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กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับต าบล (ต าบลสันติธรรม)  ด ำเนินกำรใน 

282 ต ำบล (1,970 หมู่บ้ำน) ยกเว้นหมู่บ้ำน/ต ำบล ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมเมือง 18 หมู่บ้ำน / 8 ต ำบล ของจังหวัด
นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย)            
ประชำชนในพ้ืนที่ 282 ต ำบล จ ำนวน 331,542 คน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมกรอบแนวทำง 
จ ำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมกำรปรับปรุงซ่อมแซมจุดตรวจ จุดสกัดฯ มีจ ำนวน 166 กิจกรรม กิจกรรมกำร
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนก ำลังภำคประชำชนฯ มีจ ำนวน 539 กิจกรรม กิจกรรมกำรสนับสนุนให้มีกำรทบทวน
ยุทธวิธีฯ มีจ ำนวน 219 กิจกรรม และกิจกรรมตำมนโยบำยอ่ืนๆ มีจ ำนวน 129 กิจกรรม รวมกิจกรรมทั้งหมด 
1,053 กิจกรรมในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมปลอดภัยในพ้ืนที่  และส่งผลให้หมู่บ้ำน/ต ำบล ในพ้ืนที่
เป้ำหมำยมีควำมเข้มแข็งในกำรดูแลควำมปลอดภัยมำกยิ่งข้ึน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.) ด ำเนินกำรกับประชำชนในหมู่บ้ำน
เป้ำหมำย จ ำนวน 1,970 หมู่บ้ำน 282 ต ำบล (ยกเว้นหมู่บ้ำน ต ำบลที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง 18 หมู่บ้ำน              
8 ต ำบล) 37 อ ำเภอ ของจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และ
สะบ้ำย้อย) ส่งผลให้ประชำชนทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในรูปแบบกำรท ำ
ประชำคมหมู่บ้ำน เพ่ือค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของหมู่บ้ำนที่แท้จริงน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำที่ตรงจุด (ร่วมคิด 
ร่วมปรึกษำหำรือ ร่วมปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบติดตำมประเมินผล) โดยด ำเนินโครงกำร กิจกรรมตำมกรอบ
แนวทำงที่ ศอ.บต. ก ำหนด  สรุปกำรให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำนปัจจัย 4 (ด้ำนที่อยู่อำศัย ด้ำนเครื่องนุ่งห่ม  ด้ำน          
ยำรักษำโรค ด้ำนอำหำร) จ ำนวน 141,636 คน และด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือในกรณีอ่ืน (กำรส่งเสริมอำชีพ
และกำรมีงำนท ำ กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวและหมู่บ้ำน และกำรส่งเสริมสุขภำพของ
ประชำชนหรือกิจกรรมกีฬำและสันทนำกำร จ ำนวน 4,452 คน รวมกำรให้ควำมช่วยเหลือทั้งสิ้น จ ำนวน 
146,088 คน และประชำชนในพ้ืนที่เป้ำหมำยมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง ประชำชนในพ้ืนที่เป้ำหมำยให้
ควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่เป็นอย่ำงดี 

3. เสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประชำชนในพ้ืนที่เป้ำหมำย จ ำนวน 1,000 คน             
มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย และเกิดพลังควำมรัก ควำมสำมัคคี ขวัญและก ำลังใจในกำรป้องกัน   
และแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในพ้ืนที่ 8 เมืองหลัก 5 เมืองเสริม และประชำชนในพ้ืนที่เขตเมืองมีควำมเชื่อมั่น           
ในกำรดูแลควำมปลอดภัย และกิจกรรมอุดหนุนเครือข่ำยมูลนิธิสมำชิกเครือข่ำยกู้ชีพ-กู้ภัย ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ รวม 21 แห่ง จ ำนวน 674 คน ส่งผลให้เครือข่ำยภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ
และแก้ไขสถำนกำรณ์ต่ำงๆในพื้นที่ จ ำนวน 1,453 เหตุกำรณ์ 
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สมาชกิไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 

จังหวัด พ้ืนที่ด าเนินการ 
 

จ านวนสมาชิก ด าเนินงานประจ าจุดตรวจ หมายเหตุ 

 
จังหวัดนราธิวาส   

อ.เมืองนรำธิวำส* 200 21 8 เมืองหลัก ประกอบด้วย 
1. อ.นรำธิวำส 
2. อ.สุไหงโก-ลก 
3. อ.ตำกใบ 
4. อ.เมืองปัตตำน ี
5. อ.เมืองยะลำ 
6. อ.เบตง 
7. อ.หำดใหญ ่
8. อ.หนองจิก 
 5 เมืองเสริม ประกอบด้วย 
1. อ.โคกโพธ์ิ สมำชิก 20 คน 
2. ต.นำประดู่ อ.โคกโพธ์ิ สมำชิก 
15 คน 
3. อ.สำยบรุ ี
4. อ.เมืองสงขลำ 
5. อ.สะเดำ 

อ.สุไหงโก-ลก*  90  8 
อ.ตำกใบ*  37  7 

 
จังหวัดปัตตานี  

อ.เมืองปัตตำนี*  150  20 
อ.โคกโพธิ ์ 35  2 
อ.สำยบุร ี 30 7 
อ.หนองจิก  34 4 

 
จังหวัดยะลา 

อ.เมืองยะลำ*  200 35 
อ.เบตง*  100 10 

 
 

จังหวัดสงขลา  

อ.เมืองสงขลำ  30  3 
อ.หำดใหญ่*  70  8 
อ.สะเดำ  24  2 

รวม 12 1,000 127 

 

 
 
ล าดับ

ที ่

 
 

ชื่อมูลนิธิ สมาคม  

สรุปข้อมลูสรุปการช่วยเหลือ 

อุบัติเหตุ
ทาง
ถนน 

 

ท าร้าย
ร่างกาย 

ใช้อาวุธ
ปืน 

ระเบิด เพลิง
ไหม ้

ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

รวมท้ังสิ้น 

จังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 แห่ง        
1 มูลนิธิเมตตำธรรมนรำธิวำส 52 - - - - 30 82 
2 สมำคมกู้ภัยนรำ 01 40 - - - - 55 95 
3 มูลนิธิธำรน้ ำใจ สุไหงโก-ลก (เซิ่งหมู่) 60 3 - - - 99 162 
4 หน่วยกู้ชีพกู้ภัย กทบ. บ้ำนซือเลำะ 3 - - - - 29 32 
5 หน่วยกู้ภัยอ ำเภอสุไหงปำดี 15 - - - - 10 25 
6 หน่วยกู้ภัยฉัตรวำริน 10 - - - - 12 22 
 จังหวัดปัตตานี จ านวน 7 แห่ง        

1 มูลนิธิร่วมบ ำเพ็ญกำรกุศลปัตตำน ี            
(ท่ง เต็ก เซี่ยง ตึ้ง) 

30 - - - - 10 40 

2 มูลนิธิฮิลำลอะห์มัร ปัตตำนี 27 - - - - 49 76 
3 หน่วยกู้ชีพวำรี 20 - - - - 22 42 
4 สมำคมกู้ชีพกู้ภัย โพธ์ิเงิน โคกโพธ์ิ 21 - - - - 35 56 
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ล าดับ

ที ่

 
 

ชื่อมูลนิธิ สมาคม  

สรุปข้อมลูสรุปการช่วยเหลือ 

อุบัติเหตุ
ทาง
ถนน 

 

ท าร้าย
ร่างกาย 

ใช้อาวุธ
ปืน 

ระเบิด เพลิง
ไหม ้

ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

รวมท้ังสิ้น 

จังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 แห่ง        
5 สมำคมกู้ภัยตี่ฮู่อ่องเอี่ยสำยบุรี 33 - - - - 22 55 
6 สมำคมกู้ชีพกู้ภัยตะลุโบะ 40 - - - - 40 80 
7 สมำคมกู้ชีพกู้ภยัสันติปัตตำน ี 30 2 - - - 27 59 
 จังหวัดยะลา จ านวน 8 แห่ง        

1 มูลนิธิแม่กอเหนีย่วยะลำ 70 - - - - 82 152 
2 มูลนิธิชมรมศูนย์กู้ชีพตลำดเก่ำ 20 - - - - 15 35 
3 มูลนิธิตุ้ยบ๋วยเต็งเนีย่งศำลเจ้ำแมท่ับทิม 40 - - - - 30 70 
4 มูลนิธิฮลิำลอะห์มรั สำขำบันนังสตำ 24 - - - - 23 47 
5 มูลนิธิแม่กอเหนีย่วยะลำ สำขำอ ำเภอยะหำ 20 - - - - 37 57 
6 สมำคมกู้ชีพกู้ภยั คอกช้ำง 45 - - - - 30 75 
7 มูลนิธิกวนอิมเมตตำธรรมเบตง 115 1 - - - 30 146 
8 หน่วยกู้ภัยอิควะหร์ำมัน 20 - - - - 25 45 

รวม 21 แห่ง  735 6 - - - 712 1,453 
 

4. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการเชื่อมโยงสัญญาณ ด ำเนินซ่อมแซม 
และติดตั้งกล้องแบบ IP CAMERA ในพ้ืนที่ยะลำและปัตตำนี จ ำนวน 233 กล้อง ในเขตจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 
10 ด่ำนตรวจ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV 80 กล้อง จังหวัดยะลำ จ ำนวน 14 ด่ำนตรวจ กล้อง CCTV 153 กล้อง  
เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้กับประชำชนและลดควำมรุนแรงในเขตพ้ืนที่ 

5. ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (ไฮเมท) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงไฮเมททั้งระดับควำมสูง 15 เมตร และ 12 เมตร โดยติดตั้งแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 82 
ต้น โดยพ้ืนที่เป้ำหมำยได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 4 อ ำเภอของ
จังหวัดสงขลำ เพ่ือเพ่ิมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร้องขอ ซ่ึงด ำเนินกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง จ ำนวน 82 ต้น จ ำแนกพ้ืนที่ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  จังหวัดปัตตำนี ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมท ขนำดควำมสูง 15 เมตร จ ำนวน 20 ต้น  และ
ขนำดควำมสูง 12 เมตร จ ำนวน 10 ต้น รวม 30 ต้น 
  จังหวัดยะลำ ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 15 เมตร จ ำนวน 13 ต้น และขนำด
ควำมสูง 12 เมตร จ ำนวน 8 ต้น รวม 21 ต้น  
  จังหวัดนรำธิวำส ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 15 เมตร จ ำนวน 7 ต้น  
  จังหวัดสงขลำ ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 15 เมตร จ ำนวน 8 ต้น และขนำด
ควำมสูง 12 เมตร จ ำนวน 8 ต้น รวม 16 ต้น 
  จังหวัดสตูล ติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงไฮเมทขนำดควำมสูง 12 เมตร จ ำนวน 8 ต้น รวม 8 ต้น 
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  ทั้งนี้ ด ำเนินกำรส่งมอบงำนเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 82 ต้น  เพ่ือเป็นมำตรกำรเสริมในกำรป้องกัน
กำรประกอบอำชญำกรรมและยังมีผลโดยตรงต่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของกองก ำลังเจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆซึ่งคำดว่ำ
จะมีส่วนที่ส ำคัญในกำรลดควำมรุนแรงในเขตพ้ืนที่ที่ก ำหนดได้ในระดับหนึ่ง 

6. ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ม่ังคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 80 หมู่บ้ำน 
ได้แก่ จังหวัดนรำธิวำส จ ำนวน  29  หมู่บ้ำน จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน  27  หมู่บ้ำน และจังหวัดยะลำ จ ำนวน  
24  หมู่บ้ำน โดยมี 4 ขั้นตอนด ำเนินกำร คือ กำรจัดอบรมวิทยำกร ที่จะเข้ำไปเพ่ิมประสิทธิภำพ หรือศักยภำพ
ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือผู้น ำกำรลงพ้ืนที่ประชุมขับเคลื่อนกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หรือ ผู้น ำในหมู่บ้ำน 
ให้มีควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรจัดท ำแผน  กำรระดมสมอง เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำชุมชนฉบับน ำร่องที่ทันกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันให้มำกที่สุด  และกำรให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเลือกโครงกำรจำกแผนชุมชน โดย ศอ.บต.            
สนับสนุนงบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมแผนดังกล่ำว โดย แนวทำงกำรพัฒนำที่เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิดเองท ำเอง 
เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเสรี ลดควำมหวำดระแวงระหว่ำงกัน รวมทั้ง             
สร้ำงควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ิมประสิทธิภำพคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน ผู้น ำสี่เสำหลัก ในกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน ให้มีควำมต่อเนื่องยั่งยืน             
และเสริมสร้ำงควำมม่ันคง ควำมปลอดภัยให้กับหมู่บ้ำน/ชุมชน “พ้ืนที่ปลอดเหตุ ประชำชนปลอดภัย” 
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กลุ่มงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

1. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ดังนี้ 
 1.1 กำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชน “คลำยทุกข์ที่ต้นทำง” ส่งผลให้ประชำชน                      
มีควำมรู้สึกเข้ำถึงควำมเป็นธรรมได้ง่ำยและเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรคลำยทุกข์ที่ต้นทำงที่ต้องกำรคลำยทุกข์
ให้กับประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วทันเหตุกำรณ์ ด้วยนักกฎหมำย ผู้ประสำนงำนประจ ำศำลยุติธรรม และนักบริกำร
ประจ ำเรือนจ ำ นักกฎหมำยอิสลำมประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดส ำหรับสื่อสำรและเป็น
สื่อกลำงระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับประชำชนด้วยภำษำมลำยูถิ่นเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก เป็นกำรคลำยทุกข์
ต้นทำงให้กับประชำชน ท ำให้ประชำชนคลำยวิตกกังวล มีควำมรู้สึกเข้ำถึงควำมเป็นธรรมได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึงและเป็นธรรม และนอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้ประชำชนมีโอกำสร้องทุกข์ ร้องเรียนขอค ำปรึกษำ ขอควำม
ช่วยเหลือที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และผ่ำนสำยด่วนอุ่นใจ ๑๘๘๐ ดังนี้ 

1.1.1 นักกฎหมำยผู้ประสำนงำนประจ ำศำลยุติธรรม   

 

 

 

 

 

 

ล าดับ เรื่องท่ีให้บริการ 

ศาลประจ าจังหวัด 

รว
ม 

(เร
ื่อง

) 

ส า
เร็จ

 (เ
รื่อ

ง)
 

สง
ขล

า 
(เรื่

อง
) 

ปัต
ตา

นี 
(เรื่

อง
) 

ยะ
ลา

 
 (เ

รื่อ
ง)

 

นร
าธ

ิวา
ส 

(เรื่
อง

) 

นา
ทว

ี  
(เรื่

อง
) 

1 ให้ค ำปรึกษำตำมที่ประชำชนร้องขอ 175 72 66 51 31 395 395 
2 ให้ควำมช่วยเหลือหรือให้บริกำรแก่ประชำชน 73 84 59 340 36 592 592 
3 ประชำสัมพันธ์หรือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรให้บริกำรของหน่วยงำนและข้อบังคับ             
กฎ ระเบียบ ต่ำงๆ ของศำล 

92 23 10 ๒๓ 10 158 158 

4 บูรณำกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 10 - 20 - 12 42 42 
5 ปฏิบัติงำนตำมที่ประชำชนร้องขอ 14 - - 24 21 59 59 
6 ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ เจ้ำหน้ำที่มอบหมำย           

หรือสั่งกำร 
68 53 34 23 51 229 229 

 รวม 432 232 189 461 161 1,475 1,475 
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1.1.2 นักบริกำรประจ ำเรือนจ ำ  
 

ล าดับ เรื่องที่ด าเนนิการ 

เรือนจ า 

รว
ม 

(เร
ื่อง

) 

ส า
เร็จ

 (เ
รื่อ

ง)
 

กล
าง

สง
ขล

า(
เรื่อ

ง)
 

กล
าง

ปัต
ตา

นี(
เรื่อ

ง)
 

กล
าง

ยะ
ลา

  
(เรื่

อง
) 

จัง
หวั

ดส
งข

ลา
 

(เรื่
อง

) 

จัง
หวั

ดน
รา

ธิว
าส

 
(เรื่

อง
) 

อ า
เภ

อเ
บต

ง 
(เรื่

อง
) 

อ า
เภ

อน
าท

วี 
(เรื่

อง
) 

1 ให้ค ำปรึกษำตำที่ประชำชนขอค ำปรึกษำ 94 150 179 103 80 92 98 976 976 
2 ให้ควำมช่วยเหลือหรือให้บริกำรแก่ประชำชน 102 202 108 98 100 77 118 805 805 
3 ประชำสมัพันธ์หรือสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กำรให้บริกำรของหน่วยงำนและขอ้บังคับ กฎ 
ระเบียบ ต่ำงๆ ของเรือนจ ำ 

99 168 115 125 115 98 104 824  824 

4 บูรณำกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 2 5 - 3 - 2 2 14 14 
5 ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ประชำชนร้องขอ 24 21 87 - - 16 32 180 180 
6 ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่เจ้ำหน้ำที่มอบหมำย

หรือสั่งกำร 
68 98 136 105 51 119 112 689 689 

 รวม 389 644 625 434 346 404 467 330 3,488 
                   

   1.1.3 นักกฎหมำยอิสลำมประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด  

1.1  
1.2  
1.3   

2  
2.1  

 

ล าดับ เรื่องท่ีให้บริการ 

ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ า
จังหวัด 

รว
ม 

(เร
ื่อง

) 

ส า
เร็จ

 (เ
รื่อ

ง 

สง
ขล

า 
(เร

ื่อง
) 

สต
ูล 

(เร
ื่อง

) 
ปัต

ตา
นี 

(เร
ื่อง

) 
ยะ

ลา
 

(เร
ื่อง

) 

นร
าธ

ิวา
ส 

(เร
ื่อง

) 

1 ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ 112 58 98   65 78 411 411 
2 กำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท 62 77 100 42 56 337 337 
3 ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยเรื่อง

ครอบครัวและมรดก 
42 64 89 22 32 249 249 

4 ให้ควำมช่วยเหลืออ่ืนๆตำมที่ประชำชนร้องขอ 132 99 32 26     74 363 363 
5 กำรจัดโครงกำรของคณะกรรมกำรอิสลำม 98 101 141 86 64 490 490 
6 กำรบูรณำกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ 99 45 65 31 101 341 341 
7 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอิสลำมฯ

มอบหมำย 
124 68 78   45 99 414 414 

 รวม 669 512 603 317 504 2,605 2,605 
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1.1.4 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

                     

  1.1.5 สำยด่วนอุ่นใจ 1880 ของ ศอ.บต. ตลอด 24 ชั่วโมง  
 

ล ำดับ ประเภท จ ำนวน ร้อยละ 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ยุติเร่ือง ระหว่ำงด ำเนินกำร 

