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คํานํา ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) ได�จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โครงการภายใต�แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก�ไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�ของ ศอ.บต. ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว2างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) โดยเป9นการรายงานผลการดําเนินงานโครงการภายใต�แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก�ไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� ท่ี ศอ.บต. ได�รับจัดสรรงบประมาณประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงดําเนินการแผนงาน/โครงการ ภายใต�กรอบแนวคิด “พัฒนาไร�รอยต2อ...มิติใหม2การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�” โดยใช�กรอบแนวทางจากยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป, (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความม่ันคงแห2งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2560-2562 แผนปฏิบัติการปIองกันและแก�ไขป)ญหาความไม2สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� แผนปฏิบัติการเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2561-2564 และแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก�ไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� ป, 2562 โดยสอดคล�องกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� สู2ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงและเชื่อมต2อ     ในทุกมิติ ลดความซํ้าซ�อนของภาระงานบางส2วนท่ีมีหน2วยงานรับผิดชอบแล�ว ท้ังหน2วยงานตามภารกิจ (Function) หรือหน2วยงานระดับพ้ืนท่ี (Area)    ศอ.บต. ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ2ายประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,092.9025  ล�านบาท ประกอบด�วย 3 แผนงาน ได�แก2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานด�านความม่ันคง และแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก�ไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงภายใต�แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนฯ ดังกล2าว มีภารกิจงานสําคัญท่ี ศอ.บต. รับผิดชอบ จํานวน 11 งาน ได�แก2 งานอํานวยความยุติธรรม งานเสริมสร�างรายได�ครัวเรือนและความเข�มแข็งเศรษฐกิจชุมชน งานบริการด�านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� งานการศึกษาท่ีสอดคล�องกับอัตลักษณ�ในพ้ืนท่ี งานเสริมสร�างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข�มแข็ง งานเสริมสร�างหมู2บ�านชุมชนให�เข�มแข็ง งานสร�างความเข�าใจของประชาชนในและนอกพ้ืนท่ี งานความเข�าใจของหน2วยงาน/องค�กรต2างประเทศ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย�งโดยสันติวิธี  งานช2วยเหลือเยียวยา   ผู�ได�รับผลกระทบฯ และงานพัฒนาทักษะเจ�าหน�าท่ีในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ท้ังนี้ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก�ไขป)ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�อย2างเป9นระบบ และมีเอกภาพ พัฒนา        การบริหารจัดการท่ีมุ2งบูรณาการภารกิจงาน โดยน�อมนําศาสตร�พระราชามาเป9นแนวทาง ยึดม่ันในหลักสันติวิธี ท่ีได�รับการสนับสนุนจากทุกภาคส2วนท่ีเก่ียวข�องท้ังในและนอกภาครัฐ มุ2งขจัดภัยคุกคามต2อสถานการณ�ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� สร�างความเข�าใจต2อสถานการณ�ความเป9นจริงท่ีเกิดข้ึนต2อสังคมอย2างถูกต�อง เน�นการสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน รวมท้ังขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐ เสริมสร�างความรัก ชาติ ศาสน� กษัตริย� ส2งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต� ภายใต�สังคม    พหุวัฒนธรรมท่ีเข�มแข็ง   ศอ.บต. หวังเป9นอย2างยิ่งว2า รายงานผลการดําเนินงานฯ ฉบับนี้ จะเป9นประโยชน� ท้ังในด�านการรับทราบความก�าวหน�าการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และรวมถึงสามารถใช�เป9นข�อมูลประกอบการวางแผน กําหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�ในอนาคต ต2อไป  ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� กองประสานและเร2งรัดการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต�  กลุ2มงานติดตามและประเมินผล 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)         การดําเนินการแก�ไขป�ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีผ$านมา ภายใต�บทบาท      การบูรณาการความร$วมมือจากทุกภาคส$วนของศูนย.อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) ดําเนินการภายใต�ยุทธศาสตร.พระราชทาน “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” ร$วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลัก                          รัฐประศาสนโยบายของในหลวงล�นเกล�ารัชกาลท่ี 6 และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ          พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ. พระวชิรเกล�าเจ�าอยู$หัว รัชกาลท่ี 10 มาใช�เป>นหลักในการจัดทําแผนงาน โครงการ รวมท้ังขับเคลื่อนการทํางานท่ีเก่ียวข�องด�านการพัฒนา ให�สอดคล�องและสนับสนุนยุทธศาสตร.ชาติระยะ 20 ปA (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี 12          (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความม่ันคงแห$งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2560-2562 แผนปฏิบัติการปHองกันและแก�ไขป�ญหาความไม$สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� แผนปฏิบัติการเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2561 - 2564 ตลอดจนนโยบาย และข�อสั่งการต$างๆ ของหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห$งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� (คปต.) ท่ีมีพลเอก ประวิตร วงษ.สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป>นประธานกรรมการฯ และมีคณะผู�แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� เป>นกลไกพิเศษในการประสาน เร$งรัด ผลักดันการทํางาน ให�เป>นไปตามแผนปฏิบัติการการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� ท่ีดําเนินการจัดทําโดยสํานักงานสภาความม่ันคงแห$งชาติ (สมช.) ในฐานะฝLายเลขานุการหลักของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยมี กอ.รมน.และ ศอ.บต.                   เป>นเลขานุการร$วม เพ่ือมุ$งสู$การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป>นอยู$ของประชาชน ควบคู$ไปกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย.สินของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ซ่ึงดําเนินการโดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส$วนหน�า และท่ีเก่ียวข�อง      การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต� ของ ศอ.บต. เป>นไปตามพระราชบัญญัติ             การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2553 กฎหมายบัญญัติให�กระทรวง ทบวง กรม                   และหน$วยงานอ่ืนของรัฐ นํานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ท่ีสํานักงาน                สภาความม่ันคงแห$งชาติ จัดทําเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรัฐสภารับทราบ ใช�เป>นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และให�ศูนย.อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� เรียกโดยย$อว$า “ศอ.บต.” เป>นส$วนราชการรูปแบบเฉพาะท่ีไม$สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน�าท่ีจัดทํายุทธศาสตร.ด�านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ให�สอดคล�องกับนโยบายดังกล$าว และจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีจะดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต�   ให�เป>นไปตามยุทธศาสตร.ด�านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� เสนอแนะ บูรณาการ แผนงาน และโครงการในด�านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน$วยงานอ่ืนของรัฐท่ีดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต�         ให�เป>นไปตามแผนปฏิบัติการ ดําเนินการแผนงานและโครงการ ต$อเนื่องจากแผนงานและโครงการท่ีหน$วยงานของรัฐไม$อาจดําเนินการต$อไปได� ซ่ึงหากไม$ดําเนินการจะส$งผลเสียต$อการแก�ไขป�ญหา ตามยุทธศาสตร.         ด�านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� รวมท้ังกํากับ เร$งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของรัฐฝLายพลเรือน        ให�เป>นไปตามแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีอํานาจหน�าท่ีในการคุ�มครองสิทธิ เสรีภาพ และอํานวย            การขับเคลื่อนการแก"ไขป$ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต"ในภาพรวม บทสรุปผู"บริหาร  



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ความเป>นธรรมแก$ประชาชน และประสานการปฏิบัติกับหน$วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังตรวจสอบ          และแก�ไขป�ญหาพฤติกรรมท่ีไม$เหมาะสมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ให�ความช$วยเหลือเยียวยา แก$ผู�ได�รับ             ความเสียหาย และผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ.     ความไม$สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� เสนอแนะมาตรการสร�างขวัญกําลังใจสําหรับเจ�าหน�าท่ีของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต�ต$อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะหรือแนะนําต$อหน$วยงานของรัฐ เก่ียวกับลักษณะอันพึงประสงค.     ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงจะส$งไปปฏิบัติหน�าท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� รวมท้ังการพัฒนาเจ�าหน�าท่ีของรัฐ          ฝLายพลเรือน และบูรณาการการปฏิบั ติหน�าท่ีของหน$วยงานของรัฐฝLายพลเรือนให�มีประสิทธิภาพ                 และสอดคล�องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน อีกท้ังส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชนทุกภาคส$วน ในการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� ส$งเสริม อํานวยความสะดวก และแก�ไขป�ญหาแก$คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ. ส$งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และส$งเสริมแนวคิดด�านพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต� รวมท้ังการประชาสัมพันธ. และการดําเนินงานของ ศอ.บต.และรัฐบาล เพ่ือสร�างความเข�าใจอันดีแก$คนไทยและต$างประเทศ ตลอดจนร$วมมือกับส$วนราชการท่ีเก่ียวข�อง ในการเสริมสร�างความสัมพันธ. ความเข�าใจ ความร$วมมือในการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�กับต$างประเทศ    ศอ.บต. ได�จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อน       การแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยเป>นการรายงานผลการดําเนินงานประจําปAงบประมาณ           พ.ศ. 2562 โครงการภายใต�แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� ของ ศอ.บต.(รายงานรอบปA : ระหว$างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้       ☺    มติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ร$วมกับ ศอ.บต. เสนอโครงการเมืองต�นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�เป>นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ    นําร$องในพ้ืนท่ีท่ีมีความพร�อมด�านความม่ันคงปลอดภัย และกระตุ�นให�เกิดการลงทุน นําไปสู$การขยายตัว      ทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีใกล�เคียง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จากการ    สร�างงาน สร�างรายได�ท่ีม่ันคงให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล�เคียง ทําให�จังหวัดชายแดนภาคใต� มีพ้ืนท่ีปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะเป>นการสนับสนุนการแก�ไขป�ญหาความไม$สงบในพ้ืนท่ี และสามารถรองรับ         การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะต$อไปได� ประกอบด�วย      1) อําเภอหนองจิก จังหวัดป$ตตานี “เมืองต"นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก"าวหน"าแบบ ผสมผสาน” โดยผลักดันและสร�างมาตรการดึงดูดนักลงทุน เพ่ือสร�างมูลค$าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มีนักลงทุนมาลงทุนในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ป�จจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป  อาทิ  การขับเคลื่อนโครงการสําคัญ การผลักดนัเชิงนโยบาย และความร7วมมือจากภาคส7วนต7างๆ 1. การขับเคลือ่นโครงการเมืองต"นแบบ “สามเหลีย่มเศรษฐกจิ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)       ๑.1) โรงงานแปรรูปมะพร�าวครบวงจร (บริษัท ปาล.มพัฒนาชายแดนใต� จํากัด) ต้ังอยู$ หมู$ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางเขา ใช�เงินลงทุนประมาณ ๔๐๐ ล�านบาท ซ่ึงจะดําเนินการต�นปAงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกําลังการผลิตวันละไม$น�อยกว$า ๑๖๐,๐๐๐ ลูก เกิดการจ�างงานในโรงงานประมาณ ๑๕๐ คน และถึงแม�การขยายโรงงานจะเน�นไปท่ีการใช�กําลังเครื่องจักรเป>นสําคัญ แต$จะเป>นห$วงโซ$อุปทาน ต้ังแต$เกษตรกรผู�ปลูก ร�านค�า ธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง กลุ$มแรงงานรับจ�างปลูก รับจ�างตัด ก$อให�เกิดรายได�หมุนเวียนในพ้ืนท่ี  โดยคาดว$าจะมีผู�ได�รับประโยชน.จากการพัฒนาดังกล$าว ไม$น�อยกว$า ๒๐,๐๐๐ คน               1.๒) โรงงานผลิตเฟอร.นิเจอร.จากไม�และเครื่องหนัง (บริษัท ซูเพิร.บ ครีเอชั่น เฟอร.นิเจอร. ประเทศไทย) ต้ังอยู$ หมู$ท่ี 1 ตําบลบางเขา เพ่ือยกระดับพ้ืนท่ีให�เป>น “ศูนย.กลางอุตสาหกรรมเฟอร.นิเจอร.ชายแดนภาคใต�” โดยบริษัทร$วมทุนไทยและฮ$องกง จัดต้ังโรงงานบนเนื้อท่ีกว$า ๑ พันไร$ ซ่ึงขณะนี้ผ$านการพิจารณาได�รับบัตรสิทธิพิเศษด�านการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการการลงทุน (BOI) แล�ว         เริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ระยะท่ี ๑ เงินลงทุน ๔,๐๐๐ ล�านบาท ระยะท่ี ๒ เพ่ิมข้ึนอีก จํานวน ๔,๔๐๐ ล�านบาท และระยะท่ี ๓ จํานวน ๖,๖๐๐ ล�านบาท รวมงบลงทุนกว$า ๑๕,๐๐๐ ล�านบาท                ส$งเสริมการใช�วัตถุดิบท่ีจัดหาได�ในพ้ืนท่ี มีความต�องการแรงงานฝAมือท้ังท่ีมีทักษะและไม$มีทักษะ ไม$น�อยกว$า จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน ซ่ึงคาดว$าจะก$อให�เกิดการสร�างงานและกระจายรายได�ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีได�ไม$น�อยกว$า 15,000 คน       1.๓) โรงงานแปรรูปทุเรียนครบวงจร (บริษัท ม$านกู$หวาง ฟู̀ด จํากัด) อําเภอเทพา        จังหวัดสงขลา ซ่ึงเป>นพ้ืนท่ีเชื่อมต$อกันกับ อําเภอหนองจิก จังหวัดป�ตตานี เปaดดําเนินการเม่ือวันท่ี                7 กรกฎาคม 2562 เป>นโรงงานแปรรูปทุเรียนเพ่ือส$งออกไปยังประเทศจีน ซ่ึงจะมีการขนส$งท้ังทางรถยนต.     และทางเรือบรรจุตู�คอนเนอร.ส$งออก ใช�แรงงานในกระบวนการผลิตในโรงงานประมาณ 1,200 คน ใช�เงินทุนหมุนเวียนหลังเปaดโรงงานประมาณ 2,000 ล�านบาท ซ่ึงการเปaดดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�สามารถลดต�นทุนเกษตรกรสําหรับการเดินทางไปส$งออกทุเรียนนอกพ้ืนท่ีได�มาก เกิดการจ�างงาน และกระจายรายได�เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว.ได�นําเปลือกทุเรียนเหลือใช�ไปแปรรูปเป>นอาหารสัตว. และกลุ$มวิสาหกิจได�นําไปทําปุcยอินทรีย. เพ่ือใช�ในการทําเกษตรกรรมอย$างต$อเนื่อง โดยในปA 2562 บริษัทสามารถ    รับซ้ือทุเรียนได�ปริมาณ 1.2 หม่ืนตัน และคาดว$าในปA 2563 จะสามารถรับซ้ือทุเรียนเพ่ิมข้ึนเป>น 2 หม่ืนตัน   ซ่ึงเป>นจํานวน 1 ใน 3 ของผลผลิตทุเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�   2) อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส “เมืองต"นแบบศูนย<กลางการค"าชายแดน ระหว7างประเทศ” พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี และโครงข$ายคมนาคมเชื่อมต$อกับประเทศมาเลเซีย โดยได�เร$งรัดการก$อสร�างสะพานข�ามแม$น้ําโก-ลก แห$งท่ี ๒ ท่ีเทศบาลสุไหงโก-ลก และท่ี อําเภอตากใบ ควบคู$กับการฟdeนฟู     การเดินรถไฟจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ไปยังสถานีรถไฟปาเสมัส รัฐกลันตัน รวมท้ังเสนอแนะให�รัฐบาลบรรจุแผนการก$อสร�างรางรถไฟทางคู$จากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ$ เพ่ือส$งเสริมการค�า         การลงทุน การท$องเท่ียวระหว$างประเทศ และอํานวยความสะดวกให�กับประชาชน       3) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา “เมืองต"นแบบการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย7างย่ังยืน” ศอ.บต. ได�ร$วมกับจังหวัดยะลา และหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ดําเนินการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือสร�าง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ให�เป>นจุดขายและภาพลักษณ.สําคัญการท$องเท่ียวภาคใต� และขยายพ้ืนท่ีการท$องเท่ียวให�ครอบคลุมท้ัง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต�ต$อไป ส$งผลให�ปริมาณนักท$องเท่ียวในพ้ืนท่ี อําเภอเบตง ปA ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนจากเดิม ๖๐๐,๐๐๐ คน เป>นมากกว$า ๘๐๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะอย$างยิ่งในพ้ืนท่ี ตําบลอัยเยอร.เวง 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) อําเภอเบตง ซ่ึงมีจุดชมวิวทะเลหมอก เพ่ิมข้ึนจาก ๒๐๐,๐๐๐ คน เป>นกว$า ๓๐๐,๐๐๐ คน โดยมีการส$งเสริมการท$องเท่ียวครบวงจร ดังนี้        3.๑) เร$งรัดโครงการก$อสร�างจุดชมวิวทะเลหมอกพ้ืนกระจก (Sky Walk) ตําบลอัยเยอร.เวง อําเภอเบตง ซ่ึงเป>นจุดชมวิวพ้ืนกระจกท่ีโดดเด$นและยาวท่ีสุดในอาเซียน สอดคล�องตามนโยบายขับเคลื่อนเมืองต�นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือก$อสร�างไว�บริการนักท$องเท่ียว และสังเกตการณ.สภาพนิเวศน.ของปLาในพ้ืนท่ี ให�มีศูนย.เรียนรู�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในจังหวัดยะลาและระดับภูมิภาค ส$งเสริมอาชีพและกระจายรายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ส$งเสริมศักยภาพการท$องเท่ียวในกลุ$มจังหวัดชายแดนใต� และเพ่ือส$งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของท�องถ่ินให�เกิดประโยชน.สูงสุด ภาพรวมความคืบหน�าการก$อสร�าง เดือนตุลาคม 2562 แล�วเสร็จ ร�อยละ 35   โดยมีแผนจะเปaดให�บริการแก$นักท$องเท่ียวอย$างเป>นทางการในปA 2563       3.2) เร$งรัดการก$อสร�างสนามบินเบตง หรือ ท$าอากาศยานนานาชาติเบตง (Betong International Airport) ต้ังอยู$ใน ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู$ห$างจากเมืองเบตง ประมาณ     12 กิโลเมตร ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบในหลักการให�กรมท$าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ดําเนินโครงการก$อสร�างท$าอากาศยานเบตง ในวงเงิน 1,900 ล�านบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปA (2559 – 2562) ซ่ึงเป>นท$าอากาศยานแห$งใหม$ ลําดับท่ี 29 สังกัดกรมท$าอากาศยาน และนับเป>นท$าอากาศยานของประเทศไทย แห$งท่ี 39 ซ่ึงจุดประสงค.ท่ีก$อให�เกิดท$าอากาศยานเบตงนี้ เพ่ือเป>น    การแก�ไขป�ญหาการคมนาคมในพ้ืนท่ีอําเภอเบตง ท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป>นภูเขาสูงชัน ไม$สะดวกต$อการเดินทาง และเป>นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต�องการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตามนโยบาย “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยสามารถรองรับผู�โดยสารในชั่วโมงเร$งด$วนได� 300 คนต$อชั่วโมง และรองรับผู�โดยสารได� 876,000 คนต$อปA ซ่ึงมีกําหนดเปaดให�บริการ   ในปA 2563 อันจะทําให�การคมนาคมขนส$งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต$อสู$ประเทศมาเลเซียท่ีด$านเบตงและพ้ืนท่ีใกล�เคียง สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� สามารถรองรับนักท$องเท่ียวชาวต$างชาติท่ีจะเพ่ิมข้ึน จากปAละ 600,000 คน         เป>น 1,000,000 คนต$อปA และคาดว$าจะมีรายได�จากการท$องเท่ียวเพ่ิมข้ึนมากกว$า 4,000 ล�านบาทต$อปA  ล$าสุดคณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให�ขยายทางวิ่งท$าอากาศยานเบตงเพ่ิมอีก 300 เมตรจากเดิม 1,800 เมตร เพ่ิมเป>น 2,100 เมตร เพ่ือให�สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ$       อย$างแอร.บัส เอ-319 , เอ-320 และโบอ้ิง 737 ภาพรวมความคืบหน�าการก$อสร�างเดือนสิงหาคม 2562 แล�วเสร็จไปแล�ว ร�อยละ 95          3.3) การพัฒนาแหล$งท$องเท่ียวรองรับเมืองต�นแบบ ท้ังแหล$งท$องเท่ียวเดิม        และแหล$งท$องเท่ียงแห$งใหม$ มุ$งเน�นในส$วนของการพัฒนาศักยภาพการท$องเท่ียว สนับสนุนการพัฒนาให�มีแหล$งท$องเท่ียว เพ่ือส$งเสริมให�ชุมชนท่ีเก่ียวข�อง มีรายได�จากการท$องเท่ียวเพ่ิมข้ึน โดยพัฒนาแหล$งท$องเท่ียวชุมชน เพ่ือรองรับเมืองแห$งการท$องเท่ียว ภายใต�โครงการเมืองต�นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”      ซ่ึงดําเนินการพัฒนาแหล$งท$องเท่ียวในอําเภอเบตง จํานวน 3 แห$งใน ตําบลตะเนาะแมเราะ ได�แก$ ชุมชนท$องเท่ียวบ$อน้ําพุร�อนบ�านนากอ และชุมชนท$องเท่ียวหมู$บ�านจีนฮากกา กม.4 ซ่ึงเป>นชุมชนจีนฮากกาบ�านเก$า         สมัยโบราณ และอุโมงปaยะมิตรแห$งท่ี 3 ซ่ึงเป>นศูนย.กลางของจีนคอมมิวนิสต.ในสมัยนั้น ผ$านกิจกรรมการจัดทํา



