักศึกษำ
ไทยที่มีควำมสนใจและประสงค์จะศึกษำต่อในต่ำงประเทศ เพื่อเป็นแนวทำงกำรแนะนำและแนวทำงช่องทำง
กำรศึกษำต่อในประเทศต่ำงๆ โดยมีนักเรียนและนักศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก
นอกจำกนี้ ได้ให้ ผู้ป ระกอบกำรในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดนิทรรศกำร เพื่อนำเสนอทิศทำงกำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจในอนำคต และโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรศึกษำต่อในต่ำงประเทศของนักศึกษำ
กิจกรรมค่ำยอบรมภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน อินโดนีเซีย อังกฤษ และอำหรับ) โดยมี นักเรียน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 และนั ก เรี ย นที่ ป ระสงค์ จ ะไปเรี ย นต่ อ ในต่ ำงประเทศเข้ ำ ร่ว มจ ำนวน 800 คน
สร้ำงเยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้มีโอกำสพัฒ นำตนเองในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรพูด ฟัง
อ่ำน เขีย น หรือแม้แต่ทักษะในด้ำนอื่น ๆ และยังเป็นกำรเรียนรู้วัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงทัศนคติ
ตลอดจนเพื่อวำงแนวทำงกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพต่อไปในอนำคต กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษและพัฒนำ
ควำมเป็ น ผู้ น ำของกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษำไทยในตอนเหนื อ ของประเทศมำเลเซี ย ครั้ ง ที่ 5 โดยมี นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ 5 เข้ำร่วมจำนวน 80 คน และนักศึกษำไทยในต่ำงประเทศเข้ำร่วมจำนวน 80 คน
ส่งผลให้นักเรียนได้รับทักษะด้ำนภำษำทั้งหมด 4 ภำษำ ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรอ่ำน เขียน พูด และกำรฟัง นักเรียน
ได้ ฝึ ก ทั ก ษะในกำรสื่ อ สำร และน ำมำประยุ กต์ ในชีวิต ประจำวัน ได้ นั กเรีย นได้เรีย นรู้กำรสร้ำงแรงบั น ดำลใจ
ในกำรพั ฒ นำด้ ำนภำษำอั งกฤษ และกล้ ำแสดงออกต่ อ หน้ ำ สำธำรณชน และสำมำรถเรีย นรู้ ก ำรอยู่ ร่ว มกั น
และสร้ำงควำมสำมัคคี ในหมู่คณะและเสริม สร้ำงคุณ ธรรมจริยธรรม ผลกำรประเมิน ควำมพึ งพอใจผู้ เข้ำร่ว ม
โครงกำรร้ อ ยละ 7 3 .4 0 และมี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มดั ง กล่ ำ วมี ค วำมป ระสงค์ ที่ จะศึ ก ษ ำ ต่ อ ใน ต่ ำ งป ระเท ศ
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดทำฐำนข้อมูลนักศึกษำไทยในต่ำงประเทศเพื่อควำมมั่นคง ซึ่งนักเรียน นักศึกษำไทย
ในต่ำงประเทศ สำมำรถลงทะเบี ยนออนไลน์ได้กิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่ มศูนย์ประสำนงำน สำมำรถลงทะเบียน
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนเว็บไซต์ อัพเดทข่ำวประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนผ่ำนเว็บไซต์ อัพเดทภำพกิจกรรม
ทุกๆกิจกรรมผ่ำนเว็บไซต์ มีกระทู้ (ถำม - ตอบ) สำหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรศึกษำ หรือด้ำนอื่นๆ
สำมำรถนำข้อมูลที่นักเรียน นักศึกษำลงทะเบียน ใส่ในระบบฐำนข้อมูลของ ศอ.บต.
4.5 ประสำนทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำไทยจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในต่ำงประเทศด้ำนควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรศึกษำกับมหำวิทยำลัยขององค์กรอิสลำมอินโดนีเซีย (Muhammadiyah) โดยมี นักเรียนที่สนใจศึกษำต่อทุนฯ
จำนวน 50 คน โดยเป็ น ควำมร่ วมมือระหว่ำงศอ.บต. และองค์กร Muhammadiyah สำธำรณรัฐอินโดนี เซีย
เพื่อมอบทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีแก่นักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ได้ไปศึกษำต่อในคณะ
หรือสำขำวิชำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย องค์กร Muhammadiyah ทั้ง 13 แห่ ง เพื่อกระชับควำมสัมพันธ์อันดี
ในระดับประชำชน ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนไทยมุสลิม
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้นำควำมรู้ที่ได้รับกลับมำพัฒนำพื้นที่และประเทศชำติให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป
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กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ให้แก่ โรงเรียนพระรำชดำริของสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน ในสังกัดกองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน โรงเรียนคู่ขนำน 56 โรง โรงเรียนขยำยโอกำส 108 แห่ง และสถำนศึกษำสังกัดเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 118 แห่ง โดยมี นักเรียน จำนวน 19,237 คน ครู 1,617 คน
รวมทั้งสิ้น 20,854 คน โดยดำเนิน กำรพัฒ นำคุณ ภำพโรงเรียนพระรำชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี” โดยมี ครูที่สอนวิชำภำษำไทย และวิชำคณิตศำสตร์ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ของโรงเรียนในเครือข่ำย
พระรำชดำริฯ จำนวน 55 แห่ง ประกอบด้วย ครูในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย
เข้ำร่วมกำรพัฒนำฯ จำนวน 200 คน เพื่อระดมกำรเพิ่มทักษะกำรเรียนรู้ และเป้ำหมำยที่ต้องกำร คือ กำรเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำเพื่อสนองแนวพระรำชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คือ ต้องกำรให้ปลูกนิสัย
รักกำรอ่ำนเนื่องจำกกำรอ่ำนช่วยทำให้เกิดจินตนำกำร นำไปสู่กำรกระตุ้นศั กยภำพในกำรคิด วิเครำะห์ จนทำไปสู่
กำรคิดสร้ำงสรรค์ต่อไป เสริมเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ (ครูประถมปีที่ 3 - 4)
โดยมี ครูสอนภำษำไทย ร.ร.ละ 2 คน ร.ร.ในเครือข่ำยพระรำชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี จำนวน 55 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน อบรมพัฒนำคุณภำพหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพครู ในพื้นที่
จั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2 รุ่ น ๆ ละ 90 คน รวมทั้ งสิ้ น 180 คน เพิ่ ม ทั กษะผลิ ตสื่ อและนวัตกรรม
กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนภำษำไทยระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้น เพื่ อเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ท ำงกำรศึ ก ษำในโรงเรีย น
พระรำชดำริ ฯ ในพื้น ที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ ส อนวิช ำภำษำไทยในโรงเรียน
พระรำชดำริฯ และโรงเรียนขยำยโอกำส สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 56 แห่ง
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์ และเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียน
ในเครือข่ำยพระรำชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในกำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำรเรียน
กำรสอนสำหรับ ครูปฐมวัยในพื้นที่ จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในโรงเรียนพระรำชดำริฯ
ในพื้นที่ และเป็นกิจกรรมที่สำคัญและเป็นภำรกิจหนึ่งที่ดำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขและพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรี ยนพระรำชดำริฯ ที่โรงแรมมำยกำร์เด้นปัตตำนี อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตำนี เพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นให้ครูได้ฝึกทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ ผ่ำนแนวควำมคิดและร่วมลงมือปฏิบัติ
นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีวิธีกำรต่ำงๆ ที่ง่ำยขึ้น สำมำรถทำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ ควำมสนุ กในกำรเรียน
จนน ำไปสู่ กำรอ่ำนออกเขีย นได้มำกยิ่ งขึ้น จำกกำรส่ งเสริม และสนั บสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 44 เปรียบเทียบสถำนกำรณ์
ด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 (ร้ อยละ 83.76) และปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 89.68)
พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนตำมเกณฑ์ดีขึ้น ร้อยละ 5.92 และเปรียบเทียบ
สถำนกำรณ์ด้ำนกำรเขียนของนักเรียน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 (ร้อยละ 76.46) และปีกำรศึกษำ 2560
(ร้อยละ 86.33) พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียนตำมเกณฑ์ดีขึ้น ร้อยละ 9.87
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1.2 สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรสำนใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 32 – 33 โดยมี เยำวชนและครูพี่เลี้ยง
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วม จำนวนรุ่นละ 320 คน รวมทั้งสิ้น 640 คน เพื่อเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจแก่
เยำวชน ก่อนที่จะเดินทำงไปพักอำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่กรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ศอ.บต.
ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุ รุษ พลเอกเปรม ติณ สูลำนนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่
ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร กระทรวงมหำดไทย กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี กองทั พ ทุ ก เหล่ ำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนขับเคลื่อนกิจกรรม นำเยำวชนมุสลิมจำกจังหวัดชำยแดนภำคใต้
มำใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศำสนำอิสลำมในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียง
1.3 สนับสนุนกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำคุ ณภำพกำรศึกษำภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม SBPAC TALENT โดยมี นักเรียน เยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 2,000 คน
เข้ำร่วมแสดงควำมสำมำรถพิเศษของตนเองทั้งด้ำนร้อง เล่น เต้น รำ และควำมสำมำรถอื่นๆ สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ศอ.บต. บูรณำกำรกับ กอ.รมน.ภำค 4 สน. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำแก่เยำวชน
ในสั ง คม พหุ วั ฒ นธรรมจั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ Million Gifts Million Smiles ของขวั ญ จำกใจเพื่ อ รอยยิ้ ม
ควำมหวั ง และก ำลั งใจ เพื่ อ ส่ งเสริ ม เด็ ก ในพื้ น ที่ ได้ รับ กำรพั ฒ นำทั ก ษะในด้ ำ นต่ ำงๆ มี ค วำมกล้ ำแสดงออก
ซึ่งควำมสำมำรถของตนเอง เกิดควำมภำคภูมิใจ รู้จักคุณ ค่ำในตนเอง ได้เรียนรู้สั งคมพหุ วัฒ นธรรม สำมำรถ
นำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิต และครอบครัวมีควำมสุขอบอุ่น สมัครสมำนสำมัคคี กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม “ครู ดี ศรี จชต.”สร้ ำ งแรงจู งใจให้ ค รูแ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำมี ข วั ญ ก ำลั งใจในกำรพั ฒ นำงำน
ให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพ โดยมอบประกำศเกีย รติคุณ ให้ กับ ผู้ บ ริห ำรทำงกำรศึ กษำ ครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผู้ที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นระดับประเทศ โดยมอบให้หน่วยงำนแต่ละสังกัดรวบรวม
รำยชื่อของผู้ที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นในระดับประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่ดีขึ้น นักเรียน
สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในแต่ละระดับได้มำกขึ้น ทั้งหน่วยงำนของรัฐและเอกชนทุกระดับ ประกอบด้วย ผู้สอน
ตำดีกำ สังกัดสพฐ สำนั กงำนกำรศึกษำเอกชน ท้องถิ่น กศน. อำชีวศึกษำ ตชด. และอุดมศึกษำ โดย ศอ.บต.
ส่งมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินกำรต่อไป จำนวน 2,111 คน
1.4 ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงอำชีพและมีงำนทำ ศอ.บต.ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลเยำวชนที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อพิจำรณำทุนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ “ตำมโครงกำรธรรมศำสตร์ช้ำงเผือกและ
โครงกำรนั กเรีย น 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ” มีผู้ผ่ ำนกำรคัดเลือก จำนวน 25 คน สนับสนุนกำรอำนวยกำร
ดำเนินงำนทุนกำรศึกษำเพื่ออำชีพแก่เยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ของ ซีพี ออลล์ (CP All เป็นแหล่งทุน)
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จำนวน 100 ทุน และปริญญำตรี จำนวน 100 ทุน และนำเยำวชนในพื้นที่
5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไปสอบชิงทุนของมหำวิทยำลัยอัลอัซฮำร ณ ศูนย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำติ
กรุงเทพฯ โดยมีเยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีสิทธิ์เข้ำสอบ จำนวน 280 คน และเยำวชนจำกภูมิภำค
อื่นๆ ที่มีสิทธิเข้ำสอบ จำนวน 147 คน รวมเยำวชนที่มีสิทธิ์เข้ำสอบทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 427 คน รวมทั้ง
สนั บ สนุ น และอ ำนวยกำรด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ กและสรรหำเยำวชนเข้ ำ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ
(ทุ นอุ ด มศึ ก ษ ำเพื่ อกำรพั ฒ นำจั ง หวั ด ชำยแดนภ ำคใต้ ) ศอ.บต. ป ระสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ สกอ.
กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร เพื่ อ สนั บ สนุ น และเสริม สร้ำงโอกำสทำงกำรศึ ก ษำแก่ เยำวชนจังหวัด ชำยแดนภำคใต้
ที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
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1.4.1 กำรจั ด สรรทุ น กำรศึ ก ษำ (กลุ่ ม ที่ ๑: นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ส ำมำรถสอบเข้ ำ ศึ ก ษำ
ในสถำบันอุดมศึกษำได้) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑.4.1.1 ทุนสำหรับนักเรียนชำยขอบ หรือนักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนที่มี
อัตรำกำรเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จำนวน ๑๐๐ ทุน/ที่นั่ง
๑.4.1.2 ทุนสำหรับนักเรียน จชต. ทั่วไป จำนวน ๑๕๐ ทุน/ที่นั่ง
1.4.๒ กำรดำเนินกำรรับสมัคร แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้
1.4.๒.๑ ทุนสำหรับนักเรียนชำยขอบฯ กำหนดให้มีกำรรับสมัครระหว่ำงวันที่ ๑๔
– ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแต่ละจังหวัด (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สงขลำ และสตูล)
1.4.๒.๒ ทุนสำหรับนักเรียน จชต. ทั่วไป กำหนดให้มีกำรรับสมัครระหว่ำงวันที่
๓๐ มิถุนำยน – ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ อำคำร ๑๙ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
1.4.๓ จำนวนนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกทุนกำรศึกษำ รวม ๒๕๐ ทุน/ที่นั่ง มีดังนี้
1.4.๓.๑ ทุนสำหรับนักเรียนชำยขอบฯ มีจำนวนนักเรียนผ่ำนเกณฑ์ จำนวน ๖๘ คน
และได้รับคัดเลือกเข้ำรับทุนฯ จำนวน ๖๘ คน
1.4.๓.๒ ทุนสำหรับนักเรียน จชต. ทั่วไป มีจำนวนนักเรียนผ่ ำนเกณฑ์ จำนวน
๒๕๓ คน จำกจำนวนเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งสิ้น 582 คน และได้รับคัดเลือกเข้ำรับทุนฯ ทั้งสิ้น
จำนวน ๑๘๒ คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.4.๓.๒.๑ กำรเปรียบเทียบเพศของเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ
จำนวน 459 คน เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 78) และจำนวน 123 คน เป็นเพศชำย (คิดเป็นร้อยละ 22)
1.4.๓.๒.๒ กำรเปรียบเทียบศำสนำของเยำวชนผู้ สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ
พบว่ำ เยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวน 573 คน นับถือศำสนำอิสลำม (คิดเป็นร้อยละ 97) เยำวชน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯจำนวน 9 คน นับถือศำสนำพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 3)
1.4.๓.๒.๓ กำรเปรียบเทียบจำนวนประชำกรจำกจังหวัดต่ำงๆ ในพื้นที่ จชต.
พบว่ำ เยำวชนที่มำจำกจังหวัดนรำธิวำส มีควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯมำกที่สุด โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 170 คน
(คิดเป็นร้อยละ 29.21) รองลงมำเป็นเยำวชนที่มีภูมิลำเนำในจังหวัดปัตตำนี จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ
28.87 เยำวชนที่มีภูมิลำเนำในจังหวัดยะลำ จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 เยำวชนที่มีภูมิลำเนำ
ในจังหวัดสตูล จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 และเยำวชนที่มีภูมิลำเนำในจังหวัดสงขลำ จำนวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.12
1.4.๓.๒.๔ กำรเปรียบเทียบประเภทสถำนศึกษำที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษำที่ 6
ของเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 582 คน พบว่ำมำจำกโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม จำนวน
378 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.95) โรงเรีย นในก ำกั บ รั ฐ บำลจ ำนวน 134 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23. 02)
และโรงเรียนเอกชนทั่วไป จำนวน 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.03)
1.4.๓.๒.๕ กำรเปรียบเทียบแผนกำรเรียนระดับชั้นมัธยมปลำยของเยำวชน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯทั้งหมด 582 คน พบว่ำเป็นนักเรียนที่เรียนสำยวิทย์ -คณิต จำนวน 540 คน (คิดเป็น
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ร้อยละ 93) นักเรียนที่เรียนสำยศิลป์ -ภำษำ จำนวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 4) และนักเรียนที่เรียนสำยศิลป์ คำนวณ จำนวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 3)
1.4.๓.๒.๖ กำรเปรีย บเที ย บผลกำรเรีย นเฉลี่ ย สะสมของเยำวชนผู้ ส นใจ
เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 582 คน พบว่ำนักเรียนที่เกรดเฉลี่ย ระหว่ำง 3.01-3.50 จำนวน 257 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 44.16) เป็นกลุ่มนักเรียนที่ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ มำกที่สุด รองลงลงมำเป็นกลุ่มนักเรียนที่เกรด
เฉลี่ย ระหว่ำง 3.51-4.00 จำนวน 167 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.69) นักเรียนที่เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 จำนวน
131 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.51) และนักเรียนที่เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 จำนวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.64)
ตำมลำดับ
1.4.๓.๒.๗ กำรเปรียบเทียบสำขำวิชำของเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