1. แจ้งเบำะแส 1 ๐.24 - ๑ 

2. ขอควำมช่วยเหลือ 27 6.65 18 ๙ 

3. สอบถำมข้อมูล 376 ๗๒.61 376 - 

4. ขอค ำปรึกษำ 1 ๐.24 1 - 

5. ข้อเสนอแนะ 1 ๐.24 1 - 

รวม 406 100 396 10 
 

 1.2 การจัดเก็บตัวอย่างและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.บูรณำกำรกับกรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย และคณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ฯวิทยำเขตหำดใหญ่ และหน่วยงำน               
ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรหรือไร้สัญชำติในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยกำรจัดเก็บสำรพันธุกรรม (DNA) เพ่ือน ำไปตรวจพิสูจน์จำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและคู่เทียบ ดังนี้
ด ำเนินกำรที่จังหวัดยะลำ กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 382 รำย จังหวัดปัตตำนี  กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน ๓๘๐ รำย            
และจังหวัดนรำธิวำส กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 248 รำย รวมทั้งหมด ๑,๐๑๐ รำย ขณะนี้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์          
ได้มีผลกำรตรวจสำรพันธุกรรมแล้ว จ ำนวน 141 รำย และส่งเอกสำรให้อ ำเภอแล้วจ ำนวน ๑๓๕ รำย              
และทำงอ ำเภอได้ออกเอกสำรสิทธิ์ทำงทะเบียนรำษฎร์ให้แก่ประชำชนแล้วจ ำนวน ๖ รำย 
 1.3 การสร้างความเข้าใจเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 
   1.3.1 บูรณำกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกภำยใต้
กฎหมำยพิเศษด้ำนควำมม่ันคงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี นักกฎหมำยผู้ประสำนงำน นักบริกำรประจ ำ
เรือนจ ำ นักกฎหมำยอิสลำมประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมอิสลำมประจ ำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมเป็นธรรม
ประจ ำจังหวัด/อ ำเภอ เครือข่ำยอ ำนวยควำมเป็นธรรมภำคประชำชน นักประชำสัมพันธ์และบริกำรประชำชน       
บัณฑิตอำสำพัฒนำมำตุภูมิ และเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมเป็นธรรมศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม

ล าดับ เรื่อง จ านวน (เรื่อง) ยุติ (เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ ระหว่างด าเนินการ (เรื่อง) 
1. ร้องขอควำมช่วยเหลือ 3,687 3,656 91 28 
2. ร้องพฤติกรรมเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 3 2 67 1 
3. แจ้งเบำะแส 2 1 50 1 
4. อื่นๆ 9 9 100 0 

รวม 3,701 3,674 99 30 
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จ ำนวนทั้ งสิ้ น  250 คน ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยพิ เศษที่ บั งคับใช้ ใน พ้ืนที่                          
เช่น พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน              
พ.ศ. 2548 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจตนำรมณ์ในกำรน ำพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 
พ.ศ. 2551 มำบังคับใช้ และสำมำรถน ำไปถ่ำยทอดสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับทรำบ 
  1.3.2 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนยุติธรรมทำงเลือกกับกฎหมำยพิเศษด้ำนควำมมั่นคง
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดเทศบำล ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบประจ ำ
ต ำบล ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ พนักงำนคุมประพฤติ เจ้ำหน้ำที่ยุติธรรมจังหวัด นักพัฒนำ
ชุมชน บุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 297 คน ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย
พิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ิมมำกขึ้นสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้และทรำบถึงปัญหำ
กำรบังคับใช้กฎหมำยในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรประกำศใช้กฎหมำยพิเศษ พื้นที่กำรบังคับใช้ เจตนำรมณ์
และวัตถุประสงค์ของกำรใช้กฎหมำยพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรบังคับใช้กฎหมำยในห้วงของกำร
เปลี่ยนผ่ำนที่รัฐบำลมีนโยบำยในกำรปรับลดพ้ืนที่กำรบังคับใช้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินฯ 
  1.3.3 กิจกรรม 10 ปี กระบวนกำรยุติธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ “ย้อนอดีต วิเครำะห์
ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนำคต” โดยมี หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม องค์กรภำคเอกชน ภำคประชำสังคมและ
ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวได้บทสรุปถึงกำรด ำเนินงำนที่คณะกรรมกำร
อิสระเพ่ือควำมสมำนฉันท์ (กอส.)  ได้เสนอไว้และหน่วยงำนในพ้ืนที่ได้น ำมำด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จแล้ว               
ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ เช่น กำรพัฒนำกระบวนกำรนิติวิทยำศำสตร์ในกำรตรวจพิสูจน์พยำนหลักฐำนต่ำงๆ
น ำไปสู่กำรขยำยผลจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงมำด ำเนินคดี กำรพัฒนำพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรจัดท ำส ำนวนคดีควำมมั่นคง เป็นต้น ซึ่งสำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรม กำรด ำเนิน
กระบวนกำรยุติธรรม กำรน ำเสนอแนวทำงที่จะน ำไปสู่กำรด ำเนินงำนกระบวนกำรยุติธรรมที่เปลี่ยนไปจำกปัจจุบัน  
น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในอนำคต   
   1.4 กิจกรรมอ านวยความเป็นธรรมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 
  1.4.1 กำรแก้ไขปัญหำที่ดินวำกัฟ (บริจำค) ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี กรรมกำร
อิสลำมประจ ำจังหวัด  กรรมกำรมัสยิด อีหม่ำม คอเต็บ บิหลั่น เจ้ำของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เจ้ำของ
สถำบันปอเนำะ เข้ำร่วมหำรือกำรแก้ไขปัญหำที่ดินวำกัฟในพ้ืนที่สร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องที่ดินวำกัฟของมัสยิด                
สถำนบันปอเนำะที่ยังไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรจดทะเบียนที่ดินวำกัฟต่อส ำนักงำนที่ดินเป็นไปตำม
กฎหมำยและมีกำรออกเอกสำรสิทธิให้กับมัสยิด สถำบันศึกษำปอเนำะ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย ทั้งนี้ กำรส ำรวจที่ดิน
วำกัฟในพื้นที่เป็นไปอย่ำงชัดเจนทั้ง 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1.ที่ดินที่มีเอกสำรสิทธิ์               
จดทะเบียนเรียบร้อย 2.มีเอกสำรสิทธิ์หลักฐำนเรียบร้อย แต่ยังไม่มีกำรแบ่งแยกในส่วนที่มอบให้เป็นที่ดินวำกัฟ 3.ที่ดิน            
ที่มีข้อพิพำท 4.ที่ดินไม่มีเอกสำรสิทธิ แต่สำมำรถออกเอกสำรสิทธิ์ได้ 5. ที่ดินอยู่ในพ้ืนที่สำธำรณะไม่สำมำรถ             
จดทะเบียนได้ ซึ่งกำรลงพ้ืนที่ท ำให้ผู้เข้ำร่วมหำรือมีควำมเข้ำใจ มีควำมสนใจที่จะไปจดทะเบียนที่ดินวำกัฟ                 
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและมีกำรจดทะเบียนที่ดินวำกัฟต่อส ำนักงำนที่ดินเป็นไปตำมกฎหมำยและมีกำร                  
ออกเอกสำรสิทธิ์ให้กับมัสยิดแล้ว จ ำนวน 740 แห่ง 
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  1.4.2 อบรมหลักสูตร “กฎหมำยและกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ” โดยมี ผู้น ำศำสนำ 
(ประธำนชมรมอิหม่ำมและเลขำนุกำรชมรม) ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ อำจำรย์และนักเรียน โรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เครือข่ำยภำคประชำสังคม 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม
จ ำนวนทั้งสิ้น 248 คน ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยเบื้องต้น กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน            
ในกระบวนกำรยุติธรรม รับรู้ช่องทำงในกำรเข้ำถึงสิทธิของตนเอง มีควำมเชื่อมั่นกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน               
ในกระบวนกำรยุติธรรม 
  1.4.3 ขับเคลื่อนกำรให้ค ำปรึกษำและให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพแก่ผู้หญิง              
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี กลุ่มเครือข่ำยผู้หญิงยุติควำมรุนแรงแสวงสันติภำพ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ผู้อ ำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนงำนส ำนักจุฬำรำชมนตรีประจ ำภำคใต้  นักวิชำกำรศำสนำอิสลำม 
ดะโต๊ะยุติธรรมประจ ำศำลจังหวัด ดะโต๊ะศำลเยำวชนและครอบครัว จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนีและจังหวัด
ยะลำ กรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดนรำธิวำส จังหวัดปัตตำนีและจังหวัดยะลำ  ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรสห
วิชำชีพต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด บ้ำนพักเด็ก
และครอบครัว อัยกำรจังหวัด นักกฎหมำยอิสลำมประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดนรำธิวำส
ปัตตำนีและจังหวัดยะลำ นักประชำสัมพันธ์ เครือข่ำยโฆษกชำวบ้ำน เข้ำร่วมจ ำนวนทั้งสิ้น 80 คน องค์กรศำสนำ
อิสลำมและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสตรีในพ้ืนที่สำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้งผู้หญิงที่มำขอรับบริกำรเกิดควำมเชื่อมั่น ไว้ใจ
และสำมำรถพูดคุยปัญหำควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงเปิดเผยและได้รับควำมช่วยเหลือจำกเครือข่ำย
ผู้หญิงได้อย่ำงรวดเร็ว 
  1.4.4 กำรจัดพิมพ์ค ำอธิบำยหลักกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศำล
ยุติธรรม) เล่ม 2 ค ำอธิบำยหลักกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยมรดก (ฉบับศำลยุติธรรม) ให้แก่ ผู้พิพำกษำประจ ำศำล
จังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ดะโต๊ะยุ ติธรรมประจ ำศำลจังหวัดสตูล ปัตตำนี ยะลำ                
และนรำธิวำส กรรมกำรอิสลำมในส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมจังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และ
นรำธิวำส ผู้น ำศำสนำประจ ำมัสยิด ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส นักเรียน นักศึกษำ 
ในสถำบันกำรศึกษำในจังหวัดสงขลำ สตูล ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส มีคู่มือซึ่งเป็นค ำอธิบำยหลักกฎหมำย
อิสลำมว่ำด้วยมรดก (ฉบับศำลยุติธรรม) เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบค ำอธิบำยหลักกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยครอบครัว
และมรดก ให้ผู้มีหน้ำที่ใช้ในกำรพิจำรณำชี้ขำดตัดสินปัญหำให้กับประชำชน รวมทั้งเป็นเอกสำรทำงวิชำกำรให้แก่ 
สถำบันกำรศึกษำ ในกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  1.4.5 กำรสัมมนำส่งเสริมกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมปัญหำกำรใช้กฎหมำยอิสลำมเพ่ือกำร
คุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี อัยกำรจังหวัด ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และสตูล ดำโต๊ะยุติธรรม ผู้แทน  
ศำลยุติธรรมประจ ำจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และสตูล ดำโต๊ะยุติธรรม ผู้แทน ศำลเยำวชนและครอบครัว
ประจ ำจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ และสตูล ผู้แทนจุฬำรำชมนตรี ส ำนักงำนอัยกำรคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยภำค 9 ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน ผู้น ำ
ศำสนำ กรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดนรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำและสตูล  และผู้แทนเครือข่ำยสตรีภำคประชำ
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สังคมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมสัมมนำ ซึ่งผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำกำร
ใช้กฎหมำยอิสลำมในพ้ืนที่ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอิสลำมกับกฎระเบียบของทำงรำชกำร 
ปัญหำกำรคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปัญหำกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับองค์กร             
ที่ท ำงำนด้ำนสตรี และหน่วยงำนรำชกำร น ำไปสู่ประเด็นที่ต้องแก้ไขปัญหำต่อไป เช่น กำรก ำหนดอำยุขั้นต่ ำ                 
ในกำรแต่งงำนของสตรี กำรจัดท ำข้อมูลทำงทะเบียนครอบครัวและมรดกตำมกฎหมำยอิสลำม เป็นต้น 
  1.5 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรในกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมและช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำม
เสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่รัฐอันสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ดังนี้ 
   1.4.1 กำรให้ควำมรู้และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบ
จำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่รัฐตำมระเบียบ กพต.ฯ ผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันตำมหลักกำรศำสนำอิสลำมจำกกรรมกำร
อิสลำมประจ ำจังหวัดและได้รับเงินชดเชยในกำรช่วยเหลือเยียวยำจำกกำรถูกควบคุมตัวตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับควำม
เสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕  (ระเบียบ ก.พ.ต.) จ ำนวน  ๔๖๔ คน  
   1.4.2 กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรปฎิบัติงำนตำมแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ                 
ผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม ระเบียบ กพต. โดยมี 
เจ้ำหน้ำที่เยียวยำประจ ำจังหวัด อ ำเภอและเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมเป็นธรรมประจ ำศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด/อ ำเภอ 
เข้ำร่วมจ ำนวน 97 คน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่เยียวยำประจ ำจังหวัด อ ำเภอ และเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมเป็นธรรมประจ ำ
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด อ ำเภอ ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ ในกำรท ำงำน ที่ เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์                
กำรช่วยเหลือเยียวยำ วิธีกำรค ำนวณจ ำนวนวันที่ควบคุมตัวเพ่ือจ่ำยเงินในกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ                
ตำมระเบียบ กพต. 
   1.4.3 กำรสำนสัมพันธ์ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรม โดยมี ครอบครัวของผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำก
กำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ประกอบด้วยบิดำ มำรดำและบุตร เข้ำร่วมจ ำนวน  ๔๐๐ คน             
ซึ่งครอบครัวของผู้ได้รับควำมเสียหำยและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจำกกำรบังคับ              
ใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในทุกมิติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวได้ร่วม
สร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีหลังผ่ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐ 
ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   1.4.4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพตำมทำงเลือกของตนเองให้กับผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยมี ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยอันเนื่องมำจำกควำมไม่สงบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร             
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เข้ำร่วมจ ำนวน ๒๐๐ คน                    
ซึ่งครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบฯได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยกำรส่งเสริมอำชีพตำมทำงเลือกของตนเอง   
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ท ำให้มีกำรด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข เหมำะสมตำมสภำพและสำมำรถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่ำง
ยั่งยืน 

2. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ด ำเนินกำร
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ด้ำนร่ำงกำย จ ำนวน 279 รำย 
เป็นเงิน 40,345,000 บำท และด้ำนทรัพย์สิน จ ำนวน 183 รำย เป็นเงิน  20,518,348 บำท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,863,348 บำท และเยี่ยมเยียนเพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่อำศัยอยู่ทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวนทั้งสิ้น 149 รำย  
 

  เสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ งบประมาณ ทรัพย์สิน : บ้านเรือน/ งบประมาณ รวม 
เดือน ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ 

รวม 
ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ 

รวม 
ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ 

รวม 
การช่วยเหลือ อาคาร/ยานพาหนะ การช่วยเหลือ งบประมาณ 

  (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (บาท) พืชผลเกษตร (ราย) (บาท) ท้ังหมด 
ตุลาคม 3 4 7 0 3 3 0 0 0 3,050,000 0 0 3,050,000 
พฤศจิกายน 5 1 6 4 3 7 1 4 5 5,470,000 41 5,544,579 11,014,579 
ธันวาคม 3 1 4 9 13 22 2 0 2 3,160,000 23 5,242,670 8,402,670 
มกราคม 5 0 5 8 14 22 0 4 4 4,235,000 13 163,650 4,398,650 
กุมภาพันธ์ 0 1 1 29 20 49 0 2 2 1,980,000 5 260,000 2,240,000 
มีนาคม 1 1 2 4 18 22 0 0 0 1,250,000 13 441,469 1,691,469 
เมษายน 2 1 3 12 7 19 0 1 1 2,240,000 0 0 2,240,000 
พฤษภาคม 4 0 4 2 12 14 4 0 4 3,960,000 21 2,949,670 6,909,670 
มิถุนายน 6 3 9 11 8 19 1 0 1 5,270,000 0 0 5,270,000 
กรกฎาคม 2 3 5 7 2 9 0 2 2 3,590,000 37 824,802 4,414,802 
สิงหาคม 2 4 6 4 4 8 0 0 0 3,080,000 30 5,091,508 8,171,508 
กันยายน 4 2 6 2 4 6 0 0 0 3,060,000 0 0 3,060,000 

รวม 37 21 58 92 108 200 8 13 21 40,345,000 183 20,518,348 60,863,348 
 

กิจกรรมเยียวยำจิตใจครอบครัวจำกใจ ศอ.บต. ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ จำกจังหวัดปัตตำนี 
ยะลำ นรำธิวำส สงขลำ และสตูล  จ ำนวน 4 รุ่นๆละ 30 ครอบครัวๆละ 5 คน รวมทั้ งสิ้น 150 คน                      
เพ่ือเพ่ิมทักษะ สร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจ ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ พร้อมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สิทธิกำรช่วยเหลือเยียวยำ เปิดโอกำสให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้ทรำบช่องทำงและแหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ 
โดยเชิญวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรฟ้ืนฟูและเยียวยำจิตใจ จำกองค์กรแห่งกำรเรียนรู้            
เพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว และหวังสร้ำงควำมรัก มิตรภำพให้ครอบครัวให้มีควำมพร้อมที่จะออกไปสร้ำง
ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป และกิจกรรมรวมพลคนเยียวยำ “รวมคน รวมใจ ก้ำวต่อไป ด้วยใจแข็งแกร่ง” โดยมี 
บุคลำกรผู้รับผิดชอบภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ และผู้ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ              
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลให้บุคลำกรผู้รับผิดชอบภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำได้พัฒนำทักษะ             
และกำรสร้ำงทีมงำน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกัน และผู้ได้รับผลกระทบฯมีขวัญและก ำลังใจ              
ในกำรด ำเนินชีวิตต่อไป 

3. สนับสนุนกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอ าเภอ เป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง ศอ.บต. และ              
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ (กอ.รมน. ภำค 4 สน.) ภำยใต้กรอบบูรณำกำรโครงกำร             
พำคนกลับบ้ำน ศอ.บต. รับผิดชอบในขั้นตอนที่ 5 คือ กำรพัฒนำศักยภำพ คุณภำพชีวิต ของกลุ่มผู้ร่วมสร้ำงสันติ
สุข จ ำนวน 225 คน ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและแนวทำงควำมร่วมมือของผู้ร่วมสร้ำงสันติสุขระดับ
อ ำเภอจังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดนรำธิวำส และ ๔ อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ ได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์
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ในแนวทำงกำรด ำเนินงำนนโยบำยที่ส ำคัญ ในกำรขับเคลื่อนและกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้อย่ำง            
มีประสิทธิภำพ สนับสนุนทุนกำรประกอบอำชีพให้กับผู้ร่วมสร้ำงสันติสุขระดับอ ำเภอได้มีหลักประกัน                    
ในกำรไม่กลับไปสู่วงจรของกำรใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมต่อกำรเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวอย่ำงยั่งยืน และเพ่ิมทักษะควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ เกษตร  ปศุสัตว์ ส่งเสริมกำรเลี้ยงไก่
พันธ์เนื้อ จ ำนวน 3 โรงเรือนๆละ 10,000 ตัว รวมทั้ง จัดที่พักชั่วครำวส ำหรับสมำชิกที่ไม่สำมำรถกลับสู่ชุมชน         
ณ บ้ำนท่ำสู ต ำบลน้ ำบ่อ อ ำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 30 หลัง ปัจจุบันมีสมำชิกโครงกำรพำคนกลับบ้ำน 
(ประเทศเพ่ือนบ้ำน) มำพักอำศัย จ ำนวน 105 รำย 
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กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน 
1. สร้ างความ เข้ า ใจต่ อน โยบายการแก้ ไขปัญ หาจั งห วัดชายแดนภ าค ใต้  ด ำ เนิ น กำร                               