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) แผนส$งเสริมการท$องเท่ียวให�กับชุมชน, อบรมมัคคุเทศก.ชุมชน ฯลฯ ท้ังนี้ เพ่ือให�มีความพร�อมและมีศักยภาพสามารถยกระดับเป>นชุมชนนําร$อง ดําเนินการตามเปHาหมายการเป>นชุมชนท$องเท่ียว ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและพัฒนาตนเองได�อย$างยั่งยืน       3.4) การอํานวยความสะดวกแก$นักท$องเท่ียวและระบบการสื่อสาร เร$งรัด พัฒนาด$านเบตงให�มีประสิทธิภาพสูงสุดรองรับนักท$องเท่ียว โดยเฉพาะการจัดหาเครื่องมือตรวจรับรองหนังสือ เดินทางอิเล็กทรอนิกส. โดยการประสานงานจากสํานักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ.สุวรรณ) เพ่ือให�นักท$องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข�า-ออก พ้ืนท่ีอําเภอเบตง เป>นไปด�วยความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน       3.5) การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานรองรับการท$องเท่ียว กําลังดําเนินการปรับปรุงเส�นทางหมายเลข ๔๑๐ ในช$วงแรกจาก อําเภอเมืองยะลา ไปยังบ�านบ$อหิน อําเภอธารโต ขยายเป>น ๔ ช$องจราจร     จากบ�านบ$อหิน อําเภอธารโต ไปยัง อําเภอเบตง ปรับเป>นเส�นทาง ๒ ช$องจราจรคุณภาพสูง ท่ีพักรถบนไหล$ทางป�จจุบัน ภาพรวมการดําเนินการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  มีความก�าวหน�าร�อยละ ๖๐   4) อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต"นแบบอุตสาหกรรมก"าวหน"าแห7งอนาคต”    มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2562 ให�มีการขยายผลโครงการเมืองต�นแบบ         “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ไปสู$เมืองต�นแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยให�เป>น “เมืองต�นแบบอุตสาหกรรมก�าวหน�าแห$งอนาคต” เนื่องจากเมืองจะนะเป>นจุดเชื่อมต$อจากภาคใต�ชายแดนกับภาคใต�ตอนกลาง มีเปHาหมายเพ่ือให�เป>นแหล$งผลิตอาหารทะเลแปรรูปและอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม        แห$งอนาคต รวมท้ังการสร�างท$าเรือ เพ่ือขนส$งทางทะเลและการท$องเท่ียว โดย มุ$งเปHาจะให�เป>นประตูท่ี ๓    (3rd Gateway) ของประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรี     1. เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต�นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ไปสู$เมืองต�นแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต�นแบบอุตสาหกรรมก�าวหน�าแห$งอนาคต” และการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเฉพาะกิจเมืองต�นแบบฯ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามท่ีศอ.บต. เสนอ    2. ให� ศอ.บต. กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห$งชาติ และหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ดําเนินการในข้ันตอนต$อไปให�ถูกต�อง ครบถ�วน เป>นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังให�รับความเห็นของหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องไปพิจารณาดําเนินการต$อไป    วัตถุประสงค< : เพ่ือยกระดับการพัฒนา 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา(จะนะ นาทวี เทพา และ สะบ�าย�อย) และให�อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท้ังระบบและครบวงจร เพ่ือให�มีความเข�มแข็งและเป>นกลไกสําคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจองอนุภูมิภาคใต�ตอนล$าง ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� และภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ�าน เช$น มาเลเซีย สิงคโปร. รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยมุ$งเน�นการลงทุนของภาคเอกชนเป>นสําคัญ   มาตรการ : ศอ.บต. และหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ได�กําหนดมาตรการต$างๆ เพ่ือจูงใจให�ภาคเอกชนไปลงทุนในพ้ืนท่ี เช$น 1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย 2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส$งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค$าเบ้ียประกันภัยส$วนต$างอย$างน�อยร�อยละ 50 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) 3) การให�สิทธิประโยชน.ทางการคลังและการเงินแก$ภาคธุรกิจ 4) การลดค$าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ     นิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพย.และห�องชุด   กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน : แผนงานโครงการ พ.ศ.2562-2566 ประกอบ ด�วย 5 แผนงานโครงการ ได�แก$  1) การพัฒนาท$าเรือสงขลาแห$งท่ี 2 เป>นท$าเรือน้ําลึกสงขลาแห$งท่ี 2         2) การวางแผนและลงทุนก$อสร�างโรงไฟฟHา [พลังงานไฟฟHาทางเลือก (Energy Complex)]  3) การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  4) การบริหารจัดการด�านน้ําและสิ่งแวดล�อม และ 5) การจัดต้ังกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต�    หน7วยงานท่ีเก่ียวข"องในการขับเคล่ือนโครงการ : หน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช$น กระทรวง    การคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการส$งเสริมการลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห$งชาติ โดยมีประเด็นท่ีจะต�องดําเนินการ 1) ให�กระทรวงการคลังประกาศให�พ้ืนท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป>นคลังสินค�าทัณฑ.บนและเขตปลอดอากร รวมท้ังดําเนินการพัฒนาเป>นพ้ืนท่ีศุลกากรเป>นระบบ 2) ให�กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส$วนหน�า กําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยในเมืองต�นแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   ท้ังนี้ การดําเนินการท่ีผ$านมา ถึง ป�จจุบัน ตุลาคม 2562 มีการทํางานท่ีสําคัญ ดังนี้   ๑. มอบหมายให�ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี จัดเวทีรับฟ�งความคิดเห็น และสะท�อนข�อห$วงใย ป�ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะต$างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการในเรื่อง ดังกล$าวแล�ว ครบทุกหมู$บ�าน     ในพ้ืนท่ี ๓ ตําบล ท่ีจะเป>นพ้ืนท่ีพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี ได�แก$ ตําบลสะกอม ตําบลตลิ่งชัน และตําบล      นาทับ โดยขณะนี้ ได�ส$งข�อมูลให�มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วิทยาเขตหาดใหญ$ จัดทําแผนพัฒนาตามความจําเป>นและความต�องการของประชาชน/ชุมชน ซ่ึงถือเป>นแผนงานฉบับแรกท่ีพัฒนาโดยใช�พ้ืนฐานความจําเป>นและความต�องการของประชาชนเป>นสําคัญ ท้ังนี้ โดยมีประเด็นท่ีประชาชนต�องการเร$งรัดให�รัฐบาลดําเนินการ อาทิ การออกเอกสารสิทธิ์ ท่ีดินทํากิน ซ่ึงมีประชาชนจํานวนมากกว$า ๔๐๐ หลังคาเรือนในพ้ืนท่ีตามท่ีมี      การจัดเวทีประชาคม ไม$มีเอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากิน การแก�ไขป�ญหาเศรษฐกิจ การมีส$วนร$วมของประชาชน     การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในพ้ืนท่ี ฯลฯ   ๒. ข�อเสนอในการนําประชาชนและภาคประชาสังคมท่ีมีแนวคิด ต$อต�านในพ้ืนท่ีไปศึกษาเรียนรู�ต�นแบบการพัฒนาในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะเมืองท่ีมีพ้ืนฐานการพัฒนาใกล�เคียงกับเมืองจะนะ อาทิ ท$าเรือท่ีรัฐปAนัง โรงไฟฟHาท่ีรัฐเปรัค และเขตอุตสาหกรรม-ท$าเรือ และการอยู$ร$วมกันของประชาชน      เชื้อชาติ ศาสนาต$างๆ ในรัฐมะละกา ๒ รุ$น จํานวน ๑๐๐ คน ทําให�เห็นว$าการพัฒนาและการอนุรักษ.สามารถดําเนินการควบคู$กันไปได� โดยเฉพาะอย$างยิ่งการพัฒนาบนฐานของประชาชนมีส$วนร$วม ซ่ึงเป>นหัวใจหลัก    ของการดําเนินการในเรื่องดังกล$าว ท้ังนี้ ผลจากการดําเนินการดังกล$าว ทําให�ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจ  และเห็นภาพการพัฒนาท่ีเป>นรูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะลดความรู�สึก ความหวาดกลัว ต$อการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และกระตือรือร�นท่ีจะร$วมเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ี และคุณภาพชีวิตของประชาชนบุตรหลานในพ้ืนท่ีมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีภาคเยาวชนในพ้ืนท่ี เพ่ือสร�างพลังการมีส$วนร$วมและการเปลี่ยนแปลง      โดยให�เยาวชนเป>นภาคส$วนหนึ่งในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีด�วยตนเอง พร�อมกับการจัดต้ัง        “ศูนย.ประสานภาคประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา” เพ่ือเป>นศูนย.กลางของชุมชน และ ศอ.บต. กรณีการรับแลกเปลี่ยนข�อมูล ข$าวสาร และข�อห$วงใยการทํางานต$างๆ ของประชาชนระดับพ้ืนท่ี รวมท้ัง นําข�อเสนอของประชาชนไปใช�ดําเนินการขับเคลื่อนการทํางาน เพ่ือแก�ไขป�ญหาโดยเร$งด$วนท่ีสุดของประชาชนท่ีสําคัญ เช$น การประสานงานกับรัฐบาลในการเร$งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ ท่ีดินทํากินให�กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ประสานงานกองทุนพลังงานเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให�ชุมชนดําเนินการเช$นหลายปAท่ีผ$านมา รวมท้ัง สนับสนุนโครงการสร�างงาน สร�างอาชีพให�กับประชาชน โดยให�ประชาชนเป>นคนต�นคิด ออกแบบกระบวนการ



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) บริหารจัดการ และร$วมดําเนินการ โดยมีภาครัฐ และภาคส$วนท่ีเก่ียวข�อง ให�การสนับสนุน ตําบลละ               ๑ โครงการต�นแบบ เพ่ือนําไปใช�ขยายผลการทํางานในปAงบประมาณ ๒๕๖3   ๓. เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ศอ.บต. มีการจัดเวทีรับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ ต$อแผนความจําเป>น และความต�องการของประชาชน (ตามข�อ ๑) โดยมีตัวแทนผู�นํา เด็กและเยาวชน ประชาชน และภาคประชาสังคม จํานวน ๒๐๐ คนใน ๓ ตําบล เข�ามาร$วมวิพากษ.และเสนอความคิดเห็น การพัฒนาเพ่ิมเติม เติมเต็มให�แผนมีความสมบูรณ. รวมท้ัง รับฟ�งการบรรยายและนําเสนอ ข�อมูลการพัฒนาโดยผู�แทนภาคเอกชนซ่ึงมีการจัดทํารายงานการศึกษาความเป>นไปได� ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ การค�า อุตสาหกรรม และพาณิชย.ในพ้ืนท่ีแล�วเสร็จ รวมท้ัง การร$วมออกแบบผังเมืองท่ีประชาชนมีส$วนร$วมในการดําเนินการอย$างแท�จริง       เป>นการเชื่อมโยงแผนประชาชน-ชุมชน เข�ากับแผนพัฒนาของเอกชน และ ศอ.บต. จะได�มีการจัดประชุมส$วนราชการท่ีเก่ียวข�องเพ่ือกําหนดแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานของท้ัง 2 ส$วน ให�เดินหน�าไปพร�อมกันทุกมิติ   สําหรับข�อเสนอท้ังหมดของแผนงานท้ัง ๓ ส$วนจะได�นําไปสรุปและยกร$างเป>นประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร.การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ แห$งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต� พุทธศักราช ๒๕๕๓ ว$าด�วย การกําหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและกําหนดกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีเมืองจะนะ ให�เป>น “เมืองอุตสาหกรรมก�าวหน�าแห$งอนาคต” โดยมีประเด็นการพัฒนาครอบคลุมมิติของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากร เทคโนโลยี การต$างประเทศ การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา การบริหารจัดการและด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขป�ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต�ต$อไป รวมท้ังการบังคับใช�อํานาจ      ตามมาตรา ๑๘ ของกฎหมายดังกล$าว (ว$าด�วยการกระจายอํานาจ การมอบอํานาจการบริหารราชการ         จากส$วนกลางไปยัง พ้ืน ท่ี ) ควบคู$ กันไป ผ$านคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองจะนะ                 เมืองอุตสาหกรรมกาวหน�าแห$งอนาคต” ซ่ึงมีลักษณะของกลไกการทํางาน การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติ (แผนประชาชน-เอกชน-รัฐ ตามแนวทางประชารัฐ) และลักษณะ การบังคับใช�กฎหมายใกล�เคียงกับการพัฒนาตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พุทธศักราช ๒๕๖๑        2.1 การบูรณาการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีเมืองต"นแบบ ให�เชื่อมโยงกับทุกมิติอย$างไร�รอยต$อ สําหรับในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต� มีพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองต�นแบบ รวม ๑๔ เขต ประกอบด�วย    ๑) โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) หรือการนิคมอุตสาหกรรม ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ$ จังหวัดสงขลา มีขนาดพ้ืนท่ี ๑,๒๑๘ ไร$ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster สําหรับอุตสาหกรรมยางกลางน้ํา และปลายน้ํา โดยพ้ืนท่ี Premium Zone เน�นรองรับอุตสาหกรรมท่ัวไป หรือ         ท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพารา โดยเป>นอุตสาหกรรมสะอาดท่ีไม$มีมลพิษ (Clean Industry) จํานวน     ๒๐ แปลง (๔๓๘ ไร$) และพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยางพาราข้ันกลาง และข้ันปลาย จํานวน ๗๗ แปลง     (๗๗๙ ไร$) 2. การผลักดนัเชิงนโยบายที่สําคัญ 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)    ๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (อําเภอสะเดา) ครอบคลุมใน ๔ ตําบล ได�แก$ สะเดา, สํานักขาม, สํานักแต�ว และปาดังเบซาร. รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น ๕๕๒.๓ ตารางกิโลเมตร โดยกําหนดเปHาหมายให�เป>นอุตสาหกรรมแปรรูป สินค�าเกษตร และการขนส$งต$อเนื่องหลายรูปแบบ    ๓) เมืองต�นแบบท่ี ๔ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเมืองแห$งอุตสาหกรรมอนาคต ประกอบด�วย ท$าเรือสงขลาแห$งท่ี ๒, การสร�างรางรถไฟเชื่อมโยงท$าเรือสงขลาแห$งท่ี ๒, พลังงานไฟฟHาทางเลือก (Energy Complex) และนิคมอุตสาหกรรมจะนะ    ๔) พ้ืนท่ี อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได�กําหนดเปHาหมายให�เป>นศูนย.กลางการกระจายสินค�า และ การคมนาคม ขนส$งทางน้ํา ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๗๐๐ ไร$ ของพ้ืนท่ี ตําบลปากบาง    ๕) พ้ืนท่ี อําเภอหนองจิก จังหวัดป�ตตานี เป>น ๑ ในพ้ืนท่ีนําร$อง ๓ อําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เป>นเมืองต�นแบบสําหรับการพัฒนา โดยกําหนดเปHาหมายให�เป>นเมืองต�นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก�าวหน�าผสมผสาน ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีของอําเภอ    6) เขตประกอบอุตสาหกรรมบานา อําเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี เปHาหมายเพ่ือการพลิกฟdeนชีวิต เขตประกอบอุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานประมาณ ๓๒๓ โรงงาน ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๔๓๙ ไร$ ของตําบลบานา ให�มีความม่ันคง และสร�างความเชื่อม่ันเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีให�กลับมาโดยเร็ว    7) เขตนิคมอุตสาหกรรมปะนาเระ จังหวัดป�ตตานี กําหนดให�เป>นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานระดับครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๑๗๓ ไร$ ของพ้ืนท่ี ตําบลน้ําบ$อ    8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได�กําหนด ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง        ให�เป>นศูนย.กลางการบริหารกิจกรรมการค�าชายแดนของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได�กําหนด ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ มีพ้ืนท่ีประมาณ ๔๐.๓๔๙๘ ตารางกิโลเมตร (๒๕,๒๔๘.๗๕ ไร$) โดยกําหนดเปHาหมายเป>น Trade Modern Simply เมืองรองรับกิจกรรม ภาคอุตสาหกรรม-ภาคการเกษตร/ศูนย.ลอจิสติกส.    ๑๐) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได�กําหนด ตําบลเจ�ะเห อําเภอตากใบ     เป>น Culture Barrier @Takbai ศูนย.ลอจิสติกส. และการขนส$งทางน้ํา/การท$องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    ๑๑) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได�กําหนด ตําบลสุไหงโก-ลก            อําเภอสุไหงโก-ลก เป>น Sporting Recreation @Kolok เมืองศูนย.กลางการค�าและท$องเท่ียวชายแดน เน�นการท$องเท่ียวแบบสร�างสรรค.และเป>นประโยชน.ต$อสุขภาพ พ้ืนท่ีประมาณ ๒๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร    ๑๒) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได�กําหนด ตําบลโละจูด อําเภอแว�ง        เป>น Eco-Roaming @Bala เมืองรองรับการขนส$งชายแดน และเมืองท$องเท่ียวเชิงนิเวศ    ๑๓) พ้ืนท่ี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป>น ๑ ในพ้ืนท่ีนําร$อง ๓ อําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เป>นเมืองต�นแบบสําหรับการพัฒนา โดยกําหนดเปHาหมายให�เป>นเมืองต�นแบบศูนย.กลางการค�าชายแดนระหว$างประเทศ ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีของอําเภอ    ๑๔) พ้ืนท่ี อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เป>นเมืองต�นแบบสําหรับการพัฒนา ก$อสร�างสนามบินเบตง โดยกําหนดเปHาหมายให�เป>นเมืองต�นแบบการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย$างยั่งยืน ครอบคลุม   ท่ัวพ้ืนท่ีของอําเภอ   2.2 กําหนดความร7วมมือระหว7างประเทศ ภายใต�กรอบความร$วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ    ๓ ประเทศ ได�แก$ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย หรือ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT เพ่ือยกระดับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� เชื่อมโยงกับ ๔ รัฐของมาเลเซีย ได�แก$ รัฐเปรัค        รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู และรัฐเคดาห. รวมท้ังเกาะสุมาตราใต�ของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป>นพ้ืนท่ีท่ีมีป�ญหาความยากจนของประชาชนให�มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และความเป>นอยู$ของประชาชนให�ดีข้ึน    มุ$งหวังยกระดับการพัฒนาพ้ืนท่ีให�เท$าเทียมกับภูมิภาคอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีความร$วมมือกับอีกหลายประเทศ 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) เพ่ือท่ีจะเป>นตลาดการค�าต$างประเทศ เปHาหมายท่ีจะนําผลผลิตและบริการจากจังหวัดชายแดนภาคใต�        ไปสู$มือพ่ีน�องประชาชนมุสลิมและมิใช$มุสลิมในต$างประเทศ เช$น จีน ญ่ีปุLน เกาหลี และ อิตาลี เป>นต�น รวมท้ัง ประเทศโลกมุสลิม ผ$าน โครงการ Small Thailand และการพัฒนาความร$วมมือในฐานะ เมืองพ่ีเมืองน�อง หรือ Sister City    ท้ังนี้ ศอ.บต. ริเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนให�เป>นภาพรวมในลักษณะเดียวกับ EEC ซ่ึงอาจจะใช�ชื่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต�ตอนล$าง (Deep South Economic Corridor: DSEC) เพ่ือให�การพัฒนา “ไร�รอยต$อ” ซ่ึงหมายถึง การเชื่อมการพัฒนาเศรษฐกิจสอดคล�องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.ด�วย โดยการบังคับใช�อํานาจตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๑๘ แห$งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให�เกิดประโยชน.สูงสุดต$อประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี      3.1 ร7วมกับกระทรวงการคลัง ผลักดันมาตรการจูงใจภาคเอกชนและประชาชนทางการเงิน การคลัง การค�า ท่ีอยู$อาศัย และการลงทุน อาทิ มีการสนับสนุนจากส$วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ หน$วยงานอ่ืนๆ ของรัฐเ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต�ไปสู$ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยังยืน เช$น กระทรวงการคลัง สนับสนุนมาตรการการขยาย Soft Loan จํานวน ๓๐,000 ล�านบาท มาตรการประกันภัย มาตรการภาษีและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป>นต�น ธนาคารอาคารสงเคราะห. สนับสนุนมาตรการเพ่ือท่ีอยู$อาศัย  ของประชาชน โดยร$วมกับกรมบังคับคดี ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย$อม รวมท้ัง ธนาคารอิสลามแห$งประเทศไทย สนับสนุนมาตรการสินเชื่อเพ่ือการส$งเสริมธุรกิจท่ีสอดคล�องกับหลักปฏิบัติการเป>นมุสลิมท่ีดี    ตามหลักศาสนาอิสลาม เป>นต�น      3.2 ร7วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ< วางแผนการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกมะพร�าวและปาล.มน้ํามันท่ีพอเหมาะกับความต�องการของตลาดและความต�องการของเอกชน รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภาพ   การปลูกพืชท้ัง ๒ ประเภทให�มีผลผลิตมากข้ึนจากพ้ืนท่ีเท$าเดิม การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรเพ่ือให�มีรายได� รายวัน รายเดือน และรายปA โดยบูรณาการกรมต$างๆ ของกระทรวงเกษตรท่ีสนับสนุน อาทิ กรมปศุสัตว.     กรมส$งเสริมการเกษตร กรมประมง ศูนย.วิจัยและพัฒนาการเกษตร สถานีพัฒนาท่ีดิน ฯลฯ และส$วนราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงการพัฒนาการทําเกษตรคุณภาพ (GAP) เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย.                  โดยส$วนใหญ$จะเริ่มดําเนินการในรูปแบบการทําเกษตรแปลงใหญ$ รวมถึง การทําเกษตรผสมผสาน ทดแทนการทําเกษตรเชิงเด่ียว ส$งเสริม สนับสนุน เพ่ือต$อยอด ขยายผล และเติมเต็ม การพัฒนาอาชีพ การแก�ไขป�ญหาการระบายสินค�า การเปaดช$องทางการตลาด เป>นต�น   3.3 ร7วมกับกระทรวงคมนาคม จัดทําโครงข$ายการคมนาคมขนส$งท่ีมีความจําเป>นและ    สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ตามแนวทางของโครงการเมืองต�นแบบ และสอดรับกับ      ทิศทางการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงจะใช�เป>นแผนแม$บทโครงข$ายการคมนาคมขนส$งในพ้ืนท่ีภาคใต� และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ประกอบด�วยโครงข$ายถนน ระบบราง ท$าเรือ และสนามบิน สําหรับโครงข$ายถนน ยังมีเส�นทางท่ีต�องเร$งรัดดําเนินการขยาย และปรับปรุง อาทิ เส�นทางคมนาคม          จากอําเภอเมืองยะลา ไปยัง อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เส�นทาง อําเภอเมืองยะลา ไปยัง อําเภอเบตง และ3. ความร7วมมือจากส7วนราชการและภาคส7วนอ่ืนๆ 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) เส�นทางอ่ืนๆ การเร$งรัดการพัฒนาท$าเรือป�ตตานี ท$าเรือ อําเภอจะนะ การเร$งรัดพัฒนาท$าอากาศยานนราธิวาส เพ่ือยกระดับเป>นท$าอากาศยานนานาชาติ เป>นต�น   3.4 ร7วมกับกระทรวงทางด"านสังคมและภาคีการพัฒนาเอกชน/ประชาชน/ ประชาสังคมท่ีเก่ียวข"อง บูรณาการความร$วมมือการแก�ไขป�ญหาด�านสังคมและสาธารณสุขของประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ตามท่ีมีการจัดทํารายงานการสํารวจสภาวการณ.กลุ$มพิเศษท่ีเข�าไม$ถึงบริการพ้ืนฐานแห$งรัฐ กว$า ๑.๕ แสนคน เพ่ือเร$งรัดการแก�ไขป�ญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ$มเหล$านี้ ให�ได�รับการดูแลและช$วยเหลือจากรัฐท่ีดีเพียงพอ นําไปสู$การเข�าถึงบริการท่ีจําเป>นต$อการใช�ชีวิตในสังคม และการสร�างโอกาส      ในชีวิตท่ีจะดําเนินต$อไปตามอัตภาพ โดยประสานความร$วมมือจากทุกภาคส$วนเพ่ือร$วมกันขับเคลื่อน       “วาระแห$งพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ผ$านการจัดสวัสดิการ และบริการสังคมท่ีเหมาะสม รวมท้ังการสร�างเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให�กลุ$มเปHาหมายสามารถดํารงตนได� อย$างมีคุณค$า และศักด์ิศรี มีการพ่ึงพาตนเองได�อย$างยั่งยืน    3.5 ร7วมกับนักลงทุนภาคเอกชน ผลักดันโครงการโรงไฟฟHาพลังงานหมุนเวียนสู$ความยั่งยืน  มีแนวทาง คือจัดสรรพลังงานไฟฟHาประมาณ ๒๕๐ เมกกะวัตต. ให�กับพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือสร�างโรงไฟฟHาพลังงานหมุนเวียน (ชีวภาพ/ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (ไม$เกิน ๒ เมกกะวัตต.) ประมาณ 900 จุดกระจายท่ัวพ้ืนท่ี ๓ จังหวัด และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีอําเภอหนองจิก จังหวัดป�ตตานี อาทิ โรงงานแปรรูปมะพร�าวครบวงจร โรงงานผลิตเฟอร.นิเจอร. โรงงานแปรรูปทุเรียนแช$แข็ง ฯลฯ       ผลการดําเนินงานที่สําคัญ    แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก"ไขป$ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต" (ระหว7างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)            ศอ.บต. ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ$ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น   จํานวน 2,092.9025 ล�านบาท (งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ$ายประจําปAงบประมาณ      พ.ศ. 2562 ได�รับจัดสรร จํานวน 2,080.0699 ล�านบาท และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเป>นค$าใช�จ$ายในแผนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 12.8326 ล�านบาท) ประกอบด�วย 3 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ  86.4793  ล�านบาท 2) แผนพ้ืนฐานด�านความม่ันคง งบประมาณ 302.4811 ล�านบาท และ 3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� งบประมาณ 1,703.9421 ล�านบาท รายละเอียดประกอบด�วย 3 แนวทาง 31 รายการ ดังนี้     แนวทางด"านความม่ันคง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 39.8024 ล�านบาท งบประมาณที่ได"รับการจัดสรร 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)     แนวทางด"านการพัฒนา จํานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,160.8865 ล�านบาท    แนวทางด"านการสร"างความเข"าใจ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 503.2532 ล�านบาท      โดย ณ 30 กันยายน 2562 งบประมาณรายจ$ายประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562             ของ ศอ.บต. จํานวน 2,092.9025  ล�านบาท มีผลการเบิกจ$ายในภาพรวม จํานวน  1,929.9492 ล�านบาท (คิดเป>นร�อยละ 92.21 ของงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร) เงินกันไว�เบิกเหลื่อมปA จํานวน 66.6636 ล�านบาท งบประมาณท่ีไม$ได�เบิกจ$ายจํานวน 96.2898 ล�านบาท      1. งานอํานวยความยุติธรรม อํานวยความสะดวกงานด�านกระบวนการยุติธรรมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือให�เกิดความเชื่อม่ันต$อการอํานวยความยุติธรรมในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ ดังนี้ - การคุ"มครองสิทธิเสรีภาพและส7งเสริมสิทธิมนุษยชนให"แก7ประชาชน ผ$านกิจกรรม     “คลายทุกข.ท่ีต�นทาง”โดยการรับเรื่องร�องทุกข. ร�องเรียน แก�ไขป�ญหา ให�คําปรึกษาและให�ความช$วยเหลืออย$างเป>นธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ สรุปผลการรับเรื่องราวร�องทุกข.เพ่ือนําไปแก�ไขป�ญหา จํานวน  73,112 เรื่อง และสามารถดําเนินการแก�ไขป�ญหาให�ได�รับข�อยุติ 63,727 เรื่อง - การสร"างความเข"าใจเพ่ือการเปล่ียนผ7านกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต" เตรียมความพร�อมเจ�าหน�าท่ีรัฐในการปรับใช�มาตรา 21 แห$งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยดําเนินการอบรมเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ได�แก$ ตํารวจ ทหาร ปกครอง สํานักงานอัยการ จํานวน 200 คน เพ่ือสร�างความเข�าใจในรายละเอียดเนื้อหาของตัวบทกฎหมายและไขข�อข�องใจในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ลงนามบันทึกข�อตกลงความร$วมมือ (MOU) ระหว$าง ศอ.บต. กับ สํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเป>นการประสานความร$วมมือในภารกิจการอํานวยความยุติธรรม รวมถึงเยียวยาฟdeนฟู                       ผู�ท่ีได�รับความเสียหาย และได�รับผลกระทบจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ.ความไม$สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต� จํานวน 220 ราย - การแก"ไขป$ญหาบุคคลไร"สัญชาติ หรือบุคคลไม7มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ร$วมมือกับกรมการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. และสถานกงสุลใหญ$เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงต้ังแต$เริ่มดําเนินโครงการในปA 2560 จนถึงป�จจุบันสามารถดําเนินการเพ่ิมชื่อ          ในทะเบียนราษฎร/ออกบัตรประจําตัวประชาชนแล�ว รวมจํานวน 1,195 ราย - ผลักดันมาตรการปIองกันการแต7งงานของเด็กท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต"” โดยได�ร$วมกับสํานักจุฬาราชมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห$งประเทศไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. ประกาศใช� “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห$งประเทศไทยว$าด�วยการสมรส (นิกะห.) บุคคลท่ีมีอายุ ตํ่ากว$า ๑๗ ปA พ.ศ. ๒๕๖๒” บังคับใช� ณ วันท่ี                       ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป>นการปHองกัน คุ�มครอง การละเมิดสิทธิเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� และให�สอดคล�องกับหลักการศาสนาอิสลาม ตลอดจนพันธะสัญญาต$าง ๆ ท่ีรัฐบาลไทยได�ร$วมลงนามเป>นภาคี     ซ่ึงต�องปฏิบัติตามข�อตกลงระหว$างประเทศ เช$น อนุสัญญาว$าด�วยสิทธิเด็ก     นอกจากนี้ ศอ.บต. ร$วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. จัดต้ังศูนย.ประสานงานด�านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต�(ศป.ดส.) หรือ Coordination Center for Women and Children in Southern Border Provinces : CCWC – SBP เพ่ือเป>นศูนย.ประสานงานและประสานภาคส$วนต$างๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต$างประเทศ อันเป>นการส$งเสริมภารกิจด�านการปHองกัน การ การดําเนินการที่ผ7านมา 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) คุ�มครองพิทักษ.สิทธิ์ การฟdeนฟูเยียวยาและแก�ไข การพัฒนาศักยภาพของเด็ก สตรี และองค.กรภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนให�เกิดการทํางานด�านเด็กและสตรีอย$างมีส$วนร$วมและเกิดความยั่งยืน    2. งานเสริมสร"างรายได"ครัวเรือนและความเข"มแข็งเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนให�ประชาชนกลุ$มท่ัวไปและกลุ$มผู�มีรายได�น�อยมีรายได�ตํ่ากว$าเกณฑ.ความยากจนของรัฐบาล ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�สามารถพ่ึงพาตนเองได� โดยขับเคลื่อนนโยบายส$งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก              และสนับสนุนให�มีการเปaดช$องทางการตลาดสินค�าของดีชายแดนใต�เพ่ิมมากข้ึน การแก�ไขป�ญหาท่ีดินทํากินของประชาชน ซ่ึงเป>นผลมาจากการประกาศเขตปLาสงวนและเขตอุทยานแห$งชาติทับซ�อนท่ีทํากินของประชาชน การส$งเสริมการผลิตธุรกิจฮาลาลท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี การสร�างกลุ$มนักธุรกิจรุ$นใหม$จังหวัดชายแดนภาคใต�   การสร�างอาชีพเสริมท่ีเก่ียวเนื่องกับการท$องเท่ียว สร�างงานให�กับคนในชุมชนการท$องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงการสร�างความเชื่อม่ัน สนับสนุนและส$งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้   - สนับสนุนประชาชนกลุ7มบุคคลท่ีมีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ<ท่ี ศอ.บต.กําหนด    ผู"ท่ีผ7านการบําบัดยาเสพติด ผู"ท่ีผ7านการเข"าร7วมโครงการพาคนกลับบ"านฝMกอาชีพ ณ ศูนย<ฝMกอาชีพพระราชทานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต" ตามหลักสูตรท่ีต�องการ จํานวน ๒25 คน ซ่ึงต้ังแต$ริเริ่มโครงการจนถึงปAงบประมาณป�จจุบัน ได� ดําเนินการ จํานวน 5 รุ$น ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ท่ี เห็นผลเป>นรูปธรรม                              โดยกลุ$มเปHาหมาย สามารถนําความรู�ท่ีได�จากโครงการต$อยอดสร�างอาชีพ มีงานทํา มีรายได�ท่ีม่ันคง ส$งผลต$อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  คิดเป>นร�อยละ 46.7    - ช7วยเหลือเยียวยาผู"ได"รับผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแห7งชาติบูโด-สุไหงปาดี เม่ือ พ.ศ. 2542 ด�วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส$งเสริมอาชีพตามความต�องการของผู�ได�รับผลกระทบในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม 
� ส$งเสริมอาชีพตามความต�องการของผู�ได�รับ จํานวน 4,343 ราย  
� สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ.สําหรับซ$อมแซมท่ีอยู$ให�กับครอบครัวท่ียากจนและครอบครัวคุณธรรม ในเขตอุทยานแห$งชาติบูโด-สุไหงปาดี รวมท้ังกรณี ขอความช$วยเหลือเร$งด$วน ตามเกณฑ.ท่ี จํานวน 267 ครัวเรือน 
� เร$งรัดดําเนินการกันพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรออกจากเขตปLาสงวน โดย ศอ.บต. ร$วมกับกรมท่ีดิน สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ.ท่ี 6 รังวัดท่ีดิน พิสูจน.สิทธิ์ท่ีดินในการแก�ไขรูปแปลงท่ีดินตําแหน$งพิกัดให�ตรงกับภูมิประเทศจริง จํานวน 1,275 แปลง ประมาณ 7,000 ไร$  - การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค"า และการลงทุน  โดยจัดทําแนวทางการ   บูรณาการการทํางานร$วมกันกับหน$วยงานท่ีเ ก่ียวข�อง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต�                  ส$งเสริมและสนับสนุน เพ่ือต$อยอด ขยายผล และเติมเต็มการพัฒนาอาชีพด�านเศรษฐกิจฐานรากท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตประชาชน/ชุมชน รวมท้ังการแก�ไขป�ญหา การระบายสินค�า โดยการเปaดช$องทางการตลาดสินค�าชายแดนใต�ไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ  
� การจัดทําบันทึกข�อตกลงเพ่ือความร$วมมือ (MOU) กับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง ด"านการศึกษา ระหว$างสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�(มหาวิทยาลัยฟาฎอนีย.) และสถาบันการศึกษาเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว$างสถาบัน และเรียนรู�วัฒนธรรมระหว$างประเทศ ด"านเศรษฐกิจ ส$งเสริมการเปaดช$องทางการตลาด เพ่ือกระจายสินค�าของดีชายแดนใต� โดยลงนามบันทึกข�อตกลงความร$วมมือ (MOU) กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ.ยางพารา ระหว$างภาคใต�ประเทศไทยกับมลฑลยูนนาน ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ      