สำขำวิชำ
จำนวนเยำวชน
สำขำวิชำศึกษำศำสตร์/ครุศำสตร์
244 คน
สำขำวิชำสำธำรณสุขสำสตร์/ วิทยำศำสตร์-สุขภำพ
244 คน
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป
244 คน
สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป บริหำรธุรกิจ กำรท่องเที่ยว
190 คน
สำขำวิชำสังคมศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง
144 คน
สำขำภำษำและวรรณคดี
80 คน
สำขำสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ และอื่น
16 คน

ร้อยละ
21
21
21
16
12
7
2

1.5 สนับสนุนประชำรัฐร่วมใจเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำ
อิสลำมประจำมัสยิด (ตำดีกำ) เสริมสร้ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำง
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ส อนตำดี ก ำ โดยมี คณะกรรมกำรยกร่ ำ งหลั ก สู ต รฯ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม
ประกอบด้วย ผู้แทน สช. 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประธำนมูลนิธิศูนย์ประสำนงำนตำดีกำ 5 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ประธำนชมรมตำดีกำระดับจั งหวัด 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม จำนวน 60 คน เพื่อบูรณำกำร
ร่วมกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพผู้สอนศูนย์ตำดีกำอิสลำมประจำมัสยิด ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของประชำชนในพื้นที่ และยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำ
อิ ส ลำมประจ ำมั ส ยิ ด ให้ มี ม ำตรฐำนและเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม น ำไปสู่ ก ำรสร้ ำ งสภำวะแวดล้ อ มที่ เอื้ อ
ต่อกำรเสริมสร้ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพผู้สอนตำดีกำ โดยมี
ผู้เข้ำร่วมจำนวน 132 คน เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้สอนในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์ฯ ตำดีกำ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ รวมไปถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่ำงมีคุณภำพ และส่งเสริมให้นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ในกำรแก้ไขปั ญหำด้ ำนอำหำรกลำงวันให้กับผู้เรียน นอกจำกนี้ยังได้เสริมสร้ำงประสิ ทธิภำพและคุณ ภำพกำร
จัดกำรศูน ย์กำรศึกษำอิส ลำมประจ ำมัส ยิด ในพื้ นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้ง สนั บสนุ นประชำรัฐ ร่วมใจ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำอิสลำม ประจำมัสยิด (ตำดีกำ) เสริมสร้ำงสันติ
สุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดังนี้
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1.5.1 กิจกรรมประชุมหำรือ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ สรุปรำยงำนผลกำรขับเคลื่ อนกำร
ดำเนินงำนกิจกรรมฯ แก่ศู นย์กำรศึกษำอิสลำมประจำมัสยิด (ตำดีกำ) ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้ วย สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด อำเภอ ศปก.อำเภอ เทศบำลตำบล
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นตำบล ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอิส ลำมประจำมั ส ยิ ด มู ล นิ ธิ สมำคม ชมรมศู น ย์ ต ำดี ก ำ
และหน่วยงำนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 120 คน
1.5.2 ประชุ ม คณะกรรมกำรยกร่ำ งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ส อนตำดี ก ำ
เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ จัดทำแผนงำน กรอบกำรดำเนินงำน จัดทำรำยละเอียดของกิจกรรม กำหนดรูปแบบกำร
ติดตำมประเมินผล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนกำรยกร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สอน
ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจำมัสยิด (ตำดีกำ) จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กลุ่มเป้ำหมำยคณะกรรมกำรยกร่ำงหลักสูตร
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน
1.5.3 สนับสนุนกำรดำเนินงำนมหกรรมตำดีกำประชำรัฐร่วมใจเสริมสร้ ำงสันติสุขจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยมี ผู้เรียน/ผู้สอนในศูนย์ตำดีกำและผู้ปกครอง จำนวน 4,000 คน ประกอบด้วย จังหวัดยะลำ
1,000 คน จังหวัดปัตตำนี 1,000 คน จังหวัดนรำธิวำส 1,000 คน จังหวัดสงขลำ 500 คน และจังหวัดสตูล
500 คน
1.5.4 ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒ นำศักยภำพผู้สอนตำดีกำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ โดยมี
ผู้สอนตำดีกำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และบุคลำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,150 คน แบ่งเป็น
รุ่นละ 140 คน จำนวน 11 รุ่น
2. ส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินกำรประชุม
ปฏิบั ติกำรจัดทำหลักสูตรเสริมสร้ำงคุณ ธรรม และทักษะกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือสันติ สุขจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ อบรมผู้กำกับกองลูกเสือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และลูกเสือสันติสุขจิตอำสำช่ วยเหลือ
ผู้เดินทำงไปและกลับจำกประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ และท่ำอำกำศยำนนรำธิวำส
จำกกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือสันติสุขจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ให้ เป็ น เยำวชนที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ มี ทั ก ษะกำรอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม มี วิ นั ย
มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและสร้ ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลให้
ผู้บริหำรโรงเรียน 80 คน ครู จำนวน 160 คน และเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 นำควำมรู้
ที่ได้รั บ ไปฝึ กสอนแก่ลูกเสื อสั น ติสุ ขที่อยู่ ในโรงเรียนของพื้น ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้ ลู กเสื อได้เรียนรู้
และมีทักษะในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณธรรมตำมหลักค่ำนิยม 12 ประกำร
ปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ และมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒ นำสั งคมของพื้น ที่จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อไป และเยำวชน จำนวน 1,350 คน ได้รับกำรอบรม
เสริมสร้ำงคุณธรรมโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือสันติสุข มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทั กษะกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม มีวินัย มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒ นำสังคมและสร้ำงสันติสุขในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ รวมทั้ง ประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และบุคคลภำยนอกพึงพอใจและให้ควำมชื่นชม
เป็นอย่ำงมำก แก่เยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมนี้
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3. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ดังนี้
3.1 กิจ กรรมพัฒ นำศักยภำพคนและเรียนรู้สังคมพหุ วัฒ นธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดำเนิน
กิจกรรมกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 2 รุ่นๆ
ละ 120 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน ส่งผลให้ผู้นำศำสนำ บุคลำกรครู นักเรียนและเยำวชน ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมสำคัญสถำบันพระมหำกษัตริย์ และได้น้อมนำหลักที่ถูกต้องมำปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม
สำมำระประยุ ก ต์ ใช้ ใ นวิ ถี ก ำรด ำรงชี วิ ต และอยู่ อ ย่ ำ งสมำนฉั น ท์ ในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม กิ จ กรรมสั ม มนำ
คณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดำเนินกำรเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำศักยภำพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับเจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ที่เข้ำร่วมจำนวน 150 คน ในกำรพัฒนำองค์กรทำงศำสนำอิสลำมให้มีประสิทธิภำพ พร้อมเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ
และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมอิสลำม
ประจำจังหวัดเป็นองค์กรทำงศำสนำอิสลำมที่มีบทบำทสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำชุมชน สังคมในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ในทุกมิติของสังคม โดยเฉพำะเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรศำสนำตำมคำสอนของศำสนำ
อิส ลำม และเป็ น องค์กรในกำรพัฒ นำสั งคมมุส ลิม ให้ เป็นสั งคมแห่ งกำรเรียนรู้คู่คุณ ธรรม มีควำมเข้มแข็งเป็ น
เอกภำพ ใฝ่หำสันติควำมยุติธรรมและสมำนฉันท์ และกิจกรรมส่งเสริมสังคมกำรเรียนรู้ “รู้-รักสำมัคคี” บนพื้นฐำน
วิถีพ หุ วั ฒ นธรรมในจั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ เพื่ อ สั น ติ สุ ข อย่ ำงยั่ งยื น ซึ่ งเป็ น กำรหนุ น เสริม ให้ เด็ ก เยำชนและ
ประชำชน ในพื้นที่พหุ วัฒ นธรรมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่ำงๆในชุมชน หมู่บ้ำน
ตำบล เช่นกำรรวมกลุ่มกันจั ดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม กิจกรรมที่เกี่ยวกับภำรกิจงำนวัฒนธรรม
หรืองำนอื่นๆ ที่เหมำะสม อำทิ กำรรวมกลุ่มผลิตอำหำรพื้นบ้ำน กำรปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อแบ่งกันกินแบ่งกันขำย
แบ่งกันรับผลประโยชน์ ที่เกิดจำกผลิตผลของกลุ่มตำมวิถีชีวิตชุ มชนแบบดั้งเดิม กำรร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอำสำ
ในชุมชน กำรละเล่นพื้นบ้ำนเพื่อเป็นบ่อเกิดควำมรักควำมสำมัคคี กำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมภำยในชุมชนหรือ
กำรรวมกลุ่ ม จั ด กิ จ กรรมอื่น ๆ ที่ เห็ น ว่ำเหมำะสม ควรแก่ กำรดำเนิ น กิ จกรรมควบคู่ ไปกับ กำรเรียนรู้ วิถี ชีวิ ต
ของกัน และกัน อย่ ำงสั น ติสุ ข สร้ ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ส่ งเสริมให้ ทุ กคน ได้ต ระหนักเรียนรู้และเข้ำใจ
ถึงค ำว่ ำ “รู้ -รั ก -สำมั ค คี ” อย่ ำงถ่อ งแท้ แ ละลึ ก ซึ้ งแล้ ว ร่ว มกัน น ำไปปฏิ บั ติ ในวิ ถี ชีวิ ต ประจ ำวัน อย่ ำงต่ อเนื่ อ ง
เพื่อเปลี่ยนจำกควำมหวำดระแวง เป็นควำมรักและควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้น ในชุมชนอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทำง
ศำสนำ เช่น วันวิสำขบูชำ วันมำฆบูชำ วันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ ำพรรษำ โดยมีผู้เข้ำร่วมประมำณ ๑,๕๐๐ คน
ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศำสนิกชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ วัฒนธรรม และสำมำรถ
ดำเนินชีวิตอย่ำงปกติสุขท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒ นธรรม และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยมิติ
ทำงประเพณี วัฒนธรรม
3.2 กิ จ กรรม ฟื้ น ฟู อนุ รั กษ์ สื บ สำนและวัฒ นธรรม ท้ อ งถิ่ น จังหวัด ชำยแดนภำคใต้ ด ำเนิ น กำร
สนับสนุนโดยกำรอุดหนุนทั่วไปให้กับสภำวัฒนธรรมอำเภอ 37 อำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ จำนวน 5,100,000 บำท ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสังคม
พหุวัฒ นธรรมชำยแดนใต้ เพื่อให้ ป ระชำชนในพื้นที่ส ำมำรถดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในกำรส่ งเสริมกิจกรรม
เชิงพหุวัฒนธรรมร่วมกันสภำวัฒนธรรมอำเภอ 37 แห่ง อำเภอๆ 100,000 บำท มีเป้ำหมำยประชำชนในพื้นที่
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อำเภอ 37 อำเภอๆละ 500 คน และสนับสนุนโดยกำรอุดหนุนทั่วไปให้ กับสภำวัฒ นธรรมจังหวัด 4 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ จังหวัดละ 350,000 บำท ซึ่งในกำรจัดงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมชำยแดน
ใต้ เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่สำมำรถดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกิ จกรรมเชิงพหุวัฒนธรรมร่วมกั น
โดยบูรณำกำรกับวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว กิจกรรมคุณธรรมวิถีมุสลิมนำยะลำสู่ควำมสันติสุข
เป็ น กำรส่ งเสริ ม ให้ เยำวชนนั ก กอรี ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ มี ค วำมรู้ แ ละทั ก ษะด้ ำ นกำรอ่ ำ นกุ ร อำน
และหลักคำสอนที่ถูกต้อง และมีทักษะในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน กำรทดสอบพระมหำคัมภีร์อัลกุรอำนในระดับภำคใต้
และระดั บ ประเทศต่ อ ไป กิจ กรรมกำรพั ฒ นำบทบำทและศั ก ยภำพแกนน ำสตรี มุ ส ลี ม ะฮ์ จำนวน 125 คน
เป็ น กิจ กรรมกำรอบรมให้ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิ บั ติตนตำมหลั กศำสนำอิส ลำม กำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์นำไปพัฒนำตนเอง ครอบครัวและชุมชน และเปิดโอกำสในกำรพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระดมควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในมิติด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมในอนำคต
กิจ กรรมส่ งเสริ ม องค์ ก รศำสนำพุ ท ธในกำรสร้ำงสั งคมคุ ณ ธรรม อำทิ ท ำบุ ญ ตั ก บำตรพระสงฆ์
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช บรมนำถบพิตร บรรพชำอุปสมบท
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลอุทิศถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร (เนื่องในงำน
พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ) ประชุมเชิงปฏิบัติก ำรถวำยควำมรู้แก่พระสังฆำธิกำรในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เพื่อให้พระสังฆำธิกำรพระสังฆำธิกำร ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้มีโอกำสเรียนรู้เรื่องของกำรบริหำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนพุทธศำสนำนำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรวัดให้เป็นองค์ที่มีประสิทธิภำพ และได้รับ
ควำมรู้จำกกำรร่วมกันคิดหำวิธีกำรจัดกำรองค์กรที่เหมำะสม เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำวัด ให้เป็นองค์กรที่ สร้ำง
ควำมเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศำสนำและสังคมได้มำกขึ้น เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงพระพุทธศำสนำ
ในจั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ (ทอดกฐิ น ) เสริ ม สร้ำงควำมเข้ มแข็ งทำงพระพุ ท ธศำสนำในพื้ น ที่ ส่ งเสริม องค์ ก ร
ทำงศำสนำในพื้น ที่ให้ มีส่ วนร่วมและมีบ ทบำทในกำรท ำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ โดยสนับสนุนให้ กับวัดที่ไม่มี
เจ้ำภำพทอดกฐินและผ้ำป่ำ ตำมที่คณะติดตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ จำนวน 13 แห่ง รวมทั้ง
กำรดำเนินกิจกรรมคนไทยเชื้อสำยจีน อำทิ ประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจำปี 2561 (มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว)
ประเพณีสมโภช ศำลเจ้ำจ่ำยเฮงเกียง (เล่ำเอี๊ยะก๋ง) แห่พระลุยไฟมูลนิธิพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร กิจกรรมตรุษจีน
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสำนเสวนำชำวไทยเชื้อสำยจีน 3 จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นกำรเปิดโอกำส
ให้ชำวไทยเชื้อสำยจีนในพื้นที่อำเภอเบตงได้จัดกิจกรรมเทศกำลตรุษจีน เป็นกำรพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับปรับใช้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่เมืองหลักในพื้นที่ที่มีควำมสำคัญด้ำนแหล่งกำรท่องเที่ยวซึ่งได้รับ
กำรตอบรับจำกนักท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศสำมำรถที่จะเปิดพื้นที่และสร้ำงรำยได้ให้พื้นที่มำกขึ้นทุกปี
3.3 สนับสนุนช่วงเดือนรอมฎอนในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ “ประชำรัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน
สันติสุข ประจำปีฮิจเรำะห์ศักรำช 1439” ดำเนินกำรสนับสนุนอินทผำลัมในเดือนรอมฎอน จำนวน 400 ลัง
เพื่อแจกจ่ำยให้กับหน่วยงำน องค์กร ชมรม และอื่นๆที่ ขอรับกำรสนับสนุนจำก ศอ.บต. สนับสนุนชุดละศีลอด
ให้ กั บ ผู้ เดิน ทำงสั ญ จรไปมำในพื้ น ที่ จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ ในห้ ว งเวลำละศี ล อด และสนั บ สนุ น ให้ กั บ พี่ น้ อ ง
ประชำชน ณ หอดูดวงจันทร์ อำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ จำนวน 5,000 ชุด สนับสนุนข้ำวสำรแก่ผู้ยำกไร้และเด็ก
กำพร้ำในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส) โดยมอบหมำยให้กับสำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยพิ จำรณำแจกจ่ำยไปยังกลุ่มเป้ำหมำย สนับสนุนน้ำหวำนน้ำใจให้กับ
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ผู้ป่วยและผู้เฝ้ำไข้ในโรงพยำบำล จำนวน 40 แห่ง (โรงพยำบำลประจำอำเภอ 37 แห่ง โรงพยำบำลประจำจังหวัด
3 แห่ง) ประชำสัมพันธ์ในเทศกำลอิดิลฟิตรี เป็นค่ำจ้ำงออกแบบป้ำยไวนิล เป็นสำรอวยพรขอนำยกรัฐมนตรีและ
เลขำธิ ก ำร ศอ.บต. พร้ อ มภำพประกอบ จ ำนวน 6 จุ ด ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ และสนั บ สนุ น
งบประมำณ (งบอุดหนุน) ให้กับสำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด 5 จังหวัด (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส
สงขลำ และสตูล) สำหรับจัดละศีลอดในเดือนรอมฎอน
3.4 เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรทำงศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดำเนินกิจกรรมหล่อเทียน
และถวำยเทียนพรรษำ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงพระพุทธศำสนำ เป็นประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ดีงำม
กำรสืบสำนและอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมส่งเสริมให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของวันสำคัญทำงศำสนำ
ประเพณีหล่อเทียนพรรษำและถวำยเทียนพรรษำ ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดมำเป็นเวลำนำน และเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนด้วยมิติทำงประเพณีวัฒนธรรมเป็นกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีที่ดีงำม โดยดำเนินกำรที่วัดคูหำภิมุข
ตำบลหน้ำถ้ำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ โดยมีพุทธศำสนิกชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1,500 คน
ใช้งบประมำณทั้ งสิ้ น 180,000 บำท โดยมี กิจกรรมหล่ อเที ยนพรรษำ กิ จกรรมสมโภชเทียน และกิจกรรม
แห่เทียนพรรษำ และถวำยเทียนให้วัดต่ำง ๆ ประดับตกแต่งรถแห่เทียน มีสภำวัฒนธรรมตำบลหน้ำถ้ำดำเนินกำร
กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ส่งผลให้พุทธศำสนิกชนได้ร่วมกันสืบสำนประเพณีหล่อเทียนและถวำยเทียนพรรษำให้ คงอยู่
สืบไปและประเพณีวัฒนธรรมได้รับกำรอนุรักษ์สืบสำนให้คงอยู่ตลอดไป และจัดอบรมเยำวชนสืบสำน วัฒนธรรม
(ดนตรีพื้นบ้ำน กอมปัง) กิจกรรมจัดอบรมเยำวชนอนำซีดในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส
และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลำ) เพื่อให้เยำวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติดนตรีพื้นบ้ำน “กอมปัง” เป้ำหมำยเยำวชน
จำนวน 60 คน จำกกำรดำเนินกำรกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรทำงศำสนำในพื้นที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหำ ในพื้นที่ ประชำชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์และสืบสำนประเพณีที่ดีงำม ได้เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมร่วมมือ ควำมสนุกสนำนและผูกมิตร
ไมตรีที่ดีต่อกัน เป็นกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม ควำมสำคัญของสำคัญทำงศำสนำเป็นกำรอนุรักษ์สืบสำน
ประเพณีวัฒนธรรมให้ประชำชนทั่วไป ได้สืบทอดประเพณีอันดีงำม รวมทั้งเป็ นกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่
และสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ซึ่งสอดคล้องกับภำรกิจของ ศอ.บต. ในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่
สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มประเพณี วัฒ นธรรม ภำษำ และอั ตลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่น ให้ พุท ธศำสนิ กชนทั่ ว ไป ได้สื บทอด
ประเพณี อัน ดีงำม รวมทั้งเป็ นกำรส่ งเสริมอัตลั กษณ์ ของคนในพื้นที่และสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย
และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ วัฒนธรรม และสำมำรถดำเนินชีวิต
อย่ำงปกติสุขท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยมิติทำงประเพณี
วัฒนธรรม
4. ส่งเสริ มคนดี มี คุณ ธรรมในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิ ธี ฮัจญ์ ปฏิ บัติ ธรรมและศึ กษา
แหล่งสังเวชนียสถาน ดังนี้
4.1 ส่งเสริมคนดี มีคุณ ธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกำลฮัจญ์ ประจำปี
2561 ให้แก่ประชำชนชำวไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ คัดสรรจำกกลุ่มต่ำง ๆ จำนวน ๑๔4 คน แยกเป็น
๑) จังหวัดปัตตำนี 40 คน ๒) จังหวัดยะลำ 26 คน ๓) จังหวัดนรำธิวำส 43 คน ๔) จังหวัดสงขลำ ๒2 คน และ
๕) จั งหวัด สตู ล ๑3 คน ซึ่ ง กลุ่ ม เป้ ำหมำย มี ค วำมพึ งพอใจต่ อ กำรด ำเนิ น กิจ กรรม ในระดั บ มำก - มำกที่ สุ ด
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มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ หลังจำกนี้ไปจะดำเนินชีวิตที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม และเป็นตัวอย่ำง เป็นต้นแบบให้แก่สังคม
และเด็กรุ่นหลัง รวมถึงต้องดูแลครอบครัว เมื่อครอบครัวดีแล้วก็จะสำมำรถดูแลชุมชนดูแลสั งคม ซึ่งเป็นพลั ง
ที่สำคัญของกำรสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อไป และ ศอ.บต. ได้เครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในกำร
นำคุณค่ำของกำรประกอบพิธีฮัจญ์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตลอดจน
กำรเสริมสร้ำงครอบครัวคุณธรรมของผู้ผ่ำนกำรไปประกอบพิธีฮัจญ์ดังกล่ำวขึ้ นในพื้นที่ จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆของ
เครือข่ำยในชุมชน หมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์
ณ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ (เที่ย วไป-กลับ ) เทศกำลฮัจญ์ ประจำปี 2561 ณ ท่ ำอำกำศยำนหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ ผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 4,624 คน ญำติพี่น้อง และเพื่อนบ้ำน
ที่มำส่ง จำนวน 100,000 คน ที่เดิน ทำงผ่ ำนทำงท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง
รวมทั้ง กำรพัฒ นำผู้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมสำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สงขลำ และสตูล โดยมี ประชำชนชำวไทยมุสลิม
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สงขลำ และสตูล) ที่ได้รับสิทฺธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์
ณ ประเทศซำอุดิอำระเบีย ประจำปี ๒๕๖1 จำนวน ๔,๐๐๐ คน ซึ่งผู้เข้ำอบรมให้ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำรับกำร
อบรมเป็ น อย่ ำ งมำก เพื่ อ ให้ ได้ รั บ ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในเรื่ อ งต่ ำ งๆ ตำมหลั ก สู ต รที่ ก ำหนด อำทิ ปรั ช ญำ
ควำมสำคัญและคุณค่ำฮัจญ์ วิธีกำรประกอบพิธีพิธีฮัจญ์ อุมเรำะห์และกำรเยือนมัสยิดนบี ประเด็นเฉพำะสตรี กำร
ตอวำฟ สะแอ และขว้ำงเสำหิ น กฎระเบี ย บและกฎหมำยเกี่ยวกับกิจกำรฮัจญ์ ของประเทศไทยและประเทศ
ซำอุดิอำระเบีย กำรเตรียมตัวก่อนเดินทำง ขณะเดินทำงและกำรเดินทำงกลับภูมิลำเนำ ควำมรู้เกี่ยวกับประเทศ
ซำอุดิอำระเบียและกำรใช้ชีวิตในประเทศซำอุดิอำระเบีย และกำรปฏิบัติตนและดูแลสุขภำพ เป็นต้น
4.2 ส่ งเสริ ม คนดี มี คุ ณ ธรรมเดิ น ทำงไปปฏิ บั ติ ธ รรมและศึ ก ษำแหล่ ง สั ง เวชนี ย สถำน ๔ ต ำบล
ณ ประเทศอินเดีย–เนปำล ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑ กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ พระภิกษุ ผู้นำศำสนำ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
ผู้ น ำภำคประชำสั งคม เครื อ ข่ ำยจิ ต อำสำ ศอ.บต. (บั ณ ฑิ ต อำสำพั ฒ นำมำตุ ภู มิ นั ก ประชำสั ม พั น ธ์ นิ ติ ก ร)
ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผู้มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์เชิงบริหำรจัดกำรตำมบทบำท
และอำนำจ ศอ.บต. ส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรไปในครั้งนี้ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์มำกที่สุด โดยกำรใช้เป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนเด็กและเยำวชน นำวิถีพุทธมำใช้ในกำรดำเนินชีวิตและ
ส่งเสริมให้ประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำถึงพุทธศำสนำและมีส่วนร่วมในงำนพุทธศำสนำร่วมกับ
ภำครัฐ ควำมเป็ น พหุ สังคมของประชำชนชำวอินเดีย ที่มีห ลำยเชื้อชำติ ศำสนำ แต่อยู่ร่ว มกันได้อย่ำงสงบสุ ข
ร่วมปฏิบัติศำสนกิจกับทำงรำชกำรให้เป็นธรรม สำมำรถนำควำมรู้เรื่องพุทธประวัติไปบอกเล่ำได้ตรงตำมควำมเป็นจริง
นำสิ่งที่ได้รับและพบเห็นจำกกำรไปนมัสกำรพระพุทธเจ้ำไปเผยแพร่พระพุทธศำสนำต่อไป ได้พบเห็นควำมเป็นอยู่
ของชำวอินเดียที่มีควำมทุกข์ยำกสำมำรถทำให้รู้สึกรักถิ่นบ้ำนเกิดมำกขึ้น พร้อมทั้งจะทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ
ให้เจริญงอกงำมต่อไป และนำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตน เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี
5. เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควำมไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ส่งผลกระทบด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนเศรษฐกิจ ต่อเด็ก เยำวชน และประชำชน
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลทำให้เกิดปัญหำทำงสังคมติดตำมมำ เด็กและเยำวชน
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รวมถึงประชำชนขำดทักษะชีวิตด้ำนสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อเกิดวิถีชีวิตทำงสังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว เป็นปัญหำ
ในมิติด้ำนควำมมั่น คง ศอ.บต. ได้ดำเนิ น กำรโครงกำรเงินอุดหนุนแก่องค์กรศำสนำอิส ลำมในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นกำรเสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน เป็นกลไกหนึ่งในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้โดยใช้มิติด้ำนศำสนำศิลปะ และวัฒนธรรมได้อย่ำ งสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชนองค์กร ผู้นำศำสนำ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นพลังงำนในกำรเข้ำถึง
ประชำชน ประชำชนในพื้นที่กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักศำสนำที่ถูกต้องสำมำรถ ดำเนินชีวิตร่วมกัน
ได้อย่ำงปกติสุข ในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กำรดำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถส่งผลต่อกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดังนี้
1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ ชุมชน องค์กร ผู้นำศำสนำ
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้รับกำรปลูกฝัง ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังแนวทำง กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง โดยแนวทำงสันติวิธี
2) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพคนในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรม ส่งเสริมควำมเป็น
พลเมือง กำรเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้ อมที่สั นติสุ ขในพื้ นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สำมำรถดำเนินชีวิตร่ว มกัน
ได้อย่ำงปกติสุขในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยทำงสังคมพหุวัฒนธรรม
3) ขับ เคลื่ อนกิจ กรรมทำงศำสนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้ มีควำมเข้ำใจหลั กทำงศำสนำ
ที่ถูกต้อง และสนับสนุนกิจกรรมทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ทำงศำสนำ และโดยบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่
ชุมชน องค์กร ผู้นำศำสนำ สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้สำมำรถดำเนิน
ชีวิตร่วมกันได้อย่ำงปกติสุขในสังคมมีควำมหลักหลำยทำงวัฒนธรรม
4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รทำงศำสนำในพื้ น ที่ มี เครื อ ข่ ำ ยและกลไกในกำรขั บ เคลื่ อ น
กำรดำเนินงำนร่วมกับภำครัฐในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงยั่งยืน
สนับสนุนโดยกำรอุดหนุนองค์กรอิสลำมประจำจังหวัด 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตลอดระยะเวลำ 12 เดือน
ตำมมติ ครม. เห็นชอบ ตำมมติ กพต. ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 กุ มภำพันธ์ 2555 เงินอุดหนุนกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด อิหม่ำม
บิหลั่น และกรรมกำรประจำมัสยิด ใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรอิสลำมฯ จำนวน
5 คนๆ ละ 3,500 บำท/เดือน เป็นเงิน 210,000 บำท/ปี กรรมกำรอิสลำมประจำจังหวัด จำนวน 145 คนๆ ละ
5,000 บำท/เดื อน เป็ นเงิน 8,700,000 บำท/ปี อิ ห ม่ ำ ม 2,460 คน ๆ ละ 1,800 บำท/เดื อ น เป็ น เงิ น
53,136,000 บำท/ปี คอเต็บ 2,460 คน และบิหลั่น 2,460 คน รวม 4,920 คนๆ ละ 1,000 บำท/12 เดือน
เป็นเงิน 59,040,000 บำท/ปี กรรมกำรอิสลำมประจำมัสยิด 2,460 มัสยิด ๆ ละ 12 คน รวม 29,568 คนๆ ละ
500 บำท/12 เดือน เป็นเงิน 177,120,000 บำท/ปี และเงินอุดหนุนกำรปฏิบัติงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำรฯ
5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ตลอดทั้งปี จำนวนเงิน 9,870,000 บำท
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กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
1. พัฒนาศักยภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ดำเนินกำรกำร “เกษตรฐำนรำกหัวใจ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ” ขับเคลื่อนหัวใจสำคัญกำรทำเกษตรในพื้นที่ มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรเกษตรจำกพืชเชิงเดี่ยว ไปสู่เกษตรผสมผสำน โดยประยุกต์แนวทำงตำมพระรำชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่”
มำส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ กำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรรวมกลุ่มเกษตรกรตำมแนวทำง “เกษตรแปลงใหญ่”
และ “เกษตรประชำรัฐ” ได้แก่ กำรพัฒ นำธุรกิจประมงพื้นบ้ำนต้นแบบระยะที่ 2 ณ บ้ำนตันหยงเปำว์ หมู่ที่ 4
ตำบลท่ำกำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี ส่งเสริมกำรทำเกษตรผสมผสำน “พัฒนำสวนยำง สู่ฟำร์มเกษตร”
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร นำร่องตำบลละ ๑ กลุ่ม จำนวน 282 กลุ่ม ในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งเสริมอำชีพ
สร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงรำยได้ ให้แก่กลุ่มอำชีพ 34 กลุ่มในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำ
หมู่บ้ำนปศุสัตว์ตัวอย่ำงต้นแบบขับเคลื่อนนโยบำยเมือง ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ส่งเสริมอำชีพกำร
เลี้ยงวัว) จำนวน 10 กลุ่ม จัดเสวนำ เรื่อง กำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมแนวพระรำชดำริ จำก ผำ ป่ำ นำ เล
สู่กำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจ ตำมโครงกำรปั้นดำวชำยแดนใต้ จำนวน
10 กลุ่ม รวมทั้ง จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุแบบองค์รวมตำมวิถีอิสลำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 10
สถำบันปอเนำะ
กำรสำนสัมพันธ์ระหว่ำงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และสำธำรณรัฐประชำชนจีน สู่กำรค้ำ กำรลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้เริ่มดำเนินกำรพัฒนำศักยภำคของนวัตกรรมอำหำรไทยโดยใช้ส่วนประกอบจำก
จังหวัดชำยแดนภำคใต้สำหรับ สำธำรณรัฐประชำชนจีน มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) มณฑลฉงชิ่ง (Chongqing)
เฉิ งตู (Chengdu) และคุ น หมิ ง (Kunmíng) ส่ งผลให้ เกิ ด งำนวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค่ ำ เพิ่ ม แก่ อุ ต สำหกรรมอำหำร ซึ่ ง มี
กระบวนกำรอนุรักษ์อำหำรพื้น บ้ำน ต้นตำรับของจัง หวัดชำยแดนภำคใต้ สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์และรสชำติ
อำหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้คงอยู่สืบ ทอดแก่เยำวชนคนรุ่นใหม่ พัฒ นำอำหำรไทยภำคใต้ประยุกต์ อีกทั้ง
ยังสำมำรถทำให้ อำหำรไทยเป็น ที่รู้จักได้อย่ำงแพร่หลำย เปิดโอกำสทำงธุรกิจ และสำมำรถเจำะตลำดกำรค้ำ
ในประเทศจีน และสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใต้แผนกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกที่ส ำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสำมำรถเชื่อมโยงวัตถุดิบ
อำหำรไทยในพื้นที่ที่หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งธุรกิจจำหน่ำยเครื่องปรุงรส ธุรกิจส่วนประกอบของอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก
ร้ำนอำหำรไทย จนทำให้ ห นทำงครัวไทยสู่ ครัวโลกเป็ นที่สนใจจำกภำครัฐและเอกชน ร่วมมือกันขยำยโอกำส
น ำเมนู อำหำรไทยไปสู่ ครัว โลก และลงนำมบันทึ กข้อตกลงควำมร่วมมื อ MOU ระหว่ำง 3 สถำบันกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ และ Yunnan University
Of Traditional Chinese Medicine (YUTCM) โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยงำนกลำงประสำนงำน ระหว่ำง Yunnan
University Of Traditional Chinese Medicine (YUTCM) และมหำวิ ท ยำลั ยสงขลำนคริ นทร์ วิ ทยำเขตหำดใหญ่
ในกำรสร้ ำ งศู น ย์ แ พทย์ แ ผนจี น และแพทย์ ท ำงเลื อ กในประเทศไทยทั้ ง ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ คื อ YUTCM
จะเป็นผู้รับผิดชอบกำรฝึกอบรมหลักสูตรควำมสำมำรถเฉพำะให้หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก
ให้กับ มอ.หำดใหญ่ และไม่ใช่ระดับอุ ดมศึกษำ คือ YUTCM จะเป็นผู้รับผิดชอบฝึกอบรมทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ในหลั ก สู ต รกำรแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ ท ำงเลื อ กให้ กั บ มอ.หำดใหญ่ ทั้ ง 2 ฝ่ ำยร่ ว มมื อ ทำงกำรแพทย์
และกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ โดย YUTCM จะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฝังเข็ม กำรนวดรูปแบบแพทย์แผนโบรำณ
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ให้กับสถำนพยำบำลในเครือ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ฯ และร่วมวิจัยเกี่ยวกับโรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ร่วมวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับคุณภำพมำตรฐำนยำสมุนไพรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยเมื่อจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนจีน
ต้นทุนทุกอย่ำงเกี่ยวข้องกั บหลักสูตรกำรสอน วิจัยทำงวิทยำศำสตร์ YUTCM จะเป็นผู้รับผิดชอบ มอ.หำดใหญ่
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในกำรท ำกิ จ กรรมทำงกำรแพทย์ ระหว่ ำง Yunnan University Of Traditional
Chinese Medicine (YUTCM) และมหำวิทยำลั ย นรำธิวำสรำชนครินทร์ เนื้อหำข้อตกลง เป็นไปตำมข้อตกลง
เดียวกันกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ กับ YUTCM ทุกประกำร
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า และการลงทุน ดังนี้
2.1 บูรณำกำรเชื่อมโยงกลไก และแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดำเนินกำร
จัดแสดงและจำหน่ำยสินค้ำของดีชำยแดนใต้ ศอ.บต. และบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ครั้ง
โดยมี ผู้ประกอบกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
จำนวน 100-130 รำย โดยเน้นเป้ำหมำยผู้ประกอบกำรในจังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส
ซึ่งมียอดจำหน่ำยสินค้ำทั้งสิ้น 85,479,037 บำท กิจกรรม “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โปร์ 60” ณ อำคำรชำเลนเจอร์
2 ศูนย์กำรประชุมและแสดงสินค้ำอิมแพ็คเมืองทองธำนี อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้ประกอบกำร