จัดนักประชำสัมพันธ์และบริกำรประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ได้แก่ หน่วยงำนรำชกำรใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ ได้แก่ ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ สถำนี
ต ำรวจระดับอ ำเภอ ศำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด โดยมี นักประชำสัมพันธ์และบริกำร
ประชำชน จ ำนวน 148 คน ส่งผลให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ นโยบำยส ำคัญของรัฐในเชิงรุก ที่สำมำรถเข้ำถึงประชำชนได้ทุกพ้ืนที่ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ประชำชน
ในพ้ืนที่เกิดกำรยอมรับและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ รวมทั้งเกิดควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำน
ของภำครัฐ และประชำชนมีควำมเข้ำใจต่อนโยบำยของรัฐ และสนับสนุนกับกำรด ำเนินงำนของภำครัฐมำกยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้ ด ำเนินกำรเพ่ิมศักยภำพกำรท ำงำนของนักประชำสัมพันธ์ ส่งผลให้นักประชำสัมพันธ์มีควำมเข้ำใจต่อนโยบำย
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และนโยบำยส ำคัญของภำครัฐ โดยให้สอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพำะทำงวัฒนธรรมและกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน ชุมชน  นักประชำสัมพันธ์สำมำรถผลิตสื่อ
ประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และบริกำร ทั้ งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวก                     
แก่ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรในหน่วยงำนที่ประจ ำอยู่  และกำรด ำเนินกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกับ
หน่วยงำนในพื้นท่ี 

2. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด ำเนินกำรกิจกรรมผลิตสื่อประชำสัมพันธ์สนองนโยบำยประชำรัฐสร้ำงสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ประชำชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้รับรู้ข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนที่มีกำรปฏิรูปหลำยๆด้ำน                
ของ ศอ.บต. ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่มีกำรพัฒนำที่มีเสถียรภำพและเจริญเติบโต มีควำมเข้ำใจ          
ในภำพลักษณ์ที่ดีในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และภูมิภำคอ่ืน และได้รับรู้ข่ำวสำรกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของ ศอ.บต. ครบถ้วนรอบด้ำนและเข้ำใจสถำนกำรณ์ที่ เป็นจริง พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของภำครัฐ กิจกรรมผลิตสื่อโทรทัศน์เสริมสร้ำงภำพลักษณ์จังหวัดชำยแดนภำคใต้  (สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 สถำนีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และสถำนีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5) ประชำชนทั้งในและต่ำงประเทศ รับรู้ถึงนโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หลักกำร  มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ โดยยึดหลักพ้ืนที่และประชำชนเป็นศูนย์กลำง รับรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนของ ศอ.บต. ให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้และยังน ำข้อมูลข่ำวสำรในเชิงบวกของพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ได้
อย่ำงถูกต้อง และกิจกรรมบูรณำกำร กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ผ่ำนสื่อ
วิทยุกระจำยเสียง ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ติดตำมรับฟังรำยกำรวิทยุ ศอ.บต. และทำงสถำนี
วิทยุเครือข่ำยได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง ได้รับควำมบันเทิงและมีส่วนร่วมกับรำยกำรในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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3. เสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1  กิจกรรมเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำแก่นักเรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยตำมระบอบประชำธิปไตย 

เพ่ือควำมเป็นพลเมืองที่ดีแก่โรงเรียนเป้ำหมำย 90 แห่ง และนักเรียนในสถำนศึกษำเป้ำหมำย จ ำนวน 3,135 คน   
กิจกรรมเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำแก่นักเรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยตำมระบอบประชำธิปไตยเพ่ือควำมเป็น
พลเมืองที่ดี  ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรศึกษำในสถำนศึกษำเป้ำหมำย เป็นกิจกรรมที่  
ศอ.บต. ได้ให้ควำมส ำคัญต่อ เยำวชน กำรศึกษำ ในพ้ืนที่ เนื่องจำกในกำรแก้ปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและบูรณำกำรจำกหลำยๆ ภำคส่วนในกำรร่วมมือกัน กิจกรรมดังกล่ำว เป็นกำร
ร่วมมือกันระหว่ำง ศอ.บต.  กอ.รมน.ภำค 4 สน. หน่วยเฉพำะกิจสันติสุข ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน วิทยำกร
สันติศึกษำ โครงกำรสำนใจไทยสูใจใต้ ร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือให้ กำรจัดกิจกรรมนั้นมี
ประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด กระบวนกำรของกิจกรรมเป็นกำรอบรม กิจกรรม
ทุกช่วงขั้นตอนจะมีทั้งวิทยำกรบรรยำยให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อต่ำงๆ เช่น “สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชำยแดนใต้และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข” หรือ “ทิศทำงกำรแก้ปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้”                  
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในสังคมปัจจุบัน กำรปรับตัวให้ถูกต้องและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม                   
ในปัจจุบันรวมไปถึงกำรใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข นอกจำกนี้กระบวนกำรมีกำรกิจกรรมโดยวิทยำกรกลุ่มร่วม
ให้ควำมรู้ในหัวข้อต่ำงๆ เช่น บทเรียนกำรท ำควำมรู้จัก กำรสื่อสำรอย่ำงสันติ  มิติสัมพันธ์เสริมสร้ำงภำวะผู้น ำเชิงบวก 
กำรบริหำรควำมขัดแย้งท่ำมกลำงสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น และส่งผลให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้ กำรท ำงำน
ด้วยกัน สร้ำงควำมสำมัคคี กำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยกำรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ส่วนของกิจกรรมอบรมที่ด ำเนินกำร             
โดยวิทยำกรกลุ่มสันติศึกษำได้จัดกิจกรรมสันติวิธิในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรสำนเสวนำ พ้ืนที่ควำมปลอดภัย 
ดอกไม้หลำกสี กระดำษมหัศจรรย์ เป็นต้น กิจกรรมต่ำงๆ จะเป็นกิจกรรมที่ถอดบทเรียนเพ่ือกำรคิดวิเครำะห์           
กำรใช้สติ เหตุผลหรือข้อเท็จจริงในกำรแก้ไขปัญหำหรือปัญหำควำมขัดแย้งในลักษณะต่ำงๆ กำรใช้หลักสันติวิธี             
ในกำรด ำเนินชีวิต และวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญที่สุดคือกำร ใช้หลักสันติวิธีในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในเรื่องต่ำงๆ  
เช่น กำรแก้ปัญหำควำมไม่สงบ ควำมขัดแย้ง ควำมไม่เข้ำใจกำรอคติและทัศนคติที่ไม่ดี ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้สำมำรถ
แก้ไขได้หำกเรำใช้หลักสันติวิธี  ตลอดระยะเวลำของกำรท ำกิจกรรมในกำรอบรม ทำงคณะผู้จัดท ำกิจกรรม               
และคณะวิทยำกรจะมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมจำกพฤติกรรมของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือกำรปรับเปลี่ยน
กิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และท ำให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมคิดและพฤติกรรมที่ดี                  
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกที่สุด ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 

3.2 กิจกรรม เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำร ครู แกนน ำนักเรียน หัวข้อเรื่อง “ค ำพ่อสอนสู่กำร
เป็นพลเมืองไทย” ในสถำนศึกษำเป้ำหมำย 90 แห่ง และสถำนศึกษำมัธยมของรัฐ 46 แห่ง จ ำนวน 4 รุ่นๆละ 
263 คน รวม 1,052 คน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเยำวชนกับหน่วยงำนของรัฐ 
และกำรสร้ำงพ้ืนที่สังคมพหุวัฒธรรมให้กับเยำวชนในสถำนศึกษำของพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้เยำวชน
ได้เรียนรู้ทักษะทำงประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดทักษะกำรอยู่ ร่วมกันในสังคม                  
พหุวัฒนธรรม ศอ.บต. เดินหน้ำขับเคลื่อนกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรศึกษำในสถำนศึ กษำทั้งรัฐ            
และเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงต่อเนื่อง น ำเยำวชนแกนน ำของโรงเรียนเข้ำอบรมในหัวข้อ “ค ำพ่อ
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สอนสู่กำรเป็นพลเมืองไทย” เยำวชนน ำควำมรู้ไปต่อยอดแก่เพ่ือนในสถำนศึกษำ ให้รู้รักและเข้ำใจกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.3 กิจกรรม อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงภูมิคุ้มกันสิ่ งเสพติดต่อนักเรียน                       
ในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย โดย ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน.ภำค 4 สน.เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกำรท ำงำนของรัฐบำล สร้ำงเครือข่ำยในสถำนศึกษำ และให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน
ภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีมีกลุ่มเป้ำหมำยจำกสถำนศึกษำเป้ำหมำย เข้ำร่วมจ ำนวน 
1,352 คน  

3.4 กิจกรรม ประเมินกำรกำรันตีสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยภำยใต้ “โรงเรียนดีศรี จชต.” ด ำเนินกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพแกนน ำประชำธิปไตยฯ และหน่วยงำนกำรศึกษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ภำยใต้โครงกำรติดตำมประเมินผล “กำรันตี” สถำนศึกษำเป้ำหมำย “โรงเรียนดี ศรีจชต.” เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต.
ได้ให้ควำมส ำคัญต่อ เยำวชน และผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมถึงกำรศึกษำ ในพื้นที่  เนื่องจำกในกำรแก้ปัญหำควำม
ไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและบูรณำกำรจำกหลำยๆภำคส่วนในกำรร่วมมือกันกิจกรรม
ดังกล่ำว เป็นกำรร่วมมือกันระหว่ำง ศอ.บต.  กอ.รมน.ภำค 4 สน. ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน  วิทยำกรสันติศึกษำ  
โครงกำร “สำนใจไทยสูใจใต้” ร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภำพบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสูงสุด กระบวนกำรของกิจกรรมเป็นกำรอบรม จ ำนวน 3 วัน  2  คืน  ในกำร
ท ำกิจกรรมทุกช่วงขั้นตอนจะมีทั้งวิทยำกรบรรยำยให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อต่ำงๆ เช่น “อบรมเชิงปฏิบัติกำร
หัวข้อ “กำรสื่อสำรอย่ำงสันติ” หรือ สังคมพหุวัฒนธรรม และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข” เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในสังคมปัจจุบันกำรปรับตัวให้ถูกต้องและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบันรวมไปถึงกำรใช้ชีวิต
ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข นอกจำกนี้ กระบวนในกำรกิจกรรมยังมีวิทยำกรกลุ่มที่เป็นกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน               
ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งหมด ในหัวข้อต่ำงๆ เช่น  มิติสัมพันธ์เสริมสร้ำงแกนน ำประชำธิปไตย เรำต่ำงเป็นเพ่ือนกัน 
เป็นต้น กิจกรรมเหล่ำนี้จะเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท ำร่วมกันส่งผลให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้  กำรท ำงำน
ด้วยกัน สร้ำงควำมสำมัคคี กำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยกำรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยมี นักเรียนในสถำนศึกษำเป้ำหมำย
เข้ำร่วม จ ำนวน 950 คน 

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และโลกมุสลิม ดังนี้ 
4.1 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำนและโลกมุสลิม ด ำเนินกำรเดินทำงเยือนรัฐเปอร์ลิส 

รัฐเปรัค รัฐปินัง และกรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศซำอุดิอำระเบีย ประเทศ
ปำกีสสถำน ประเทศญี่ปุ่น และสำธำรณรัฐประชำชนจีน สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีงำมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ            
ในต่ำงประเทศที่มีบทบำทหลักในกำรดูแลให้ควำมช่วยเหลือคนไทยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่พ ำนัก                   
อยู่ในต่ำงประเทศ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำรไทยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ือขยำยกำรตลำด
สินค้ำของประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ออกสู่ตลำดต่ำงประเทศ 

4.2 ต้อนรับคณะเอกอัครรำชทูตนำนำชำติ ประจ ำประเทศไทย ได้แก่ คณะผู้แทนสหรำชอำณำจักร 
(สถำนเอกอัครรำชทูตสหรำชอำณำจักรประจ ำประเทศไทย) ได้รับควำมพึงพอใจในกำรชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง            
ที่ เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ                 
และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ คณะอัครรำชทูตที่ปรึกษำสถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศ คณะได้รับทรำบ 
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ถึงกำรจัดกำร ให้ประชำชนมีคุณภำพที่ดี สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมนโยบำยโครงกำรเมืองต้นแบบ สำมเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน ในพ้ืนที่  3 จังหวัด ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือให้มีกำรลงทุน                    
จำกภำคเอกชน สำมำรถสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้กับคนในพ้ืนที่ต่อไป  และคณะเอกอัครรำชทูตประเทศ
มำเลเซียคณะได้รับทรำบถึงกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล เช่น  กำรส่งเสริมเยำวชนเหล่ำนี้ให้มีอำชีพ โดยได้สร้ำง
รำกฐำนแก่พ่ีน้องประชำชนให้มีคุณภำพที่ดี สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ตำมนโยบำยโครงกำรเมืองต้นแบบ 
สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กำรต้อนรับองค์กรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ คณะ OIC มีควำมเข้ำใจและ                
เห็นถึงควำมจริงใจของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ และประชำชนในพ้ืนที่ให้ควำมร่วมมือกับรัฐบำล เพ่ือน ำควำม
สันติสุขสู่พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ชื่นชมนโยบำยและควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ในด้ำนเศรษฐกิจ กำรศึกษำ สังคมและวัฒนธรรม ไม่สนับสนุนกำรแบ่งแยกดินแดน และกำรเรียกร้อง
อิสรภำพ และพร้อมให้กำรสนับสนุนรัฐบำลในกระบวนกำรเจรจำพูดคุยสันติสุข ผู้แทนจำกธนำคำรโลก (World Bank) 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกับประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม และสังคม                
มีคุณภำพกำรเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้แทนจำกองค์กำรช่วยเหลือเด็กระหว่ำงประเทศ (Save the Children International) 
คณะได้ทรำบถึงกำรช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ สิทธิเด็กของทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็นเด็กกลุ่มชำยขอบ เด็กถูกทิ้ง 
เด็กยำกจน รวมถึงเด็กที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบมุ่งให้เด็กและเยำวชนมีโอกำส             
ทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นอยู่และมีมำตรฐำนชีวิตที่ดีขึ้น ภำยใต้แนวทำงของสหประชำชำติ ผู้แทนจำกองค์กำรทุน            
เพ่ือสหประชำชำติ ประจ ำประเทศไทย (UNICEF) สำมำรถเข้ำใจถึงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ                
ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนและสร้ำงควำมสงบสุขใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  รับทรำบ                  
กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กในทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เด็กปฐมวัย 
และกลุ่มเยำวชน เพ่ือปรับปรุงมำตรฐำนภำวะโภชนำกำรส ำหรับเด็กกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนำ
คุณภำพที่พักพิงและที่อยู่อำศัยของพวกเขำ และเชื่อว่ำกำรศึกษำนั้น มีบทบำทมำกในด้ำนกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และพัฒนำคุณชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในอนำคตต่อไป คณะ UNDP คณะได้รับทรำบ
ข้อมูลและภำพรวมเกี่ยวกับภำรกิจในกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ พหุสังคม และวัฒนธรรม            
ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้กับเยำวชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
และคณะ ICR ได้ให้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น ท ำให้ทุกคนเริ่มเห็นควำมส ำคัญของกำรร่วมมือกัน ส่วนหนึ่งลดลง
เป็นผลมำจำกควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือของพ่ีน้องประชำชนในพ้ืนที่ที่ช่วยกันดูแลบ้ำนเมืองร่วมกับภำครัฐ               
ให้อยู่อย่ำงปกติสุขต่อไป  

รวมทั้ง บุคคลส ำคัญทั้งในและต่ำงประเทศ ได้แก่ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ น ำคณะกำรจี ประเทศ
ปำกีสถำน คณะได้รับทรำบด้ำนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดกำร ให้ประชำชนมีคุณภำพที่ดี สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
ตำมนโยบำยโครงกำรเมืองต้นแบบ สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด  สื่อมวลชนตุรกี คณะได้
ศึกษำเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชน โดยเฉพำะพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่มีควำม
หลำกหลำยทำงด้ำนวัฒนธรรม เชื้อชำติ ศำสนำ ตลอดจนกำรช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน ระหว่ำงรัฐบำลกับ
ประชำชน เพ่ือให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดี และเป็นสังคมที่น่ำอยู่  สื่อมวลชนจำกซำอุดิอำระเบียได้รับทรำบ
ข้อมูลและภำพรวมเกี่ยวกับภำรกิจ ในกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้  เพ่ือได้น ำไปประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อไป บริษัท China Energy (ประเทศไทย) จ ำกัด
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คณะได้หำรือแนวทำงกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พลังงำน กำรพัฒนำเมืองต้นแบบ นิคมอุตสำหกรรม เพ่ือ
กำรผลิตสินค้ำฮำลำล และสร้ำงควำมมั่นคงในพ้ืนที่ ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนและเสริมสร้ำงงำนสร้ำงเศรษฐกิจใน
ภำพรวม คณะนักธุรกิจจำกซำอุดิอำระเบีย คณะได้ให้ควำมสนใจสินค้ำในพ้ืนที่ เป็นอย่ำงยิ่ง จะเป็นตัวแทน             
ในกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทย กลับไปต่อยอดและจ ำหน่ำยในประเทศของตนเอง เพรำะนอกจำกจะเป็นกำร
เปิดตลำดสินค้ำของไทยแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศซำอุดิอำระเบียอีกด้วย
มูลนิธิ The way to Happiness ได้รับทรำบถึงกำรด ำเนินของ ศอ.บต. นั้นเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ดูแลพ่ีน้อง
ประชำชนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ต้องดูแลซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก และบริษัท 
DUTA KElANA ประเทศมำเลเซีย คณะมีควำมต้องกำรที่จะน ำกลุ่มแรงงำนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 
5,000 - 10,000 คน ไปท ำงำนที่บริษัทของตนเป็นระยะเวลำ 3 เดือน โดยทำง ศอ.บต. จะอ ำนวยควำมสะดวก
ในด้ำนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้กลุ่มแรงงำนที่จะเดินทำงไปท ำงำนนั้น มีกำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนยำกไร้ กลุ่มผู้ที่สูญเสียหัวหน้ำครอบครัว จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในพ้ืนที่ และกลุ่มผู้ที่มีทักษะทำงด้ำนกำรท ำหมอน 

4.3 กำรช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยำกและให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมแก่คนไทย                   
ในต่ำงประเทศ ซึ่งคนไทยที่ได้รับควำมเดือดร้อนในต่ำงประเทศได้รับควำมช่วยเหลือ และมีควำมพึงพอใจ                
ในกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกทำง กองกิจกำรต่ำงประเทศ ศอ.บต. และมีกำรกระจำยข่ำวสำรจำกผู้ที่ได้รับ                   
กำรช่วยเหลือไปยังบุคคลที่รู้จักหรือในหมู่บ้ำนใกล้เคียง 