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) เมืองใหม$ เมืองเตียนจง ท่ีเป>นเมืองต�นแบบด�านเทคโนโลยีท่ีแบ $งโซนพ ื้นท่ีม ีการพ ัฒนาธรกิจที $ครอบคล ุม        การพ ัฒนาเศรษฐก ิจครบท ุกด �านที $แตกต$างก ัน ทั �งอตสาหกรรมเคม ีภ ัณฑ. อิเล ็คโทรน ิค ผล ิตยาชีวภาพ เครื $องกล ึง ระบบโลจ ิสต ิก รถ ไฟความเร ็วส ูง รวมถ ึง สร�างสัมพันธภาพท่ีดีเป>นเมืองพ่ีเมืองน�องระหว$างประเทศจีนและประเทศไทย  
� บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงสนับสนุนระบบบริหารจัดการหมู$บ�าน-ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย พัฒนาหมู7บ"านต"นแบบปศุสัตว<นําร7อง โดยการสนับสนุนป�จจัยการผลิต แม$พันธุ.โคให�กับกลุ$มเกษตรกร จํานวน         10 กลุ$มๆ ละ 10 ตัว รวม 100 ตัว เพ่ือเป>นแม$พันธ.โคให�กับเกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�      พัฒนานักเรียนต"นแบบครัวโรงเรียนสู7ครัวบ"าน โดยการคัดเลือกกลุ$มตัวแทนนักเรียน จํานวน 45 คน ท่ีเป>นต�นแบบในการตระหนักถึงการใช�ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตามโครงการครัวโรงเรียนสู$ครัวบ�านสู$ชุมชน ให�มีการศึกษาดูงานพัฒนาต$อยอด และขยายผลแนวทางพระราชดําริฯ ครัวโรงเรียนสู$ครัวบ�านสู$ชุมชนเพ่ือเป>นพ้ืนฐานงานอาชีพต$อไป พัฒนาสวนยางสู7ฟาร<มเกษตรผสมผสาน”เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการสร�างรายได�ให�แก$เกษตรกร ปรับวิถีฐานรากในระดับครัวเรือน โดยพัฒนาฟาร.มสวนยางพารานําร$อง ตําบลละ 1 แห$ง รวม 282 แห$ง ใน 282 ตําบล สามารถสร�างรายได�ให�เกษตรกรเพ่ิมข้ึน ขยายผลโครงการ ครัวโรงเรียนสู7ครัวบ"าน สร�างนักเรียนในระดับประถมศึกษาต�นแบบท่ีมีความรักในวิชาชีพเกษตร ไปขยายผล   สู$งานเกษตรของครัวเรือน เพ่ือนาไปสู$การลดรายจ$าย โดยปA พ.ศ. 2562 สามารถสร�างนักเรียนได� 10 คน      ท่ีจะเข�าสู$กระบวนการพัฒนาเต็มระบบและครบวงจร ซ่ึงได�ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ. พิจารณาเปaด ตําแหน$งราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือให�นักเรียนเหล$านี้ ได�บรรจุเข�ารับราชการและได�พัฒนาภูมิลาเนาบ�านเกิดให�เต็ม กําลังความรู�และความสามารถ ส7งเสริมอาชีพ สร"างรายได" สร"างความม่ันคง แบบไร"รอยต7อให�กับผู�มีรายได�น�อย ผ$านกิจกรรมส$งเสริมอาชีพ ได�แก การทําน้ํายาอเนกประสงค.จากเปลือกมะนาว การทําอาหารผสมครบส$วนจาก เปลือกทุเรียนให�กับกลุ$มวิสาหกิจและกลุ$มเกษตรกร ยกระดับวิสหากิจชุมชนท่ีผลิตสินค"า OTOP                 (One Tambon  One Product : OTOP) ในจังหวัดชายแดนภาคใต� จานวน ๗๔๙ แห$ง 
� การปรับระบบ/รปแบบการให"บริการภาครัฐให"รวดเร็ว คล7องตัว มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย<ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (One Start One Stop for Development Center : OSOS) ในด�านต$างๆ เชน ด�านการค�า และการลงทุน สาหรับด�านเด็กและสตรี      จัดตั้งศูนย<ประสานงานด"านเด็กและสตรีจังหวดชายแดนภาคใต" ในส$วนด�านการเยียวยาได�จัดตั้งศูนย< ช7วยเหลือเยียวยาผู"ได"รับผลกระทบจากเหตุการณ<จงหวัดชายแดนภาคใต" เป>นต�น โดยใช�อาคารศูนย.ราชการ จังหวดชายแดนภาคใต� ถนนสิโรรส ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวดยะลา เป>นสถานท่ีดาเนินงาน นอกจากนี้ ยังเพมรูปแบบการประสานงานและการติดต$อราชการในระบบอเลคทรอนิกส. เพอให�เกิดความสะดวกกับ ประชาชน 
� เร7งขยายพื้นที่อนุร ักษ<และฟS TนฟูปUาชายเลน ศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว.น้ํารอบอ$าวป�ตตานี โดยบูรณาการจากหลายหน$วยงาน เช$น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. จังหวัดป�ตตานี สมาคมประมงชายฝ��ง โดย สนับสนุนให�นําร$องการเป>น “เมืองปูทะเลโลก” รวมท้ังเร$งแก�ไขป�ญหาประมงให�ครบวงจรและยั่งยืน นําร$องการใช�ประโยชน.ปLาชายเลนเพ่ือฟdeนฟูทรัพยากร และพัฒนาการสร�างงานสร�างรายได�อย$างยั่งยืนโดยการเลี้ยงปูดํา โดยในปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได�สนับสนุนงบประมาณให�กับคณะวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ในการก$อสร�างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเลในพ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. คาดว$าจะดําเนินการแล�วเสร็จในปA 2563  
� การปลูกไผ7นําร7องเพ่ือเปVนพืชเศรษฐกิจแห7งอนาคต (ไผ7พลังงาน) เพ่ือเป>นพืชทางเลือกใหม$แห$งอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต� ผลักดันให�ภาคใต�เป>น “เมืองไม"ไผ7แห7งอาเซียน โดยในปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได�สนับสนุนงบประมาณดําเนินการให�กับกลุ$มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) 4 กลุ$ม เกษตรกรเปHาหมาย 855 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 5,824 ไร$ ภายใต�ความดูและของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา  
� สร"างภาพลักษณ<และส7งเสริมการท7องเท่ียวจังหวัดชายแดนภาคใต" สร�างภาพลักษณ.เพ่ือส$งเสริมการท$องเท่ียวในจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็ว     โดยเชิญ ผู�แทนสาวงามจาก 77 จังหวัด เผยแพร$และบอกเล$าถึงเรื่องราว วัฒนธรรม แหล$งท$องเท่ียวท่ีสวยงามในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือดึงดูดนักท$องเท่ียวจากต$างพ้ืนท่ี สามารถกระตุ�นให�เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการท$องเท่ียวของจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�ดีข้ึน และเผยแพร$แหล$งท$องเท่ียวให�เป>นท่ีรู�จักแพร$หลาย  ส7งเสริมและพัฒนาศักยภาพด"านการท7องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต" ผ$านกิจกรรม      คาราวาน Big-Bike ไทย–มาเลเซีย, การจัดการแข$งขันออฟโรด Southern Thailand 4x4 Off-road Asian Challence 2019, การจัดทําวารสารปริทรรศน.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต�ปAท่ี 2 จํานวน 2,000 เล$ม เพ่ือเผยแพร$ข�อมูลข$าวสารด�านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� และการดําเนินงานของ ศอ.บต. ภายใต�นโยบายของรัฐบาล ทําให�เกิดเชื่อมต$อการทํางานร$วมกับระหว$าง ศอ.บต. กับประชาชน   -  ส7งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล โดยการ จัดตั้งศูนย<อํานวยการบริการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห7งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต" ณ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา                เพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกตราสัญลักษณ.ฮาลาลให�แก$ผู�ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต�  พัฒนาเชฟฮาลาลเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท$องเท่ียวและการบริการของประเทศไทย จํานวน 65 คน ส7งเสริมและกระจายสินค"าฮาลาลที่ผลิตภัณฑ.จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ณ ที่ทําการไปรษณีย.        รวมจํานวน 150 แห$ง ท่ัวประเทศ  ท้ังนี้ ในปA พ.ศ. ๒๕๖๓ จะส$งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�เป>นศูนย.กลางธุรกิจฮาลาล โดยการวางระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาซ่ึงเป>นท่ีต�องการของตลาดในพ้ืนท่ีและตลาดประเทศเพ่ือนบ�าน โดยการประสานงานกับสํานักจุฬาราชมนตรี จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี กรมการค�าต$างประเทศ กระทรวงพาณิชย. กระทรวงต$างประเทศ ฯลฯ เพ่ือร$วมหารือ กําหนด                 ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลให�เป>นรูปธรรมโดยเร็ว - การส7งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ7นใหม7 ได�ดําเนินการผลักดันกิจกรรมต$างๆ       อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจด�วยธุรกิจเริ่มใหม$ (Startup) ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย$อม (SME) และตลาด Online โดยร$วมกับหน$วยงานเก่ียวข�อง เช$น กระทรวงวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี สภานวัตกรรมแห$งชาติ และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี เพ่ือสร�างช$องทางการกระจายสินค�าในพ้ืนท่ีออกสู$ตลาดภายนอก และการสร�างงานให�กับคนรุ$นใหม$ ท้ังนี้ ในปAงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศอ.บต. ดําเนินการผลิต บ$มเพาะ และสร�างธุรกิจได�กว$า      ๑๓๐ คน สามารถประสบความสําเร็จทางธุรกิจเป>นแรงจูงใจให�กับเยาวชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๓๐ คน - การบริหารจัดการขับเคล่ือนเมืองต"นแบบสามเหล่ียม ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ดําเนินการในฐานะฝLายเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการเมืองต�นแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน    โดยการอํานวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผน และสร�างการรับรู�โครงการเมืองต�นแบบ ณ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือสร�างการรับรู�และสร�างความเข�าใจ กลไกระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับหมู$บ�าน จํานวน 35 เวที ผลิตสื่อรายการสารคดีสั้น “การขยายเมืองต�นแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ไปสู$เมือง  