ผู้ด้อยโอกำส และผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 40 รำย โดยเน้นเป้ำหมำยผู้ประกอบกำรในจังหวัด ยะลำ ปัตตำนี
และจังหวัดนรำธิวำส จำนวน 33 บูธ ซึ่งมียอดจำหน่ ำยทั้งสิ้น 1,245,720 บำท งำน “มุสลิมไทยแฟร์” ครั้งที่ 4
ณ ลำนพลำซ่ำอินดอร์สเตเดียม หัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ประกอบกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ จ ำนวน 16 รำย โดยเน้ น เป้ ำหมำยผู้ ป ระกอบกำรในจั งหวัด ยะลำ จังหวัด ปั ตตำนี และจังหวัด
นรำธิวำส ซึ่งมียอดจำหน่ำยสินค้ำทั้งสิ้น 419,775 บำท และมหกรรมแข่งขันนกชวำเสียงอำเซียน ครั้งที่ 33
ประจำปี 2561 ณ สนำมนกเขำสวนขวัญเมือง เทศบำลนครยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ โดยมี คนเข้ำร่วม
แข่งขันและเข้ำชมกำรแข่งขันทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศเพื่อนบ้ำนประมำณหลำยพันคน ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่ และช่วยส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงนกเขำและกรุงหัวจุก ให้กับคนในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ใน
กำรสร้ำงรำยได้ รวมทั้ง กิจกรรม ปั้นดำว ชำยแดนใต้ สู่กำรยกระดับเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 10 รำย จัดกำรอบรม หลักสูตร Supply Chain สำหรับผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 Basic SMEs Preparation ระยะที่ 2 Supply
Chain for SMEs Competitiveness and Sustainabilit ระยะที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อประเมิน วัดผล และ
ให้คำปรึกษำแก่ภำคธุรกิจ ระยะที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะบบมำตรฐำน แนวปฏิบัติ
สำกลและรับรองควำมสำมำรถ ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถต่อยอดกำรทำธุรกิจที่ส่งผลต่อกำรใช้ทรัพยำกรจำกพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้สู่ตลำดทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพครอบคลุมตั้งแต่ ต้น
น้ำ กลำงน้ำ ปลำยน้ำ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของโซ่อุปทำน ทำให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพพื้นที่และคุณภำพชีวิต
ของประชำชนตำมโครงกำรเมืองต้นแบบ สำมเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2.2 บูรณำกำรกำรพัฒนำพื้นที่เกษตรฐำนรำกที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ดำเนินกำรบูรณำกำรพัฒนำ
พื้นที่เกษตรฐำนรำก จังหวัดยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส ให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มวิสหกิจชุมชน จำนวน 17 กลุ่ม
ส่งเสริมกำรทำนำสืบสำนพหุวัฒนธรรมให้แก่สมำชิกกลุ่มจำนวน 20 ครัวเรือน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลนำหมอศรี อำเภอ
นำทวี จังหวัดสงขลำ ดำเนินกำรทำนำหว่ำนเนื้อที่ 30 ไร่ เตรียมดิน เพื่อทำนำดำเนื้อที่ 30 ไร่ ส่งผลให้สมำชิก
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กลุ่มได้ใช้ประโยชน์จำกที่นำรกร้ำง ทำให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมและแก้ไขผลผลิตผลไม้จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ผู้ประกอบกำรผลไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จำนวน 30 กลุ่ม โดยจัดงำนแถลงข่ำว “ ศอ.บต. กระทรวงพำณิชย์ และหน่วยงำนร่วมประชำรัฐ ผลักดัน
ผลไม้ชำยแดนใต้ สู่ผู้บริโภคและตลำดโลก” ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลองกองมีควำมเชื่อมั่นในกำรผลักดัน
ตลำดรองรับผลผลิต และส่งเสริมกำรตลำดโดยกำรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร สำนักงำนเกษตร
จังหวัด และส ำนั กงำนพำณิ ช ย์ จั งหวัดเป็ น ผู้ รับผิ ดชอบในกำรคัดเลื อกกลุ่ มเกษตรกร วิส ำหกิจชุมชน จำนวน
6,500 ใบ บรรจุขนำด 5 กิโลกรัม วิสำหกิจสถำนศึกษำ ระยะที่ 3 กลุ่มวิสำหกิจสถำนศึกษำในโรงเรียนสังกัด
สำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัด ในพื้น ที่จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ
รวมจำนวน 28 โรงเรียน ดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยกำรประกอบอำชีพแก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชนให้แก่
กลุ่มส่ งเสริมอำชีพเกษตรกรในชุมชน (พื้น ที่ใกล้ โรงเรียนที่ดำเนินงำนวิสำหกิจสถำนศึกษำ) จำนวน ๒๘ กลุ่ ม
โดยอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิตในกำรประกอบอำชีพ กลุ่มละ ๑๕๐,๐๐๐ บำท ซึ่งส่วนใหญ่
ดำเนินงำนด้ำนกำรเกษตร เช่น เพำะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ ปลูกผัก มีแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผลผลิตกำรเกษตร
จำนวน ๓-๔ กลุ่ม กิจกรรมตลำดเกษตรประชำรัฐ ศอ.บต. ณ พื้นที่สำนักงำนหนังสือเดินทำงชั่วครำวยะลำ ศอ.บต.
ให้ แ ก่เกษตรกรที่ ไม่ มี ส ถำนจ ำหน่ ำยผลผลิ ต ทำงกำรเกษตร และมีฐ ำนะยำกจนในพื้ น ที่ จังหวัดยะลำ พั ฒ นำ
ศักยภำพเครือข่ำยกำรประกอบอำชีพในกลุ่มเยำวชนพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้แก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนชมรม
เพื่อเด็กและเยำวชน จำนวน 7 กลุ่ม สนับสนุนกำรจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ให้แก่ประชำชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้ำนตำชี หมู่ที่
5 ตำบลตำชี อำเภอยะหำ จั งหวัด ยะลำ จำนวน 395 คน ส่ งผลให้ นัก ท่องเที่ยวเข้ำมำเที่ยวในพื้ นที่ จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มำกขึ้ น ท ำให้ เกิด กำรกระจำยรำยได้ ประชำชนในพื้ น ที่ มีงำนทำ สำมำรถเลี้ ยงดู ตนเองและ
ครอบครัวได้
2.3 พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรหมู่ บ้ ำ น-ชุ ม ชน ตำมแนวทำงของปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร เพื่อจัดทำยุทธศำสตร์ชุมชนท่องเที่ยว
ในพื้น ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สู่เป้ ำหมำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยำว จำนวน 28 ชุมชน ส่ งผลให้ ชุมชน
เป้ำหมำยที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพสำมำรถยกระดับเป็นชุมชนนำร่องเป็นชุมชนต้นแบบได้ กำรท่องเที่ยว
โดยชุ มชนเป็ น เครื่ องมือ ในกำรสร้ ำงรำยได้ เพื่ อ ฟื้ น ฟู ส ถำนะทำงเศรษฐกิจ เกิ ดกำรแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้วิถีชี วิต
และวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทำงหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดควำมภำคภูมิใจ สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในกิ จ กรรมทำงวั ฒ นธรรมของตน ท ำให้ เยำวชนคนรุ่ น หลั ง เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของชุ ม ชนตนเอง
กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำให้เป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมถึงกัน เสริมสร้ำงอำชีพแก่ผู้สูงอำยุในชุมชน
จำนวน 50 คน และติดตำมงำนขยำยผลแนวพระรำชดำริโครงกำรอำหำรกลำงวัน ครัว โรงเรียน สู่ ครัว บ้ำน
โดยมี นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและสังกัดตำรวจตระเวนชำยแดน ในพื้นที่ จังหวัด
ปั ต ตำนี ยะลำ นรำธิว ำส สตู ล และ 4 อำเภอของจั งหวัด สงขลำ จำนวน 150 คน ร่วมพั ฒ นำศักยภำพด้ำน
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริและตามรอยพระยุคลบาท ตำมที่ มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์
ในพระบรมรำชูป ถัมภ์ รัฐสภำ ร่วมกับ กองทัพบกได้ส นับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงฝึกอำชีพ ให้ กับโรงเรียน
รำชประชำนุเครำะห์ ๓๙ (จังหวัดนรำธิวำส) โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔o (จังหวัดปัตตำนี) และโรงเรียน
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รำชประชำนุ เครำะห์ ๔๑ (จั งหวัดยะลำ) เพื่ อเฉลิ มพระเกียรติและถวำยเป็น พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 โดยน้อมนำยุทธศำสตร์พระรำชทำน เข้ำใจ เข้ำถึง
พัฒ นำ เรื่อง รู้รักสำมัคคี และ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดำเนินกำรโครงกำรนี้มำแล้ ว
จำนวน 3 รุ่น (ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2560) รวมทั้งสิ้น 567 คน โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึก
อำชีพให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้สำมำรถประกอบอำชีพ และต่อยอดกำรประกอบอำชีพ
ต่อไป จำนวน 3 สำขำ คือ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ และช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 225 คน
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยคั ด เลื อ กจำก จำกโครงกำรพำคนกลั บ บ้ ำ นของ กอ.รมน.ภำค ๔ สน. กลุ่ ม ได้ รั บ ผลกระทบ
จำกเหตุ ก ำรณ์ ค วำมไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ ผู้ ที่ มี ฐ ำนะยำกจนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์
ผู้ที่ต้องกำรฝึกอบรมและสมัครใจเรียน ประกอบด้วย ๓ สำขำ คือ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ และช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์
สำขำละ ๒๕ คน/จังหวัด รวมจังหวัดละ 75 คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ คน ซึ่งกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ได้ดำเนินกำรกำรฝึกอบรมอำชีพ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม - 15 กรกฎำคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอำชีพพระรำชทำน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กำรปรับทัศนคติ และเสริมสร้ำงนิสัยอุตสำหกรรมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เมื่ อ วัน ที่ 24-26 กุ ม ภำพั น ธ์ 2561 ณ ศู น ย์ ฝึ ก อบรมต ำรวจภู ธ รภำค 9 อ ำเภอเมื อ งยะลำ จั งหวัด ยะลำ
จัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะอำชีพ กีฬำ และสันทนำกำร ระหว่ำง ศูนย์ฝึกอำชีพพระรำชทำนจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภำคม 2561 จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เมื่อวันที่
9-11 พฤษภำคม 2561 และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561
4. พัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก ดังนี้
4.1 ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เศษในพื้ น ที่ 5 จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 5 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เศษ เขตกำรศึ ก ษำ 2 จั งหวั ด ยะลำ ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เศษ เขตกำรศึ ก ษำ 3 จั งหวั ด สงขลำ
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดนรำธิวำส ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตำนี และศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดสตูล ทำหน้ำที่จัดกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ และกำรฟื้นฟูสภำพเด็กพิกำร ปัจจุบันมีเด็กพิกำร
ทุกประเภทในควำมรับผิดชอบไม่น้อยกว่ำ 1,000 คน/แห่ง ซึ่งอำศัยอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัด และบริกำร
ด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพในศูนย์ฯแบบประจำและเดินทำงไปกลับไม่น้อยกว่ำ 60 – 80 รำย/วัน/แห่ง ทั้งนี้ ศูนย์ฯทุกแห่ ง
ประสบปั ญ หำขำดบุ คลำกรเฉพำะทำงที่ มีควำมส ำคัญ และจำเป็น เช่น นั กกำยภำพบำบั ด นัก กิจกรรมบ ำบั ด
และอื่นๆ กล่ำวคือมีแค่บุคลำกรครูอย่ำงเดียว รวมทั้ง ขำดแคลนอุปกรณ์ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ให้กับเด็กพิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวอีกด้วย ศอ.บต. ให้ควำมสำคัญกับปัญหำดังกล่ำว รวมทั้ง เพื่อให้สนองแนวพระรำชดำริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำฯสยำมบรมรำชกุ ม ำรี ที่ ท รงห่ ว งใยและให้ ทุ กภำคส่ ว นร่ว มกั น ให้ ก ำรดู แ ล ฟื้ น ฟู
และช่วยเหลือเด็กพิ กำรและครอบครั วเด็กพิ กำรในพื้น ที่ จชต. ซึ่งมีจำนวนมำก (45,000 คน) เมื่อเทียบกับ
ภู มิ ภ ำคอื่ น ของไทย จึ ง บู ร ณำกำรท ำงำนร่ ว มกั บ ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เศษทั้ ง 5 จั ง หวั ด (น ำร่ อ ง) สนั บ สนุ น
นักกำยภำพบ ำบัด (อัตรำจ้ำง) จำนวน 10 อัตรำ ให้กับศูนย์ฯ แห่งละ 2 อัตรำ พร้อมอุปกรณ์ที่มีควำมจำเป็น