4.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำไทยจังหวัดชำยแดนภำคใต้ทั้งในและต่ำงประเทศ 
ด ำเนินกำรอบรมวิชำกำรเพ่ือคัดเลือกนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือรับทุนกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยอิสลำมแห่งมำดีนะห์ ประเทศซำอุดิอำระเบีย โดยมี นักศึกษำไทยมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ที่สมัครขอรับทุน จ ำนวน 500 คน มหำวิทยำลัยอิสลำมแห่งมำดีนะห์  ประเทศซำอุดิ อำระเบีย                      
เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐบำลซำอุดิอำระเบีย ภำยใต้กระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่                    
คณะนิติศำสตร์อิสลำม คณะศำสนศำสตร์ คณะอัลกุรอ่ำนและศำสนศำสตร์ คณะวจนศำสตร์ และคณะอักษร
ศำสตร์ (ภำษำอำหรับ) รัฐบำลซำอุดิอำระเบีย โดยมหำวิทยำลัยอิสลำมแห่งมำดีนะห์ ได้มอบทุนกำรศึกษำ                
ให้กับนักเรียนไทย และนักศึกษำไทยมำเป็นเวลำนำน และได้ระงับกำรให้ทุนกำรศึกษำให้กับประเทศไทยเมื่อปี 
2545 จนถึงปี 2555 เนื่องจำกปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับซำอุดิอำระเบีย  ทุนกำรศึกษำดังกล่ำว              
เป็นทุนกำรศึกษำที่สนับสนุนตลอดหลักสูตร 4 ปี และมีสวัสดิกำรให้กับนักศึกษำอย่ำงครอบคลุม อำทิ ค่ำเล่ำเรียนฟรี 
(ค่ำหนังสือ และค่ำบ ำรุงรักษำต่ำงๆ) ค่ำหอพัก สนับสนุนค่ำโดยสำรเครื่องบิน (ไป-กลับ) ให้เดินทำงกลับมำเยี่ยม
ครอบครัวและญำติปีละ 1 ครั้ง สวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล และสนับสนุนให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์คนละ 1 ครั้ง 
ปัจจุบันมีนักศึกษำไทยศึกษำอยู่ จ ำนวน 274 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ งำนชุมนุมศิษย์เก่ำและสำนสัมพันธ์นักศึกษำไทยในต่ำงประเทศ โดยมี ศิษย์เก่ำต่ำงประเทศ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมจ ำนวน 500 รำย นักศึกษำศิษย์เก่ำที่จบจำกต่ำงประเทศเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
เสวนำรับฟังกำรบรรยำยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศำสตร์กำรสนับสนุนกำรศึกษำของนักศึกษำไทย
มุสลิมในต่ำงประเทศ และกำรอภิปรำยกลุ่มระดมควำมเห็น เพ่ือน ำข้อเสนอมำประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติใน
ปีงบประมำณต่อๆไป และน ำข้อมูลจำกข้อเสนอต่ำงๆ น ำเสนอให้ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อน ำไปปรับ
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ยุทธศำสตร์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป นักศึกษำศิษย์เก่ำเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรมหกรรมกำรศึกษำ ส ำหรับนักศึกษำ
ไทยที่มีควำมสนใจและประสงค์จะศึกษำต่อในต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรแนะน ำและแนวทำงช่องทำง
กำรศึกษำต่อในประเทศต่ำงๆ โดยมีนักเรียนและนักศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก  
นอกจำกนี้ ได้ให้ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดนิทรรศกำร เพ่ือน ำเสนอทิศทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในอนำคต และโอกำสกำรเข้ำถึงแหล่ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรศึกษำต่อในต่ำงประเทศของนักศึกษำ  

 กิจกรรมค่ำยอบรมภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำจีน อินโดนีเซีย อังกฤษ และอำหรับ)  โดยมี นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และนักเรียนที่ประสงค์จะไปเรียนต่อในต่ำงประเทศเข้ำร่วมจ ำนวน 800 คน              
สร้ำงเยำวชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้มีโอกำสพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรพูด ฟัง 
อ่ำน เขียน หรือแม้แต่ทักษะในด้ำนอ่ืน ๆ และยังเป็นกำรเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงทัศนคติ 
ตลอดจนเพ่ือวำงแนวทำงกำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพต่อไปในอนำคต กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษและพัฒนำ
ควำมเป็นผู้น ำของกลุ่มนักศึกษำไทยในตอนเหนือของประเทศมำเลเซีย ครั้งที่  5  โดยมี นักเรียนระดับ                      
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ 5 เข้ำร่วมจ ำนวน 80 คน และนักศึกษำไทยในต่ำงประเทศเข้ำร่วมจ ำนวน 80 คน 
ส่งผลให้นักเรียนได้รับทักษะด้ำนภำษำทั้งหมด 4 ภำษำ ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรอ่ำน เขียน พูด และกำรฟัง นักเรียน
ได้ฝึกทักษะในกำรสื่อสำร และน ำมำประยุกต์ในชีวิตประจ ำวันได้  นักเรียนได้เรียนรู้กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ              
ในกำรพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษ และกล้ำแสดงออกต่อหน้ำสำธำรณชน และสำมำรถเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน                  
และสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะและเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วม
โครงกำรร้ อยละ  73 .40  และมี ผู้ เข้ ำร่ วมดั งกล่ ำวมี ค วำมประสงค์ที่ จ ะศึ กษ ำ ต่ อ ในต่ ำงป ระเทศ                          
และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำฐำนข้อมูลนักศึกษำไทยในต่ำงประเทศเพ่ือควำมมั่นคง ซึ่งนักเรียน นักศึกษำไทย 
ในต่ำงประเทศ สำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้กิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มศูนย์ประสำนงำน สำมำรถลงทะเบียน             
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนเว็บไซต์ อัพเดทข่ำวประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนผ่ำนเว็บไซต์  อัพเดทภำพกิจกรรม
ทุกๆกิจกรรมผ่ำนเว็บไซต์ มีกระทู้ (ถำม - ตอบ) ส ำหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรศึกษำ หรือด้ำนอ่ืนๆ 
สำมำรถน ำข้อมูลที่นักเรียน นักศึกษำลงทะเบียน ใส่ในระบบฐำนข้อมูลของ ศอ.บต.  

4.5 ประสำนทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำไทยจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในต่ำงประเทศด้ำนควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรศึกษำกับมหำวิทยำลัยขององค์กรอิสลำมอินโดนีเซีย (Muhammadiyah) โดยมี นักเรียนที่สนใจศึกษำต่อทุนฯ 
จ ำนวน 50 คน โดยเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงศอ.บต. และองค์กร Muhammadiyah สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย             
เพ่ือมอบทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีแก่นักเรียนไทยมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ได้ไปศึกษำต่อในคณะ 
หรือสำขำวิชำต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยองค์กร Muhammadiyah ทั้ง 13 แห่ง เพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์อันดี             
ในระดับประชำชน ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเยำวชนไทยมุสลิม            
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้น ำควำมรู้ที่ได้รับกลับมำพัฒนำพ้ืนที่และประเทศชำติให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป 
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กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ 

1.1 สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ให้แก่ โรงเรียนพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน โรงเรียนคู่ขนำน 56 โรง โรงเรียนขยำยโอกำส 108 แห่ง และสถำนศึกษำสังกัดเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 118 แห่ง โดยมี นักเรียน จ ำนวน 19,237 คน ครู 1,617 คน 
รวมทั้งสิ้น 20,854 คน โดยด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ             
สยำมบรมรำชกุมำรี” โดยมี ครูที่สอนวิชำภำษำไทย และวิชำคณิตศำสตร์ ทั้ง 4 ช่วงชั้นของโรงเรียนในเครือข่ำย
พระรำชด ำริฯ จ ำนวน 55 แห่ง ประกอบด้วย ครูในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เข้ำร่วมกำรพัฒนำฯ จ ำนวน 200 คน เพ่ือระดมกำรเพ่ิมทักษะกำรเรียนรู้ และเป้ำหมำยที่ต้องกำร คือ กำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำเพ่ือสนองแนวพระรำชด ำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี คือ ต้องกำรให้ปลูกนิสัย
รักกำรอ่ำนเนื่องจำกกำรอ่ำนช่วยท ำให้เกิดจินตนำกำร น ำไปสู่กำรกระตุ้นศักยภำพในกำรคิด วิเครำะห์ จนท ำไปสู่
กำรคิดสร้ำงสรรค์ต่อไป เสริมเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ (ครูประถมปีที่ 3 - 4)  
โดยมี ครูสอนภำษำไทย ร.ร.ละ 2 คน ร.ร.ในเครือข่ำยพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี จ ำนวน 55 แห่ง รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 100 คน อบรมพัฒนำคุณภำพหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพครู ในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 90 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน  เพ่ิมทักษะผลิตสื่อและนวัตกรรม                
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในโรงเรียน
พระรำชด ำริฯ ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี  บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอนวิชำภำษำไทยในโรงเรียน
พระรำชด ำริฯ และโรงเรียนขยำยโอกำส สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 56 แห่ง 
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกระบวนกำรวิเครำะห์ และเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมส ำหรับครูปฐมวัยโรงเรียน            
ในเครือข่ำยพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในกำรเสริมสร้ำงเทคนิคกำร เรียน
กำรสอนส ำหรับครูปฐมวัยในพ้ืนที่ จ ำนวน 50 คน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในโรงเรียนพระรำชด ำริฯ            
ในพ้ืนที่ และเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญและเป็นภำรกิจหนึ่งที่ด ำเนินกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขและพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนพระรำชด ำริฯ ที่โรงแรมมำยกำร์เด้นปัตตำนี อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตำนี เพ่ือส่งเสริมและมุ่งเน้นให้ครูได้ฝึกทักษะกระบวนกำรต่ำงๆ ผ่ำนแนวควำมคิดและร่วมลงมือปฏิบัติ 
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีวิธีกำรต่ำงๆ ที่ง่ำยขึ้น สำมำรถท ำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจ ควำมสนุกในกำรเรียน 
จนน ำไปสู่กำรอ่ำนออกเขียนได้มำกยิ่งขึ้น จำกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย            
ในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน สังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 44  เปรียบเทียบสถำนกำรณ์
ด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559  (ร้อยละ 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 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสำนใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 32 – 33 โดยมี เยำวชนและครูพ่ีเลี้ยง           
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม จ ำนวนรุ่นละ 320 คน รวมทั้งสิ้น 640 คน เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่
เยำวชน ก่อนที่จะเดินทำงไปพักอำศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่กรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ศอ.บต. 
ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ 
ร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่ำ                
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนขับเคลื่อนกิจกรรม น ำเยำวชนมุสลิมจำกจังหวัดชำยแดนภำคใต้           
มำใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศำสนำอิสลำมในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดใกล้เคียง 

1.3 สนับสนุนกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม   
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม SBPAC TALENT  โดยมี นักเรียน เยำวชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2,000 คน
เข้ำร่วมแสดงควำมสำมำรถพิเศษของตนเองทั้งด้ำนร้อง เล่น เต้น ร ำ และควำมสำมำรถอ่ืนๆ สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ศอ.บต. บูรณำกำรกับ กอ.รมน.ภำค 4 สน. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำแก่เยำวชน              
ในสังคม พหุวัฒนธรรมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ Million Gifts Million Smiles ของขวัญจำกใจเพ่ือรอยยิ้ม
ควำมหวัง และก ำลังใจ เพ่ือส่งเสริมเด็กในพ้ืนที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆ มีควำมกล้ำแสดงออก                  
ซึ่งควำมสำมำรถของตนเอง เกิดควำมภำคภูมิใจ รู้จักคุณค่ำในตนเอง ได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม สำมำรถ              
น ำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต และครอบครัวมีควำมสุขอบอุ่น สมัครสมำนสำมัคคี  กิจกรรม 
ส่งเสริม “ครูดี ศรี จชต.”สร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำงำน                 
ให้มีประสิทธิภำพ โดยมอบประกำศเกียรติคุณให้กับ ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผู้ที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นระดับประเทศ โดยมอบให้หน่วยงำนแต่ละสังกัดรวบรวม
รำยชื่อของผู้ที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นในระดับประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำที่ดีขึ้น นักเรียน
สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในแต่ละระดับได้มำกขึ้น ทั้งหน่วยงำนของรัฐและเอกชนทุกระดับ ประกอบด้วย ผู้สอน
ตำดีกำ สังกัดสพฐ ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน ท้องถิ่น กศน. อำชีวศึกษำ ตชด. และอุดมศึกษำ โดย ศอ.บต.               
ส่งมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้ด ำเนินกำรต่อไป จ ำนวน 2,111 คน 

1.4 ส่งเสริมกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงอำชีพและมีงำนท ำ ศอ.บต.ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเยำวชนที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกเพ่ือพิจำรณำทุนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ “ตำมโครงกำรธรรมศำสตร์ช้ำงเผือกและ
โครงกำรนักเรียน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้” มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวน 25 คน สนับสนุนกำรอ ำนวยกำร
ด ำเนินงำนทุนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพแก่เยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของ ซีพี ออลล์  (CP All เป็นแหล่งทุน)  
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ ำนวน 100 ทุน และปริญญำตรี จ ำนวน 100 ทุน และน ำเยำวชนในพื้นที่ 
5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไปสอบชิงทุนของมหำวิทยำลัยอัลอัซฮำร ณ ศูนย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำติ  
กรุงเทพฯ โดยมีเยำวชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีสิทธิ์เข้ำสอบ จ ำนวน 280 คน และเยำวชนจำกภูมิภำค
อ่ืนๆ ที่มีสิทธิเข้ำสอบ จ ำนวน 147 คน รวมเยำวชนที่มีสิทธิ์เข้ำสอบทั่วประเทศจ ำนวนทั้งสิ้น 427 คน รวมทั้ง 
สนับสนุนและอ ำนวยกำรด ำเนินกำรคัดเลือกและสรรหำเยำวชนเข้ำรับทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ                       
(ทุ น อุดมศึ กษ ำเพ่ื อกำรพัฒ นำจั งหวัดชำยแดนภำค ใต้ )  ศอ .บต . ป ระสำนควำมร่วมมื อกับ  สกอ . 
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่เยำวชนจังหวัดชำยแดนภำคใต้                    
ที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
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1.4.1 กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ (กลุ่ มที่  ๑ : นั ก เรียนที่ ไม่สำมำรถสอบเข้ำศึกษำ                        
ในสถำบันอุดมศึกษำได้) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

       ๑.4.1.1 ทุนส ำหรับนักเรียนชำยขอบ หรือนักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนที่มี
อัตรำกำรเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ จ ำนวน ๑๐๐ ทุน/ที่นั่ง 

       ๑.4.1.2 ทุนส ำหรับนักเรียน จชต. ทั่วไป จ ำนวน ๑๕๐ ทุน/ที่นั่ง 
1.4.๒ กำรด ำเนินกำรรับสมัคร แบ่งเป็น ๒ ช่วง ดังนี้ 
        1.4.๒.๑ ทุนส ำหรับนักเรียนชำยขอบฯ ก ำหนดให้มีกำรรับสมัครระหว่ำงวันที่ ๑๔ 

– ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแต่ละจังหวัด (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สงขลำ และสตูล) 
        1.4.๒.๒ ทุนส ำหรับนักเรียน จชต. ทั่วไป ก ำหนดให้มีกำรรับสมัครระหว่ำงวันที่ 

๓๐ มิถุนำยน – ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ณ อำคำร ๑๙ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  
  1.4.๓ จ ำนวนนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกทุนกำรศึกษำ รวม ๒๕๐ ทุน/ที่นั่ง มีดังนี้ 

        1.4.๓.๑ ทุนส ำหรับนักเรียนชำยขอบฯ มีจ ำนวนนักเรียนผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน ๖๘ คน 
และได้รับคัดเลือกเข้ำรับทุนฯ จ ำนวน ๖๘ คน 

        1.4.๓.๒ ทุนส ำหรับนักเรียน จชต. ทั่วไป มีจ ำนวนนักเรียนผ่ำนเกณฑ์จ ำนวน 
๒๕๓ คน จำกจ ำนวนเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งสิ้น 582 คน และได้รับคัดเลือกเข้ำรับทุนฯ ทั้งสิ้น 
จ ำนวน ๑๘๒ คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

                1.4.๓.๒.๑ กำรเปรียบเทียบเพศของเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ พบว่ำ
จ ำนวน 459 คน เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 78) และจ ำนวน 123 คน เป็นเพศชำย (คิดเป็นร้อยละ 22)  

                1.4.๓.๒.๒ กำรเปรียบเทียบศำสนำของเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
พบว่ำ เยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 573 คน นับถือศำสนำอิสลำม (คิดเป็นร้อยละ 97) เยำวชน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯจ ำนวน 9 คน นับถือศำสนำพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 3)   

                1.4.๓.๒.๓ กำรเปรียบเทียบจ ำนวนประชำกรจำกจังหวัดต่ำงๆ ในพ้ืนที่ จชต. 
พบว่ำ เยำวชนที่มำจำกจังหวัดนรำธิวำส มีควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯมำกที่สุด โดยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 170 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 29.21) รองลงมำเป็นเยำวชนที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.87 เยำวชนที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดยะลำ จ ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 เยำวชนที่มีภูมิล ำเนำ            
ในจังหวัดสตูล จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 และเยำวชนที่มีภูมิล ำเนำในจังหวัดสงขลำ จ ำนวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.12 

                1.4.๓.๒.๔ กำรเปรียบเทียบประเภทสถำนศึกษำที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษำที่ 6 
ของเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 582 คน พบว่ำมำจำกโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม จ ำนวน 
378 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.95) โรงเรียนในก ำกับรัฐบำลจ ำนวน 134 คน (คิดเป็นร้อยละ 23. 02)                     
และโรงเรียนเอกชนทั่วไป จ ำนวน 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.03)  

                1.4.๓.๒.๕ กำรเปรียบเทียบแผนกำรเรียนระดับชั้นมัธยมปลำยของเยำวชน
ผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯทั้งหมด 582 คน พบว่ำเป็นนักเรียนที่เรียนสำยวิทย์ -คณิต จ ำนวน 540 คน (คิดเป็น
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ร้อยละ 93) นักเรียนที่เรียนสำยศิลป์-ภำษำ จ ำนวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 4) และนักเรียนที่เรียนสำยศิลป์ -
ค ำนวณ จ ำนวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 3)  

                1.4.๓.๒.๖ กำรเปรียบเทียบผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมของเยำวชนผู้สนใจ              
เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 582 คน พบว่ำนักเรียนที่เกรดเฉลี่ย ระหว่ำง 3.01-3.50 จ ำนวน 257 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 44.16) เป็นกลุ่มนักเรียนที่ประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ มำกที่สุด  รองลงลงมำเป็นกลุ่มนักเรียนที่เกรด
เฉลี่ย ระหว่ำง 3.51-4.00 จ ำนวน 167 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.69) นักเรียนที่เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 จ ำนวน 
131 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.51) และนักเรียนที่เกรดเฉลี่ย 2.00-2.50 จ ำนวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.64) 
ตำมล ำดับ 

              1.4.๓.๒.๗ กำรเปรียบเทียบสำขำวิชำของเยำวชนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้ 
 

ที่ สำขำวชิำ จ ำนวนเยำวชน ร้อยละ 
1 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์/ครุศำสตร์ 244 คน 21 
2 สำขำวิชำสำธำรณสุขสำสตร์/ วิทยำศำสตร์-สุขภำพ 244 คน 21 
3 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 244 คน 21 
4 สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป บริหำรธุรกิจ กำรท่องเที่ยว 190 คน 16 
5 สำขำวิชำสังคมศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง 144 คน 12 
6 สำขำภำษำและวรรณคดี 80 คน 7 
7 สำขำสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ และอ่ืน 16 คน 2 

  