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) จะนะ เมืองต�นแบบก�าวหน�าแห$งอนาคต” เพ่ือเผยแพร$ประชาสัมพันธ. “โครงการฯ ให�สาธารณชนรับรู�และรับทราบ  - การส7งเสริมศักยภาพการท7องเท่ียวสามเหล่ียมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  ดําเนินการพัฒนาแหล$งท$องเท่ียวในอําเภอเบตง จํานวน 2 แหล$ง ได�แก$ ชุมชนท$องเท่ียวบ$อน้ําพุร�อนบ�านนากอ และชุมชนท$องเท่ียวหมู$บ�านจีนฮากกา กม.4 ผ$านกิจกรรมสําคัญ ได�แก$ การส$งเสริมการจัดทําแผนส$งเสริม    การท$องเท่ียวให�กับชุมชน, อบรมมัคคุเทศก.ชุมชน โดยคัดเลือกจากเยาวชนในชุมชน  จํานวน 70 คน ส$งผลให�ชุมชนเปHาหมาย ไม$น�อยกว$า 8 ชุมชน มีความพร�อมและมีศักยภาพสามารถยกระดับเป>นชุมชนนําร$องดําเนินการตามเปHาหมายการเป>นชุมชนท$องเท่ียวท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและพัฒนาตนเองได�อย$างยั่งยืน     - ชดเชยส7วนต7างเบ้ียประกันภัยทรัพย<สินคุ"มครองภัยก7อการร"าย ภายใต"มาตรการสําหรับ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต" ผลการดําเนินงานท่ีผ$านมา (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2562) จากข�อมูลสถิติการขอรับเงินชดเชยส$วนต$างเบ้ียประกันภัยทรัพย.สินคุ�มครองภัยก$อการร�ายของผู�ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด�วย จังหวัดยะลา ป�ตตานี นราธิวาส สตูล           และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ในปA 2550 – 2562 จํานวนท้ังสิ้น 2,379 ราย โดยในปAงบประมาณ 2562 ได�ชดเชยส$วนต$างเบ้ียประกันภัยฯ ให�กับผู�ประกอบการ จํานวน  365 ราย    3. งานบริการด"านสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต" ขับเคลื่อนสวัสดิการของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�เข�าถึงประชาชนอย$างท่ัวถึง เป>นธรรม โดยเฉพาะกลุ$มเปราะบาง ประกอบด�วย เด็กกําพร�า ผู�สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส ผู�ปLวย   ติดเตียง กลุ$มผู�อยู$ในภาวะพ่ึงพิง และกลุ$มผู�ผ$านการบําบัดและฟdeนฟูยาเสพติด รวมท้ังผู�ได�รับผลกระทบจากสถานการณ.ความไม$สงบในพ้ืนท่ี          มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี - บริการงานด"านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต" เพ่ือแก"ไขป$ญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีให"ลดลง  
� เสริมสร"างฟSTนฟูและพัฒนาสังคมผู"ด"อยโอกาส ขยายผลโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ "สิริเวชยาน" สู$การบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีห$างไกล เตรียมการจัดทํารถโมบายเคลื่อนท่ี “สิริเวชยาน” ซ่ึงเป>นยานบริการ ทางการแพทย.ท่ีได�รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3 คัน สนับสนุนให�กับจังหวัดป�ตตานี      จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพ่ือสนองแนวทางพระราชดําริฯ ในการให�บริการด�านสาธารณสุขแก$ประชาชนในพ้ืนท่ีห$างไกล โดยในห�วงปA ๒๖๕๒ เครือข$ายบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ออกให�บริการผู�ปLวยรวม 1,200 คน  
� ขับเคล่ือนการแก"ไขป$ญหาทุพโภชนาการในพ้ืนท่ีพิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิตและบูรณาการแก�ไขป�ญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0–5 ปA และครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชนอย$างยั่งยืน โดยร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม    ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของสงขลา กําหนดแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือแก�ไขป�ญหาและกําหนดพ้ืนท่ีนําร$อง เพ่ือให�กลุ$มเปHาหมายซ่ึงเป>นครอบครัวท่ีบุตรมีภาวะทุพโภชนาการ จํานวน 510 ครอบครัว  



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) � "ท7องฟIา พาย้ิม" โดยร$วมกับบริษัทสายการบินไทยสมายล. บริษัท ปตท. จํากัด และผู� เ ก่ียวข�อง สานฝ�นเยาวชนผู�ด�อยโอกาส โดยการนํานักเรียนและผู�ปกครอง (แม$ )                    จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� รวมจํานวน 50 คน ซ่ึงมีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ได�รับผลกระทบจากสถานการณ.ความไม$สงบในพ้ืนท่ี และไม$เคยโดยสารเครื่องบินมาก$อน ไปทัศนศึกษาเรียนรู� และเก็บเก่ียวประสบการณ.นอกชั้นเรียนจากแหล$งเรียนรู�ท่ีสําคัญตลอดจนปลุกจิตสํานึก รักษ.ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม          ณ จังหวัดเชียงใหม$  
� การยกระดับ 1 ตําบล 1 รพ.สต.คุณภาพ เพ่ือขับเคลื่อนงาน       ให�เป>นไปตามนโยบายสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร. ศอ.บต. ด�านทรัพยากรมนุษย. และการยกระดับพ้ืนท่ี     นําร$องให�โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) มีศักยภาพในการให�บริการประชาชน               อย$างเท$าเทียม ท่ัวถึง เป>นธรรม   
� ขยายผลสถาบันศึกษาปอเนาะและ  ศาสนสถานในชุมชน เพ่ือส$งเสริมการดูแลผู�สูงวัยและคนไร�ท่ีอยู$อาศัยอย$างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสนับสนุนงบประมาณให�กับสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน 16 แห$ง กลุ$มผู�สูงอายุ (ไร�ท่ีอยู$อาศัย) ได�รับการพัฒนาอาชีพและมีท่ีอยู$อาศัย จํานวน 780 คน 
� สนับสนุนอุปกรณ<เพ่ือการช7วยเหลือและฟSTนฟูสมรรถภาพ เด็กพิการ สนองแนวพระราชดําริฯ “เก�าอ้ีสุขใจ สู$ รองเท�าสั่งตัด” ปAท่ี 3 เพ่ือฟdeนฟูสภาพเด็กพิการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยมอบกายอุปกรณ.และเครื่องช$วยความพิการ “เก�าอ่ีสุขใจ สู$ รองเท�าสั่งตัด”ให�เด็กพิการ จํานวน 185 คน 
� บูรณาการแก"ไขป$ญหาภัยคุกคามทางสุขภาพของหน7วยงานรัฐและภาคีเครือข7ายของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต" สืบเนื่องจากการแพร$ระบาดของโรคหัดในพ้ืนท่ีของจังหวัดชายแดนภาคใต� ร$วมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี กําหนดเปHาหมายให� “พ้ืนท่ีปลอดโรคหัดภายในปA 2563” โดยจัดต้ังศูนย.ประสานงานการปHองกันและแก�ไขป�ญหาการแพร$ระบาดของโรคหัด เพ่ือให�ทุกภาคส$วนร$วมมือกันรณรงค. ประชาสัมพันธ. และสร�างความเข�าใจเก่ียวกับโรคหัด ส$งผลให�การแพร$ระบาดของโรคมีแนวโน�มลดลง  
� อุดหนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุทางการศึกษาเพ่ือน�องท่ีขาดแคลนทุนทรัพย.ในพ้ืนท่ีจังหวัดป�ตตานี ผ$านเหล$ากาชาดจังหวัดป�ตตานี ให�กับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห. 4 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดป�ตตานี จํานวน 45 คน 
� การบูรณาการเสริมสร"างความเข็มแข็งและความร7วมมือระหว7างหน7วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือยกระดับการอยู$ร$วมกันภายใต�สังคมพหุวัฒนธรรมสําหรับพ้ืนท่ีพิเศษท่ีได�รับผลกระทบ  
� สนับสนุนบุคลากรวิชาชีพเพ่ือการช7วยเหลือ และฟSTนฟูสภาพเด็กพิการในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต" จํานวน 10 อัตรา เพ่ือดูแลและฟdeนฟูเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการท่ัวไป ในความรับผิดชอบของศูนย.การศึกษาพิเศษ 5 จังหวัด มีผู�พิการคนพิการและผู�ปLวยติดเตียง ได�รับการดูแลและฟdeนฟูสภาพ จํานวน 2,300 คน  
� การพัฒนาศูนย< เด็กกําพร"าต"นแบบนําร7องในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต"  โดยการสนับสนุนงบประมาณกับศูนย./มูลนิธิ/สมาคม ท่ีทําหน�าท่ีดูแล เยาวชน/เด็กกําพร�า เด็กยากจน–ยากไร� ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือเป>นตัวกลางในการพัฒนาและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ$มเด็กกําพร�า โดยมีศูนย.เด็กกําพร�าในความรับผิดชอบ จํานวน 11 แห$ง  



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)    4. งานการศึกษาที่สอดคล"องกับอัตลักษณ<ในพ้ืนที่ ส$งเสริมการการศึกษาให�สอดคล�องกับอัตลักษณ.     ในพ้ืนท่ีโดยส$งเสริมการเรียนรู�ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�าใจบทบาทการอยู$ร$วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานอัตลักษณ.ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความต�องการของท�องถ่ิน - ส7งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู"ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถด"านภาษาไทย โดยบูรณาการร$วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๘ แห$ง ซ่ึง ศอ.บต. ได�จัดหาครูสอนภาษาไทยท่ีมีความรู�   จบการศึกษาด�านภาษาไทยโดยตรง ไปประจําทุกโรงเรียนและมีการฝ�กอบรม/ติว เข�มการสอนทุกรูปแบบ ประเมินผล ทุกระยะ ซ่ึงจากการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ปรากกฎว$ามีพัฒนาการเรียนภาษาไทยท่ีสูงข้ึนอย$างชัดเจน จากเดิมจํานวนนักเรียนอ$านไม$ออกเขียนไม$ได�จํานวน ๕๖ คน คิดเป>นร�อยละ ๓๗.๐๙ หลังจากได�รับการสนับสนุนตามโครงการแล�ว ปรากฏว$าจํานวนนักเรียนท่ีอ$านไม$ออกเขียนไม$ได� ลดลงเหลือ 29 คน คิดเป>นร�อยละ 19.21 - สนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการใช"ส่ือส7งเสริมพัฒนาการการเรียนรู"ตามช7วงวัย การใช"ภาษาไทยให"กับเด็กก7อนวัยเรียนและผู"ปกครอง เพ่ือให�สามารถใช�ภาษาไทยได�ท้ังในทักษะ ฟ�ง พูด อ$าน เขียน และปรับรูปแบบการเรียนรู�ท่ีให�ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู� และการมีส$วนร$วมของผู�ปกครองและชุมชน จํานวน 60 แห$ง ประกอบด�วย จังหวัดยะลา 12 แห$ง จังหวัดป�ตตานี 17  แห$ง จังหวัดนราธิวาส 25 แห$ง และจังหวัดสงขลา 6 แห$ง โดยได�สนับสนุนงบประมาณให"ศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาเปVนศูนย<เด็กเล็กนําร7องในการสร"างการเรียนรู"วิถีชีวิตและยอมรับการอยู7ร7วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให"กับเด็กเล็ก โดยใช�การทักทาย และแสดงออกทางการทักทายอย$างน�อย 2 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาพ้ืนถ่ิน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป>นสื่อกลางท่ีเชื่อมโยงให�เด็กเล็ก ครูผู�ดูแลเด็ก ผู�ปกครอง และชุมชนยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถอยู$ร$วมกันได�อย$างสงบสุข    5. งานเสริมสร"างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข"มแข็ง มุ$งเน�นการอยู$ร$วมกันอย$างสันติสุขภายใต�ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� และลดความแปลกแยกทางสังคม แยก มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ - การส7งเสริมวิถีมุสลิม สนับสนุนให�ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามดําเนินชีวิต      ได�อย$างปกติสุข สามารถจัดกิจกรรมได�อย$างเต็มท่ี ภาครัฐดูแลสนับสนุนอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม             อาทิ สนับสนุนส$งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต�เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ.และ อุมเราะห.        ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยคัดเลือกชาวไทยมุสลิมท่ีอาศัยอยู$ในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต� ปAละจํานวน   ๑40 คน (ป�ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนด โดยปA พ.ศ. 2562 มีผู�แสวงบุญจากประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัจญ. รวมจํานวน ๘,๔๐๐ ราย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมงานเมาลิดกลางแห$งประเทศไทย ฮิจเราะห.ศักราช 1440 การอบรมให�ความรู�ด�านการดูแลสุขภาพภายหลังการเข�าสุนัตแก$โต�ะมูเด็ง ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ประชารัฐร$วมใจสู$เดือนรอมฎอนสันติสุขประจําฮิจเราะห.  ศักราช 1440 - การส7งเสริมวิถีพุทธ สนับสนุนให�ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธดําเนินชีวิตได�อย$างปกติสุข สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาได�อย$างเต็มท่ี ภาครัฐก็ดูแลให�การสนับสนุนเพ่ิมเติม อาทิ ศอ.บต.         ได�สนับสนุนส$งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ีนับถือศาสนาพุทธ ไปปฏิบัติธรรมและศึกษา



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) แหล$งสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เปHาหมายผู�เข�าร$วมกิจกรรม จํานวน 220 คน          โดยคัดเลือกจากกลุ$มผู�ได�รับผลการทบฯ โดยการเยียวยาจิตใจ กลุ$มผู�สูงอายุท่ีตกอยู$ในภาวะลําบาก               กลุ$มเยาวชน รุ$นใหม$ผู�สนใจกิจกรรมทางศาสนา กลุ$มข�าราชการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีใน จังหวัดชายแดนภาคใต�  - ส7งเสริมและพัฒนาศักยภาพด"านการกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต" สนับสนุนการแข$งขันกีฬาทุกประเภทเพ่ือเสริมสร�างสันติสุขใน จังหวัดชายแดนภาคใต� อาทิ การแข$งขันฟุตบอล                    “PEA YALA FA CUP” ครั้งท่ี 19 การแข$งขันฟุตบอลระดับยุวชนอายุไม$เกิน 12 ปA “SBPAC Cup”       การแข$งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019” การแข$งขันยิงธนูพ้ืนเมือง มหกรรมวอลเล$ย.บอล จังหวัดชายแดนภาคใต� 2019 เป>นต�น ส7งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยสนับสนุนอุปกรณ.เครื่องเล$นสําหรับสนามเด็กเล$นประจําตําบล จํานวน 37 ตําบล 37 ชุด และกิจกรรมการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดนตรีเพ่ือชุมชน - การส7งเสริมกิจกรรมชาวไทยเช้ือสายจีน โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมต$างๆ       เช$น ในเทศกาลวันตรุษจีน-สารทจีน จัดงานพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และส$งเสริมการอยู$ร$วมกันได�ในสังคมพหุวัฒนธรรม  - สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู7ใจใต"” รุ7นท่ี 35 และรุ7น 36 รวมจํานวน 640 คน โดยต้ังแต$ปA พ.ศ. 2548 เป>นต�นมา มีเยาวชนเข�าร$วมจํานวน 8,026 คน ซ่ึงในอนาคต กลุ$มเยาวชนเหล$านี้สามารถเป>นตัวแทนเยาวชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต� ในการเป>นสื่อกลาง เผยแพร$ทัศนคติท่ีดีในการสานต$อการอยู$ร$วมกันภายใต�สังคม  พหุวัฒนธรรมต$อไป - สนับสนุนเงินอุดหนุนแก7องค<กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต" เพ่ือร$วมกันแก�ไขป�ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�เกิดสันติสุขอย$างยั่งยืน โดยอุดหนุนองค.กรอิสลามประจําจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� ตลอดระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 37,585 คน  - การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ7มชาติพันธุ<มานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต" ร$วมกับหน$วยงานต$างๆ โดยเฉพาะฝLายปกครองในพ้ืนท่ีจัดท่ีพักชั่วคราว จัดทําหนังสือรับรองชั่วคราวเพ่ือความสะดวกในการรักษาพยาบาล ส$งเสริมอาชีพให�กับกลุ$มชาติพันธุ.มานิ บ�านนากอ ตําบลอัยเยอร.เวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จํานวน 1 กลุ$ม 50 คน ยกระดับในการสร�างผลิตภัณฑ.ชุมชนโดยกลุ$มชาติพันธุ.มานิ รวมถึงการจัดทําศูนย.เรียนรู�และพัฒนาคุณภาพชีวิตต�นแบบ (นําร$อง) ในการพัฒนากลุ$มชาติพันธุ.มานิ เพ่ือขยายผลต$อในการช$วยเหลือกลุ$มไทยมานิกลุ$มอ่ืนต$อไป    6. งานเสริมสร"างหมู7บ"านชุมชนให"เข"มแข็ง สร�างความม่ันคงและปลอดภัยในชุมชน เพ่ือให�หมู$บ�าน/ชุมชน มีส$วนร$วมในการการบูรณาการการทํางานร$วมกันในพ้ืนท่ีเน�นกระบวนการ สร�างความเข็มแข็งในการ   เฝHาระวัง ปHองกัน และแก�ไขป�ญหาด�านภัยคุกคามต$อคุณภาพชีวิตและบ่ันทอนการพัฒนา     ของชุมชน มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ - “ขยายผลการพัฒนาหมู7บ"าน/ชุมชนเข"มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” โดยใช�กระบวนการคัดเลือกหมู$บ�านเปHาหมาย (พ้ืนท่ีเร$งรัดการพัฒนาและพ้ืนท่ีเสริมสร�างการพัฒนาตามท่ี กอ.รมน.กําหนด) ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 80 หมู$บ�านในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� และ         4 อําเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา สะบ�าย�อย นาทวี) เพ่ือขยายผลการพัฒนาหมู$บ�าน/ชุมชนเข�มแข็ง ม่ันคง    ม่ังค่ัง ยั่งยืน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ.ท่ี ศอ.บต. กําหนด  - การพัฒนาเสริมสร"างความปลอดภัยและความเข"มแข็งระดับตําบล (ตําบลสันติธรรม) โดยบูรณาการงานในมิติด�านความม่ันคงและมิติด�านการพัฒนา โดยใช�ฐานของตําบลเป>นศูนย.กลางผ$านกลไก



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) สภาสันติสุขตําบล เพ่ือส$งเสริมสนับสนุนให�หมู$บ�าน/ตําบล มีความรู�ความเข�าใจในการวางแผนรักษาความปลอดภัย และความเข�มแข็งในพ้ืนท่ีตนเอง  โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้      �  ส$งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนตําบลด�านความปลอดภัยผ$านกลไก    สภาสันติสุข ตําบลจํานวน 282 ตําบล มีกิจกรรมท่ีดําเนินการ จํานวน 879 กิจกรรม ประชาชนเข�าร$วมจํานวน 173,125 คน     � พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ผ$านการบําบัดรักษาและฟdeนฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด เพ่ือหนุนเสริม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการลดกลุ$มเปHาหมายท่ีสุ$มเสี่ยง โดยดําเนินการฝ�กอาชีพ            ใน 7 สาขาวิชา โดยฝ�กอบรมวิชาชีพ  กลุ$มเปHาหมาย จํานวน 405 คน     � สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เสริมสร�างการมีส$วนร$วมของทุกภาคส$วน ผ$านกลไกสภาสันติสุขตําบลให�มีความเข�มแข็ง ตําบลต�นแบบนําร$อง จํานวน 122 ตําบล โดยการบูรณาการหมู$บ�านเข�มแข็ง ชุมชน พหุวัฒนธรรม ชุมชนไทยพุทธถดถอย และเปราะบาง และพ้ืนท่ีสันติสุขขนาดเล็กท่ีมีการพัฒนาและกระบวนการมีส$วนร$วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีผ$านเกณฑ. และสามารถเป>นตําบลต�นแบบการพัฒนาให�น$าอยู$และพ่ึงพาตนเองได� จํานวน 37 ตําบล - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู7บ"าน (พนม.) ได�สนับสนุนหมู$บ�านให�มีความรู�ในการจัดแผนพัฒนาชุมชน หมู$บ�านเข�มแข็ง และลดการพ่ึงพาจากรัฐ สามารถพ่ึงพาตนเองในระดับหนึ่งและพัฒนาให�เกิดการพ่ึงพาตนเองได�ในอนาคต โดยขับเคลื่อนกิจกรรมการมีส$วนร$วมของประชาชนในระดับหมู$บ�าน และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการในการแก�ไขป�ญหา และสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีหมู$บ�าน ตามกรอบแนวทางท่ี ศอ.บต. กําหนด ครอบคลุม 5 ด�าน ได�แก$          ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านเศรษฐกิจ ด�านการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และด�านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี รวมท้ังสิ้น 2,072 กิจกรรม     7. งานสร"างความเข"าใจของประชาชนในและนอกพ้ืนที่ พัฒนาการประชาสัมพันธ.เชิงรุก     โดยหน$วยงานภาครัฐท่ีมุ$ง ม่ันสร�างความเข�าใจต$อประชาชนในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�          อย$างต$อเนื่อง พัฒนารูปแบบและช$องทางการสื่อสารท่ีเข�าถึงประชาชน เพ่ิมประสิทธิภาพการสร�างความเข�าใจ เพ่ือมุ$งปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ$มเปHาหมายให�ยุติแนวคิดและวิธีการใช�ความรุนแรง สร�างการรับรู� ความเข�าใจกับประชาชน ภาคประชาสังคมท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือสร�างความร$วมมือ ในการมีส$วนร$วมในการแก�ไขป�ญหา สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของภาครัฐให�แก$ประชาชน และเยาวชนท่ีศึกษาต$อในต$างประเทศ เพ่ือร$วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ และสร�างความเข�าใจ       กับเยาวชนโดยการใช�กีฬาเป>นสื่อ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ - การประชาสัมพันธ<เพ่ือสร"างความเข"าใจและสร"างทัศนคติท่ีดีในการแก"ไขป$ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต" เพ่ือเป>นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�ง โดยสันติวิธี ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส$วนอ่ืนๆ มีความเข�าใจและให�ความร$วมมือกับภาครัฐในการแก�ไขป�ญหาและประเด็นป�ญหาสถานการณ.ในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต� ไม$ถูกหยิบยกเข�าสู$เวทีขององค.กรระหว$างประเทศ  โดยมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้      � ผลิตและเผยแพร$รายการสื่อวิทยุกระจายเสียง และระบบวิทยุออนไลน.          ภาคภาษาไทย จํานวน 13 สถานี และภาคภาษามลายู จํานวน 8 สถานี โดยการประชาสัมพันธ.เผยแพร$          ผลดําเนินงานของภาครัฐใน การแก�ไขป�ญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)     �  จัดอบรมเครือข$ายนักประชาสัมพันธ. จํานวน 4 ครั้ง      �  ผลิตและเผยแพร$สารคดีเชิงข$าว จํานวน 6 รายการ      �  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ.สร�างความเข�าใจในการแก�ไขป�ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ดําเนินการประชาสัมพันธ.ผลการดําเนินงานของ ศอ.บต. เผยแพร$ข$าวสารการดําเนินงาน   ของ ศอ.บต. ในหนังสือพิมพ.ส$วนกลางและท�องถ่ิน รวม 5 ฉบับ ๆ ละ 8 ครั้ง  จัดบอร.ดประชาสัมพันธ.สร�างการรับรู�ผลการดําเนินงานพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต� จํานวน 8 ปHาย/ครั้ง จํานวน      6 ครั้ง และโปสเตอร.ประชาสัมพันธ. จํานวน 1 ปHาย/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง   � ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมวิทยุสัญจร ถ$ายทอดเสียงผ$านสถานีวิทยุ ศอ.บต. และระบบออนไลน. ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยได�จัดกิจกรรมสัญจรแล�ว 5 ครั้ง      8. งานความเข"าใจของหน7วยงาน/องค<กรต7างประเทศ สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของภาครัฐให�แก$ประชาชน และเยาวชนท่ีศึกษาต$อในต$างประเทศ เพ่ือร$วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ - เสริมสร"างความสัมพันธ<กับประเทศเพ่ือนบ"านและโลกมุสลิม  
� ให"การต"อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจําประเทศไทย       เพ่ือชี้แจงข�อมูล ข�อเท็จจริงท่ีเก่ียวข�องกับสถานการณ.ความไม$สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ได�แก$ คณะผู�แทน  สหราชอาณาจักร คณะอัครราชทูตท่ีปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศ คณะเอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซีย องค.กรระหว$างประเทศ ได�แก$ คณะ OIC ผู�แทนจากธนาคารโลก (World Bank) ผู�แทนจากองค.การช$วยเหลือเด็กระหว$างประเทศ (Save the Children International) ผู�แทนจากองค.การทุน          เพ่ือสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย (UNICEF) คณะ UNDP และคณะ ICR รวมถึงบุคคลสําคัญท้ังในและต$างประเทศ ได�แก$ คณะนักธุรกิจจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน สื่อมวลชนตุรกี สื่อมวลชนจากซาอุดิอาระเบีย บริษัท China Energy (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท DUTA KElANA ประเทศมาเลเซีย 
� ประสานทุนการศึกษาให"แก7นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต"ในต7างประเทศ ด�านความร$วมมือด�านการศึกษากับมหาวิทยาลัยขององค.กรอิสลามอินโดนีเซีย (Muhammadiyah) โดยมี นักเรียนท่ีสนใจศึกษาต$อทุนฯ จํานวน 50 คน โดยเป>นความร$วมมือระหว$าง ศอ.บต. และองค.กร Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก$นักเรียนไทยมุสลิมในพ้ืนท่ีจั งหวัดชายแดนภาคใต� ให� ได� ไปศึกษาต$อในคณะ หรือสาขาวิชาต$าง ๆ ของมหาวิทยาลัยองค.กร Muhammadiyah ท้ัง 13 แห$ง   - จัดให"มีบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเข"าใจในอัตลักษณ<และวัฒนธรรม จํานวน 148 ราย ประจําศูนย<บริการต7างๆ ของหน7วยงานรัฐ ประกอบด�วย สํานักงานท่ีดิน โรงพยาบาล สถานีตํารวจภูธร ศาลจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในพ้ืนท่ี 37 อําเภอในจังหวัดป�ตตานี ยะลา นราธิวาส และ  4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ�าย�อย) เป>นสื่อกลางท่ีนําข�อมูลข$าวสาร ในเชิงบวก และเรื่องราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต� ไปเผยแพร$ประชาสัมพันธ.ให�ประชาชนท่ัวไปได�รับรู� และเข�าใจ และเป>นตัวเชื่อมประสานระหว$างหน$วยงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา  - การขับเคล่ือนการมีส7วนร7วมของภาคประชาสังคมในการแก"ไขป$ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต" โดยการสนับสนุนงบประมาณให�กลุ$ม จํานวน 40 องค.กร 4,000 คน เพ่ือเป>นเครือข$ายองค.กรท่ีสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ  