ในกำรบำบัดรักษำและกระตุ้นกล้ำมเนื้อซึ่งไม่มีใช้ในศูนย์ฯและผู้ใช้ต้องมีใบประกอบวิชำชีพทำงกำยภำพบำบัด
จ ำนวน 2 เครื่ องต่ อแห่ ง ปั จจุ บั นมี จ ำนวนเด็ กพิ กำรในศู นย์ และในชุ มชน ได้ รั บกำรฟื้ นฟู สภำพแล้ ว และมี พั ฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำยและอื่นๆดีขึ้นรวมไม่น้อยกว่ำ 2,000 รำย
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4.2 “สิริเวชยำน” รถโมบำยบริกำรคนพิกำรเคลื่อนที่ นวัตกรรมนำร่องเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
เชิงรุกแก่ทีมสหวิชำชีพของเครือข่ำยสำธำรณสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งได้รับพระรำชทำนชื่อ “สิริเวชยำน”
จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนงำนให้ผู้พิกำรและผู้ป่วย
ในพื้น ที่ ห่ ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงมีคุณ ภำพ ทั้งนี้ จำกข้อมูล ผลกำรส ำรวจประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษที่รัฐควรให้กำรดูแลและจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมในพื้นที่สำมจังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัด
สงขลำ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรของคนพิกำรและผู้ป่วยติดเตียง ปี 2560 พบว่ำยังขำดกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ผู้ ป่ ว ยและคนพิ ก ำรไม่ ได้ รั บ กำรฟื้ น ฟู ส ภำพร่ำงกำยอย่ำงต่ อ เนื่ อง สำเหตุเนื่ อ งจำกอำศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ห่ ำงไกล
สถำนพยำบำล ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่มีเวลำนำส่งเข้ำรับกำรรักษำ ส่งผลให้ ขำดกำรดูแลและรักษำที่ต่อเนื่อง
ศอ.บต. จึงสนับสนุนชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรและผู้ ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย
จังหวัดนรำธิวำส และจังหวัดยะลำ ผ่ำนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของมูลนิธิของ รพ. ที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและมีเครือข่ำยกำรทำงำนที่เข้มแข็ง มีผลงำนเชิงประจักษ์ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพผู้พิกำรและผู้ป่วยติดเตีย ง
จ ำนวน 2 แห่ ง ประกอบด้ ว ย มู ล นิ ธิ โ รงพยำบำลสุ ไ หงโกลก จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส และ มู ล นิ ธิ โ รงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำชยะหำ จังหวัดยะลำ สนับสนุนรถโมบำยบริกำรคนพิกำรเคลื่อนที่แห่งละ 1 คัน วงเงินคันละไม่เกิน
1.9 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรผลิตนวัตกรรมดังกล่ำวได้รับควำมร่วมมือด้ำนกำรออกแบบจำกผู้เชี่ยวชำญของกรมโยธิกำร
และผั ง เมื อ ง สภำกำชำดไทย และแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชำญด้ ำ นเวชศำสตร์ ฟื้ น ฟู อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ ำ วสำมำรถ
สร้ำงกระบวนกำรทำงำนที่มีคุณภำพของคณะทำงำนระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ในกำรออกพื้นที่ให้บริกำ ร
ตรวจ รักษำ และฟื้นฟูสภำพครอบคลุมทั้งจังหวัด และเป็นกำรสนองงำนตำมแนวทำงพระรำชดำริ ในกำรฟื้นฟู
ช่วยเหลือคนพิกำรในพื้นที่ห่ำงไกล
4.3 สนับสนุนกำรลงพื้นที่เยี่ยม ติดตำม ดูแล และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ
ผ่ำนควำมร่วมมือของเครือข่ำยพยำบำลสำมพันซึ่งเป็นบุคลำกรที่ ศอ.บต. ผลักดันให้ ผลิตขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในพื้นที่ และส่งเสริมด้ำนจิตวิทยำมวลชนเพื่อลดปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง
ในพื้น ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำยใต้แนวคิ ดกำรให้ ควำมช่วยเหลือและเข้ำถึงงำนสำธำรณสุขเชิงรุกสำมำรถ
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือจำกประชำชนในพื้นที่อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรทำงำน
ของ “ทีมหมอครอบครัว” ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ให้ผู้ป่วยติดเตียง พิกำรติดเตียง และอื่นๆ ได้รับกำรดูแล
อย่ำงเหมำะสม และเกิดกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำในมิติอื่นๆ เช่น ด้ำนอำชีพ ที่อยู่อำศัย เป็นต้น กำรขับเคลื่อน
กิจ กรรมดังกล่ ำวฯ ศอ.บต. ได้ส นั บ สนุ น งบประมำณเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงพื้นที่ และจัดซื้อวัส ดุงำนบ้ำน
งำนครัว (ของเยี่ยม) สำหรับเป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงประชำชน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจต่อกำรทำงำน
วงเงิน 3.7 ล้ำนบำท โดยจำแนกเป็นรำยอำเภอๆละไม่เกิน 100,000 บำท รวมทั้งสิ้น 37 อำเภอ ผ่ำนควำมร่วมมือ
ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ ซึ่งผลกำรดำเนินงำนที่ ผ่ำนมำกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรบริกำรรวมไม่น้อยกว่ำ 2,500 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
4.4 สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ครอบครัว เด็กพิกำรที่ประสบปัญ หำควำมยำกล ำบำกในกำรดำรงชีวิต
เป็ น กิจกรรมหนึ่ งที่ ศอ.บต. เล็งเห็ น ควำมส ำคัญของกำรกำรให้ ควำมช่วยเหลือครอบครัวคนพิกำรอย่ำงยั่งยืน
ผ่ำนกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และกำรมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้น กิจกรรมดังกล่ำวฯ เป็นกำรขยำยงำนและผลที่สืบเนื่องจำก
กำรลงพื้ น ที่ ติ ด ตำมให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ส ภำพผู้ พิ ก ำรของนั ก กำยภำพบ ำบั ด (อั ต รำจ้ ำ งของ ศอ.บต.)
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ที่ปฏิบัติงำนในศูนย์กำรศึกำพิเศษฯ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งนอกจำกให้ผู้ป่วยได้รับกำรบำบัดรักษำอย่ำงมีคุณภำพ
และสำมำรถสนั บ สนุ น กำรให้ ค วำมช่ว ยเหลื อในมิติ อื่น ๆอี กด้ วย เนื่อ งจำกเด็ กผู้ พิ กำรและครอบครัว มี ปั ญ หำ
ที่ ห ลำกหลำยและเป็ น ปั ญ หำระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล เช่ น ขำดอุ ป กรณ์ ท ำแผล ขำดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรเดิ น ทำง
ไปรักษำพยำบำล ขำดวัสดุยังชีพ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่ต้องขอรั บกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนั้น
เพื่ อเป็ น กำรให้ ควำมช่ว ยเหลื อระยะยำว จึงจำเป็ น ต้องพั ฒ นำอำชีพ ให้ ค รอบครัว คนพิ ก ำรได้มี รำยได้เพิ่ มขึ้ น
และเพียงพอต่อกำรดำรงชีวิตโดยใช้ศักยภำพของครอบครัว เช่น กำรทำเกษตร และปศุสัตว์ ซึ่งในปีงบประมำณ
2561 ได้ ส นั บ สนุ น ปั จ จั ย กำรผลิ ต ในกำรประกอบอำชี พ ให้ กั บ ครอบครัว เด็ ก พิ ก ำรผ่ ำ นกำรท ำงำนของนั ก
กำยภำพบำบัดใน 5 จชต. จำนวน 41 ครอบครัว
4.5 “เก้ำอี้สุขใจ สู่ รองเท้ำคู่แรก” กิจกรรมนำร่องในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อสนองแนว
พระรำชด ำริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี ในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ และฟื้ น ฟู ส ภำพ
ครอบครัวเด็กพิกำรทำงสมอง ไม่ส ำมำรถช่ว ยเหลือตัวเองได้ ต้องให้ ผู้ ปกครองนั่งอุ้มตลอดเวลำ โดย ศอ.บต.
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย สำนักงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด เรือนจำจังหวัด ศูนย์พัฒนำ
ฝีมือแรงงำนจังหวัด พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอื่นๆ ในปี 2560 ได้ขยำยผลนวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยพยุงร่ำงกำย “เก้ำอี้สุขใจ” ของสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนรำธิวำส มอบให้กับเด็กพิกำรทำงสมอง
จำนวน 200 รำย ทั้งนี้ จำกผลกำรติดตำมกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำว พบว่ำเด็กพิกำรส่วนใหญ่มีพัฒ นำกำรที่ดีขึ้น
และยังส่งผลให้ผู้ปกครองได้มีเวลำในกำรทำงำนมำกขึ้นอีกด้วย นอกจำกนั้น เด็กพิกำรบำงรำยมีพัฒนำกำรไปสู่กำร
เดิน ในปี 2561 ศอ.บต. ได้รับควำมร่วมมือจำกนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดพังงำ (นำงไขแสง ศักดำ) แพทย์เวช
ศำสตร์พื้นฟู (นำยแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต) นักสังคมสงเครำะห์ (นำงสโรทร ม่วงเกลี้ยง) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ดำเนินกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์โดยตรวจ วินิจฉัย และรักษำในพื้นที่นำร่องอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลจำก
กำรประเมินเพื่อเข้ำรับกำรรักษำดังกล่ำวฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภำคใต้ชำยแดน มีเด็กพิกำรที่ได้รับเก้ำอี้สุขใจและมี
พัฒนำกำรดีขึ้นเข้ำรับบริกำรจำนวนทั้งสิ้น 47 รำย สำมำรถรักษำด้วยอุปกรณ์รองเท้ำฝึกเดิน “รองเท้ำคู่แรก”
จำนวน 7 รำย และส่งต่อเพื่อฟื้นฟูสภำพ 37 รำย กำรดำเนินกิจกรรม “เก้ำอี้สุขใจ สู่ รองเท้ำคู่แรก” ได้สร้ำง
ควำมยินดีแก่ครอบครัวเด็กพิกำรเป็นอย่ำงยิ่ง รวมถึงยัง เป็นกำรจัดบริกำรด้ำนสังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภำพที่ดีของ
ประชำชนในพื้น ที่ครอบคลุ มทุกมิติ ภำยใต้นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล “เรำจะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ” อย่ำงเป็น
รูปธรรมอีกด้วย
5. พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ดำเนินกำรแก่รำษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบบริเวณอุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี ในพื้นที่ 3 จังหวัด 9 อำเภอ 25 ตำบล 89 หมู่บ้ำน ส่งผลให้
ประชำชน ได้รับกำรช่วยเหลือในกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิต จำนวน 1,000 คน/ครั วเรือน และลดเงื่อนไขควำม
ขัดแย้งของประชำชนที่มีต่อภำครัฐ ประชำชนในพื้นที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
จังหวัดนรำธิวำส
1. อำเภอบำเจำะ 5 ตำบล 15 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลบำเจำะ ตำบลลุโบะสำวอ ตำบลกำเยำะมำตี
ตำบลบำเระเหนือ และตำบลปะลุกำสำเมำะ
2. อำเภอยี่งอ 3 ตำบล 11 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลตะปอเยำะ ตำบลจอเบำะ และตำบลลุโบะบำยะ
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3. อำเภอสุไหงปำดี 3 ตำบล 12 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลริโก๋ ตำบลสำกอ และตำบลโต๊ะเด็ง
4. อำเภอรือเสำะ 4 ตำบล 20 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลรือเสำะออก ตำบลลำโละ ตำบลสุวำรี และ
ตำบลสำมัคคี
5. อำเภอระแงะ 2 ตำบล 8 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลบองอ และตำบลมะรือโบตก
6. อำเภอเจำะไอร้อง 2 ตำบล 10 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลบูกิต และตำบลจวบ
7. อำเภอสุคิริน 2 ตำบล 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลเกียร์ และร่มไทร
จังหวัดยะลำ อำเภอรำมัน 2 ตำบล 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลจะกว๊ะ และตำบลเกะรอ
จังหวัดปัตตำนี อำเภอกะพ้อ 2 ตำบล 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ ตำบลกะรุบี และตะโละดือรำมัน
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบาบัดรักษายาเสพติด ดำเนินกำรให้ผู้ผ่ำนกำร
บำบัดรักษำที่หำยขำดจำกยำเสพติด มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข จำนวน
940 คน โดยได้จัดฝึกอบรมวิชำชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม
วิชำชีพของแต่ละสำขำวิชำ ทั้งนี้ กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำมีอุปสรรคในกระบวนกำรคัดกรอง กำรติดตำมตำมแบบ
บสต. ของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อนำเข้ำสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลำ
อันสมควร และกำรสุ่มตรวจผู้เข้ำรับกำรฝึ กอบรมวิชำชีพแบบเข้ม ซึ่งผู้ที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพจะต้อง
หำยขำดจำกกำรติดยำเสพติด แต่จำกกำรสุ่มตรวจพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพยังมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ยังไม่
หำยขำดจำกกำรติดยำเสพติดเป็นจำนวนมำก ทำให้กำรดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
จังหวัด