 1.5 สนับสนุนประชำรัฐร่วมใจเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำ
อิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) เสริมสร้ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำง
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สอนตำดีกำ โดยมี คณะกรรมกำรยกร่ำงหลักสูตรฯ เข้ำร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้แทน สช. 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประธำนมูลนิธิศูนย์ประสำนงำนตำดีกำ 5 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ประธำนชมรมตำดีกำระดับจังหวัด 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วม จ ำนวน 60 คน เพ่ือบูรณำกำร
ร่วมกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพผู้สอนศูนย์ตำดีกำอิสลำมประจ ำมัสยิด ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ                   
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของประชำชนในพ้ืนที่ และยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำ
อิสลำมประจ ำมัสยิดให้มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับของสังคม น ำไปสู่ กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ เอ้ือ                    
ต่อกำรเสริมสร้ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพผู้สอนตำดีกำ   โดยมี 
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 132 คน เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพของผู้สอนในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์ฯ ตำดีกำ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์  รวมไปถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่ำงมีคุณภำพ และส่งเสริมให้น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม
ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนอำหำรกลำงวันให้กับผู้เรียน นอกจำกนี้ยังได้เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพกำร
จัดกำรศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิดในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้ง สนับสนุนประชำรัฐร่วมใจ
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์กำรศึกษำอิสลำม ประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) เสริมสร้ำงสันติ
สุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดังนี้      
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  1.5.1 กิจกรรมประชุมหำรือ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ สรุปรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมฯ แก่ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และหน่วยงำน              
ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด อ ำเภอ ศปก.อ ำเภอ เทศบำลต ำบล
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิด มูลนิธิ  สมำคม ชมรมศูนย์ตำดีกำ               
และหน่วยงำนเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 120 คน  
    1.5.2 ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สอนตำดีกำ              
เพ่ือจัดท ำหลักเกณฑ์ จัดท ำแผนงำน กรอบกำรด ำเนินงำน จัดท ำรำยละเอียดของกิจกรรม ก ำหนดรูปแบบกำร
ติดตำมประเมินผล และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนกำรยกร่ำงหลักสูตรกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพผู้สอน
ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) จังหวัดชำยแดนภำคใต้ กลุ่มเป้ำหมำยคณะกรรมกำรยกร่ำงหลักสูตร
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 40 คน  
    1.5.3 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนมหกรรมตำดีกำประชำรัฐร่วมใจเสริมสร้ำงสันติสุขจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยมี ผู้เรียน/ผู้สอนในศูนย์ตำดีกำและผู้ปกครอง จ ำนวน 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 ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพผู้สอนตำดีกำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนใต้  โดยมี 
ผู้สอนตำดีกำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และบุคลำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1,150 คน แบ่งเป็น
รุ่นละ 140 คน จ ำนวน 11 รุ่น  

2. ส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด ำเนินกำรประชุม
ปฏิบัติกำรจัดท ำหลักสูตรเสริมสร้ำงคุณธรรม และทักษะกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือสันติ สุขจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ อบรมผู้ก ำกับกองลูกเสือสันติสุขจังหวัดชำยแดนภำคใต้  และลูกเสือสันติสุขจิตอำสำช่วยเหลือ                
ผู้เดินทำงไปและกลับจำกประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ และท่ำอำกำศยำนนรำธิวำส
จำกกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำเยำวชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือสันติสุขจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้  ให้ เป็นเยำวชนที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  มีทักษะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีวินัย                        
มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและสร้ำงสันติสุขในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลให้
ผู้บริหำรโรงเรียน 80 คน ครู จ ำนวน 160 คน  และเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 50 น ำควำมรู้      
ที่ได้รับ ไปฝึกสอนแก่ลูกเสือสันติสุขที่อยู่ในโรงเรียนของพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือให้ลูกเสือได้เรียนรู้                 
และมีทักษะในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณธรรมตำมหลักค่ำนิยม 12 ประกำร 
ปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่น และปฏิบัติตำมหลักค ำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ และมีส่วนร่วม                
ในกำรพัฒนำสังคมของพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อไป และเยำวชน จ ำนวน 1,350 คน ได้รับกำรอบรม
เสริมสร้ำงคุณธรรมโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือสันติสุข มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทั กษะกำรอยู่ร่วมกันในสังคม             
พหุวัฒนธรรม  มีวินัย มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและสร้ำงสันติสุขในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ รวมทั้ง ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และบุคคลภำยนอกพึงพอใจและให้ควำมชื่นชม
เป็นอย่ำงมำก แก่เยำวชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมนี้   
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3. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพคนและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด ำเนิน

กิจกรรมกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2 รุ่นๆ
ละ 120 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน ส่งผลให้ผู้น ำศำสนำ บุคลำกรครู นักเรียนและเยำวชน ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ควำมส ำคัญสถำบันพระมหำกษัตริย์ และได้น้อมน ำหลักท่ีถูกต้องมำปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม 
สำมำระประยุกต์ใช้ในวิถีกำรด ำรงชีวิตและอยู่อ ย่ำงสมำนฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมสัมมนำ
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด ำเนินกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ พัฒนำศักยภำพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐกับเจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดชำยแดนภำคใต้              
ที่เข้ำร่วมจ ำนวน 150 คน ในกำรพัฒนำองค์กรทำงศำสนำอิสลำมให้มีประสิทธิภำพ พร้อมเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
และแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดในพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมอิสลำม
ประจ ำจังหวัดเป็นองค์กรทำงศำสนำอิสลำมที่มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำชุมชน สังคมในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ในทุกมิติของสังคม โดยเฉพำะเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรศำสนำตำมค ำสอนของศำสนำ
อิสลำม และเป็นองค์กรในกำรพัฒนำสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม มีควำมเข้มแข็งเป็น
เอกภำพ ใฝ่หำสันติควำมยุติธรรมและสมำนฉันท์ และกิจกรรมส่งเสริมสังคมกำรเรียนรู้ “รู้-รักสำมัคคี” บนพื้นฐำน
วิถีพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ือสันติสุขอย่ำงยั่งยืน ซึ่งเป็นกำรหนุนเสริมให้เด็ก เยำชนและ
ประชำชน ในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ร่วมกันด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในชุมชน หมู่บ้ำน 
ต ำบล เช่นกำรรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม กิจกรรมที่เกี่ยวกับภำรกิจงำนวัฒนธรรม
หรืองำนอื่นๆ ที่เหมำะสม อำทิ กำรรวมกลุ่มผลิตอำหำรพื้นบ้ำน กำรปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือแบ่งกันกินแบ่งกันขำย 
แบ่งกันรับผลประโยชน์ ที่เกิดจำกผลิตผลของกลุ่มตำมวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม กำรร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอำสำ 
ในชุมชน กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนเพ่ือเป็นบ่อเกิดควำมรักควำมสำมัคคี กำรจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมภำยในชุมชนหรือ
กำรรวมกลุ่มจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสม ควรแก่กำรด ำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ วิถีชีวิต                 
ของกันและกันอย่ำงสันติสุข สร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ส่งเสริมให้ทุกคน ได้ตระหนักเรียนรู้และเข้ำใจ             
ถึงค ำว่ำ “รู้-รัก-สำมัคคี” อย่ำงถ่องแท้และลึกซึ้งแล้วร่วมกันน ำไปปฏิบัติ ในวิถีชีวิตประจ ำวันอย่ำงต่อเนื่อง               
เพ่ือเปลี่ยนจำกควำมหวำดระแวง เป็นควำมรักและควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง กำรพัฒนำ
ศักยภำพคนและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำ เช่น วันวิสำขบูชำ วันมำฆบูชำ วันอำสำฬหบูชำ และวันเข้ำพรรษำ โดยมีผู้เข้ำร่วมประมำณ ๑,๕๐๐ คน 
ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศำสนิกชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ วัฒนธรรม และสำมำรถ
ด ำเนินชีวิตอย่ำงปกติสุขท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยมิติ                 
ทำงประเพณ ีวัฒนธรรม 

3.2 กิจกรรม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสำนและวัฒนธรรม ท้องถิ่นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด ำเนินกำร
สนับสนุนโดยกำรอุดหนุนทั่วไปให้กับสภำวัฒนธรรมอ ำเภอ 37 อ ำเภอในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้และ              
4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ จ ำนวน 5,100,000 บำท  ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสังคม
พหุวัฒนธรรมชำยแดนใต้ เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถด ำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกิจกรรม                 
เชิงพหุวัฒนธรรมร่วมกันสภำวัฒนธรรมอ ำเภอ 37 แห่ง อ ำเภอๆ 100,000 บำท  มีเป้ำหมำยประชำชนในพ้ืนที่
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อ ำเภอ 37 อ ำเภอๆละ 500 คน และสนับสนุนโดยกำรอุดหนุนทั่วไปให้กับสภำวัฒนธรรมจังหวัด 4 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ จังหวัดละ 350,000 บำท ซึ่งในกำรจัดงำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมชำยแดน
ใต้  เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่สำมำรถด ำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกิจกรรมเชิงพหุวัฒนธรรมร่วมกัน               
โดยบูรณำกำรกับวัฒนธรรมจังหวัด อ ำเภอในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว กิจกรรมคุณธรรมวิถีมุสลิมน ำยะลำสู่ควำมสันติสุข
เป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนนักกอรีในพ้ืนที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรอ่ำนกุรอำน                   
และหลักค ำสอนที่ถูกต้อง และมีทักษะในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน กำรทดสอบพระมหำคัมภีร์อัลกุรอำนในระดับภำคใต้
และระดับประเทศต่อไป กิจกรรมกำรพัฒนำบทบำทและศักยภำพแกนน ำสตรีมุสลีมะฮ์ จ ำนวน 125 คน              
เป็นกิจกรรมกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำอิสลำม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์น ำไปพัฒนำตนเอง ครอบครัวและชุมชน และเปิดโอกำสในกำรพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระดมควำมคิดเห็นเพ่ือพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในมิติด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมในอนำคต  
 กิจกรรมส่งเสริมองค์กรศำสนำพุทธในกำรสร้ำงสังคมคุณธรรม อำทิ ท ำบุญตักบำตรพระสงฆ์               
เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยดช บรมนำถบพิตร บรรพชำอุปสมบท
เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลอุทิศถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร (เนื่องในงำน             
พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถวำยควำมรู้แก่พระสังฆำธิกำรในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เพ่ือให้พระสังฆำธิกำรพระสังฆำธิกำร ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้มีโอกำสเรียนรู้เรื่องของกำรบริหำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนพุทธศำสนำน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรวัดให้เป็นองค์ที่มีประสิทธิภำพ และได้รับ
ควำมรู้จำกกำรร่วมกันคิดหำวิธีกำรจัดกำรองค์กรที่เหมำะสม  เพ่ือน ำมำใช้ในกำรพัฒนำวัด ให้เป็นองค์กรที่ สร้ำง
ควำมเจริญรุ่งเรืองแก่พุทธศำสนำและสังคมได้มำกขึ้น เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงพระพุทธศำสนำ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ทอดกฐิน) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงพระพุทธศำสนำในพ้ืนที่  ส่งเสริมองค์กร                
ทำงศำสนำในพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำรท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ โดยสนับสนุนให้กับวัดที่ไม่มี
เจ้ำภำพทอดกฐินและผ้ำป่ำ ตำมที่คณะติดตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ จ ำนวน 13 แห่ง รวมทั้ง 
กำรด ำเนินกิจกรรมคนไทยเชื้อสำยจีน อำทิ ประเพณีสมโภชแห่พระลุยไฟ ประจ ำปี 2561 (มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว) 
ประเพณีสมโภช ศำลเจ้ำจ่ำยเฮงเกียง (เล่ำเอ๊ียะก๋ง) แห่พระลุยไฟมูลนิธิพระโพธิ์สัตว์อวโลกิเตศวร กิจกรรมตรุษจีน
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสำนเสวนำชำวไทยเชื้อสำยจีน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นกำรเปิดโอกำส 
ให้ชำวไทยเชื้อสำยจีนในพ้ืนที่อ ำเภอเบตงได้จัดกิจกรรมเทศกำลตรุษจีน เป็นกำรพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้รับปรับใช้ให้เกิดสันติสุขในพ้ืนที่เมืองหลักในพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญด้ำนแหล่งกำรท่องเที่ยวซึ่งได้รับ
กำรตอบรับจำกนกัท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศสำมำรถท่ีจะเปิดพื้นที่และสร้ำงรำยได้ให้พ้ืนที่มำกขึ้นทุกปี 
 3.3 สนับสนุนช่วงเดือนรอมฎอนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ “ประชำรัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน
สันติสุข ประจ ำปีฮิจเรำะห์ศักรำช 1439” ด ำเนินกำรสนับสนุนอินทผำลัมในเดือนรอมฎอน จ ำนวน 400 ลัง 
เพ่ือแจกจ่ำยให้กับหน่วยงำน องค์กร ชมรม และอ่ืนๆที่ขอรับกำรสนับสนุนจำก ศอ.บต.  สนับสนุนชุดละศีลอด
ให้กับผู้เดินทำงสัญจรไปมำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในห้วงเวลำละศีลอด และสนับสนุนให้กับพ่ีน้อง
ประชำชน ณ หอดูดวงจันทร์ อ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ จ ำนวน 5,000 ชุด สนับสนุนข้ำวสำรแก่ผู้ยำกไร้และเด็ก
ก ำพร้ำในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส) โดยมอบหมำยให้กับส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยพิจำรณำแจกจ่ำยไปยังกลุ่มเป้ำหมำย สนับสนุนน้ ำหวำนน้ ำใจให้กับ
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ผู้ป่วยและผู้เฝ้ำไข้ในโรงพยำบำล จ ำนวน 40 แห่ง (โรงพยำบำลประจ ำอ ำเภอ 37 แห่ง โรงพยำบำลประจ ำจังหวัด 
3 แห่ง) ประชำสัมพันธ์ในเทศกำลอิดิลฟิตรี เป็นค่ำจ้ำงออกแบบป้ำยไวนิล เป็นสำรอวยพรขอนำยกรัฐมนตรีและ
เลขำธิกำร ศอ.บต. พร้อมภำพประกอบ จ ำนวน 6 จุด ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสนับสนุน
งบประมำณ (งบอุดหนุน) ให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด 5 จังหวัด (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส  
สงขลำ และสตูล) ส ำหรับจัดละศีลอดในเดือนรอมฎอน 
 3.4 เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรทำงศำสนำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด ำเนินกิจกรรมหล่อเทียน
และถวำยเทียนพรรษำ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงพระพุทธศำสนำ เป็นประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ดีงำม 
กำรสืบสำนและอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรมส่งเสริมให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของวันส ำคัญทำงศำสนำ 
ประเพณีหล่อเทียนพรรษำและถวำยเทียนพรรษำ ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดมำเป็นเวลำนำน และเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนด้วยมิติทำงประเพณีวัฒนธรรมเป็นกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีที่ดีงำม โดยด ำเนินกำรที่วัดคูหำภิมุข 
ต ำบลหน้ำถ้ ำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ โดยมีพุทธศำสนิกชนในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง จ ำนวน 1,500 คน 
ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 180,000 บำท โดยมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษำ กิจกรรมสมโภชเทียน และกิจกรรม          
แห่เทียนพรรษำ และถวำยเทียนให้วัดต่ำง ๆ ประดับตกแต่งรถแห่เทียน  มีสภำวัฒนธรรมต ำบลหน้ำถ้ ำด ำเนินกำร     
กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ส่งผลให้พุทธศำสนิกชนได้ร่วมกันสืบสำนประเพณีหล่อเทียนและถวำยเทียนพรรษำให้ คงอยู่
สืบไปและประเพณีวัฒนธรรมได้รับกำรอนุรักษ์สืบสำนให้คงอยู่ตลอดไป และจัดอบรมเยำวชนสืบสำน วัฒนธรรม 
(ดนตรีพื้นบ้ำน กอมปัง) กิจกรรมจัดอบรมเยำวชนอนำซีดในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส
และ ๔ อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ) เพ่ือให้เยำวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติดนตรีพ้ืนบ้ำน “กอมปัง” เป้ำหมำยเยำวชน 
จ ำนวน 60 คน จำกกำรด ำเนินกำรกิจกรรมเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรทำงศำสนำในพ้ืนที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ ในพ้ืนที่ ประชำชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์และสืบสำนประเพณีที่ดีงำม ได้เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมร่วมมือ ควำมสนุกสนำนและผูกมิตร
ไมตรีที่ดีต่อกัน เป็นกำรอนุรักษ์สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม ควำมส ำคัญของส ำคัญทำงศำสนำเป็นกำรอนุรักษ์สืบสำน
ประเพณีวัฒนธรรมให้ประชำชนทั่วไป ได้สืบทอดประเพณีอันดีงำม รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่
และสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย ซึ่งสอดคล้องกับภำรกิจของ ศอ.บต. ในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ 
สนับสนุนและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภำษำ และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ให้พุทธศำสนิกชนทั่วไป ได้สืบทอด
ประเพณีอันดีงำม รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ของคนในพ้ืนที่และสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย            
และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ วัฒนธรรม และสำมำรถด ำเนินชีวิต
อย่ำงปกติสุขท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยมิติทำงประเพณี 
วัฒนธรรม  

4. ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษา            
แหล่งสังเวชนียสถาน ดังนี้ 
 4.1 ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เทศกำลฮัจญ์ ประจ ำปี 
2561 ให้แก่ประชำชนชำวไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ คัดสรรจำกกลุ่มต่ำง ๆ จ ำนวน ๑๔4 คน แยกเป็น 
๑) จังหวัดปัตตำนี 40 คน ๒) จงัหวัดยะลำ 26 คน ๓) จังหวัดนรำธิวำส 43 คน ๔) จังหวัดสงขลำ ๒2 คน และ 
๕) จังหวัดสตูล ๑3 คน ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกิจกรรม ในระดับมำก - มำกที่สุด 
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มำกกว่ำร้อยละ ๘๐ หลังจำกนี้ไปจะด ำเนินชีวิตที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม และเป็นตัวอย่ำง เป็นต้นแบบให้แก่สังคม
และเด็กรุ่นหลัง รวมถึงต้องดูแลครอบครัว เมื่อครอบครัวดีแล้วก็จะสำมำรถดูแลชุมชนดูแลสั งคม ซึ่งเป็นพลัง                 
ที่ส ำคัญของกำรสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อไป และ ศอ.บต. ได้เครือข่ำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในกำร             
น ำคุณค่ำของกำรประกอบพิธีฮัจญ์เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตลอดจน
กำรเสริมสร้ำงครอบครัวคุณธรรมของผู้ผ่ำนกำรไปประกอบพิธีฮัจญ์ดังกล่ำวขึ้นในพ้ืนที่ จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆของ
เครือข่ำยในชุมชน หมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์  
ณ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ (เที่ยวไป-กลับ) เทศกำลฮัจญ์ประจ ำปี 2561 ณ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ จังหวัด
สงขลำ ผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 4,624 คน ญำติพ่ีน้อง และเพ่ือนบ้ำน
ที่มำส่ง จ ำนวน 100,000 คน ที่เดินทำงผ่ำนทำงท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
รวมทั้ง กำรพัฒนำผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี 2561  ณ หอประชุมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สงขลำ และสตูล  โดยมี ประชำชนชำวไทยมุสลิม           
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สงขลำ และสตูล) ที่ได้รับสิทฺธิเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์            
ณ ประเทศซำอุดิอำระเบีย ประจ ำปี ๒๕๖1 จ ำนวน ๔,๐๐๐ คน ซึ่งผู้เข้ำอบรมให้ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำรับกำร
อบรมเป็นอย่ำงมำก เพ่ือให้ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ ตำมหลักสูตรที่ก ำหนด อำทิ ปรัชญำ 
ควำมส ำคัญและคุณค่ำฮัจญ์ วิธีกำรประกอบพิธีพิธีฮัจญ์ อุมเรำะห์และกำรเยือนมัสยิดนบี ประเด็นเฉพำะสตรี กำร
ตอวำฟ สะแอ และขว้ำงเสำหิน กฎระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกิจกำรฮัจญ์ของประเทศไทยและประเทศ
ซำอุดิอำระเบีย กำรเตรียมตัวก่อนเดินทำง ขณะเดินทำงและกำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ ควำมรู้เกี่ยวกับประเทศ
ซำอุดิอำระเบียและกำรใช้ชีวิตในประเทศซำอุดิอำระเบีย และกำรปฏิบัติตนและดูแลสุขภำพ เป็นต้น 
 4.2 ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทำงไปปฏิบัติธรรมและศึกษำแหล่งสังเวชนียสถำน ๔ ต ำบล                 
ณ ประเทศอินเดีย–เนปำล ประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๑ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ พระภิกษุ ผู้น ำศำสนำ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำท้องที่ 
ผู้น ำภำคประชำสังคม เครือข่ำยจิตอำสำ ศอ.บต. (บัณฑิตอำสำพัฒนำมำตุภูมิ นักประชำสัมพันธ์ นิติกร) 
ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผู้มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์เชิงบริหำรจัดกำรตำมบทบำท
และอ ำนำจ ศอ.บต. ส่งผลให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรไปในครั้งนี้ น ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์มำกที่สุด โดยกำรใช้เป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนเด็กและเยำวชน น ำวิถีพุทธมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและ
ส่งเสริมให้ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำถึงพุทธศำสนำและมีส่วนร่วมในงำนพุทธศำสนำร่วมกับ
ภำครัฐ ควำมเป็นพหุสังคมของประชำชนชำวอินเดีย ที่มีหลำยเชื้อชำติ ศำสนำ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข             
ร่วมปฏิบัติศำสนกิจกับทำงรำชกำรให้เป็นธรรม สำมำรถน ำควำมรู้เรื่องพุทธประวัติไปบอกเล่ำได้ตรงตำมควำมเป็นจริง
น ำสิ่งที่ได้รับและพบเห็นจำกกำรไปนมัสกำรพระพุทธเจ้ำไปเผยแพร่พระพุทธศำสนำต่อไป ได้พบเห็นควำมเป็นอยู่
ของชำวอินเดียที่มีควำมทุกข์ยำกสำมำรถท ำให้รู้สึกรักถิ่นบ้ำนเกิดมำกขึ้น พร้อมทั้งจะท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ 
ให้เจริญงอกงำมต่อไป และน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตน เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี 

5. เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ส่งผลกระทบด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนเศรษฐกิจ ต่อเด็ก เยำวชน และประชำชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่งผลท ำให้เกิดปัญหำทำงสังคมติดตำมมำ เด็กและเยำวชน
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รวมถึงประชำชนขำดทักษะชีวิตด้ำนสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อเกิดวิถีชีวิตทำงสังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว เป็นปัญหำ          
ในมิติด้ำนควำมมั่นคง ศอ.บต. ได้ด ำเนินกำรโครงกำรเงินอุดหนุนแก่องค์กรศำสนำอิสลำมในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เป็นกลไกหนึ่งในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้โดยใช้มิติด้ำนศำสนำศิลปะ และวัฒนธรรมได้อย่ำงสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชนองค์กร ผู้น ำศำสนำ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นพลังงำนในกำรเข้ำถึง
ประชำชน ประชำชนในพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักศำสนำที่ถูกต้องสำมำรถ ด ำเนินชีวิตร่วมกัน
ได้อย่ำงปกติสุข ในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถส่งผลต่อกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ดังนี้ 

1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่  ชุมชน องค์กร ผู้น ำศำสนำ  
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้รับกำรปลูกฝัง ควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือง  กำรส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังแนวทำง  กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง โดยแนวทำงสันติวิธี 

2) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพคนในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณธรรม ส่งเสริมควำมเป็น
พลเมือง กำรเสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่สันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สำมำรถด ำเนินชีวิตร่วมกัน                   
ได้อย่ำงปกติสุขในสังคมท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงสังคมพหุวัฒนธรรม 

3) ขับเคลื่อนกิจกรรมทำงศำสนำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้มีควำมเข้ำใจหลักทำงศำสนำ                
ที่ถูกต้อง และสนับสนุนกิจกรรมทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต อัตลักษณ์ ทำงศำสนำ และโดยบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่
ชุมชน องค์กร ผู้น ำศำสนำ สนับสนุนหน่วยงำนภำครัฐในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้สำมำรถด ำเนิน
ชีวิตร่วมกันได้อย่ำงปกติสุขในสังคมมีควำมหลักหลำยทำงวัฒนธรรม 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทำงศำสนำในพ้ืนที่มี เครือข่ำยและกลไกในกำรขับเคลื่อน                 
กำรด ำเนินงำนร่วมกับภำครัฐในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงยั่งยืน 

สนับสนุนโดยกำรอุดหนุนองค์กรอิสลำมประจ ำจังหวัด 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตลอดระยะเวลำ 12 เดือน 
ตำมมติ ครม. เห็นชอบ ตำมมติ กพต. ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2555 เงินอุดหนุนกำรปฏิบัติงำน            
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด อิหม่ำม 
บิหลั่น และกรรมกำรประจ ำมัสยิด ใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรอิสลำมฯ จ ำนวน 
5 คนๆ ละ 3,500 บำท/เดือน เป็นเงิน 210,000 บำท/ปี กรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด จ ำนวน 145 คนๆ ละ 
5,000 บำท/เดือน  เป็นเงิน 8,700,000 บำท/ปี  อิหม่ำม 2,460 คน ๆ ละ 1,800 บำท/เดือน เป็นเงิน 
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 กรรมกำรอิสลำมประจ ำมัสยิด 2,460 มัสยิด ๆ ละ 12 คน รวม 29,568 คนๆ ละ 
500 บำท/12 เดือน  เป็นเงิน 177,120,000 บำท/ปี และเงินอุดหนุนกำรปฏิบัติงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรฯ 
5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ตลอดทั้งปี จ ำนวนเงิน 9,870,000 บำท 
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กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 
1. พัฒนาศักยภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด ำเนินกำรกำร “เกษตรฐำนรำกหัวใจ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้” ขับเคลื่อนหัวใจส ำคัญกำรท ำเกษตรในพ้ืนที่ มุ่งเน้นกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรเกษตรจำกพืชเชิงเดี่ยว ไปสู่เกษตรผสมผสำน โดยประยุกต์แนวทำงตำมพระรำชด ำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
มำส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ กำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรรวมกลุ่มเกษตรกรตำมแนวทำง “เกษตรแปลงใหญ่” 
และ “เกษตรประชำรัฐ” ได้แก่ กำรพัฒนำธุรกิจประมงพ้ืนบ้ำนต้นแบบระยะที่ 2 ณ บ้ำนตันหยงเปำว์ หมู่ที่ 4 
ต ำบลท่ำก ำช ำ อ ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี ส่งเสริมกำรท ำเกษตรผสมผสำน “พัฒนำสวนยำง สู่ฟำร์มเกษตร”
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร น ำร่องต ำบลละ ๑ กลุ่ม จ ำนวน 282 กลุ่ม ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งเสริมอำชีพ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงรำยได้ ให้แก่กลุ่มอำชีพ 34 กลุ่มในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำ
หมู่บ้ำนปศุสัตว์ตัวอย่ำงต้นแบบขับเคลื่อนนโยบำยเมือง  ปศุสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ส่งเสริมอำชีพกำร
เลี้ยงวัว) จ ำนวน 10 กลุ่ม จัดเสวนำ เรื่อง กำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมแนวพระรำชด ำริ จำก ผำ ป่ำ นำ เล   
สู่กำรพัฒนำเพ่ือควำมม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มอำชีพ กลุ่มวิสำหกิจ ตำมโครงกำรปั้นดำวชำยแดนใต้ จ ำนวน 
10 กลุ่ม รวมทั้ง จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุแบบองค์รวมตำมวิถีอิสลำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้  จ ำนวน 10 
สถำบันปอเนำะ  

กำรสำนสัมพันธ์ระหว่ำงจังหวัดชำยแดนภำคใต้และสำธำรณรัฐประชำชนจีน สู่กำรค้ำ กำรลงทุน
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้เริ่มด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำคของนวัตกรรมอำหำรไทยโดยใช้ส่วนประกอบจำก
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ส ำหรับสำธำรณรัฐประชำชนจีน มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) มณฑลฉงชิ่ง (Chongqing) 
เฉิงตู (Chengdu) และคุนหมิง (Kunmíng) ส่งผลให้เกิดงำนวิจัยที่มีคุณค่ำเพ่ิมแก่อุตสำหกรรมอำหำร ซึ่งมี
กระบวนกำรอนุรักษ์อำหำรพ้ืนบ้ำน ต้นต ำรับของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์และรสชำติ
อำหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้คงอยู่สืบทอดแก่เยำวชนคนรุ่นใหม่ พัฒนำอำหำรไทยภำคใต้ประยุกต์ อีกทั้ง             
ยังสำมำรถท ำให้อำหำรไทยเป็นที่รู้จักได้อย่ำงแพร่หลำย เปิดโอกำสทำงธุรกิจ และสำมำรถเจำะตลำดกำรค้ำ             
ในประเทศจีน และสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนในพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใต้แผนกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับจังหวัดชำยแดนภำคใต้  และสำมำรถเชื่อมโยงวัตถุดิบ
อำหำรไทยในพ้ืนที่ที่หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องปรุงรส ธุรกิจส่วนประกอบของอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก
ร้ำนอำหำรไทย จนท ำให้หนทำงครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นที่สนใจจำกภำครัฐและเอกชน ร่วมมือกันขยำยโอกำส            
น ำเมนูอำหำรไทยไปสู่ครัวโลก และลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 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) และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่             
ในกำรสร้ำงศูนย์แพทย์แผนจีนและแพทย์ทำงเลือกในประเทศไทยทั้ งในระดับอุดมศึกษำ คือ YUTCM                   
จะเป็นผู้รับผิดชอบกำรฝึกอบรมหลักสูตรควำมสำมำรถเฉพำะให้หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก
ให้กับ มอ.หำดใหญ่ และไม่ใช่ระดับอุดมศึกษำ คือ YUTCM จะเป็นผู้รับผิดชอบฝึกอบรมทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
ในหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือกให้กับ มอ.หำดใหญ่ ทั้ง 2 ฝ่ำยร่วมมือทำงกำรแพทย์                    
และกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ โดย YUTCM จะด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฝังเข็ม กำรนวดรูปแบบแพทย์แผนโบรำณ               
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ให้กับสถำนพยำบำลในเครือ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ฯ และร่วมวิจัยเกี่ยวกับโรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ร่วมวิจัยทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับคุณภำพมำตรฐำนยำสมุนไพรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ โดยเมื่อจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนจีน 
ต้นทุนทุกอย่ำงเกี่ยวข้องกับหลักสูตรกำรสอน วิจัยทำงวิทยำศำสตร์ YUTCM จะเป็นผู้รับผิดชอบ มอ.หำดใหญ่       
เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรแพทย์ ระหว่ำง Yunnan University Of Traditional 
Chinese Medicine (YUTCM) และมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ เนื้อหำข้อตกลง เป็นไปตำมข้อตกลง
เดียวกันกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ กับ YUTCM ทุกประกำร 

2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า และการลงทุน ดังนี้ 
2.1  บูรณำกำรเชื่อมโยงกลไก และแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ด ำเนินกำร

จัดแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำของดีชำยแดนใต้ ศอ.บต. และบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 10 ครั้ง 
โดยมี ผู้ประกอบกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
จ ำนวน 100-130 รำย โดยเน้นเป้ำหมำยผู้ประกอบกำรในจังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส                    
ซึ่งมียอดจ ำหน่ำยสินค้ำทั้งสิ้น 85,479,037 บำท กิจกรรม “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โปร์ 60” ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 
2 ศูนย์กำรประชุมและแสดงสินค้ำอิมแพ็คเมืองทองธำนี อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมี ผู้ประกอบกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้ได้รับผลกระทบฯ จ ำนวน 40 รำย โดยเน้นเป้ำหมำยผู้ประกอบกำรในจังหวัดยะลำ ปัตตำนี 
และจังหวัดนรำธิวำส จ ำนวน 33 บูธ ซึ่งมียอดจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 1,245,720 บำท งำน “มุสลิมไทยแฟร์” ครั้งที่ 4              
ณ ลำนพลำซ่ำอินดอร์สเตเดียม หัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ประกอบกำร ผู้ด้อยโอกำส  และผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ จ ำนวน 16 รำย โดยเน้นเป้ำหมำยผู้ประกอบกำรในจังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี  และจังหวัด
นรำธิวำส ซึ่งมียอดจ ำหน่ำยสินค้ำทั้งสิ้น 419,775 บำท และมหกรรมแข่งขันนกชวำเสียงอำเซียน ครั้งที่ 33 
ประจ ำปี 2561 ณ สนำมนกเขำสวนขวัญเมือง เทศบำลนครยะลำ อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ โดยมี คนเข้ำร่วม
แข่งขันและเข้ำชมกำรแข่งขันทั้งจำกประเทศไทยและต่ำงประเทศเพ่ือนบ้ำนประมำณหลำยพันคน ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ และช่วยส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงนกเขำและกรุงหัวจุก ให้กับคนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ใน
กำรสร้ำงรำยได้ รวมทั้ง กิจกรรม ปั้นดำว ชำยแดนใต้ สู่กำรยกระดับเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 10 รำย จัดกำรอบรม หลักสูตร Supply Chain ส ำหรับผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจ
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 Basic SMEs Preparation ระยะที่ 2 Supply 
Chain for SMEs Competitiveness and Sustainabilit  ระยะที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือประเมิน วัดผล และ
ให้ค ำปรึกษำแก่ภำคธุรกิจ ระยะที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบมำตรฐำน แนวปฏิบัติ
สำกลและรับรองควำมสำมำรถ ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถต่อยอดกำรท ำธุรกิจที่ส่งผลต่อกำรใช้ทรัพยำกรจำกพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้สู่ตลำดทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพครอบคลุมตั้งแต่ ต้น
น้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของโซ่อุปทำน ท ำให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพพ้ืนที่และคุณภำพชีวิต
ของประชำชนตำมโครงกำรเมืองต้นแบบ สำมเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

2.2  บูรณำกำรกำรพัฒนำพ้ืนที่เกษตรฐำนรำกที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ด ำเนินกำรบูรณำกำรพัฒนำ
พ้ืนที่เกษตรฐำนรำก จังหวัดยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส ให้แก่กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มวิสหกิจชุมชน จ ำนวน 17 กลุ่ม  
ส่งเสริมกำรท ำนำสืบสำนพหุวัฒนธรรมให้แก่สมำชิกกลุ่มจ ำนวน 20 ครัวเรือน ณ หมู่ที่ 3 ต ำบลนำหมอศรี อ ำเภอ
นำทวี จังหวัดสงขลำ ด ำเนินกำรท ำนำหว่ำนเนื้อที่ 30 ไร่ เตรียมดิน เพ่ือท ำนำด ำเนื้อที่ 30 ไร่ ส่งผลให้สมำชิก
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กลุ่มได้ใช้ประโยชน์จำกที่นำรกร้ำง ท ำให้มีรำยได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมและแก้ไขผลผลิตผลไม้จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน ผู้ประกอบกำรผลไม้ท้องถิ่นในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 30 กลุ่ม โดยจัดงำนแถลงข่ำว “ ศอ.บต. กระทรวงพำณิชย์ และหน่วยงำนร่วมประชำรัฐ ผลักดัน
ผลไม้ชำยแดนใต้ สู่ผู้บริโภคและตลำดโลก” ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลองกองมีควำมเชื่อมั่นในกำรผลักดัน
ตลำดรองรับผลผลิต และส่งเสริมกำรตลำดโดยกำรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัด และส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 
6,500 ใบ บรรจุขนำด 5 กิโลกรัม วิสำหกิจสถำนศึกษำ ระยะที่ 3 กลุ่มวิสำหกิจสถำนศึกษำในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สตูล และ  4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ              
รวมจ ำนวน  28 โรงเรียน ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยกำรประกอบอำชีพแก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชนให้แก่
กลุ่มส่งเสริมอำชีพเกษตรกรในชุมชน (พ้ืนที่ใกล้โรงเรียนที่ด ำเนินงำนวิสำหกิจสถำนศึกษำ) จ ำนวน ๒๘ กลุ่ม                   
โดยอุดหนุนงบประมำณในกำรจัดซื้อปัจจัยกำรผลิตในกำรประกอบอำชีพ กลุ่มละ ๑๕๐,๐๐๐ บำท ซึ่งส่วนใหญ่
ด ำเนินงำนด้ำนกำรเกษตร เช่น เพำะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ ปลูกผัก มีแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกผลผลิตกำรเกษตร 
จ ำนวน ๓-๔ กลุ่ม กิจกรรมตลำดเกษตรประชำรัฐ ศอ.บต. ณ พ้ืนที่ส ำนักงำนหนังสือเดินทำงชั่วครำวยะลำ ศอ.บต. 
ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีสถำนจ ำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตร และมีฐำนะยำกจนในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ  พัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยกำรประกอบอำชีพในกลุ่มเยำวชนพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้แก่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนชมรม
เพ่ือเด็กและเยำวชน จ ำนวน 7 กลุ่ม สนับสนุนกำรจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ให้แกป่ระชำชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้ำนตำชี หมู่ที่ 
5 ต ำบลตำชี อ ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ จ ำนวน 395 คน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มำกขึ้น ท ำให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ ประชำชนในพ้ืนที่มีงำนท ำ สำมำรถเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้ 

2.3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำน -ชุมชน ตำมแนวทำงของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                  
และกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์ชุมชนท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สู่เป้ำหมำยกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยำว จ ำนวน 28 ชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
เป้ำหมำยที่มีควำมพร้อมและมีศักยภำพสำมำรถยกระดับเป็นชุมชนน ำร่องเป็นชุมชนต้นแบบได้  กำรท่องเที่ยว           
โดยชุมชนเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงรำยได้เพ่ือฟ้ืนฟูสถำนะทำงเศรษฐกิจ  เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต                 
และวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทำงหนึ่งที่ท ำให้ชุมชนเกิดควำมภำคภูมิใจ สำมำรถสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทำงวัฒนธรรมของตน ท ำให้เยำวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่ำของชุมชนตนเอง           
กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำให้เป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวที่เชื่อมถึงกัน เสริมสร้ำงอำชีพแก่ผู้สูงอำยุในชุมชน
จ ำนวน 50 คน และติดตำมงำนขยำยผลแนวพระรำชด ำริโครงกำรอำหำรกลำงวัน ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้ำน             
โดยมี นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและสังกัดต ำรวจตระเวนชำยแดน ในพ้ืนที่ จังหวัด
ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส สตูลและ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ จ ำนวน 150 คน  ร่วมพัฒนำศักยภำพด้ำน
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริและตามรอยพระยุคลบาท ตำมที่ มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รัฐสภำ ร่วมกับ กองทัพบกได้สนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงฝึกอำชีพให้กับโรงเรียน               
รำชประชำนุเครำะห์ ๓๙ (จังหวัดนรำธิวำส) โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔o (จังหวัดปัตตำนี) และโรงเรียน              
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รำชประชำนุเครำะห์ ๔๑ (จังหวัดยะลำ) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ             
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน เข้ำใจ เข้ำถึง 
พัฒนำ เรื่อง รู้รักสำมัคคี และ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ศอ.บต.ได้ด ำเนินกำรโครงกำรนี้มำแล้ว 
จ ำนวน 3 รุ่น (ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2560) รวมทั้งสิ้น 567 คน โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึก
อำชีพให้กับประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้สำมำรถประกอบอำชีพ และต่อยอดกำรประกอบอำชีพ
ต่อไป จ ำนวน 3 สำขำ คือ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ และช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 225 คน 
กลุ่มเป้ำหมำยคัดเลือกจำก จำกโครงกำรพำคนกลับบ้ำนของ กอ.รมน.ภำค ๔ สน. กลุ่มได้รับผลกระทบ                  
จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผู้ที่มีฐำนะยำกจนที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์                  
ผู้ที่ต้องกำรฝึกอบรมและสมัครใจเรียน ประกอบด้วย ๓ สำขำ คือ ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ และช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์ 
สำขำละ ๒๕ คน/จังหวัด รวมจังหวัดละ 75 คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๕ คน ซึ่งกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561              
ได้ด ำเนินกำรกำรฝึกอบรมอำชีพ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม - 15 กรกฎำคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอำชีพพระรำชทำน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กำรปรับทัศนคติ และเสริมสร้ำงนิสัยอุตสำหกรรมให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
เมื่อวันที่ 24-26 กุมภำพันธ์ 2561 ณ  ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 9 อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ              
จัดกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะอำชีพ กีฬำ และสันทนำกำร ระหว่ำง ศูนย์ฝึกอำชีพพระรำชทำนจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภำคม 2561 จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เมื่อวันที่ 
9-11 พฤษภำคม 2561 และมอบวุฒิบัตรผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2561 

4. พัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก ดังนี้ 
4.1 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษในพ้ืนที่  5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย               

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 2 จังหวัดยะลำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 3 จังหวัดสงขลำ                 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดนรำธิวำส ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดปัตตำนี และศูนย์กำรศกึษำพิเศษ 
ประจ ำจังหวัดสตูล ท ำหน้ำที่จัดกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ และกำรฟ้ืนฟูสภำพเด็กพิกำร  ปัจจุบันมีเด็กพิกำร               
ทุกประเภทในควำมรับผิดชอบไม่น้อยกว่ำ 1,000 คน/แห่ง ซึ่งอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ทุกอ ำเภอของจังหวัด และบริกำร
ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสภำพในศูนย์ฯแบบประจ ำและเดินทำงไปกลับไม่น้อยกว่ำ 60 – 80 รำย/วัน/แห่ง ทั้งนี้ ศูนย์ฯทุกแห่ง
ประสบปัญหำขำดบุคลำกรเฉพำะทำงที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็น เช่น นักกำยภำพบ ำบัด นักกิจกรรมบ ำบัด             
และอ่ืนๆ กล่ำวคือมีแค่บุคลำกรครูอย่ำงเดียว รวมทั้ง ขำดแคลนอุปกรณ์ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ
ให้กับเด็กพิกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวอีกด้วย ศอ.บต. ให้ควำมส ำคัญกับปัญหำดังกล่ำว รวมทั้ง เพ่ือให้สนองแนวพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีที่ทรงห่วงใยและให้ทุกภำคส่วนร่วมกันให้กำรดูแล ฟ้ืนฟู               
และช่วยเหลือเด็กพิกำรและครอบครัวเด็กพิกำรในพ้ืนที่ จชต. ซึ่งมีจ ำนวนมำก (45,000 คน) เมื่อเทียบกับ
ภูมิภำคอ่ืนของไทย จึงบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับศูนย์กำรศึกษำพิเศษทั้ ง 5 จังหวัด (น ำร่อง) สนับสนุน                     
นักกำยภำพบ ำบัด (อัตรำจ้ำง) จ ำนวน 10 อัตรำ ให้กับศูนย์ฯ แห่งละ 2 อัตรำ พร้อมอุปกรณ์ที่มีควำมจ ำเป็น              
ในกำรบ ำบัดรักษำและกระตุ้นกล้ำมเนื้อซึ่งไม่มีใช้ในศูนย์ฯและผู้ใช้ต้องมีใบประกอบวิชำชีพทำงกำยภำพบ ำบัด 
จ ำนวน 2 เครื่องต่อแห่ง ปัจจุบันมีจ ำนวนเด็กพิกำรในศูนย์และในชุมชน ได้รับกำรฟ้ืนฟูสภำพแล้ว และมีพัฒนำกำร               
ด้ำนร่ำงกำยและอ่ืนๆดีขึ้นรวมไม่น้อยกว่ำ 2,000 รำย 
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4.2 “สิริเวชยำน” รถโมบำยบริกำรคนพิกำรเคลื่อนที่ นวัตกรรมน ำร่องเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
เชิงรุกแก่ทีมสหวิชำชีพของเครือข่ำยสำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งได้รับพระรำชทำนชื่อ “สิริเวชยำน” 
จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนงำนให้ผู้พิกำรและผู้ป่วย             
ในพ้ืนที่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงมีคุณภำพ ทั้งนี้ จำกข้อมูลผลกำรส ำรวจประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยพิเศษที่รัฐควรให้กำรดูแลและจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมในพื้นที่สำมจังหวัดและ 4 อ ำเภอของจังหวัด
สงขลำ ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรของคนพิกำรและผู้ป่วยติดเตียง ปี 2560 พบว่ำยังขำดกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
ผู้ป่วยและคนพิกำรไม่ได้รับกำรฟ้ืนฟูสภำพร่ำงกำยอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุเนื่องจำกอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกล
สถำนพยำบำล ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่มีเวลำน ำส่งเข้ำรับกำรรักษำ ส่งผลให้ขำดกำรดูแลและรักษำที่ต่อเนื่อง  
ศอ.บต. จึงสนับสนุนชุดอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนพิกำรและผู้ป่วยติดเตียงในพ้ืนที่จังหวัดน ำร่อง ประกอบด้วย 
จังหวัดนรำธิวำส และจังหวัดยะลำ ผ่ำนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของมูลนิธิของ รพ. ที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและมีเครือข่ำยกำรท ำงำนที่เข้มแข็ง มีผลงำนเชิงประจักษ์ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพผู้พิกำรและผู้ป่วยติดเตียง  
จ ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย มูลนิธิโรงพยำบำลสุไหงโกลก จังหวัดนรำธิวำส และ มูลนิธิโรงพยำบำล                     
สมเด็จพระยุพรำชยะหำ จังหวัดยะลำ สนับสนุนรถโมบำยบริกำรคนพิกำรเคลื่อนที่แห่งละ 1 คัน วงเงินคันละไม่เกิน 
1.9 ล้ำนบำท  ทั้งนี้ กำรผลิตนวัตกรรมดังกล่ำวได้รับควำมร่วมมือด้ำนกำรออกแบบจำกผู้เชี่ยวชำญของกรมโยธิกำร
และผังเมือง สภำกำชำดไทย และแพทย์ผู้ เชี่ ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์ ฟ้ืนฟู   อุปกรณ์ดั งกล่ำวสำมำรถ                     
สร้ำงกระบวนกำรท ำงำนที่มีคุณภำพของคณะท ำงำนระดับจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล ในกำรออกพ้ืนที่ให้บริกำ ร 
ตรวจ รักษำ และฟ้ืนฟูสภำพครอบคลุมทั้งจังหวัด และเป็นกำรสนองงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริ ในกำรฟ้ืนฟู
ช่วยเหลือคนพิกำรในพื้นท่ีห่ำงไกล  

4.3 สนับสนุนกำรลงพ้ืนที่เยี่ยม ติดตำม ดูแล และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 4 อ ำเภอ 
ผ่ำนควำมร่วมมือของเครือข่ำยพยำบำลสำมพันซึ่งเป็นบุคลำกรที่ ศอ.บต. ผลักดันให้ผลิตขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหำ              
กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในพ้ืนที่ และส่งเสริมด้ำนจิตวิทยำมวลชนเพ่ือลดปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรง          
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำยใต้แนวคิดกำรให้ควำมช่วยเหลือและเข้ำถึงงำนสำธำรณสุขเชิงรุกสำมำรถ                
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือจำกประชำชนในพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรท ำงำน
ของ “ทีมหมอครอบครัว” ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ให้ผู้ป่วยติดเตียง พิกำรติดเตียง และอ่ืนๆ ได้รับกำรดูแล
อย่ำงเหมำะสม และเกิดกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำในมิติอ่ืนๆ เช่น ด้ำนอำชีพ ที่อยู่อำศัย เป็นต้น กำรขับเคลื่อน
กิจกรรมดังกล่ำวฯ ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงพ้ืนที่และจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำน            
งำนครัว (ของเยี่ยม) ส ำหรับเป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงประชำชน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจต่อกำรท ำงำน 
วงเงิน 3.7 ล้ำนบำท โดยจ ำแนกเป็นรำยอ ำเภอๆละไม่เกิน 100,000 บำท รวมทั้งสิ้น 37 อ ำเภอ ผ่ำนควำมร่วมมือ
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส และสงขลำ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำกลุ่มเป้ำหมำย
ได้รับกำรบริกำรรวมไม่น้อยกว่ำ 2,500 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร 

4.4 สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ครอบครัวเด็กพิกำรที่ประสบปัญหำควำมยำกล ำบำกในกำรด ำรงชีวิต             
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ศอ.บต. เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือครอบครัวคนพิกำรอย่ำงยั่งยืน            
ผ่ำนกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และกำรมีรำยได้ที่เพ่ิมข้ึน กิจกรรมดังกล่ำวฯ เป็นกำรขยำยงำนและผลท่ีสืบเนื่องจำก 
กำรลงพ้ืนที่ติดตำมให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภำพผู้ พิกำรของนักกำยภำพบ ำบัด (อัตรำจ้ำงของ ศอ.บต.)              
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ที่ปฏิบัติงำนในศูนย์กำรศึกำพิเศษฯ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งนอกจำกให้ผู้ป่วยได้รับกำรบ ำบัดรักษำอย่ำงมีคุณภำพ 
และสำมำรถสนับสนุนกำรให้ควำมช่วยเหลือในมิติอ่ืนๆอีกด้วย เนื่องจำกเด็กผู้พิกำรและครอบครัวมีปัญหำ                 
ที่หลำกหลำยและเป็นปัญหำระดับปัจเจกบุคคล เช่น ขำดอุปกรณ์ท ำแผล ขำดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง                     
ไปรักษำพยำบำล ขำดวัสดุยังชีพ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่ต้องขอรับกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือระยะยำว จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำอำชีพให้ครอบครัวคนพิกำรได้มีรำยได้เพ่ิมขึ้น               
และเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตโดยใช้ศักยภำพของครอบครัว เช่น กำรท ำเกษตร และปศุสัตว์  ซึ่งในปีงบประมำณ 
2561 ได้สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในกำรประกอบอำชีพให้กับครอบครัวเด็กพิกำรผ่ำนกำรท ำงำนของนัก
กำยภำพบ ำบัดใน 5 จชต. จ ำนวน 41 ครอบครัว 

4.5 “เก้ำอ้ีสุขใจ สู่ รองเท้ำคู่แรก” กิจกรรมน ำร่องในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือสนองแนว
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภำพ
ครอบครัวเด็กพิกำรทำงสมอง ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องให้ผู้ปกครองนั่งอุ้มตลอดเวลำ โดย ศอ.บต. 
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัด เรือนจ ำจังหวัด ศูนย์พัฒนำ
ฝีมือแรงงำนจังหวัด พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และอ่ืนๆ ในปี 2560 ได้ขยำยผลนวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยพยุงร่ำงกำย “เก้ำอ้ีสุขใจ” ของส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดนรำธิวำส มอบให้กับเด็กพิกำรทำงสมอง 
จ ำนวน 200 รำย ทั้งนี้ จำกผลกำรติดตำมกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำว พบว่ำเด็กพิกำรส่วนใหญ่มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น 
และยงัส่งผลให้ผู้ปกครองได้มีเวลำในกำรท ำงำนมำกข้ึนอีกด้วย นอกจำกนั้น เด็กพิกำรบำงรำยมีพัฒนำกำรไปสู่กำร
เดิน ในปี 2561 ศอ.บต. ได้รับควำมร่วมมือจำกนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดพังงำ (นำงไขแสง ศักดำ) แพทย์เวช
ศำสตร์พื้นฟู (นำยแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต) นักสังคมสงเครำะห์ (นำงสโรทร ม่วงเกลี้ยง) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ ด ำเนินกำรจัดบริกำรทำงกำรแพทย์โดยตรวจ วินิจฉัย และรักษำในพ้ืนที่น ำร่องอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลจำก
กำรประเมินเพ่ือเข้ำรับกำรรักษำดังกล่ำวฯ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภำคใต้ชำยแดน มีเด็กพิกำรที่ได้รับเก้ำอ้ีสุขใจและมี
พัฒนำกำรดีขึ้นเข้ำรับบริกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 47 รำย สำมำรถรักษำด้วยอุปกรณ์รองเท้ำฝึกเดิน “รองเท้ำคู่แรก” 
จ ำนวน 7 รำย และส่งต่อเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพ 37 รำย  กำรด ำเนินกิจกรรม “เก้ำอ้ีสุขใจ สู่ รองเท้ำคู่แรก” ได้สร้ำง
ควำมยินดีแก่ครอบครัวเด็กพิกำรเป็นอย่ำงยิ่ง รวมถึงยังเป็นกำรจัดบริกำรด้ำนสังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภำพที่ดีของ
ประชำชนในพ้ืนที่ครอบคลุมทุกมิติ ภำยใต้นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล “เรำจะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” อย่ำงเป็น
รูปธรรมอีกด้วย      

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ด ำเนินกำรแก่รำษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบบริเวณอุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 9 อ ำเภอ 25 ต ำบล 89 หมู่บ้ำน ส่งผลให้
ประชำชน ได้รับกำรช่วยเหลือในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 1,000 คน/ครัวเรือน และลดเงื่อนไขควำม
ขัดแย้งของประชำชนที่มีต่อภำครัฐ ประชำชนในพื้นท่ีด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข  

จังหวัดนรำธิวำส  
1. อ ำเภอบำเจำะ 5 ต ำบล 15 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลบำเจำะ ต ำบลลุโบะสำวอ ต ำบลกำเยำะมำตี 

ต ำบลบำเระเหนือ และต ำบลปะลุกำสำเมำะ 
2. อ ำเภอยี่งอ 3 ต ำบล 11 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลตะปอเยำะ ต ำบลจอเบำะ และต ำบลลุโบะบำยะ 
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3. อ ำเภอสุไหงปำดี 3 ต ำบล 12 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลริโก๋ ต ำบลสำกอ และต ำบลโต๊ะเด็ง 
4. อ ำเภอรือเสำะ 4 ต ำบล 20 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลรือเสำะออก ต ำบลลำโละ ต ำบลสุวำรี และ

ต ำบลสำมัคค ี
5. อ ำเภอระแงะ 2 ต ำบล 8 หมู่บ้ำน  ได้แก่ ต ำบลบองอ และต ำบลมะรือโบตก 
6. อ ำเภอเจำะไอร้อง 2 ต ำบล 10 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลบูกิต และต ำบลจวบ 
7. อ ำเภอสุคิริน 2 ต ำบล 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลเกียร์ และร่มไทร 
จังหวัดยะลำ  อ ำเภอรำมัน 2 ต ำบล 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลจะกว๊ะ และต ำบลเกะรอ  
จังหวัดปัตตำนี อ ำเภอกะพ้อ 2 ต ำบล 4 หมู่บ้ำน ได้แก่ ต ำบลกะรุบี และตะโละดือรำมัน   

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด ด ำเนินกำรให้ผู้ผ่ำนกำร
บ ำบัดรักษำที่หำยขำดจำกยำเสพติด มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ สำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข จ ำนวน 
940 คน โดยได้จัดฝึกอบรมวิชำชีพ พร้อมมอบวุฒิบัตร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ผ่ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม
วิชำชีพของแต่ละสำขำวิชำ ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำมีอุปสรรคในกระบวนกำรคัดกรอง กำรติดตำมตำมแบบ 
บสต. ของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อน ำเข้ำสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลำ
อันสมควร และกำรสุ่มตรวจผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพแบบเข้ม ซึ่งผู้ที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพจะต้อง
หำยขำดจำกกำรติดยำเสพติด แต่จำกกำรสุ่มตรวจพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพยังมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ยังไม่
หำยขำดจำกกำรติดยำเสพติดเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

 

จังหวัด เป้าหมาย 

สาขาวิชาช่าง 

รวม เชื่อม
โลหะ 

ซ่อม
เครื่องยนต์
ขนำดเล็ก 

ปู
กระเบื้อง 

แต่งผม
สุภำพบุรุษ 

เดินสำยไฟ
ภำยใน
อำคำร 

ท่ำสี
อำคำร 

ก่ออิฐ
ฉำบ
ปูน 

นรำธิวำส 300 50 105  50    205 
ปัตตำน ี 300 120 145  50 20   335 
ยะลำ 300 100 150  25 25   300 
สงขลำ 100 25 50   25   100 

รวม 1,000 295 450  125 70   940 
 

7. ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ กิจกรรมพัฒนำนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Young 
Executive Network @ Southern Border Provinces Administrative Centre : YES) ด ำเนินกำรมำแล้ว 3 รุ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ธุรกิจฮำลำล สร้ำงเครือข่ำยนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดชำยแดนภำคใต้             
ผ่ำนกำรอบรมเพ่ิมควำมรู้และทักษะด้ำนธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกันของทำยำทธุรกิจหรือ
เจ้ำของธุรกิจในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดให้มีกำรศึกษำดูงำนและเชื่อมโยงธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจและมีควำมรู้ที่เก่ียวข้อง มีเครือข่ำยระหว่ำงนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพ้ืนที่และต่ำง
พ้ืนที่ สำมำรถต่อยอดธุรกิจและเป็นคู่ค้ำระหว่ำงนักธุรกิจที่เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งส่งผลดีและเป็นประโยชน์                   
ต่อเศรษฐกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นอันมำก กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้ร่วมจัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส ำคัญ อำทิ เพจของกลุ่ม YES “สิ่งที่ใช่ 
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by YES” กิจกรรมสร้ำงควำมเชื่อมั่นกำรค้ำกำรลงทุนจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ือรองรับ AEC กิจกรรม Floating 
Bazaar Tani 2015 กิจกรรม Mon D Market 2016 กิจกรรม Franchise 2016 กำรขับเคลื่อนธุรกิจ 
Startup จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 2017 กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจฮำลำลและนักธุรกิจรุ่นใหม่ชำยแดนใต้ ในงำน 
“Bird City Street Art 2017” กำรบูรณำกำรกับ ศอ.บต. จัดกิจกรรม Southernmost Smart SMEs (SSS) 
และกิจกรรม Southernmost Startup Challenge (SSC) และกิจกรรม Startup โดยด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร Deep South Startup Championship 2018 (DSS) เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำร Startup 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีกลุ่มที่ผ่ำนกำรอบรมและได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรอบรมแบบเข้มข้น 
จ ำนวน 12 กลุ่ม น ำกลุ่มที่ผ่ำนกำรอบรมแบบเข้มข้น 12 กลุ่ม เสนอกรอบแนวคิดเพ่ือขอสนับสนุนทุนจำก
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA) โดยมีผู้ผ่ำนเกณฑ์และได้รับกำรสนับสนุนทุนไม่เกิน 1.5 ล้ำนบำท จ ำนวน 3 
กลุ่ม ได้แก่ Fin Delivery: แอพพลิเคชันกำรขนส่งอำหำรและวัตถุดิบจำกตลำดสดไปยังผู้ใช้บริกำร ใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรขนส่งคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วน และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ซื้อ YIT: แอพพลิเคชั่น
รวบรวมและแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวฉบับภำษำจีน เพื่อแก้ไขปัญหำทัวร์ศูนย์เหรียญและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย 
และ Pinsouq: แอพพลิเคชันรวบรวมและจ ำหน่ำยสินค้ำฮำลำล เพ่ือเพ่ิมช่องทำงและส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำฮำ
ลำลประเทศไทยสู่ตลำดโลก กำรจัดงำนแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 1 
“เท ค โ น โ ล ยี ก ำ ร เ ก ษ ต ร ” (Southernmost Technology And Innovation Festival 1 st Agritech) 
ประกอบด้วยคูหำจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี นิทรรศกำร กำรเสวนำ กำรแข่งขันน ำเสนอแนวคิดกำรแก้ไข
ยำงพำรำและนำร้ำง และกำรน ำเสนอแนวคิดกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (YES) และจัดตั้งส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (ส่วนหน้ำ) ณ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตำมข้อเสนอ
ของผู้แทนพิเศษของรัฐบำล (นำยภำณุ อุทัยรัตน์) จำกกำรประสำนส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ มีควำมพร้อมและ
ยินดี โดยส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ ก ำหนดลงพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้และหำรือรำยละเอียดกำรจัดตั้ง 
เดือนพฤศจิกำยน 2561 