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)     9. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย"งโดยสันติวิธี  สนับสนุนการเปaดพ้ืนท่ีพูดคุยเพ่ือสันติสุขทุกระดับ เสริมสร�างความเข�าใจของบุคลากรภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และผู�เห็นต$าง        ให�มีความรู�ความเข�าใจสถานการณ.ป�ญหาในพ้ืนท่ี เสริมสร�างกิจกรรมร$วมกันระหว$างภาครัฐและประชาชน  และพัฒนากลไก และจัดระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพให�สนับสนุนการพุดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู�มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ.ต$างจากฝLายรัฐท้ังในและต$างประเทศ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้   - สร�างความเข�าใจและสร�างองค.ความรู�ด�านสันติวิธีแก$กลุ$ม/องค.กรต$างๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� จํานวน 5 รุ$น ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรวมถึงแนวทางในการสนับสนุนการพูดคุยสันติสุข โดยมีการจัดประชุมจํานวน 6 ครั้ง กลุ$มเปHาหมาย 800 ราย   - สนับสนุนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขในระดับพ้ืนท่ีดําเนินการขยายผลไปสู$หมู$บ�านชุมชน จํานวน 20 พ้ืนท่ีนําร$อง สร�างความเข�าใจการมีส$วนร$วมเพ่ือสร�างแนวทางและความร$วมมือในการพัฒนาศักยภาพให�กับกลุ$มผู�ร$วมสร�างสันติสุขระดับอําเภอ จํานวน 150 คน   - ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู�ร$วมสร�างสันติสุขระดับอําเภอ กลุ$มเปHาหมาย ได�แก$ สมาชิกชมรมผู�ร$วมสร�างสันติสุขระดับ 37 อําเภอ จํานวน 222 คน เพ่ือชี้แจงสร�างความเข�าใจในกระบวนการมีส$วนร$วมในการสร�างความร$วมมือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให�กับกลุ$มร$วมสร�างสันติสุขระดับอําเภอ และร$วมวางแนวทางการสนับสนุนช$วยเหลือสมาชิกกลุ$มต$อไป รวมถึงการสนับสนุนการฝ�กอบรมเพ่ือสร�างอาชีพให�กับกลุ$มคนท่ีได�รับผลกระทบจากการใช�กฎหมายพิเศษ จํานวน 100 ราย เพ่ือแสดงให�เห็นว$ารัฐไม$ได�ทอดท้ิง และมุ$งม่ันในการแก�ไขป�ญหาบุคคลท่ีกลับใจมาร$วมพัฒนาชาติ   10. งานช7วยเหลือเยียวยาผู"ได"รับผลกระทบฯ สนับสนุนช$วยเหลือเยียวยาผู�ได�รับผลกระทบ    จากเหตุการณ.ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� และให�ความช$วยเหลือด�านมนุษยธรรมแก$ผู�ได�รับผลกระทบจากเหตุการณ.ความรุนแรง และจากการบังคับใช�กฎหมาย รวมท้ังครอบครัวผู�ได�รับผลกระทบการช$วยเหลือเยียวยาผู�ได�รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ.ความไม$สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้    � ช$วยเหลือเยียวยา ตามระเบียบกฎหมายและตามมติ ครม. จํานวน 349 ราย และตามระเบียบ กพต. จํานวน 468 ราย รวม 817 ราย    � ช$วยเหลือเยียวยาฟdeนฟูด�านคุณภาพชีวิต จํานวน  3,259 ราย  � จัดทําร$างระเบียบ กพต.ว$าด�วยการให�ความช$วยเหลือเยียวยา จํานวน 2 ฉบับ    ได�แก$ ร$างระเบียบ กพต.ว$าด�วยการให�ความช$วยเหลือเยียวยา ผู�ได�รับความเสียหาย และผู�ได�รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ.ความไม$สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ... และร$างระเบียบ กพต. ว$าด�วยการช$วยเหลือเยียวยาผู�ได�รับความเสียหาย และผู�ได�รับผลกระทบจากการกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ.ความไม$สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ...   � ปรับปรุง แก�ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$าด�วยกองทุนสนับสนุนการให�ความช$วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ.ความไม$สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� พ.ศ. 2550         ให�สามารถดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือแก�ป�ญหาและช$วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบฯ กรณีนอกเหนือระเบียบท่ีมีอยู$ 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)  � จัดทําแนวทางการปฏิบัติการให�ความช$วยเหลือเยียวยาผู�ได�ผลกระทบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชน         และหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องได�นําไปใช�ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  � นําระบบการบริหารจัดการรายกรณีและครอบครัว (Case and Family Management)  มาใช� โดยบูรณาการร$วมกับสมาคมวิชาชีพ อาทิ สังคมสงเคราะห. จิตวิทยา พยาบาลและการแพทย. ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาและให�ความช$วยเหลือรายกรณี-ครอบครัว เพ่ือให�การให�ความช$วยเหลือบุคคลผู�ได�รับผลกระทบฯ ได�มีการช$วยเหลือท่ีสอดรับกับความจําเป>น ความต�องการ ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา    11. งานพัฒนาทักษะเจ"าหน"าที่ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต" วางระบบการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�เป>นไปอย$างมีมาตรฐาน และมีรูปแบบท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดกลุ$มเปHาหมายท่ีมีศักยภาพในการแก�ไขป�ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�กลุ$มต$างๆ ให�มีความรู� ทักษะ ความชํานาญเฉพาะและเพียงพอต$อการนําไปใช�ขับเคลื่อนการดําเนินงาน และส$งต$อให�ทุกหน$วยงานปฏิบัติงานในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร       ท่ีทุกหน$วยงานถือปฏิบัติร$วมกัน เช$น หลักสูตรการฝ�กอบรมและพัฒนาข�าราชการท่ีจะมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�เรียนรู�วิถีชีวิต ความเป>นอยู$ ศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี โดยได"มีการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข"องในหลักสูตรต7างๆ ดังนี้   หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ทีมนักบริหาร จชต.)  หลักสูตรพัฒนาข�าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส$วนท�องถ่ิน ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต.          หลักสูตรสมรรถนะท่ีจําเป>นสําหรับการปฏิบัติงานแก$บุคลากรภายใน ศอ.บต  หลักสูตรพัฒนาเจ�าหน�าท่ีสถาบันพัฒนาเจ�าหน�าท่ีของรัฐฝLายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต�  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต.”และข�าราชการจิตสาธารณะ  การเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต� (สปชต.) ปAงบประมาณ 2562   โดยมีบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง เข�ารับการอบรมฯ แยกเป>นเจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จชต. จํานวน 2,275 คน  โครงการเสริมสร�างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข�าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต� (สปชต.) ปAงบประมาณ 2562 (บูรณาการร$วมกับ กพ.) จํานวน 1,800  คน กลุ$มนักธุรกิจ จํานวน 100 คน และกลุ$มเยาวชน จํานวน 523 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,300 คน                 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)       เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศอ.บต. พร�อมด�วยผู�ว$าราชการจังหวัดท้ัง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต� ผู�แทนหอการค�า สภาอุตสาหกรรมการท$องเท่ียว สมาคมประมงสถาบันเกษตร และทุกภาคส$วน ได�เสนอข�อมูลการพัฒนา และข�อเสนอ ท่ีต�องการให�รัฐบาลร$วมขับเคลื่อนผ$านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว$าการกระทรวงพาณิชย. (นายจุรินทร. ลักษณวิศิษฎ.) พร�อมด�วยรัฐมนตรีช$วยว$าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) รัฐมนตรีช$วยว$าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ. บุญญามณี) โดยมีข�อเสนอท่ีสําคัญของ ศอ.บต. ๖ ประเด็น ได�แก$    ๑. จัดทําแผนความเชื่อมโยงโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการคมนาคมขนส$งในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ใน ทุกมิติ ท้ังทางบก ทางน้ํา ทางรางและทางอากาศ (Transport Connectivity) โดยมอบหมาย        ให� ศอ.บต. ร$วมกับ จังหวัดชายแดนภาคใต� และกระทรวงคมนาคม เร$งรัดจัดทําแผนแม$บทด�านความเชื่อมโยง    การคมนาคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือเสนอเข�าแผนงานภายใต�ยุทธศาสตร.การพัฒนาระบบคมนาคมขนส$งของไทย ระยะ ๒๐ ปA รวมท้ัง ให�มีบทบาท กํากับ และติดตามการทํางานให�เป>นไปตามแผนอย$างเป>นรูปธรรม   ๒. ให�เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด$านพรมแดน ๔ แห$งในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� มีเปHาหมายเพ่ือยกระดับการให�บริการท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เบ้ืองต�น เห็นควรมีข�อเสนอ ดังนี้    ๒.๑ ให�ยกเลิกจัดเก็บค$าธรรมเนียมวีซ$าหน�าด$าน (Visa On Arrival) ท่ีจะหมดใน    ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ท่ี ตช ๐๐๒๙.๗๓(๑๔)/๒๐๒๒ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒    ๒.๒ ให�ยกเลิกการจัดเก็บค$าล$วงเวลาตามกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๓       ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๒๓    ๒.๓ ให�มีการศึกษาเป>นการเร$งด$วน เพ่ือวางแนวทางการอํานวยความสะดวกให�กับนักท$องเท่ียวท่ีเดินทางผ$านด$านชายแดน เช$น เพ่ิมการให�วีซ$ากับนักท$องเท่ียว เพ่ือให�สามารถเดินทางในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� เชื่อมโยงมาเลเซีย-สิงคโปร. ในครั้งเดียวเพ่ือกระตุ�นการท$องเท่ียวท้ังภายในและภายนอกประเทศ และการอนุญาต ให�ข�าราชการจากประเทศมาเลเซีย สามารถเดินทางเข�า-ออกในพ้ืนท่ีประเทศไทย (อาจจะเฉพาะในพ้ืนท่ีด�านอนุญาต หรือ อาจจะกําหนดเป>นจํานวนกิโลเมตรท่ีอนุญาตให�เดินทางเข�ามาในพ้ืนท่ีประเทศไทยได�) ท้ังนี้ โดยไม$มีการตรวจหนังสือเดินทาง แต$ให�ใช�การแสดงบัตรข�าราชการ โดยในอนาคตจําเป>นจะต�องนําเทคโนโลยี มาปรับใช� เพ่ือความถูกต�องและสะดวดรวดเร็ว   ๓. กําหนดให�พ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต� เป>นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจท่ีสามารถกําหนดกรอบแนวทาง การบริหารและการพัฒนาพ้ืนท่ีนั้นได�ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับนัยการกระจายอํานาจการบริหารราชการ จากส$วนกลางไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� ตามมาตรา ๑๘ แห$งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือให�เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก�าวกระโดด ครอบคลุมไปยังการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยง กันอย$างเป>นหนึ่งเดียวและเชื่อม่ันว$าจะนําไปสู$การสร�างความเชื่อม่ันของทุกภาคส$วนท่ีเกิดผลต$อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป>นอยู$ของประชาชนท่ีดีข้ึน ท้ังนี้ เบ้ืองต�น ได�ดําเนินการนําร$องในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงกําหนดให�เป>นเมืองต�นแบบ “อุตสาหกรรมก�าวหน�าแห$งอนาคต” ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะมีการขยายผลไปยัง ๑๓ เขตเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ตามท่ีเสนอข�างต�น ก"าวย7างต7อไปของการขับเคลือ่นการพัฒนาในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต" 



 รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)   ๔. เร$งรัดให�หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการจัดสรรทรัพยากรท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให�กับประชาชนอย$างเป>นระบบและครบวงจร เช$น การจัดสรรท่ีดินทํากิน การออกโฉนดรับรองกรรมสิทธิ์ท่ีดินทํากิน ให�กับประชาชน การส$งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสร�างรายได�แน$นอนให�กับประชาชน การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการ เกษตรอุปโภคและบริโภคเป>นต�นซ่ึงเป>นการทํางานท่ีครบวงจรการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก�ไข ป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ี   ๕. สนับสนุนให�ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟHาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต� อย$างเป>นระบบ และครบวงจรเพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน (ขณะนี้อยู$ระหว$างการทบทวนตามความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ และจะเสนอเข�าสู$การประชุมคณะรัฐมนตรี ประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒)   6. มอบหมายให�ทูตพาณิชย.ในประเทศต$างๆ เป>น “ทูตพาณิชย<เชิงรุก” โดยให�นําสินค�าและบริการท่ีผลิต ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต�ไปสู$ตลาดต$างประเทศภายใต�ประเทศท่ีตนเองรับผิดชอบ อย$างน�อยประเทศ ละ ๑ ผลิตภัณฑ./บริการ เพ่ือเพ่ิมกําลังซ้ือสินค�าภายในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตของพ่ีน�องเกษตรกรและ เชื่อมโยงการตลาดต$างประเทศท่ีเข�าถึงประชาชนตามแนวทาง “การตลาดนําการผลิต” พร�อมนี้ อาจจะพิจารณา กําหนดเมืองคู$การพัฒนาในระดับอําเภอ/จังหวัดชายแดนภาคใต� เพ่ือให�เกิดการค�าระหว$างประเทศในระดับพหุภาคี โดยเฉพาะประเทศโลกมุสลิมซ่ึงจะเป>นการใช�มิติการค�าเป>นส$วนหนึ่งของการแก�ไขป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต� ท่ีมาข"อมูล : ทิศทางและความคืบหน"าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต" ป� 2562  ******************************         