เป้าหมาย

เชื่อม
โลหะ

นรำธิวำส
ปัตตำนี
ยะลำ
สงขลำ
รวม

300
300
300
100
1,000

50
120
100
25
295

ซ่อม
เครื่องยนต์
ขนำดเล็ก
105
145
150
50
450

สาขาวิชาช่าง
แต่งผม เดินสำยไฟ
ปู
สุภำพบุรุษ ภำยใน
กระเบื้อง
อำคำร
50
50
20
25
25
25
125
70

ท่ำสี
อำคำร

ก่ออิฐ
ฉำบ
ปูน

รวม
205
335
300
100
940

7. ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ กิจกรรมพัฒนำนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Young
Executive Network @ Southern Border Provinces Administrative Centre : YES) ด ำเนิ น กำรมำแล้ ว 3 รุ่ น
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อส่ งเสริมควำมรู้ธุรกิจฮำลำล สร้ำงเครือข่ำยนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ผ่ำนกำรอบรมเพิ่มควำมรู้และทักษะด้ำนธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกันของทำยำทธุรกิจหรือ
เจ้ำของธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มีกำรศึกษำดูงำนและเชื่อมโยงธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินธุรกิจและมีควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง มีเครือข่ำยระหว่ำงนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่และต่ำง
พื้ น ที่ สำมำรถต่ อ ยอดธุ ร กิ จ และเป็ น คู่ ค้ ำ ระหว่ ำงนั ก ธุร กิ จ ที่ เข้ ำ ร่ว มโครงกำร ซึ่ งส่ ง ผลดี แ ละเป็ น ประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นอันมำก กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้ร่วมจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ อำทิ เพจของกลุ่ม YES “สิ่งที่ใช่
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by YES” กิจกรรมสร้ำงควำมเชื่อมั่นกำรค้ำกำรลงทุนจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพื่อรองรับ AEC กิจกรรม Floating
Bazaar Tani 2015 กิ จ กรรม Mon D Market 2016 กิ จ กรรม Franchise 2016 กำรขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ
Startup จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 2017 กิจกรรมส่ งเสริมธุรกิจฮำลำลและนักธุรกิจรุ่นใหม่ชำยแดนใต้ ในงำน
“Bird City Street Art 2017” กำรบู รณำกำรกับ ศอ.บต. จัดกิ จกรรม Southernmost Smart SMEs (SSS)
และกิ จ กรรม Southernmost Startup Challenge (SSC) และกิ จ กรรม Startup โดยด ำเนิ น กำรจั ด กิจ กรรม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร Deep South Startup Championship 2018 (DSS) เพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำร Startup
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีกลุ่มที่ผ่ำนกำรอบรมและได้รับกำรคัดเลือกเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรอบรมแบบเข้มข้น
จำนวน 12 กลุ่ ม น ำกลุ่ ม ที่ผ่ ำนกำรอบรมแบบเข้มข้น 12 กลุ่ ม เสนอกรอบแนวคิดเพื่ อขอสนับสนุนทุ นจำก
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA) โดยมีผู้ผ่ำนเกณฑ์และได้รับกำรสนับสนุนทุนไม่เกิน 1.5 ล้ำนบำท จำนวน 3
กลุ่ม ได้แก่ Fin Delivery: แอพพลิเคชันกำรขนส่งอำหำรและวัตถุดิบจำกตลำดสดไปยังผู้ใช้บริกำร ใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขนส่งคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ซื้อ YIT: แอพพลิเคชั่น
รวบรวมและแนะนำสถำนที่ท่องเที่ยวฉบับภำษำจีน เพื่อแก้ไขปัญหำทัวร์ศูนย์เหรียญและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย
และ Pinsouq: แอพพลิเคชันรวบรวมและจำหน่ำยสินค้ำฮำลำล เพื่อเพิ่มช่องทำงและส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำฮำ
ลำลประเทศไทยสู่ ตลำดโลก กำรจั ด งำนแสดงเทคโนโลยีและนวัต กรรม 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 1
“เท ค โ น โ ล ยี ก ำ ร เก ษ ต ร ” (Southernmost Technology And Innovation Festival 1 st Agritech)
ประกอบด้วยคูหำจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี นิทรรศกำร กำรเสวนำ กำรแข่งขันนำเสนอแนวคิดกำรแก้ไข
ยำงพำรำและนำร้ำง และกำรนำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (YES) และจัดตั้งสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (ส่วนหน้ำ) ณ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมข้อเสนอ
ของผู้แทนพิเศษของรัฐบำล (นำยภำณุ อุทัยรัตน์) จำกกำรประสำนสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ มีควำมพร้อมและ
ยินดี โดยสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ กำหนดลงพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และหำรือรำยละเอียดกำรจัดตั้ง
เดือนพฤศจิกำยน 2561
8. ส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล ดำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรบริกำรงำนฮำลำล
คณะกรรมกำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีสถิติกำรรับรองมำตรฐำนฮำลำล และได้รับ
อนุ ญ ำตให้ ใช้เครื่องหมำยสัญ ลักษณ์ ฮำลำลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิส ลำมแห่ งประเทศไทย โดยมี
ผู้ประกอบกำรใช้บริกำรจำนวน 360 รำย และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรรับรองจำนวน 1,845 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริม
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำล ตำบลบ้ำนน้ำบ่อ อำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตำนี จำนวน
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจอำหำรแปรรูป (ข้ำวเกรียบ) กลุ่มวิสำหกิจแปรรูปปลำกะตัก กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิ ต มะพร้ ำวครบวงจร และกลุ่ ม วิส ำหกิจ เสื้ อ ผ้ ำแฟชั่น มุ ส ลิ ม ซึ่งกลุ่ ม วิส ำหกิจ ชุ ม ชนได้ รับ กำรสนั บ สนุ น
ด้ำนสถำนที่ องค์ควำมรู้ และวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรขอรับเครื่องหมำย
รับรองต่ำงๆ ได้แก่ อย./ฮำลำล/บำร์โค๊ด เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและได้รับควำมเชื่อมั่นจำกผู้บริโภค
เพื่อสำมำรถจำหน่ ำยในตลำดระดับบนและระดับล่ำงได้ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
(OSS) ในพื้นที่ส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำลจังหวัดปัตตำนี จนมีควำมสวยงำม มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกมีควำมปลอดภัย
และพร้ อ มรองรั บ กำรใช้ บ ริ ก ำรจำกหน่ ว ยงำนหรื อ องค์ ก รต่ ำงๆ ส่ งเสริ ม ผู้ ป ระกอบกำรฮำลำลชำยแดนใต้
เพื่อกำรส่งออก THAIFEX - World of Food Asia 2018 โดยมี ผู้ประกอบกำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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เข้ำร่วมจำนวน 12 รำย ส่งผลให้ เกิดกำรยกระดับมำตรฐำนผู้ประกอบกำรฮำลำลชำยแดนใต้เพื่อกำรส่งออก
และผู้ ป ระกอบกำรฮำลำลชำยแดนใต้ ที่ เข้ ำร่ วมงำน สำมำรถเชื่ อมโยงกำรค้ ำและมี ช่ องทำงกำรตลำดเพิ่ ม ขึ้ น
และส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำฮำลำล ณ ที่ทำกำรไปรษณีย์ เพิ่มเติมจำนวน 16 แห่ง สำมำรถเข้ำถึง
สินค้ำของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้สะดวกขึ้น รวมทั้ง กิจกรรมฮำลำลเพื่อกำรท่องเที่ยว โดยจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว
ฮำลำลจั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ (Halal.Map) จ ำนวน 2 ภำษำ (ภำษำไทยและอั งกฤษ) เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์
และส่งเสริมกำรท่อ งเที่ยวฮำลำลจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดทำ Application.ท่องเที่ยวฮำลำลจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 2 ภำษำ (ภำษำไทยและอังกฤษ) เพื่ ออำนวยควำมสะดวกและเผยแพร่ประชำสัม พัน ธ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงฮำลำลทั้งในและต่ำงประเทศ จัดงำนมหกรรมฮำลำลเพื่อกำรท่องเที่ย วจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 1 “Terima Kresek” ณ บริเวณมัสยิดกรือเซะ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัด
ปั ต ตำนี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วฮำลำลและสร้ ำ งชุ ม ชนต้ น แบบท่ อ งเที่ ย วฮำลำลเชื่ อ มโยง
กำรท่องเที่ย วทั้งในและต่ำงประเทศ และกิจ กรรม Farm trip โดยกำรเชิญกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว
ต่ ำ งประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศมำเลเซี ย และอิ น โดนี เซี ย เข้ ำ เยี่ ย มชมสถำนที่ ท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด ชำยแดนภำคใต้
และพบปะเจรจำกับกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่
9. ค่าชดเชยส่วนต่ างเบี้ยประกัน ภั ยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ แก่ผู้ประกอบกำรในเขตพื้นที่พิเศษ
เฉพำะกิ จ ที่ ยื่ น ค ำขอรั บ เงิน ชดเชยส่ ว นต่ำงเบี้ ย ประกั น ภั ย ทรัพ ย์ สิ น ฯ ต่ อ คปภ. ตำมมติ ครม. เมื่อ วัน ที่ 16
ธันวำคม 2557 โดยมีข้อมูลสถิติกำรขอรับเงินชดเชยส่วนต่ำงเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อกำรร้ำยของ
ผู้ประกอบกำรในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ ประกอบด้วย จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สตูล และ 4 อำเภอของ
จังหวัดสงขลำ ในปี 2550-2561 ดังนี้
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนผู้เอา
ประกันภัย
(ราย)
32
88
85
89
93
129
74
393
278
269
212

ข้อมูลการขอรับเงินชดเชยฯ
จานวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยสุทธิ
(บาท)
(บาท)
280,280,000
734,975,000
737,854,198
1,095,768,000
1,855,745,537
1,495,700,000
428,350,000
3,443,183,060
2,535,510,000
2,829,030,000
1,838,356,000

6,437,393
13,141,763
13,046,292
18,571,292
23,414,243
13,767,447
3,090,926
43,528,939
21,070,952
19,497,709
12,944,382

จานวนเงินชดเชย
(บาท)
3,679,854
8,246,988
8,606,216
13,473,689
17,529,983
8,882,106
1,746,428
26,383,729
13,393,784
10,822,072
7,296,482
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ปี พ.ศ.
2561
รวม

จานวนผู้เอา
ประกันภัย
(ราย)
272
1,742

ข้อมูลการขอรับเงินชดเชยฯ
จานวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยสุทธิ
(บาท)
(บาท)
17,274,751,795