8. ส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรบริกำรงำนฮำลำล 
คณะกรรมกำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีสถิติกำรรับรองมำตรฐำนฮำลำล และได้รับ
อนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยสัญลักษณ์ฮำลำลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย  โดยมี 
ผู้ประกอบกำรใช้บริกำรจ ำนวน 360 รำย และมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรรับรองจ ำนวน 1,845 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริม
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนในพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำล ต ำบลบ้ำนน้ ำบ่อ อ ำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจอำหำรแปรรูป (ข้ำวเกรียบ) กลุ่มวิสำหกิจแปรรูปปลำกะตัก กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตมะพร้ำวครบวงจร และกลุ่มวิสำหกิจเสื้อผ้ำแฟชั่นมุสลิม ซึ่งกลุ่มวิสำหกิจชุมชนได้ รับกำรสนับสนุน              
ด้ำนสถำนที่ องค์ควำมรู้ และวัสดุอุปกรณ์ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอรับเครื่องหมำย
รับรองต่ำงๆ ได้แก่ อย./ฮำลำล/บำร์โค๊ด เพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและได้รับควำมเชื่อมั่นจำกผู้บริโภค 
เพ่ือสำมำรถจ ำหน่ำยในตลำดระดับบนและระดับล่ำงได้ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(OSS) ในพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสำหกรรมฮำลำลจังหวัดปัตตำนี จนมีควำมสวยงำม มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีควำมปลอดภัย 
และพร้อมรองรับกำรใช้บริกำรจำกหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรฮำลำลชำยแดนใต้              
เพ่ือกำรส่งออก THAIFEX - World of Food Asia 2018 โดยมี ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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เข้ำร่วมจ ำนวน 12 รำย ส่งผลให้เกิดกำรยกระดับมำตรฐำนผู้ประกอบกำรฮำลำลชำยแดนใต้เพ่ือกำรส่งออก           
และผู้ประกอบกำรฮำลำลชำยแดนใต้ที่ เข้ำร่วมงำน สำมำรถเชื่อมโยงกำรค้ำและมีช่องทำงกำรตลำดเพ่ิมขึ้น                  
และส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำฮำลำล ณ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ เพ่ิมเติมจ ำนวน 16 แห่ง สำมำรถเข้ำถึง
สินค้ำของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้สะดวกข้ึน รวมทั้ง กิจกรรมฮำลำลเพ่ือกำรท่องเที่ยว โดยจัดท ำแผนที่ท่องเที่ยว
ฮำลำลจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (Halal.Map) จ ำนวน 2 ภำษำ (ภำษำไทยและอังกฤษ) เพ่ือประชำสัมพันธ์            
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวฮำลำลจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดท ำ Application.ท่องเที่ยวฮำลำลจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 2 ภำษำ (ภำษำไทยและอังกฤษ) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงฮำลำลทั้งในและต่ำงประเทศ จัดงำนมหกรรมฮำลำลเพ่ือกำรท่องเที่ยวจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ครั้งที่ 1 “Terima Kresek” ณ บริเวณมัสยิดกรือเซะ ต ำบลตันหยงลุโละ อ ำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตำนี เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวฮำลำลและสร้ำงชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวฮำลำลเชื่อมโยง                    
กำรท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ และกิจกรรม Farm trip โดยกำรเชิญกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศ ได้แก่ ประเทศมำเลเซียและอินโดนีเซียเข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวจังหวัดชำยแดนภำคใต้                  
และพบปะเจรจำกับกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ 

9. ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ผู้ประกอบกำรในเขตพ้ืนที่พิเศษ
เฉพำะกิจที่ยื่นค ำขอรับเงินชดเชยส่วนต่ำงเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินฯ ต่อ คปภ. ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 
ธันวำคม 2557 โดยมีข้อมูลสถิติกำรขอรับเงินชดเชยส่วนต่ำงเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อกำรร้ำยของ
ผู้ประกอบกำรในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ ประกอบด้วย จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สตูล และ 4 อ ำเภอของ
จังหวัดสงขลำ ในปี 2550-2561 ดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. 

ข้อมูลการขอรับเงินชดเชยฯ 
จ านวนผู้เอา
ประกันภัย 

(ราย) 

จ านวนเงินเอาประกันภัย 
(บาท) 

เบี้ยประกันภัยสุทธิ 
(บาท) 

จ านวนเงินชดเชย 
(บาท) 

2550 32 280,280,000 6,437,393 3,679,854 
2551 88 734,975,000 13,141,763 8,246,988 
2552 85 737,854,198 13,046,292 8,606,216 
2553 89 1,095,768,000 18,571,292 13,473,689 
2554 93 1,855,745,537 23,414,243 17,529,983 
2555 129 1,495,700,000 13,767,447 8,882,106 
2556 74 428,350,000 3,090,926 1,746,428 
2557 393 3,443,183,060 43,528,939 26,383,729 
2558 278 2,535,510,000 21,070,952 13,393,784 
2559 269 2,829,030,000 19,497,709 10,822,072 
2560 212 1,838,356,000 12,944,382 7,296,482 
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ปี พ.ศ. 

ข้อมูลการขอรับเงินชดเชยฯ 
จ านวนผู้เอา
ประกันภัย 

(ราย) 

จ านวนเงินเอาประกันภัย 
(บาท) 

เบี้ยประกันภัยสุทธิ 
(บาท) 

จ านวนเงินชดเชย 
(บาท) 

2561 272 - - 14,282,800 
รวม 1,742 17,274,751,795 188,511,341 134,344,131 

 

10. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการท่องเที่ยว ด ำเนินกำรพัฒนำสุขภำพส ำหรับเด็ก                
(สนำมเด็กเล่นประจ ำต ำบล) ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีอุปกรณ์สนำมเด็กเล่น
ประจ ำต ำบล จ ำนวน 37 แห่ง เด็กในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้ออกก ำลังกำยที่แข็งแรงและสุขภำพจิตใจ
เข้มแข็ง    ลดกำรเจ็บป่วยและลดภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณสุขให้กับภำครัฐ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ                     
เพ่ือเสริมสร้ำงสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2 ครั้งๆละ 600 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,200 แห่ง              
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ และถ้วยรำงวัล แก่เยำวชน ประชำชน ชุมชน ชมรมกีฬำ 
สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ทุกกลุ่มที่ขำดแคลนและแจ้งควำมประสงค์มำยัง ศอ.บต ส่งเสริมให้เยำวชน 
ประชำชนในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้สนใจกำรเล่นกีฬำ ออกก ำลังกำย เสริมสร้ำงสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนได้เห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมกีฬำ
เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะพ้ืนฐำนดนตรี  เพ่ือชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนดนตรีเพ่ือชุมชน ให้แก่ สถำนศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ และโรงเรียนขยำยโอกำสในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 150 คน 
ด ำเนินกำรสนับสนุนอุปกรณ์ และถ้วยรำงวัล แก่เยำวชน ประชำชน ชุมชน ชมรมกีฬำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน ทุกกลุ่ม ที่ขำดแคลนและแจ้งควำมประสงค์มำยัง ศอ.บต จ ำนวน 30 โรงเรียน ส่งเสริมให้เยำวชน 
ประชำชนในพื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้สนใจกำรเล่นกีฬำ ออกก ำลังกำย เสริมสร้ำงสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จัก
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  ชุมชนได้เห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมกีฬำ 
เสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ส่งเสริมกีฬำฟุตบอลยุวชน อำยุไม่เกิน 12 ปี  SBPAC CUP  2018  ด ำเนินกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลยุวชน 
อำยุไม่เกิน 12 ปี ยุวชนรักไทย SBPAC CUP ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ระดับ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยมี    
ทีมนักกีฬำฟุตบอล (ตัวแทนทีมชนะเลิศ ระดับอ ำเภอ) เจ้ำหน้ำที่ทีม และผู้ฝึกสอนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส) เข้ำร่วมกำรแข่งขัน จ ำนวน 6 ทีมๆ ละ 20 คน รวม 120 คน ส่งผลให้ยุวชน
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีกำรพัฒนำทักษะกีฬำฟุตบอล เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรเข้ำร่วม                 
กำรแข่งขัน มีโอกำสท ำกิจกรรมร่วมกัน และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  กำรจัดกำรแข่งขันมหกรรม                 
ฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี เยำวชนที่ก ำลังศึกษำในสถำบันกำรศึกษำปอเนำะ
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เจ้ำหน้ำที่ทีม และผู้ฝึกสอนในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมแข่งขัน 
จ ำนวน 56 ทีม ๆ ละ 15 คน รวม 840 คน ส่งผลให้เยำวชนในสถำบันกำรศึกษำปอเนำสถำบันโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีสุขภำพแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
และไม่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด และพัฒนำทักษะกีฬำฟุตซอล ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและเยำวชน 3 จังหวัดชำยแดน
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ภำคใต้ โดยมี ตัวแทนเยำวชน และประชำชน จำกต ำบลในจังหวัดในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่มีสนำมฟุตซอล 
ต ำบลละ 2 คน (ผู้ฝึกสอน จ ำนวน 1 คน และผู้ตัดสิน จ ำนวน 1 คน) รวมทั้งสิ้น 76 คน ส่งผลให้ผู้ฝึกสอน                
ผู้ตัดสิน ที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกีฬำฟุตซอล สำมำรถน ำควำมรู้มำถ่ำยทอดให้แก่เด็ก 
เยำวชนในพ้ืนที เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกีฬำฟุตซอลให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น มหกรรมเซปักตะกร้อรวมพลัง 
ศอ.บต. 2018 โดยมี เยำวชนที่ก ำลังในสถำบันกำรศึกษำปอเนำะโรงเรียนเอกชนสำมัญ เจ้ำหน้ำที่ทีม                      
และผู้ฝึกสอนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้เข้ำร่วมแข่งขันจ ำนวน 74 ทีม ๆ ละ 12 คน รวม 888 คน จ ำนวน 
ผู้เข้ำร่วมชมและเชียร์ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วมชมและเชียร์กำรแข่งขันประมำณจังหวัดละ 2,000 คน 
และมหกรรมวอลเลย์บอลรวมพลัง ศอ.บต. 2018 โดยมี เยำวชนที่ก ำลังในสถำบันกำรศึกษำปอเนำะโรงเรียน
เอกชนสำมัญ เจ้ำหน้ำที่ทีม และผู้ฝึกสอนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ             
เข้ำร่วมแข่งขัน จ ำนวน 74 ทีม ๆ ละ 12 คน รวม 888 คน จ ำนวน ผู้เข้ำร่วมชมและเชียร์ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เข้ำร่วมชมและเชียร์กำรแข่งขันประมำณจังหวัดละ 2 ,000 คน รวมทั้ง กำรจัดประกวด                 
วงเมโลเดียนชิงแชมป์จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี เยำวชน นักเรียน และบุคลำกรโรงเรียนระดับประถมศึกษำ
และโรงเรียนขยำยโอกำสในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำเข้ำร่วมจ ำนวน 
1,510 คน  ซึ่งแบ่งกำรประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทร้องเพลงชำติไทย (ร้องหมู่) รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน            
15 ปี และประเภทบรรเลงเพลงชำติไทย (วงเมโลเดียน) รุ่นเยำวชนอำยุไม่เกิน 15 ปี 
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กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย 
1. บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนิน

แผนงำน/โครงกำรให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปี 2560 - 2562  
จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี ติดตำมประเมินผลแผนงำน/โครงกำร ของ ศอ.บต.  
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ ศอ.บต. รวมถึงบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร ของทบวง 
และกรม ในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่ลงสู่ พ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้ประชำชนมีส่วนร่วม ภำยใต้             
หลักยุทธศำสตร์ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำและปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยสันติวิธี     
เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ มุ่งให้จังหวัดชำยแดนภำคใต้ปรำศจำกเงื่อนไขกำรใช้ควำมรุนแรงเพ่ือเร่งรัดน ำสันติสุข                 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมเป็นธรรม มีทรัพยำกรบุคคลมีคุณธรรม ควำมรู้ ควำมสำมรถ                     
น ำควำมเจริญรุ่งเรืองสู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

2. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

2.1  ปฐมนิเทศข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และพนักงำนส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โดยมี ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้ำย โอน หรือช่วยรำชกำรในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน และยังไม่เคยเข้ำรับ
กำรอบรมจ ำนวน 1,540 คน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งสำมำรถด ำเนินงำนในลักษณะบูรณำกำร                 
อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงมีเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ จ ำนวนเหตุกำรณ์ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่ำเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนควำมม่ันคงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 และสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผลเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงภำครัฐกับประชำชน โดยไม่มีเงื่อนไข  

2.2 เพ่ิมประสิทธิภำพของ ศปก. อ ำเภอ เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ส ำคัญ โดยมี 
ปลัดอ ำเภอ ผบ.ฉก.ระดับอ ำเภอเลข 2 ตัว สวป.อ ำเภอ และข้ำรำชกำรทุกส่วนรำชกำรที่อ ำเภอพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสม จ ำนวน 370 คน ข้ำรำชกำรในพ้ืนที่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ชคต. ชรบ. อรบ. ทสปช. ผู้น ำศำสนำ อิหม่ำม 
คอเต็บ บิหลั่น ครูตำดีกำ นักประชำสัมพันธ์ บัณฑิตอำสำ ปรำชญ์ชำวบ้ำน จ ำนวน 37 อ ำเภอๆ ละ 190 คน 
รวม 7,030 คน  ส่งผลให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำเครือข่ำยบุคลำกรภำครัฐในระดับพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนกิจกรรมส ำคัญตำมนโยบำยของภำครัฐ และมุ่งเน้นกำรสร้ำงทีมงำนในระดับต ำบล 

2.3 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สำมเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และกำรท่องเที่ยวจังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยมี เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเข้ำร่วม จ ำนวน 360 คน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโบยบำยและ
ยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน
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ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี 

2.4 ฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยมี นิสิต นักศึกษำ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดปัตตำนี ภำยใต้ชื่อ “ชุมนุมสันติ
ใจอำสำ”เข้ำร่วมจ ำนวน 100 คน ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบกำรณ์ โดยใช้กิจกรรมเป็น
เครื่องมือในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมสันติสุข และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
ในพ้ืนที่ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนควำมคิด ด้ำนจิตใจ รวมทั้งมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

2.5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ หลักสูตร “กำรสร้ำงทีมงำนและ
นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ (Team building)” โดยมี ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของ ศอ.บต.             
เข้ำร่วมจ ำนวน 70 คน ส่งผลให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมตระหนักต่อบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และมีควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือองค์กร และมีกำรน ำนวัตกรรม รูปแบบกำรท ำงำน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย                
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำองค์กร รวมทั้ง หลักสูตร “กำรบูรณำกำรระดับปฏิบัติกำรของผู้บังคับ
หน่วยทีมสันติสุขระดับอ ำเภอ (สำมสหำย) ” โดยมี ผู้บังคับหน่วยของทีมสันติสุขระดับอ ำเภอ ประกอบด้วย 
นำยอ ำเภอ ผกก.สภ.อ ำเภอ ผบ.ฉก.ระดับอ ำเภอ รวม 37 อ ำเภอ และ ผอ.ส ำนัก/กอง ภำยใน ศอ.บต. เข้ำร่วม
จ ำนวน 125 คน ส่งผลในทำงปฏิบัติจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันทั้งด้ำนควำมคิด ด้ำนกำรประสำนกำรปฏิบัติ ซึ่งมี
เอกภำพมำกขึ้น สำมำรถขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนภำยใต้แผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ รวมถึงกำรดูแลงำนด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นให้กับประชำชนในพ้ืนที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
1. ขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำง

และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมตัวชี้วัดแนวทำงแผนบูรณำกำร กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยมีเป้ำหมำยคือ จ ำนวนกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และให้ควำมร่วมมือของเครือข่ำยนอกภำครัฐ               
เพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งผลกำรขับเคลื่อนกิจกรรมได้ด ำเนินกำรเปิดพ้ืนที่กำรมีส่วนร่วม และสร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำย       
กำรพูดคุยสันติสุขให้กับเครือข่ำยต่ำงๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 295 เครือข่ำย รวมทั้งสิ้น                
19 กิจกรรม มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 17 ,612 คน ส่งผลให้เครือข่ำยภำคประชำสังคม กลุ่มองค์กร เครือข่ำยต่ำงๆ               
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ (knowledg) ควำมเข้ำใจ (Understand) เกิดทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) 
ที่ดีต่อกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี มีทัศนคติเชิงบวกต่อนโยบำยกำรพูดคุยสันติสุข และนโยบำยอ่ืนๆ               
ของภำครัฐ ซึ่งส่งผลต่อควำมร่วมมือระหว่ำงกันในกำรแสวงหำทำงออกจำกควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี และร่วมสร้ำง
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกระบวนกำรพูดคุยเพ่ือสันติสุข เกิดผลโดยรวมต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรบริหำร                 
และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และสันติสุขอย่ำงยั่งยืนในอนำคต 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กร 
เอกชน และภาคประชาชน ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมกำรสร้ำงจิตวิทยำมวลชน ส่งเสริมให้
เครือข่ำยภำคประชำสังคม องค์กรเอกชน และภำคประชำชน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยภำครัฐ และ
สนับสนุนขยำยผลกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในนโยบำยภำครัฐและกระบวนกำรพูดคุย เพ่ือสันติสุขและกำร
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำศักยภำพของภำคประชำสังคม องค์กรเอกชนและ ภำคประชำชน และ
สนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพให้กับเครือข่ำยอำชีพของภำคประชำสังคม (กลุ่มผู้ยำกจน) เพ่ือสร้ำงบทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมในกำรเสริมสร้ำงสันติสุข กำรจัดตั้งและสำนต่องำนเครือข่ำยภำคประชำสังคมและวิสำหกิจชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 139 เครือข่ำย รวมทั้งสิ้น 11 กิจกรรม มีผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น 2,151 คน ส่งผลให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมเข้ำใจต่อนโยบำยและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำภำครัฐให้กับ
องค์กรภำคประชำสังคมและภำคประชำชน และเกิดควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของรัฐ  
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