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)                ศอ.บต. ได	รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น   จํานวน 2,092.9025 ล	านบาท (งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ         พ.ศ. 2562 ได	รับจัดสรร จํานวน 2,080.0699 ล	านบาท และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเป/นค�าใช	จ�ายในแผนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 12.8326 ล	านบาท) ประกอบด	วย 3 แผนงาน ดังนี้ 1) แผนบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ  86.4793  ล	านบาท 2) แผนพ้ืนฐานด	านความม่ันคง งบประมาณ 302.4811 ล	านบาท และ 3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 งบประมาณ 1,703.9421 ล	านบาท รายละเอียดประกอบด	วย 3 แนวทาง 31 รายการ ดังนี้     แนวทางด	านความม่ันคง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 39.8024 ล	านบาท     แนวทางด	านการพัฒนา จํานวน 19 รายการ งบประมาณ 1,160.8865 ล	านบาท    แนวทางด	านการสร	างความเข	าใจ จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 503.2532 ล	านบาท      โดย ณ 30 กันยายน 2562 งบประมาณรายจ�า0ยประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562             ของ ศอ.บต. จํานวน 2,092.9025  ล	านบาท มีผลการเบิกจ�ายในภาพรวม จํานวน  1,929.9492 ล	านบาท (คิดเป/นร	อยละ 92.21 ของงบประมาณท่ีได	รับจัดสรร) เงินกันไว	เบิกเหลื่อมป� จํานวน 66.6636 ล	านบาท งบประมาณท่ีไม�ได	เบิกจ�ายจํานวน 96.2898 ล	านบาท   86.4793302.48111,703.9421งบประมาณรายจ%ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562ได'รับจัดสรร 2,092.9025 ล'านบาทแผนบุคลากร แผนพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการฯงบประมาณที่ได'รับการจัดสรร รายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการภายใต'แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต'  ของ ศูนย<อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต'   (ระหว%างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)   หมายเหตุ : เนื่องจากในห	วงไตรมาสท่ี 1 และ 2  นั้น ศอ.บต. อยู�ระหว�างการปรับโครงสร	าง ภายในองคBกร จึงมีผลทําให	การเบิกจ�ายงบประมาณไม�เป/นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช	จ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกําหนด อย�างไรก็ตาม แม	ว�า ศอ.บต. จะมีผลการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวมตํ่ากว�าเปFาหมายเฉลี่ยท่ีกําหนด แต� ศอ.บต. สามารถดําเนินการได	บรรลุเปFาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช	จ�ายงบประมาณประจําป� งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีกําหนดไว	 จึงเป/นไปตามมาตรการด	านงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 ท้ังนี้ ในส�วนของแผนงาน/โครงการ ท่ียังดําเนินการไม�แล	วเสร็จ นั้น ศอ.บต. ได	ก�อหนี้ผูกพันไว	แล	วและจะเร�งรัดดําเนินการให	แล	วเสร็จ โดยเร็วต�อไป                  32 54 77 1002.23 36.09 54.57 92.21020406080100120 1 2 3 4ตารางเปรียบเทียบ แผน - ผล การใช'จ%ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562รายไตรมาส โดยเทียบเปAนร'อยละแผน ผลรายละเอียดงบประมาณท่ี ศอ.บต.ได'รับจัดสรรและผลการเบิกจ%าย (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562) 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) รายการ งบประมาณพ.ร.บ. งบประมาณ ท่ีได'รับจัดสรร เบิกจ%าย กันเงิน ไว'เบิกเหลื่อมป� งบประมาณ ท่ีไม%ได'เบิก (ส%งคืน) ศูนย<อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต' 2,080.0699 2,092.9025 1,929.9492 66.6636 96.2898 แผนงานบุคลากรภาครฐั 73.6467 86.4793 86.3691 - 0.1102 งบบุคลากร 67.4923 80.3249 80.3249 - -  ค�าใช	จ�ายบุคลากรภาครัฐ ขับเคลือ่นการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 67.4923 80.3249 80.3249 - - งบดําเนินงาน 6.1544 6.1544 6.0442 - 0.1102  ค�าใช	จ�ายบุคลากรภาครัฐ ขับเคลือ่นการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 6.1544 6.1544 6.0442 - 0.1102 แผนงานพ้ืนฐานด'านความมั่นคง 302.4811 302.4811 290.6476 11.7628 0.0707 งบอุดหนุน - 1.5108 1.5108 - -  ก�อสร	างสนามฟุตซอล 1 ตําบล 1 สนม พ้ืนท่ีตําบลบ�อทอง อําเภอหนองจิก  จังหวัดป=ตตานี - 0.6988 0.6988 - -  ก�อสร	างสนามฟุตซอล 1 ตําบล 1 สนามพ้ืนท่ีตําบลฆอเลาะ อําเภอแว	ง จังหวัดนราธิวาส - 0.8120 0.8120 - - งบรายจ%ายอ่ืน 198.2793 197.3801 197.0088 0.3007 0.0706  ค�าใช	จ�ายโครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูม ิ 196.5118 195.8499 195.8293 - 0.0205  ค�าใช	จ�ายโครงการพัฒนาระบบราชการ และระบบบริหารจัดการภาครัฐ 1.7675 1.3803 1.0295 0.3007 0.0501  ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราว - 0.1500 0.1500 - - งบดําเนินงาน 90.9331 88.8206 87.4237 1.3968 0.0001  การเพ่ิมศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 90.9331 88.8206 87.4237 1.3968 0.0001 งบลงทุน 13.2687 14.7696 4.7043 10.0653 -  ค�าครุภณัฑB และสิ่งก�อสร	าง 13.2687 14.7696 4.7043 10.0653 - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต' 1,703.9421 1,703.9421 1,552.9325 54.9009 96.1088 โครงการสร	างพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัย ท้ังในเขตเมือง ชุมชน และหมู$บ	านเป&าหมาย  39.8024 39.8024 30.4322 0.1465 9.2237 งบรายจ%ายอ่ืน 39.8024 39.8024 30.4322 0.1465 9.2237 1. โครงการคุ	มครองสิทธิเสรภีาพและอํานวยความเป/นธรรมให	กับประชาชน 39.8024 39.8024 30.4322 0.1465 9.2237        โครงการเสริมสร	างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1,160.8865 1,160.8865 1,069.9812 42.6205 48.2849 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 328.8006 328.8006 326.7029 - 2.0977 2. ค�าชดเชยส�วนต�างเบ้ียประกันภัยจังหวัด 15.0000 15.0000 14.7798 - 0.2202 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) รายการ งบประมาณพ.ร.บ. งบประมาณ ท่ีได'รับจัดสรร เบิกจ%าย กันเงิน ไว'เบิกเหลื่อมป� งบประมาณ ท่ีไม%ได'เบิก (ส%งคืน) ชายแดนภาคใต	 3. เงินอุดหนุนแก�องคBกรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต	 313.8006 313.8006 311.9231 - 1.8775 งบรายจ%ายอ่ืน 832.0859 832.0859 743.2783 42.6205 46.1872 4. โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําร ิและตามรอยพระยุคลบาท 21.7440 21.7440 21.7408 - 0.0032 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห�งชาติบูโด - สุไหงปาด ี 28.9051 26.4051 14.6501 - 11.7550  (อุดหนุน) - 2.5000 2.5000 - - 6. โครงการส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค	าและการลงทุน 58.0000 27.0686 12.6553 11.9970 2.4163  (อุดหนุน) - 1.5000 1.5000 - -  (ลงทุน) - 13.3970 10.7780 2.5770 0.0420 7. โครงการส�งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล 13.5000 8.5500 4.9665 - 3.5835  (อุดหนุน) - 4.9500 4.9500 - - 8. โครงการส�งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ�นใหม� 4.6507 4.6507 3.9153 - 0.7354 9. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต	นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 14.4240 7.3470 3.0951 - 4.2519  (อุดหนุน) - 5.5201 5.5200 - 0.0001 10. โครงการส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 9.1287 0.7220 0.7037 - 0.0184 11. โครงการพัฒนาสังคมผู	ด	อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก 22.6000 15.7403 9.7255 5.7709 0.2439  (อุดหนุน) - 1.4597 1.4597 - 0.0001  การจัดทําชุดอุปกรณBฟRSนฟูสภาพรถโมบายเคลื่อนท่ี "สิรเิวชยาน" จํานวน 3 คัน (ลงทุน) - 5.4000 - 5.4000 - 12. โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู	ตลอดชีวิต 7.2022 7.2022 6.8774 0.2905 0.0343 13. โครงการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต	 5.0000 2.7880 2.6962 - 0.0917  (อุดหนุน) - 2.2121 1.7621 - 0.4500 14. โครงการส�งเสริมคนดีมีคณุธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต	ไปประกอบพิธีฮัจญB ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล�งสังเวชนียสถาน 48.0000 46.5510 34.1489 12.0000 0.4021 15. โครงการส�งเสริมและพัฒนาทักษะด	านกีฬาและนันทนาการ 35.0000 27.6705 27.2685 0.0320 0.3700  (อุดหนุน) - 2.8895 2.8895 - -  รายการ เครื่องเล�นสนาม 37 ชุด (ลงทุน) - 4.4400 - 4.3956 0.0444 16. โครงการส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา 5.2690 5.2690 5.2291 - 0.0400 17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ�มชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี) 2.0400 2.0400 1.8105 - 0.2295 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) รายการ งบประมาณพ.ร.บ. งบประมาณ ท่ีได'รับจัดสรร เบิกจ%าย กันเงิน ไว'เบิกเหลื่อมป� งบประมาณ ท่ีไม%ได'เบิก (ส%งคืน)  18. โครงการขยายผลการพัฒนาหมู�บ	าน/ชุมชนเข	มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 37.4630 21.4630 20.1031 - 1.3599  (อุดหนุน) - 16.0000 16.0000 - - 19. โครงการพัฒนาเสรมิสร	างความปลอดภัยและความเข	มแข็งระดับตําบล (ตําบลสันติธรรม) 263.4100 263.4100 251.8461 0.1575 11.4064 20. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู�บ	าน (พนม.) 255.7492 255.7492 249.0701 - 6.6791 ** ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไปราชการต�างประเทศช่ัวคราว - 3.4790 1.4490 - 2.0300 ** กิจกรรมส�งเสริมการทําเกษตรผสมผสานการปลูกไผ�เศรษฐกิจพืชแห�งอนาคต ในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 (อุดหนุน) - 23.9680 23.9680 - - โครงการเสริมสร	างความสัมพันธ7 และความเข	าใจท่ีดี 503.2532 503.2532 452.5191 12.1339 38.6002 งบรายจ%ายอ่ืน 503.2532 503.2532 452.5191 12.1339 38.6002 21. โครงการการประชาสัมพันธBเพ่ือสร	างความเข	าใจและสร	างทัศนคติท่ีดีในการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 37.0000 37.0000 26.4380 4.8418 5.7202 22. โครงการค�ายกีฬาเสริมสร	างความเข	าใจจังหวัดชายแดนภาคใต	 10.0000 9.4864 9.2700 - 0.2164  (อุดหนุน) - 0.5136 0.5136 - - 23. โครงการสานสมัพันธBสร	างความเข	าใจภายในและต�างประเทศ 20.0440 20.0440 13.9503 0.4980 5.5957 24. โครงการสร	างความเข	าใจต�อนโยบายการแก	ป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 14.2560 14.2560 13.8697 - 0.3863 25. โครงการขับเคลื่อนการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมในการแก	ไขป=ญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	  50.0000 50.0000 49.8793 - 0.1207 26. โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมและเสรมิสร	างความเข	มแข็งให	กับเครอืข�าย ภาคประชาสังคม องคBกรเอกชน และภาคประชาชน 15.0000 4.7280 0.7773 - 3.9507  (อุดหนุน) - 10.2720 9.7563 - 0.5157 27. โครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู�การปฏิบัติอย�างเป/นรูปธรรม 18.8000 13.4091 5.5798 - 7.8293  (อุดหนุน) - 5.3909 4.9788 - 0.4121 28. โครงการสนับสนุนกลุ�มผู	ร�วมสร	างสันติสุขในระดับอําเภอ 10.0000 8.0520 0.7258 - 7.3262 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) รายการ งบประมาณพ.ร.บ. งบประมาณ ท่ีได'รับจัดสรร เบิกจ%าย กันเงิน ไว'เบิกเหลื่อมป� งบประมาณ ท่ีไม%ได'เบิก (ส%งคืน)  (อุดหนุน) - 1.9481 1.9481 - -        29. ค�าใช	จ�ายในการช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับผลกระทบสืบเน่ืองจากเหตุการณBความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	 280.0000 270.9550 262.4775 6.6201 1.8574  (อุดหนุน) - 9.0450 9.0450 - - 30. โครงการฝXกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ	าหน	าท่ีรัฐและบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานในการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 18.4149 18.4149 17.9420 - 0.4729 31. โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต	 29.7383 19.7665 15.3959 0.1740 4.1966  (อุดหนุน) - 9.4723 9.4723 - -  (ลงทุน) - 0.4995 0.4995 - -                                        เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	อย�างเป/นระบบ และมีเอกภาพ พัฒนาการบริหารจัดการท่ีมุ�งบูรณาการภารกิจงานท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยน	อมนําศาสตรBของพระราชามาเป/นแนวทาง ยึดม่ันในหลักสันติวิธี ท่ีได	รับการสนับสนุนจากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข	อง   ท้ังในและนอกภาครัฐ มุ�งขจัดเง่ือนไขท่ีเป/นภัยคุกคามต�อสถานการณBในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 สร	างความเข	าใจต�อสถานการณBความเป/นจริงท่ีเกิดข้ึนต�อสังคมอย�างถูกต	อง เน	นการสร	างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน ส�งเสริมอํานวยความยุติธรรมและช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับผลกระทบอย�างท่ัวถึง เป/นธรรม รวมท้ังขยาย      แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต' วัตถุประสงค< ผลสัมฤทธิ์ 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ เสริมสร	างความรัก ชาติ ศาสนB กษัตริยB ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท	องถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต	 ภายใต	 สังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข	มแข็ง    1) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน    โดยเฉพาะการปFองกันมิให	เกิดเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ี 8 เมืองหลัก รวมท้ังได	รับการอํานวยความยุติธรรม และได	รับการช�วยเหลือเยียวยากรณีเป/นผู	ได	รับผลกระทบจากเหตุการณBความไม�สงบอย�างท่ัวถึง ทันต�อเหตุการณB      ด	วยความเป/นธรรมและเท�าเทียม   2) พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	ได	รับการพัฒนาทางด	านเศรษฐกิจให	มีการเติบโตเป/นลําดับ ประชาชนได	รับการเสริมสร	างอาชีพท่ีม่ันคง โครงสร	างพ้ืนฐานได	รับการพัฒนาต�อเนื่อง   3) ประชาชนได	รับบริการสาธารณสุข การศึกษา และบริการภาครัฐอย�างท่ัวถึง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให	ดีข้ึน และได	รับการส�งเสริมด	านภาษา ศาสนา ศิลปะ ประวัติศาสตรBท	องถ่ิน วัฒนธรรม            ท่ีสอดคล	องกับอัตลักษณBทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท	องถ่ินของตนเอง และดํารงชีวิต      ได	อย�างมีสันติสุขภายใต	สังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข	มแข็ง   4) ประชาชนชาวไทยและต�างประเทศ สนับสนุนการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	   ตามแนวนโยบายของรัฐบาล   หน%วยงานร%วมขับเคล่ือน   หน%วยงานเจ'าภาพ  1) สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ 2) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 3) ศูนยBอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	 หน%วยงานท่ีเก่ียวข'อง  : จํานวน 14 กระทรวง 50 หน�วยงาน 3 ส�วนราชการไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี   กระทรวง หรือทบวง  และ 1 หน�วยงานขององคBกรอิสระ   เปIาหมาย : เพ่ือลดเหตุการณBรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีตัวชี้วัดเปFาหมาย คือ จํานวนเหตุการณBรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 และ       4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ลดลงไม�น	อยกว�าร	อยละ 30 เปรียบเทียบกับค�าเฉลี่ย 3 ป�ย	อนหลัง   ภายใต	แผนงานฯ ดังกล�าว มีขอบเขตภารกิจงานท่ี ศอ.บต. รับผิดชอบ จํานวน 11 งาน    31 รายการ งบประมาณ 1,703.9421 ล'านบาท รายละเอียด ดังนี้ 1. งานอํานวยความยุติธรรม  งบประมาณ 39.8024 ล	านบาท จํานวน 1 รายการ    โครงการคุ	มครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเป/นธรรมให	กับประชาชน   2. งานเสริมสร'างรายได'ครัวเรือนและความเข'มแข็งเศรษฐกิจชุมชน  งบประมาณ 165.3525  ล	านบาท จํานวน 8 รายการ ดังนี้  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)    1) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและตามรอยพระยุคลบาท    2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห�งชาติ บูโด - สุไหงปาดี    3) โครงการส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค	าและการลงทุน    4) โครงการส�งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล    5) โครงการส�งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ�นใหม�    6) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต	นแบบสามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน    7) โครงการส�งเสริมศักยภาพการท�องเท่ียวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน    8) ค�าชดเชยส�วนต�างเบ้ียประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต	 (อุดหนุน) 3) งานบริการด'านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต'  งบประมาณ 22.6000 ล	านบาท  จํานวน 1 รายการ     โครงการพัฒนาสังคมผู	ด	อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก   4) งานการศึกษาท่ีสอดคล'องกับอัตลักษณ<ในพ้ืนท่ี  งบประมาณ 12.2022 ล	านบาท จํานวน 2 รายการ ดังนี้    1) โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู	ตลอดชีวิต    2) โครงการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต	   5) งานเสริมสร'างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข'มแข็ง  งบประมาณ 404.1096 ล	านบาท จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 1) โครงการส�งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต	 ไปประกอบพิธีฮัจญB      ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล�งสังเวชนียสถาน    2) โครงการส�งเสริมและพัฒนาทักษะด	านกีฬาและนันทนาการ    3) ส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา      4) เงินอุดหนุนแก�องคBกรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต	 (อุดหนุน)    5) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ�มชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต	     6) งานเสริมสร'างหมู%บ'านชุมชนให'เข'มแข็ง  งบประมาณ 556.6222  ล	านบาท  จํานวน 3 รายการ ดังนี้    1) โครงการขยายผลการพัฒนาหมู�บ	าน/ชุมชนเข	มแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 2) โครงการพัฒนาเสริมสร	างความปลอดภัยและความเข	มแข็งระดับตําบล         (ตําบลสันติธรรม)    3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู�บ	าน (พนม.)   7) งานสร'างความเข'าใจของประชาชนในและนอกพ้ืนท่ี  งบประมาณ  47.0000 ล	านบาท  จํานวน 2 รายการ ดังนี ้1) โครงการการประชาสัมพันธBเพ่ือสร	างความเข	าใจและสร	างทัศนคติท่ีดีในการแก	ไข      ป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)    2) ค�ายกีฬาสร	างความเข	าใจ    8) งานความเข'าใจของหน%วยงาน/องค<กรต%างประเทศ  งบประมาณ  99.3000 ล	านบาท  จํานวน 4 รายการ ดังนี ้   1) โครงการสานสัมพันธBสร	างความเข	าใจภายในและต�างประเทศ    2) โครงการสร	างความเข	าใจต�อนโยบายการแก	ป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	    3) โครงการขับเคลื่อนการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมในการแก	ไขป=ญหา             และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	    4) โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมและเสริมสร	างความเข	มแข็งให	กับเครือข�าย        ภาคประชาสังคม องคBกรเอกชน และภาคประชาชน   9) งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย'งโดยสันติวิธี  งบประมาณ 28.8000 ล	านบาท จํานวน 2 รายการ ดังนี ้   1) โครงการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู�การปฏิบัติอย�างเป/นรูปธรรม    2) โครงการสนับสนุนกลุ�มผู	ร�วมสร	างสันติสุขในระดับอําเภอ   10) งานช%วยเหลือเยียวยาผู'ได'รับผลกระทบฯ  งบประมาณ 280.0000 ล	านบาท  จํานวน 1 รายการ ดังนี ้   1) ค�าใช	จ�ายในการช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณB     ความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	   11) งานพัฒนาทักษะ จนท. ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต'  งบประมาณ 48.1532 ล	านบาท  จํานวน 2 รายการ ดังนี ้   1) โครงการฝXกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ	าหน	าท่ีรัฐและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน     ในการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	    2) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต	           พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (6)         ให	 ศอ.บต. คุ	มครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเป/นธรรมแก�ประชาชน โดยการรับเรื่องราวร	องทุกขB ให	ความช�วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข	อง รวมท้ังตรวจสอบและแก	ไขป=ญหาพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของเจ	าหน	าท่ีของรัฐ การคุ'มครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเปAนธรรมให'กับประชาชน เป/นแนวทางหนึ่งในการแก	ไขป=ญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	    รากเหง	าของป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 ป=ญหาหนึ่งท่ีมักถูกหยิบยกมาเป/นข	ออ	าง          ในการก�อเหตุรุนแรง ก็คือ “การอํานวยความเปAนธรรม” ศอ.บต. ได	เล็งเห็นถึงป=ญหาดังกล�าว และต	องการ   ผลการขับเคล่ือนงานท่ีสําคัญ 1. งานอํานวยความยุติธรรม 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) จะลบคํากล�าวอ	าง จึงต	องดําเนินการสร	างมาตรฐานในการอํานวยความเป/นธรรมให	กับประชาชน รวมท้ัง     การส�งเสริมให	ประชาชนเข	ามามีส�วนร�วมในการอํานวยความยุติธรรม เพ่ือสร	างความเป/นธรรมในกรณีต�างๆ โดยการ “คลายทุกข<ต'นทาง” ให	แก�ประชาชนผ�านการรับเรื่องร	องทุกขB ร	องเรียน แก	ไขป=ญหา ให	คําปรึกษาและให	ความช�วยเหลืออย�างเป/นธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินการ โดยเฉพาะการดําเนินคดีความม่ันคง ท้ังนี้เพ่ือสร	างความเชื่อม่ันต�อกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาศักยภาพเครือข�ายทุกเครือข�าย ในการนําหลักยุติธรรมสมานฉันทB คลี่คลายความขัดแย	ง หรือระงับข	อพิพาท สามารถใช	กระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเป/นพลังในการเข	าถึงประชาชน ดังนี้ การคุ'มครองสิทธิเสรีภาพและส%งเสริมสิทธิมนุษยชนให'แก%ประชาชน ผ�านกิจกรรม     “คลายทุกขBท่ีต	นทาง” โดยจัดให	มีนักกฎหมายผู	ประสานงานและนักบริการประจําเรือนจําในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 นักกฎหมายอิสลามประจําสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เจ	าหน	าท่ีอํานวยความเป/นธรรมประจําศูนยBดํารงธรรม บุคลากรประจําศูนยBบริการข	อมูลข�าวสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการอํานวยความเป/นธรรมในการคลายทุกขBในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 สรุปผลการรับเรื่องราวร	องทุกขB        เพ่ือนําไปแก	ไขป=ญหา จํานวน  73,112 เรื่อง และสามารถดําเนินการแก	ไขป=ญหาให	ได	รับข	อยุติ 63,727 เรื่อง  การสร'างความเข'าใจเพ่ือการเปล่ียนผ%านกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต' โดยการเตรียมความพร	อมเจ	าหน	าท่ีรัฐในการปรับใช	มาตรา 21 แห�งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ได	ดําเนินการอบรมเจ	าหน	าท่ีท่ีเก่ียวข	อง ได	แก� ตํารวจ ทหาร ปกครอง สํานักงานอัยการ จํานวน 200 คน ลงนามบันทึกข	อตกลงความร�วมมือ (MOU) ระหว�าง ศอ.บต. กับ สํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเป/นการประสานความร�วมมือในภารกิจการอํานวยความยุติธรรม รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภาพงาน    ด	านการบริหารงานยุติธรรมในพ้ืนท่ี และการเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตรBด	านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 (กพต.) เพ่ือลดเง่ือนไขความไม�เป/นธรรม เสริมสร	างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมของรัฐให	กับประชาชน โดยเฉพาะการให	ความช�วยเหลือเยียวยาฟRSนฟูผู	ท่ีได	รับความเสียหาย และได	รับผลกระทบจากการกระทําของเจ	าหน	าท่ีรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณBความไม�สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 จํานวน 220 ราย  การแก'ไขป7ญหาบุคคลไร'สัญชาติ หรือบุคคลไม%มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 รวมถึงประชาชนผู	อาศัยอยู�ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย - มาเลเซีย ซ่ึงสืบเชื้อสาย      มาจากผู	มีสัญชาติไทยแต�อยู�ในสถานะไร	ตัวตนทางทะเบียนราษฎร หรือเป/นบุคคลไร	รัฐ ไร	สัญชาติ โดย ศอ.บต. ได	น	อมนําพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดําเนิน ศอ.บต. เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 ในการช�วยเหลือและแก	ไขป=ญหาสถานะและสิทธิท่ีตกหล�นทางทะเบียนราษฎร ทําให	เกิดความเสมอภาคในด	านสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย สามารถเข	าถึงสวัสดิการของภาครัฐมีความกินดีอยู�ดี ลดป=ญหาความเหลื่อมล้ําของสังคม และนําพาสังคม        สู�ความสันติสุข ภายใต	ความร�วมมือกับกรมการปกครอง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB และสถานกงสุลใหญ�เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง โดยต้ังแต�เริ่มดําเนินโครงการในป� 2560 จนถึงป=จจุบันสามารถดําเนินการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร/ออกบัตรประจําตัวประชาชนแล	ว รวมจํานวน 1,195 ราย แก'ไขป7ญหาประเด็นท่ีเกิดข'อถกเถียงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต' เรื่องการแต%งงาน        (นิกะห<) บุคคลท่ีมีอายุต่ํากว%า 17 ป� โดย “การผลักดันมาตรการปIองกันการแต%งงานของเด็กท่ีนับถือ



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต'” เนื่องจากประชากรส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 เป/นผู	นับถือศาสนาอิสลาม(มุสลิม) ประเทศไทยจึงได	ให	สิทธิและเสรีภาพแก�ประชาชนในการนับถือศาสนา     จึงได	มีการบังคับใช	พระราชบัญญัติว�าด	วยการใช	กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดป=ตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ.๒๔๘๙ ให	ใช	กฎหมายอิสลามว�าด	วยครอบครัวและมรดก แทนบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชยBว�าด	วยการนั้น และป=ญหาการไม�ได	บัญญัติเรื่องอายุข้ันตํ่าในการแต�งงาน จึงเป/นช�องว�างให	ใช	บรรทัดฐานตามประเพณีปฏิบัติท่ียอมรับการแต�งงานของเด็กในหลายกรณี อันเป/นการขัดต�อพระราชบัญญัติการคุ	มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และอนุสัญญาว�าด	วยสิทธิเด็ก ศอ.บต. ได	เล็งเห็นความสําคัญของป=ญหาการแต�งงานก�อนวัยอันควรของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ซ่ึงส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของเด็ก ปhดก้ันโอกาสทางการศึกษา และเพ่ิมความเสี่ยง     เป/นอันตรายต�อสุขภาพของเด็ก รวมท้ังอาจตกเป/นเหยื่อของความรุนแรงและการทารุณกรรมในครอบครัว   โดยได	ร�วมกับสํานักจุฬาราชมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห�งประเทศไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB  เพ่ือผลักดันให	มีมาตรการปFองกันการแต�งงานของเด็กท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 จนมีผลบังคับใช	ในประเทศไทย เพ่ือเป/นการปFองกัน คุ	มครอง การละเมิดสิทธิเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 และให	สอดคล	องกับหลักการศาสนาอิสลาม ตลอดจนพันธะสัญญาต�าง ๆ   ท่ีรัฐบาลไทยได	ร�วมลงนามเป/นภาคี ซ่ึงต	องปฏิบัติตามข	อตกลงระหว�างประเทศ เช�น อนุสัญญาว�าด	วยสิทธิเด็ก     จากการดําเนินงานผลักดันการวางมาตรการทางกฎหมายการแต�งงานก�อนวัยอันควรของเด็กท่ีนับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ของ ศอ.บต. ทําให	เกิดผลลัพธB หลายภาคส�วนได	เห็นความสําคัญ ตระหนักในสภาพป=ญหา และร�วมกันหามาตรการในการปFองกัน คุ	มครอง การละเมิดสิทธิเด็ก     ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 จนเป/นผลให	 สํานักจุฬาราชมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม      แห�งประเทศไทย ประกาศใช	 “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห�งประเทศไทยว�าด	วยการสมรส (นิกะหB) บุคคลท่ีมีอายุต่ํากว�า ๑๗ ป� พ.ศ. ๒๕๖๒” บังคับใช	 ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑  นอกจากนี้ ศอ.บต. ร�วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB จัดต้ังศูนยBประสานงานด	านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต	(ศป.ดส.) หรือ Coordination Center for Women and Children in Southern Border Provinces : CCWC – SBP โดยเม่ือวันพุธท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยB และเลขาธิการ ศอ.บต. ได	ทําพิธีเปhดศูนยBประสานงานด	านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต	 (ศป.ดส.) ณ ศูนยBราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	 จังหวัดยะลา เพ่ือเป/นศูนยBประสานงานและประสานภาคส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข	องท้ังใน          และต�างประเทศ อันเป/นการส�งเสริมภารกิจด	านการปFองกัน การคุ	มครองพิทักษBสิทธิ์ การฟRSนฟูเยียวยาและแก	ไข การพัฒนาศักยภาพของเด็ก สตรี และองคBกรภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนให	เกิดการทํางานด	านเด็กและสตรีอย�างมีส�วนร�วมและเกิดความยั่งยืน         