188,511,341

จานวนเงินชดเชย
(บาท)
14,282,800
134,344,131

10. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นกี ฬ าและการท่ อ งเที่ ย ว ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำสุ ข ภำพส ำหรั บ เด็ ก
(สนำมเด็กเล่นประจำตำบล) ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีอุปกรณ์สนำมเด็กเล่น
ประจำตำบล จำนวน 37 แห่ง เด็กในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้ออกกำลังกำยที่แข็งแรงและสุขภำพจิตใจ
เข้ ม แข็ ง ลดกำรเจ็ บ ป่ ว ยและลดภำระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นสำธำรณสุ ข ให้ กั บ ภำครั ฐ สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ กี ฬ ำ
เพื่อเสริมสร้ำงสันติสุ ขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 2 ครั้งๆละ 600 แห่ ง รวมทั้ง สิ้น 1,200 แห่ ง
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ และถ้วยรำงวัล แก่เยำวชน ประชำชน ชุมชน ชมรมกีฬำ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทุกกลุ่มที่ขำดแคลนและแจ้งควำมประสงค์มำยัง ศอ.บต ส่งเสริมให้เยำวชน
ประชำชนในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้สนใจกำรเล่นกีฬำ ออกกำลังกำย เสริมสร้ำงสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนได้เห็นควำมสำคั ญของกิจกรรมกีฬำ
เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งเสริมและพัฒ นำ
ทักษะพื้นฐำนดนตรี เพื่อชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะพื้นฐำนดนตรีเพื่อชุมชน ให้แก่ สถำนศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ และโรงเรียนขยำยโอกำสในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี ผู้เข้ำอบรมจำนวน 150 คน
ดำเนินกำรสนับสนุนอุปกรณ์ และถ้วยรำงวัล แก่เยำวชน ประชำชน ชุมชน ชมรมกีฬำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน ทุกกลุ่ม ที่ขำดแคลนและแจ้งควำมประสงค์มำยัง ศอ.บต จำนวน 30 โรงเรียน ส่งเสริมให้เยำวชน
ประชำชนในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้สนใจกำรเล่นกีฬำ ออกกำลังกำย เสริมสร้ำงสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนได้เห็นควำมสำคัญของกิจกรรมกีฬำ
เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ส่งเสริมกีฬำฟุตบอลยุวชน อำยุไม่เกิน 12 ปี SBPAC CUP 2018 ดำเนินกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลยุวชน
อำยุไม่เกิน 12 ปี ยุวชนรักไทย SBPAC CUP ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ระดับ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี
ทีมนักกีฬำฟุตบอล (ตัวแทนทีมชนะเลิศ ระดับอำเภอ) เจ้ำหน้ำที่ ทีม และผู้ฝึกสอนในพื้นที่ 3 จั งหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส) เข้ำร่วมกำรแข่งขัน จำนวน 6 ทีมๆ ละ 20 คน รวม 120 คน ส่งผลให้ยุวชน
ในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ มี ก ำรพั ฒ นำทั ก ษะกี ฬ ำฟุ ต บอล เสริ ม สร้ ำงประสบกำรณ์ ในกำรเข้ ำร่ ว ม
กำรแข่ งขั น มี โอกำสท ำกิ จ กรรมร่ ว มกั น และรู้ จั ก ใช้ เวลำว่ ำ งให้ เกิ ด ประโยชน์ กำรจั ด กำรแข่ งขั น มหกรรม
ฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี เยำวชนที่กำลั งศึกษำในสถำบันกำรศึกษำปอเนำะ
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เจ้ำหน้ำที่ทีม และผู้ฝึกสอนในพื้นที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วมแข่งขัน
จำนวน 56 ทีม ๆ ละ 15 คน รวม 840 คน ส่งผลให้เยำวชนในสถำบันกำรศึกษำปอเนำสถำบันโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมในพื้นที่ 5 จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ มีสุขภำพแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
และไม่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด และพัฒนำทักษะกีฬำฟุตซอล ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและเยำวชน 3 จังหวัดชำยแดน
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ภำคใต้ โดยมี ตัวแทนเยำวชน และประชำชน จำกตำบลในจังหวัดในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่มีสนำมฟุตซอล
ตำบลละ 2 คน (ผู้ ฝึ กสอน จ ำนวน 1 คน และผู้ ตัดสิ น จำนวน 1 คน) รวมทั้งสิ้ น 76 คน ส่งผลให้ ผู้ ฝึกสอน
ผู้ตัดสิน ที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกีฬำฟุตซอล สำมำรถนำควำมรู้มำถ่ำยทอดให้แก่เด็ก
เยำวชนในพื้นที เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกีฬำฟุตซอลให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น มหกรรมเซปักตะกร้อรวมพลัง
ศอ.บต. 2018 โดยมี เยำวชนที่ ก ำลั ง ในสถำบั น กำรศึ ก ษำปอเนำะโรงเรี ย นเอกชนสำมั ญ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที ม
และผู้ฝึกสอนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วมแข่งขันจำนวน 74 ทีม ๆ ละ 12 คน รวม 888 คน จำนวน
ผู้เข้ำร่วมชมและเชียร์ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วมชมและเชียร์กำรแข่งขันประมำณจังหวัดละ 2,000 คน
และมหกรรมวอลเลย์บอลรวมพลัง ศอ.บต. 2018 โดยมี เยำวชนที่กำลังในสถำบันกำรศึกษำปอเนำะโรงเรียน
เอกชนสำมัญ เจ้ำหน้ ำที่ที ม และผู้ฝึกสอนในพื้นที่ 3 จั งหวัดชำยแดนภำคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ
เข้ำร่วมแข่งขัน จำนวน 74 ทีม ๆ ละ 12 คน รวม 888 คน จำนวน ผู้เข้ำร่วมชมและเชียร์ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เข้ ำร่ ว มชมและเชี ย ร์ ก ำรแข่ งขั น ประมำณจั งหวัด ละ 2,000 คน รวมทั้ ง กำรจั ด ประกวด
วงเมโลเดียนชิงแชมป์จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี เยำวชน นักเรียน และบุคลำกรโรงเรียนระดับประถมศึกษำ
และโรงเรี ยนขยำยโอกำสในพื้น ที่ 3 จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 4 อำเภอของจั งหวัดสงขลำเข้ำร่วมจำนวน
1,510 คน ซึ่งแบ่งกำรประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทร้องเพลงชำติไทย (ร้องหมู่) รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน
15 ปี และประเภทบรรเลงเพลงชำติไทย (วงเมโลเดียน) รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน 15 ปี
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กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
1. บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรดำเนิน
แผนงำน/โครงกำรให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปี 2560 - 2562
จัดทำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี ติดตำมประเมินผลแผนงำน/โครงกำร ของ ศอ.บต.
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของ ศอ.บต. รวมถึงบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร ของทบวง
และกรม ในกำรจั ด ท ำแผนงำน/โครงกำรที่ ล งสู่ พื้ น ที่ จังหวัด ชำยแดนภำคใต้ ให้ ป ระชำชนมี ส่ ว นร่ว ม ภำยใต้
หลักยุทธศำสตร์ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำและปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี
เพื่ อ ไปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ มุ่ ง ให้ จั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ ป รำศจำกเงื่ อ นไขกำรใช้ ค วำมรุ น แรงเพื่ อ เร่ง รั ด น ำสั น ติ สุ ข
ควำมปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ควำมเป็ น ธรรม มี ท รั พ ยำกรบุ ค คลมี คุ ณ ธรรม ควำมรู้ ควำมสำมรถ
นำควำมเจริญรุ่งเรืองสู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนี้
2.1 ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และพนักงำนส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยมี ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนั กงำนส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง
โยกย้ำย โอน หรือช่วยรำชกำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน และยังไม่เคยเข้ำรับ
กำรอบรมจำนวน 1,540 คน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ย วกับนโยบำยและ
ยุ ทธศำสตร์ แนวทำงกำรขับ เคลื่ อนนโยบำยไปสู่ กำรปฏิบั ติ รวมทั้ งสำมำรถดำเนิ น งำนในลั กษณะบูรณำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงมีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ จำนวนเหตุกำรณ์ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่ำเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนควำมมั่นคงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงภำครัฐกับประชำชน โดยไม่มีเงื่อนไข
2.2 เพิ่มประสิทธิภำพของ ศปก. อำเภอ เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สำคัญ โดยมี
ปลัดอำเภอ ผบ.ฉก.ระดับอำเภอเลข 2 ตัว สวป.อำเภอ และข้ำรำชกำรทุกส่วนรำชกำรที่อำเภอพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสม จำนวน 370 คน ข้ำรำชกำรในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ชคต. ชรบ. อรบ. ทสปช. ผู้นำศำสนำ อิหม่ำม
คอเต็บ บิหลั่น ครูตำดีกำ นักประชำสัมพันธ์ บัณฑิตอำสำ ปรำชญ์ชำวบ้ำน จำนวน 37 อำเภอๆ ละ 190 คน
รวม 7,030 คน ส่ งผลให้ ส ำมำรถขับ เคลื่ อนนโยบำยและยุท ธศำสตร์ในกำรแก้ไขปั ญ หำและพั ฒ นำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ได้ อย่ ำงมีป ระสิ ท ธิภ ำพ สำมำรถพั ฒ นำเครือข่ ำยบุ ค ลำกรภำครัฐ ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ร่ว มกั น
ขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญตำมนโยบำยของภำครัฐ และมุ่งเน้นกำรสร้ำงทีมงำนในระดับตำบล
2.3 พัฒ นำศักยภำพเครือข่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ
สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และกำรท่องเที่ยวจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่ว นตำบล ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเข้ำร่วม จำนวน 360 คน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโบยบำยและ
ยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
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ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
2.4 ฝึกอบรมเพื่อสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยมี นิสิต นักศึกษำ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดปัตตำนี ภำยใต้ชื่อ “ชุมนุมสันติ
ใจอำสำ”เข้ำร่วมจำนวน 100 คน ส่ งผลให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์ โดยใช้กิจกรรมเป็น
เครื่องมือในกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมสันติสุข และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
ในพื้นที่ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนควำมคิด ด้ำนจิตใจ รวมทั้งมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2.5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หลักสูตร “กำรสร้ำงทีมงำนและ
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒ นำ (Team building)” โดยมี ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ ของ ศอ.บต.
เข้ำร่วมจำนวน 70 คน ส่งผลให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมตระหนักต่อบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และมีควำม
รับ ผิ ดชอบในกำรปฏิบั ติงำนเพื่อองค์กร และมีกำรนำนวัตกรรม รูปแบบกำรทำงำน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำองค์กร รวมทั้ง หลักสูตร “กำรบูรณำกำรระดับปฏิบัติกำรของผู้บังคับ
หน่ วยทีมสั น ติสุ ขระดับ อำเภอ (สำมสหำย) ” โดยมี ผู้บั งคับหน่ว ยของทีมสั นติสุ ขระดับอำเภอ ประกอบด้ว ย
นำยอำเภอ ผกก.สภ.อำเภอ ผบ.ฉก.ระดับอำเภอ รวม 37 อำเภอ และ ผอ.สำนัก/กอง ภำยใน ศอ.บต. เข้ำร่วม
จำนวน 125 คน ส่งผลในทำงปฏิบัติจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันทั้งด้ำนควำมคิด ด้ำนกำรประสำนกำรปฏิบัติ ซึ่งมี
เอกภำพมำกขึ้น สำมำรถขับ เคลื่อนกำรปฏิบัติงำนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญ หำและพัฒ นำพื้นที่ จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ รวมถึงกำรดูแลงำนด้ำนควำมมั่น คง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิ นให้ กับประชำชนในพื้นที่ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
1. ขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำง
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมตัวชี้วัดแนวทำงแผนบูรณำกำร กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยมีเป้ำหมำยคือ จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และให้ควำมร่วมมือของเครือข่ำยนอกภำครัฐ
เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งผลกำรขับเคลื่อนกิจกรรมได้ดำเนินกำรเปิดพื้นที่กำรมีส่วนร่วม และสร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำย
กำรพู ด คุ ย สั น ติ สุ ขให้ กับ เครื อข่ ำยต่ ำงๆ ในพื้ น ที่ จังหวัด ชำยแดนภำคใต้ จำนวน 295 เครือข่ ำย รวมทั้ งสิ้ น
19 กิจกรรม มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 17,612 คน ส่งผลให้ เครือข่ำยภำคประชำสังคม กลุ่มองค์กร เครือข่ำยต่ำงๆ
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ (knowledg) ควำมเข้ำใจ (Understand) เกิดทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude)
ที่ดีต่อกำรจั ดกำรควำมขัดแย้ งโดยสั น ติวิธี มีทัศนคติเชิงบวกต่อนโยบำยกำรพู ดคุยสันติสุข และนโยบำยอื่นๆ
ของภำครัฐ ซึ่งส่งผลต่อควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี และร่วมสร้ำง
บรรยำกำศที่ เอื้ อ ต่ อ กระบวนกำรพู ด คุ ย เพื่ อ สั น ติ สุ ข เกิ ด ผลโดยรวมต่ อ กำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยกำรบริ ห ำร
และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสันติสุขอย่ำงยั่งยืนในอนำคต
2. ส่งเสริ ม การมี ส่ วนร่ ว มและเสริม สร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ กับ เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั งคม องค์ ก ร
เอกชน และภาคประชาชน ดำเนิ นกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมกำรสร้ำงจิตวิทยำมวลชน ส่งเสริมให้
เครือข่ำยภำคประชำสังคม องค์กรเอกชน และภำคประชำชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยภำครัฐ และ
สนับสนุนขยำยผลกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในนโยบำยภำครัฐและกระบวนกำรพูดคุย เพื่อสันติสุขและกำร
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒ นำศักยภำพของภำคประชำสังคม องค์กรเอกชนและ ภำคประชำชน และ
สนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพให้กับเครือข่ำยอำชีพของภำคประชำสั งคม (กลุ่มผู้ยำกจน) เพื่อสร้ำงบทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงสันติสุข กำรจัดตั้งและสำนต่องำนเครือข่ำยภำคประชำสังคมและวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 139 เครือข่ำย รวมทั้งสิ้น 11 กิจกรรม มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 2,151 คน ส่งผลให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมเข้ำใจต่อนโยบำยและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำภำครัฐให้กับ
องค์กรภำคประชำสังคมและภำคประชำชน และเกิดควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของรัฐ
--------------------------------------------
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