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)                            การขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและตามรอยพระยุคลบาท  ศอ.บต. ร�วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะหBในพระบรมราชูปถัมภB รัฐสภา และ กองทัพบก       ได	สนับสนุนการก�อสร	างอาคารโรงฝXกอาชีพให	กับโรงเรียนราชประชานุเคราะหB ๓๙ (นราธิวาส) โรงเรียนราชประชานุเคราะหB ๔o (ป=ตตานี) และโรงเรียนราชประชานุเคราะหB ๔๑ (ยะลา) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป/นพระราชกุศลแด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลท่ี 9 โดยน	อมนํายุทธศาสตรBพระราชทาน เข	าใจ เข	าถึง พัฒนา เรื่อง รู	รักสามัคคี และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      เพ่ือขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงคBเพ่ือช�วยเหลือสนับสนุนกลุ�มประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงได	รับผลกระทบจากเหตุการณBความไม�สงบ กลุ�มบุคคลผู	ผ�านการฝXกอบรมจากโรงเรียนสันติสุขโครงการพาคนกลับบ	าน ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส�วนหน	า กลุ�มผู	ด	อยโอกาสทางการศึกษาท่ีประสบกับสาธารณภัย ให	สามารถประกอบอาชีพได	 และเพ่ือเพ่ิมช�องทางการฝXกอาชีพให	แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 และเพ่ือเตรียมความพร	อมของแรงงานในพ้ืนท่ีในการเข	าสู�ประชาคมอาเซียน ซ่ึง ศอ.บต. ได	ดําเนินการโครงการนี้มาแล	ว จํานวน 4 รุ�น (ต้ังแต�ป�งบประมาณ    พ.ศ.2558 - 2561) และในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได	ดําเนินการในรุ�นท่ี 5 มีกลุ�มเปFาหมาย จํานวน 225 2. งานเสริมสร'างรายได'ครัวเรือนและความเข'มแข็งเศรษฐกิจชุมชน  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) คน ซ่ึงหลักสูตรการฝXกอาชีพประกอบด	วย 3 สาขาช�าง คือ ช�างไฟฟFา ช�างซ�อมจักรยานยนตB และ ช�างก�อสร	าง หลักสูตรละ 6 เดือน ฝXกทฤษฎีจํานวน 4 เดือน (560 ชั่วโมง) และฝXกในสถานประกอบการอีก 2 เดือน เพ่ือให	สามารถต�อยอดการประกอบอาชีพต�อไป    จากการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล�าว ต้ังแต�ริเริ่มโครงการจนถึงป�งบประมาณป=จจุบัน จํานวน 5 รุ�น ปรากฏผลสัมฤทธิ์ท่ีเห็นผลเป/นรูปธรรม โดยกลุ�มเปFาหมาย คิดเป/นร	อยละ 46.7 สามารถนําความรู	ท่ีได	จากโครงการต�อยอดสร	างอาชีพ มีงานทํา มีรายได	ท่ีม่ันคง ส�งผลต�อการมีคุณภาพชีวิต    ท่ีดีข้ึน มีเจตคติท่ีดีต�อหน�วยงานของรัฐ และมีส�วนในการร�วมสร	างสันติสุขให	เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต	    การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห%งชาติบูโด-สุไหงปาดี   สืบเนื่องจากกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวBป�า และพันธุBพืช ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด    เขตอุทยานแห�งชาติบูโด-สุไหงปาดี เม่ือ พ.ศ. 2542 ทับซ	อนท่ีดินทํากินของประชาชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี         3 จังหวัด 9 อําเภอ 25 ตําบล 89 หมู�บ	าน ได	แก� จังหวัดนราธิวาส 7 อําเภอ 21 ตําบล 79 หมู�บ	าน     จังหวัดป=ตตานี 1 อําเภอ 2 ตําบล 6 หมู�บ	าน และจังหวัดยะลา 1 อําเภอ 2 ตําบล 4 หมู�บ	าน ประชาชนได	รับความเดือดร	อนกว�า 20,926 ครัวเรือน 23,015 แปลง คิดเป/นเนื้อท่ี 127,612 ไร� ก�อให	เกิดผลกระทบ    ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ กล�าวคือประชาชนไม�สามารถเข	าถือครองท่ีดินของตนเพ่ือทําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตวB ได	ดังเดิม ทําให	ขาดรายได	เพ่ือใช	จ�ายในครัวเรือน เป/นเหตุให	ประชาชนซ่ึงเข	าไปทํากินในท่ีดินเดิมของตนเองก�อนการประกาศเขตฯ ต	องกลายเป/นผู	ลักลอบเข	าไปทํากินในท่ีดินเดิมของตนเอง ภายหลังการประกาศเขตฯ เป/นเหตุให	เกิดเป/นข	อพิพาทกับหน�วยงานรัฐ ส�งผลกระทบต�อความรู	สึกของประชาชน การไม�ได	รับความเป/นธรรม อันอาจเป/นเง่ือนไขให	ฝ�ายตรงข	ามรัฐนําไปเป/นประเด็นในการปลุกระดมประชาชนให	เกิดการต�อต	านรัฐส�งผลกระทบด	านความม่ันคงได	      มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2551 เห็นชอบเรื่องแนวทางการแก	ไขป=ญหาท่ีดิน          3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 ในพ้ืนท่ีบริเวณอุทยานแห�งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยให	หน�วยงานท่ีเก่ียวข	องเร�งรัด       การแก	ไขป=ญหาให	กับประชาชนท่ีได	รับผลกระทบ กว�า 20,926 ครัวเรือน 23,015 แปลง คิดเป/นเนื้อท่ี  กว�า 127,612 ไร� โดยให	 ศอ.บต. ร�วมบูรณาการกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการให	มีความต�อเนื่องจากแผนงาน และโครงการท่ีหน�วยงานของรัฐไม�อาจดําเนินการต�อไปได	 ซ่ึงหากไม�ดําเนินการอาจจะส�งผลเสียต�อการแก	ไขป=ญหาตามยุทธศาสตรBด	านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 ท้ังนี้ เพ่ือให	การแก	ไขป=ญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติบูโด-สุไหงปาดี ดําเนินการไปอย�างมีประสิทธิภาพ        และมีเอกภาพ ศอ.บต. ร�วมกับศูนยBปฏิบัติการอําเภอ บูรณาการเร�งรัดให	เกิดการพิสูจนBสิทธิแปลงท่ีดิน โดยการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีให	มีความชัดเจน สร	างความเข	าใจในพ้ืนท่ีและช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับผลกระทบฯ ดังกล�าว ด	วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส�งเสริมอาชีพตามความต	องการของผู	ได	รับผลกระทบ  ในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม  ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได	ดําเนินการแก	ไขป=ญหาให	กับประชาชน  ท่ีได	รับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานฯ และเขตป�าสงวนแห�งชาติ ทับซ	อนท่ีดินทํากินในพ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ี จํานวน 89 หมู�บ	าน 25 ตําบล 9 อําเภอ ดังนี้   ผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานฯ และเขตปTาสงวนแห%งชาติ  ทับซ'อนท่ีดินทํากิน ครอบคลุมพ้ืนท่ี  จํานวน 89 หมู%บ'าน 25 ตําบล 9 อําเภอ 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) จังหวัด อําเภอ ตําบล นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ/ลุโบะสาวอ/กาเยาะมาตี/ปะลุกาสาเมาะ/บาเระเหนือ    อําเภอยี่งอ ตะปอเยาะ/ลุโบะบายะ/จอเบาะ  อําเภอสุไหงปาดี      ริโก /สากอ/โต!ะเด็ง  อําเภอรือเสาะ รือเสาะออก/ลาโละ/สุวารี/สามัคคี  อําเภอระแงะ บองอ/มะรือโบตก  อําเภอเจาะไอร&อง บูกิต/จวบ  อําเภอสุคิริน เกียร(/ร)มไทร ยะลา อําเภอรามัน จะกว!ะ/เกะรอ ป+ตตานี อําเภอกะพ&อ กะรุบี/ตะโละดือรามัน  โดยมีการส�งเสริมอาชีพตามความต	องการของผู	ได	รับผลกระทบในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม  ดังนี้    1) เสริมสร	างอาชีพและต�อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสนับสนุนงบประมาณดําเนินการให	กับผู	ได	รับผลกระทบฯ ผ�านเวทีประชาคมความต	องการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพท่ีดํารงตนเอง จํานวน 50 กิจกรรม ซ่ึงสามารถต�อยอดและพัฒนาอาชีพผู	ได	รับผลกระทบฯ  รวม 4,343 ราย    2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเปFาหมาย ท่ีได	รับผลกระทบโดยการสนับสนุนงบประมาณผ�านอําเภอ รวม 4,939,500 บาท (267 ครัวเรือนๆ ละ 18,500 บาท) เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณBสําหรับซ�อมแซมท่ีอยู�ให	กับครอบครัวท่ียากจนและครอบครัวคุณธรรม ในเขตอุทยานแห�งชาติบูโด-สุไหงปาดีรวมท้ังกรณี ขอความช�วยเหลือเร�งด�วน ตามเกณฑBท่ีกําหนด   3) เร�งรัดดําเนินการกันพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรออกจากเขตป�าสงวน โดย ศอ.บต. ร�วมกับ    กรมท่ีดิน สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษBท่ี 6 รังวัดท่ีดิน พิสูจนBสิทธิ์ท่ีดินในการแก	ไขรูปแปลงท่ีดินตําแหน�งพิกัด    ให	ตรงกับภูมิประเทศจริง ณ ป=จจุบัน ให	กับประชาชนท่ีได	รับผลกระทบจากการประกาศเขตป�าสงวนและ      เขตอุทยานแห�งชาติบูโด-สุไหงปาดี (พ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานฯ) พ้ืนท่ี 3 อําเภอ นําร�อง ได	แก� อําเภอบาเจาะ อําเภอยี่งอ และอําเภอสุคิริน สามารถดําเนินการได	 1,275 แปลง ประมาณ 7,000 ไร�   การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค'า และการลงทุน  ป=ญหาสถานการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2547 เป/นต	นมา   ได	ทําลายวงจรทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอย�างสิ้นเชิง ดังจะเห็นได	จากอัตราการค	าและการลงทุนในพ้ืนท่ีลดตํ่าลงท่ีสุดของประเทศไทย ส�งผลกระทบท้ังกระบวนการผลิต การแปรรูป และการจําหน�ายสินค	า ท้ังตลาดในพ้ืนท่ี/ต�างภูมิภาค/ต�างประเทศ เกิดผลผลิตตกค	างในพ้ืนท่ีจํานวนมาก นําไปสู�ป=ญหารายได	ท่ีลดลงของประชาชนและรายจ�ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากภาวะเงินกู	ท้ังในและนอกระบบ ศอ.บต. จึงได	มีแนวทางการบูรณาการการทํางานร�วมกันกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต	 ให	ความสําคัญระดับสูงกับการส�งเสริมและสนับสนุน เพ่ือต�อยอด ขยายผล และเติมเต็มการพัฒนาอาชีพด	านเศรษฐกิจฐานรากท่ีสอดคล	องกับวิถีชีวิตประชาชน/ชุมชน รวมท้ังการแก	ไขป=ญหา การระบายสินค	า โดยการเปhดช�องทางการตลาดสินค	าชายแดนใต	ไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจ      โดยส�งเสริมและพัฒนาอาชีพให	กับเกษตรกรไปสู�การรวมกลุ�ม จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ผู	ประกอบการในชุมชนได	รับ



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) การส�งเสริมกระบวนการการพัฒนาสินค	า การแปรรูป รวมท้ัง สร	างช�องทางการกระจายสินค	าและบริการ        ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไปสู�การค	าท้ังตลาดในประเทศ และต�างประเทศ ให	กับกลุ�มนักธุรกิจ กลุ�มวิสาหกิจ กลุ�มเกษตรกร และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ดังนี้    การจัดทําบันทึกข'อตกลงเพ่ือความร%วมมือ (MOU) กับหน%วยงานท่ีเก่ียวข'อง   
� ด'านการศึกษา ระหว�างสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 (มหาวิทยาลัยฟาฎอนียB) และสถาบันการศึกษาเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว�างสถาบัน และเรียนรู	วัฒนธรรมระหว�างประเทศ  
� ด'านเศรษฐกิจ ส�งเสริมการเปYดช%องทางการตลาด เพ่ือกระจายสินค'า ของดีชายแดนใต' โดยลงนามบันทึกข	อตกลงความร�วมมือ (MOU) กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน      การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ<ยางพารา ระหว�างภาคใต	ประเทศไทยกับมลฑลยูนนาน ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหม% เมืองเตียนจง ท่ีแบ�งโซนพ้ืนท่ีมีการพัฒนาธุรกิจท่ีครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจครบทุกด	าน   ท่ีแตกต�างกัน ท้ังอุตสาหกรรมเคมีภัณฑB อิเล็คโทรนิค ผลิตยาชีวภาพ เครื่องกลึง ระบบโลจิสติก รถไฟความเร็วสูง รวมถึง สร'างสัมพันธภาพท่ีดีเปAนเมืองพ่ีเมืองน'องระหว%างประเทศจีนและประเทศไทย การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑBสปาจากพืชสมุนไพร จํานวน 5 รายการ ได	แก� ผลิตภัณฑBครีมขัดผิวข	าวหอมกระดังงา, โลชั่นข	าวหอมกระดังงา,สบู�เหลวข	าวหอมกระดังงา, ครีมนวดผมข	าวหอมกระดังงา และแชมพู  สระผมข	าวหอมกระดังงา เพ่ือสร	างขีดความสามารถของชุมชนและท	องถ่ิน ให	ชุมชนท	องถ่ิน และประชาชนระดับฐานราก สามารถพ่ึงตนเองอย�างยั่งยืน และนําไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ       บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีสอดคล'องกับวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงสนับสนุนระบบบริหารจัดการหมู%บ'าน-ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย 
� พัฒนาหมู%บ'านต'นแบบปศุสัตว<นําร%อง โดยการสนับสนุนป=จจัยการผลิต แม�พันธุBโคให	กับกลุ�มเกษตรกร จํานวน 10 กลุ�มๆ ละ 10 ตัว รวม 100 ตัว เพ่ือเป/นแม�พันธBโคให	กับเกษตรกร           ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 ได	แก� จังหวัดยะลา ป=ตตานี และนราธิวาส เนื่องจากป=จจุบันโคในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 มีไม�เพียงพอต�อความต	องการ ซ่ึงต	องนําเข	าจากนอกพ้ืนท่ี การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ  แม�พันธุBโคให	กับกลุ�มเกษตรกรจึงมีความจําเป/น เพ่ือต�อยอดและพัฒนาอาชีพให	กับกลุ�มเกษตรกรต�อไป  
� นักเรียนต'นแบบครัวโรงเรียนสู%ครัวบ'าน โดยการคัดเลือกกลุ�มตัวแทนนักเรียนจํานวน 45 คน เป/นนักเรียนต	นแบบในการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตามโครงการครัวโรงเรียนสู�ครัวบ	านสู�ชุมชน ให	มีการศึกษาดูงานพัฒนาต�อยอด และขยายผลแนวทางพระราชดําริฯ ครัวโรงเรียนสู�ครัวบ	านสู�ชุมชนเพ่ือเป/นพ้ืนฐานงานอาชีพต�อไป  
� ส�งเสริมการ “พัฒนาสวนยางสู%ฟาร<มเกษตร”เกษตรผสมผสาน        เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการสร	างรายได	ให	แก�เกษตรกร ปรับวิถีฐานรากในระดับครัวเรือน “ให	ประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน” แทนการทําอาชีพเกษตรเชิงเด่ียว มุ�งพัฒนาท่ีฐานรากครัวเรือนและสร	างความเข	มแข็ง       ท่ีชุมชน โดยพัฒนาฟารBมสวนยางพารานําร�อง ตําบลละ 1 แห�ง รวม 282 แห�ง ใน 282 ตําบล สามารถสร	างรายได	ให	เกษตรกรเพ่ิมข้ึน  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)     � ขยายผลโครงการครัวโรงเรียนสู%ครัวบ'าน สร	างนักเรียนในระดับประถมศึกษาต	นแบบท่ีมีความรักในวิชาชีพเกษตร สามารถนําตัวอย�างการทําเกษตรตามแนวทางโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา ไปขยายผลสู�งานเกษตรของครัวเรือนท่ีสามารถใช	เป/นอาหารของครอบครัว เพ่ือนําไปสู�การลดรายจ�าย เพ่ิมรายได	ให	กับนักเรียนและครอบครัวอีกช�องทางหนึ่ง โดยภาครัฐท่ีเก่ียวข	องร�วมมือและพัฒนาให	เป/น “เกษตรกรก	าวหน	า” ผ�านการศึกษาท่ีสนับสนุนการสร	างความรู	 ทักษะ เทคโนโลยีและทัศนคติงานวิชาชีพเกษตร เช�น การจัดสรรทุนสาขาวิชาชีพเกษตรกรรมในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เช�น ทุนสาขาเกษตรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรB และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB เป/นต	น รวมท้ัง          การฝXกประสบการณBท่ีหลากหลายในวิชาชีพเกษตร แก	โจทยBด	วยการลงมือปฏิบัติให	เป/นผลชัดเจนว�า“เกษตรกรไม%จน” โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู	และทดลองปฏิบัติจากศูนยBศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแห�งในประเทศ เพ่ือให	เกิดแนวคิดการพลิกแพลงเกษตรกรรมตามภูมิศาสตรBและภูมิสังคม     โดยป� พ.ศ. 2562 สามารถสร	างนักเรียนได	 10 คนท่ีจะเข	าสู�กระบวนการพัฒนาเต็มระบบและครบวงจร สําหรับการวางแผนการทํางานในระยะต�อเนื่องนี้ จะได	ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณB พิจารณาเปhดตําแหน�งราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือให	นักเรียนเหล�านี้ ได	บรรจุเข	ารับราชการและได	พัฒนาภูมิลําเนาบ	านเกิดให	เต็มกําลังความรู	และความสามารถ 
� ส%งเสริมอาชีพ สร'างรายได' สร'างความม่ันคง แบบไร'รอยต%อ ให	กับ         ผู	มีรายได	น	อย และกลุ�มเยาวชนท่ีอยู�ห�างไกลจากการเข	าถึงโอกาสจากรัฐ จํานวน 90 กลุ�ม ผ�านกิจกรรมส�งเสริมอาชีพ ได	แก� การทําน้ํายาอเนกประสงคBจากเปลือกมะนาว จํานวน 30 ครัวเรือน กลุ�มเยาวชนท่ีอยู�ห�างไกลจากการเข	าถึงโอกาสจากรัฐ เพ่ือประกอบอาชีพในลักษณะวิสาหกิจเป/นการทําเกษตรแบบผสมผสาน จํานวน 10 กลุ�ม การทําอาหารผสมครบส�วนจากเปลือกทุเรียนให	กับกลุ�มวิสาหกิจและกลุ�มเกษตรกร 4 กลุ�ม  จํานวน 80 ราย  
� ยกระดับวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค'า  OTOP (One Tambon                    One Product : OTOP) ในจังหวัดชายแดนภาคใต	 จํานวน ๗๔๙ แห�ง โดย ศอ.บต. เป/นศูนยBกลางประสานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี) เพ่ือนํางานวิจัย สู�การปฏิบัติ ประสานภาคเอกชนและผู	ประกอบการ เพ่ือวางระบบการตลาดท่ียั่งยืน โดยการจัดต้ังเป/นวิสาหกิจชุมชนท่ีเข	มแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาการผลิต       ท่ีได	คุณภาพ โดยอย�างน	อยต	องได	มาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานจากสํานักงานอาหารและยา (อย.) อาทิ : วิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องแกงครูสุดใจ ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ    จังหวัดนราธิวาส สามารถผลิตเครื่องแกงท่ีมีมาตรฐานผ�านการรับรองจาก อย. จําหน�ายไปท่ัวประเทศ ขยายผลไปสู�การปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนและโรงเรียนวิสาหกิจสถานศึกษา เพ่ือใช	เป/นวัตถุดิบหลักของโรงงาน            และสามารถประหยัดต	นทุนในการนําเข	าสมุนไพรจากนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงมีมูลค�าป�ละหลายล	านบาท ทําให	นักเรียนในโรงเรียน และชุมชนมีรายได	ให	กับกลุ�มของตนเองป�ละไม�น	อยกว�า ๑๔๐,๐๐๐ บาท เป/นการสร	างงาน     สร	างรายได	ให	กับชุมชนในพ้ืนท่ีได	 ส�งผลให	ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพารา ตําบลถํ้าทะลุ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป/นกลุ�มเกษตรท่ีดําเนินกิจกรรม ต้ังแต�รวบรวมน้ํายางสดมาแปรรูปเป/นยางแผ�นรมควัน แล	วนํามาสู�การแปรรูปเป/นผลิตภัณฑBยาง เป/นการดําเนินการต้ังแต� ต	นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพ่ือเพ่ิมมูลค�ายางพารา      ให	สูงข้ึน โดย ศอ.บต. ได'สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเศรษฐกิจให'แก%เกษตรกรชาวสวนยางพารา    เม่ือป� พ.ศ. 2559 โดยการปรับรูปแบบให	เกษตรกรมีรายได	เพ่ิมมากข้ึนจากการแปรรูปผลิตภัณฑBยางพารา  ด	วยกระบวนการทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยผลิตภัณฑBยางพาราท่ีแปรรูปนั้น อาทิ การทําพ้ืนสนามฟุตซอล       แผ�นปูพ้ืนท่ีท่ัวไปสําหรับศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก แผ�นสุขภาพ และทําเม็ดยางสําหรับปูพ้ืนลู�วิ่ง ส�วนของตลาดส�งออก



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) นั้นจะมีหน�วยงานราชการ เช�น อบต.ในพ้ืนท่ีเข	ามาติดต�อ นอกจากนี้ ก็ยังมีบริษัทเอกชนติดต�อ เข	ามาเช�นกัน       ซ่ึงเป/นการสร	างรายได	ให	แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑBยางพารา บ	านถํ้าทะลุแห�งนี้       จะมีน้ํายางพาราสดท่ีเกษตรกร และกลุ�มสมาชิกนํามาส�งต�อวัน เฉลี่ยประมาณ 8,000 กิโลกรัมต�อวันซ่ึงราคาท่ีทางโรงงานได	รับซ้ือก็สูงกว�าพ�อค	าคนกลางท่ีรับซ้ืออยู�ในพ้ืนท่ี ถือเป/นการสร	างรายได	ให	แก�เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต และพ้ืนท่ีใกล	เคียงได	เป/นอย�างดี : วิสาหกิจชุมชนประมงชายฝ7_ง ตําบลท%ากําชํา อําเภอหนองจิก จังหวัดป=ตตานี สมาคมชาวประมงพ้ืนบ	านจังหวัดป=ตตานี” ดําเนินกิจกรรมด	านอนุรักษBและฟRSนฟูทรัพยากรชายฝ=�ง เช�น การจัดทําซ้ังปะการังเทียมแบบพ้ืนบ	าน การปล�อยพันธุBสัตวBน้ําและปFองปรามการทําประมง          ท่ีผิดกฎหมายเพ่ือเป/นการฟRSนฟูทรัพยากรทางทะเลให	เกิดความอุดมสมบูรณBข้ึนอีกครั้ง หลังจากกลุ�มประมงพ้ืนบ	านได	รวมตัวกันอนุรักษBฟRSนฟูทะเล ทําให	ทรัพยากรทางทะเลฟRSนตัวข้ึนอย�างเห็นได	ชัด ทําให	ชาวประมงพ้ืนบ	านสามารถจับสัตวBน้ําได	ในปริมาณมากข้ึน แต�ชาวประมงพ้ืนบ	านไม�ได	มีรายได	เพ่ิมข้ึน รวมท้ังคุณภาพชีวิตก็ไม�ได	ดีข้ึนมากนัก เนื่องจากชาวประมงพ้ืนบ	านไม�สามารถส�งสินค	าสู�ผู	บริโภคโดยตรงได	 และราคาสินค	าสัตวBน้ําถูกควบคุมด	วยกลไกตลาด เพ่ือหาแนวทางท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพ้ืนบ	านจังหวัดป=ตตานีให	ดีข้ึน จึงได	ร�วมมือจัดต้ังเป/น “กลุ�มวิสาหกิจชุมชนโอรังป=นตัย” โดย ศอ.บต. ได'สนับสนุนผลักดันประมงพ้ืนบ'านต'นแบบ “โอรังป7นตัย” ให'เปAนต'นแบบการเกษตรแปรรูป พร'อมผลักดันให'เปAนประมงชายฝ7_งต'นแบบ     เพ่ือเปAนศูนย<กลางแปรรูปสินค'าอาหารทะเล ป=จจุบันมีผลผลิตท่ีมีชื่อเสียง เช�น ปลากุเลาเค็มแปรรูป และอาหารทะเลอ่ืนๆ กว�า ๑๐ ชนิด เป/นท่ีต	องการของตลาดท้ังในและต�างประเทศ มีรายได	ไม�น	อยกว�าป�ละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในป� ๒๕๖๒ ได	ขยายผลในชุมชนชายฝ=�งทะเลอีก ๕๓ ชุมชน จํานวน ๘๖,๐๐๐ ครัวเรือน : วิสาหกิจผลิตกล'วยแปรรูป ตําบลนาประดู% อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป=ตตานี ศอ.บต. ได'สนับสนุนในการเปYดตลาดกระจายสินค'าของดีชายแดนใต' ท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือให	สินค	าท่ีผลิตมีช�องทางการจําหน�ายรองรับเพ่ิมมากข้ึนและมีความแน�นอน ส�งผลให	มีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง เกิดการสร	างงานกว�า ๒๐๐ ครัวเรือน รวมท้ัง การขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ�มเกษตรกร           ให	สามารถเพาะปลูกกล	วยแซมยาง หรือ ปลูกกล	วยในพ้ืนท่ีร	างว�างเปล�าให	เกิดประโยชนBในการเพาะปลูกกล	วยเป/นวัตถุดิบให	กลุ�มเพียงพอต�อการแปรรูป    การปรับระบบ/รูปแบบการให'บริการภาครัฐให'รวดเร็ว คล%องตัว มีประสิทธิภาพ   เนื่องจากพ้ืนท่ีภาคใต	ตอนล�าง ห�างไกลจากศูนยBกลางการปกครองท่ีกรุงเทพมหานคร             ซ่ึงการอนุมัติ อนุญาตในกิจการต�างๆ ส�วนใหญ�ดําเนินการท่ีส�วนกลาง/กระทรวง เพ่ือให	เกิดความรวดเร็ว คล�องตัว โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได	บูรณาการร�วมกับหลายหน�วยงาน จัดตั้งศูนย<ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (One Start One Stop for Development Center : OSOS) ในด	านต�างๆ เช�น ด	านการค	า และการลงทุน สําหรับด	านเด็กและสตรี ได	จัดตั้งศูนย<ประสานงานด'านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต'  ในส�วนด	านการเยียวยา ได	จัดตั้งศูนย<ช%วยเหลือเยียวยาผู'ได'รับผลกระทบจากเหตุการณ<จังหวัดชายแดนภาคใต' เป/นต	น โดยใช	อาคารศูนยBราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เป/นสถานท่ีดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังเพ่ิมรูปแบบการประสานงานและการติดต�อราชการในระบบอิเลคทรอนิกสB เพ่ือให	เกิดความสะดวกกับประชาชน  เร%งขยายพ้ืนท่ีอนุรักษ<และฟ̀aนฟูปTาชายเลน  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวBน้ํารอบอ�าวป=ตตานี โดยเป/นการบูรณาการ         จากหลายหน�วยงาน เช�น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB จังหวัดป=ตตานี สมาคมประมงชายฝ=�ง เป/นต	น         โดย ศอ.บต. เป/นศูนยBกลางในการประสานงานและสนับสนุนนําร�องในเบ้ืองต	น เพ่ิมพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงสัตวBน้ําชายฝ=�ง เป/น “เมืองปูทะเลโลก” รวมท้ังเร�งแก	ไขป=ญหาประมงให	ครบวงจรและยั่งยืน นําร�องการใช	ประโยชนB       ป�าชายเลนเพ่ือฟRSนฟูทรัพยากร และพัฒนาการสร	างงานสร	างรายได	อย�างยั่งยืนโดยการเลี้ยงปูดํา โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได	สนับสนุนงบประมาณให	กับคณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB ในการก�อสร	างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเลในพ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB คาดว�าจะดําเนินการแล	วเสร็จในป� 2563 สําหรับปูดําใช	เวลาเลี้ยงประมาณ ๕ - ๖ เดือน ซ่ึงจากการดําเนินการดังกล�าว คาดว�าจะเกิดการสร	างงานและกระจายรายได	 รวมท้ังเป/นการฟRSนฟู และสร	างความยั่งยืนให	กับระบบนิเวศนBในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	     การปลูกไผ%นําร%องเพ่ือเปAนพืชเศรษฐกิจแห%งอนาคต (ไผ%พลังงาน)    การส�งเสริมปลูกไผ�เศรษฐกิจ พืชทางเลือกใหม�แห�งอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต	 พร	อมพัฒนาวงจรการแปรรูปไผ�ให	เป/นสินค	าและผลิตภัณฑBท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการประสานเชื่อมโยงการแปรรูปไผ�บดอัดเม็ดเป/น “ชีวมวล” ผลิตกระแสไฟฟFาในประเทศเกาหลีใต	 การส�งเสริมดังกล�าว ศอ.บต. ร�วมเป/น      สักขีพยานในการลงนามความร�วมมือระหว�าง ผู	ประกอบการจากประเทศเกาหลีใต	 กับสํานักงานสภาเกษตรกรแห�งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB ในการร�วมมือผลักดันให	ภาคใต	เป/น “เมืองไม'ไผ%แห%งอาเซียน”    โดยมีแผนการดําเนินงานเป/น 2 ส�วน คือ ส%วนท่ี 1 การปลูกไผ�เพ่ือผลิตชีวมวล ปFอนโรงงานผลิตกระแสไฟฟFาในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การขับเคลื่อนงานมีการเชิญตัวแทนเกษตรกรมารับฟ=งเรื่องราวของ “ต	นไผ�”    แต�ละชนิดในภาคใต	ของประเทศไทยและต�างประเทศ กระบวนการปลูก การบํารุงรักษา การให	ผลผลิต               (ลําไผ� หน�อไผ� ฯลฯ) การแปรรูป เป/นต	น เพ่ือให	เกษตรกรสามารถตัดสินใจเลือกพันธุBไผ�ท่ีดีท่ีสุด สอดคล	องกับพ้ืนท่ีและความสามารถของตนเอง และให	มีการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนร�วมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดหาพันธุBไผ�ด	วยตนเอง ภายใต	การกํากับติดตามของคณะทํางานจากสํานักงานสภาเกษตรกรแห�งชาติ        และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี ส%วนท่ี 2 ผลักดันให	 จังหวัดชายแดนภาคใต	 เป/นศูนยBกลาง “การวิจัยและพัฒนา   สายพันธุBไผ�” ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับเป/นพืชพลังงานในชื่อ “Yala Bamboo” โดยเป/นความร�วมมือ          ของมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศซาอุดิอาระเบีย นอกจากวิจัยร�วมกันแล	วจะมีการถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต	นพันธุB (ท้ังการคัดเลือกพันธุBและการผลิตในปริมาณท่ีมาก) เพ่ือปFอนตลาดภายในและต�างประเทศ สําหรับมหาวิทยาลัย          ในพ้ืนท่ี และสถาบันวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณB จะทําหน	าท่ีเป/นหน�วยหลักผลิตต	นพันธBให	กับเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต	 ซ่ึงเชื่อม่ันว�าด	วยสภาพภูมิประเทศ พ้ืนดิน น้ําใต	ดิน สภาพอากาศ                ท่ีเหมาะสม การมีเกษตรกรท่ีมีความต้ังใจ และรักการปลูกไผ� การมีสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีระบบการขนส�งท่ีดีท้ังทางบกและทางทะเล เชื่อม่ันว�าจะสามารถ “สร	างงาน กระจายรายได	” ให	กับประชาชนในพ้ืนท่ี     ได	อย�างกว	างขวาง ยั่งยืน และทําให	พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	เป/น “เมืองไผ�ในภูมิภาค” ได	อย�างแน�นอน นอกจากนี้ การมีสายพันธBไผ�ท่ีดีท่ีสุดไปยังตลาดโลก ไม�ว�าจะเป/นการจําหน�ายต	นพันธB สินค	า และผลิตภัณฑBต�างๆ จาก “ไผ�สายพันธBยะลา” จะทําให	ประชาชนจากท่ัวโลกเข	าใจภาพลักษณBของจังหวัดชายแดนภาคใต	      ในมิติใหม� ท่ีเป/นกลไกสําคัญของการสร	างโลกด	วยการอนุรักษBทรัพยากรและการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า เพ่ิมแหล�งฟอกอากาศ และการลดปรากฏการณBโลกร	อนท่ีเป/นสถานการณBป=จจุบัน ซ่ึงท้ังหมดจะถือเป/นผลงานของเกษตรกร



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) จังหวัดชายแดนภาคใต	ทุกคนท่ีร�วมมือกัน โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได	สนับสนุนงบประมาณดําเนินการให	กับกลุ�มวิสาหกิจชุมชน จํานวน 4 กลุ�ม เกษตรกรเปFาหมาย 855 ราย พ้ืนท่ีดําเนินการ 5,824 ไร�  ภายใต	ความดูและของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ดังนี้   การปลูกไผ%นําร%องเพ่ือเปAนพืชเศรษฐกิจแห%งอนาคต (ไผ%พลังงาน) ป�งบประมาณ 2562 ช่ีอกลุ%ม พ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวนเกษตรกร(ราย) พ้ืนท่ีเปIาหมาย(ไร%) 1. กลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตรเยาวชน       ทายาทเกษตรกรบ	านตะโละ   อําเภอรามัน (โซน 1)   180 890 2.วิสาหกิจชุมชน       ธนาคารต	นไม	กาคือแป  อําเภอรามัน  (โซน 2)   274 1483 3. วิสาหกิจชุมชน        ธนาคารต	นไม	ศรีกาบัง   อําเภอกาบัง อําเภอยะหา 193 63 1347 576 4. วิสาหกิจชุมชน          กลุ�มแม�บ	านเกษตรกรพัฒนาแปรรูปกล	วยหินนังตา อําเภอบันนังสตา อําเภอกรงปhนัง อําเภอเมือง 65 68 70 390 747 391 รวม 913 5824  กิจกรรมเสริมสร'างภาพลักษณ<และส%งเสริมการท%องเท่ียวจังหวัดชายแดนภาคใต'  พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 เป/นเมืองชายแดน มีพ้ืนท่ีติดกับประเทศมาเลเซีย มีความอุดมสมบูรณBของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อมท่ีหลากหลาย ประกอบด	วย พ้ืนท่ีภูเขา ทะเล ท่ีราบ          พ้ืนท่ีชุ�มน้ํา ทะเลสาบ ป�าพรุ ก�อให	เกิดแหล�งท�องท่ีแตกต�างกันออกไป ซ่ึงนอกจากความหลากหลายของแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติแล	ว พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	ยังมีความหลากหลายของผู	คนท่ีประกอบด	วย        ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยจีน ซ่ึงมีความสัมพันธBกันมายาวนานท่ีผูกพันเชื่อมโยง วิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา และชาติพันธุBต�างๆ ก�อให	เกิดทรัพยากรทางการท�องเท่ียวในรูปแบบของงานกิจกรรมประเพณี      จํานวนมาก ซ่ึงกิจกรรมงานประเพณีเหล�านี้ ได	อาศัยความแตกต�างด	านประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อ     มาพัฒนาให	เกิดเป/นกิจกรรมทางด	านการท�องเท่ียว ดึงดูดให	นักท�องเท่ียวเดินทางเข	ามาท�องเท่ียวในแต�ละป�   เป/นจํานวนมาก แต�ภายหลังจากเหตุการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ต้ังแต�ป� 2547 เป/นต	นมา ปริมาณนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยเฉพาะอย�างยิ่งในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 (ยะลา ป=ตตานี นราธิวาส) ได	ลดจํานวนลงไปมาก ศอ.บต. ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง ได	ร�วมกันสร	างภาพลักษณBเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 ให	กลับมาเหมือนเดิมให	ได	โดยเร็ว ดังนี้   � การสะท'อนภาพลักษณ<การท%องเท่ียวของจังหวัดชายแดนภาคใต' ผ�านผู	แทนสาวงามจาก 77 จังหวัด ในการเผยแพร�และบอกเล�าถึงเรื่องราว วัฒนธรรม แหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงามในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	 สร	างภาพลักษณBท่ีดีของพ้ืนท่ี เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียวจากต�างพ้ืนท่ี สามารถกระตุ	น



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ให	เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการท�องเท่ียวของจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	ดีข้ึน และเผยแพร�แหล�งท�องเท่ียวให	เป/นท่ีรู	จักแพร�หลาย     � ส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพด'านการท%องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต' ผ�านกิจกรรมคาราวาน Big-Bike ไทย–มาเลเซีย, การจัดการแข�งขันออฟโรด Southern Thailand 4x4    Off-road Asian Challence 2019, การจัดทําวารสารปริทรรศนBการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม         จังหวัดชายแดนภาคใต	ป�ท่ี 2 จํานวน 2,000 เล�ม เพ่ือเผยแพร�ข	อมูลข�าวสารด	านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 และการดําเนินงานของ ศอ.บต. ภายใต	นโยบายของรัฐบาล ทําให	เกิดเชื่อมต�อการทํางานร�วมกับระหว�าง ศอ.บต. กับประชาชน      ส%งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล   การมุ�งเน	นส�งเสริมธุรกิจ SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยเฉพาะธุรกิจฮาลาล     เป/นกรอบแนวทางหนึ่งท่ีรัฐบาลได	มุ�งพัฒนาเพ่ือต�อยอดธุรกิจฮาลาลในพ้ืนท่ี โดยยึดจุดแข็งท่ีพ้ืนท่ีแห�งนี้      เป/นแหล�งอารยธรรมและมีรากเหง	าความเป/นมุสลิม ประชากรโดยส�วนใหญ� คิดเป/นร	อยละ 85  นับถือศาสนาอิสลาม ศอ.บต. ได	ริเริ่มและส�งเสริมการพัฒนาธุรกิจฮาลาล กําหนดยุทธศาสตรBฮาลาลระดับชาติ                เพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและธุรกิจฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	เป/นรูปธรรม ให	สามารถขยายผลต�อยอดและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันในธุรกิจ SMEs ระหว�างประเทศ โดยผลักดันให	ธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนเป/นจุดเชื่อมโยงระหว�างตลาดสินค	าฮาลาลไทยสู�ตลาดโลก ดังนี้         � จัดตั้งศูนย<อํานวยการบริการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห%งประเทศไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต' ณ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ืออํานวยความสะดวกในการออกตราสัญลักษณBฮาลาลให	แก�ผู	ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	 เพ่ือลดการละเมิดการใช	ตราสัญลักษณBอันเกิด        จากความล�าช	าในการต�ออายุ และเพ่ิมมูลค�าในผลิตภัณฑBใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	 เปhดโอกาสให	ผู	ประกอบการท่ีมีธุรกิจชุมชนสามารถเข	ากระบวนการขอฮาลาลได	ด	วยความรวดเร็ว อํานวยความสะดวกให	ผู	ประกอบการสามารถขอรับรองฮาลาล และใช	เครื่องหมายรับรองฮาลาล และเป/นศูนยBประชาสัมพันธBส�งเสริมและพัฒนาด	านอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	 รวมท้ังเพ่ือเป/นศูนยBประสานงานระหว�างหน�วยงานราชการ และหน�วยงานการรับรองฮาลาลในพ้ืนท่ี เพ่ือสร	างความเข	าใจและความร�วมมือด	านกิจการฮาลาล    ได	อย�างมีประสิทธิภาพ      � พัฒนาเชฟฮาลาลเพ่ือการส%งออก เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท�องเท่ียวและ      การบริการของประเทศไทย โดยในป� 2562 คัดเลือกกลุ�มเปFาหมายจากเยาวชนในพ้ืนท่ี จํานวน 65 คน       � ส%งเสริมและกระจายสินค'าฮาลาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 ณ ท่ีทําการไปรษณียB รวมจํานวน 150 แห�ง ท่ัวประเทศ    ท้ังนี้ ในป� พ.ศ. ๒๕๖๓ ศอ.บต. จะส�งเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	เป/นศูนยBกลางธุรกิจฮาลาล โดยการวางระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาซ่ึงเป/นท่ีต	องการของตลาดในพ้ืนท่ี     และตลาดประเทศเพ่ือนบ	าน โดยการประสานงานกับสํานักจุฬาราชมนตรี จุฬาลงกรณBมหาวิทยาลัย และ



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี กรมการค	าต�างประเทศ กระทรวงพาณิชยB กระทรวงต�างประเทศ ฯลฯ เพ่ือร�วมหารือ กําหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลให	เป/นรูปธรรมโดยเร็ว   การส%งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ%นใหม%    ท�ามกลางสถานการณBโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว และการปรับโครงสร	างของประเทศไปสู�ไทยแลนดB 4.0 เพ่ือหลุดกรอบกับดักรายได	ปานกลาง รวมถึงป=ญหาจากสถานการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ี ยังคงเป/นป=ญหาท่ีทําให	เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีหยุดชะงัก อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีไม�ดีเท�าท่ีควร     แต�ถึงอย�างไรก็ตาม ศอ.บต. ได	มุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี โดยได	เล็งเห็นถึงความสําคัญ  ในการผลักดันให	เกิดนักธุรกิจรุ�นใหม�ในพ้ืนท่ี ซ่ึงในป=จจุบันกลุ�มผู	ประกอบการในสามจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต	 เริ่มเรียนรู	ท่ีจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิม และเข	าสู�การพัฒนาตนเองเป/นนักธุรกิจรุ�นใหม� (Start up) อย�างจริงจัง และการพัฒนานักธุรกิจรุ�นใหม�จะเป/นกําลังหลักในการพัฒนา และส�งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	มีการฟRSนตัวโดยเร็วต�อไป  โดย ศอ.บต. ได	ร�วมกําหนดแผนยุทธศาสตรB “การส�งเสริม Startup/SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต	” ในการดําเนินการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต	น      ท่ีจะเป/นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีสามารถสร	างความแตกต�างและมูลค�าเพ่ิม ก�อให	เกิดการยกระดับศักยภาพทางการแข�งขันในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมของประเทศ            ให	ทัดเทียมสังคมโลก ซ่ึงรูปแบบธุรกิจดังกล�าวสามารถทําซํ้า (Repeatable) และขยายตลาด(Scalable)     เพ่ือสร	างมูลค�าเพ่ิมและเติบโตอย�างก	าวกระโดด (Exponential growth) โดย ศอ.บต. ได	ดําเนินการผลักดันกิจกรรมต�างๆ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจด	วยธุรกิจเริ่มใหม� (Startup) ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย�อม (SME) และตลาด Online โดยร�วมกับหน�วยงานเก่ียวข	อง เช�น กระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี สภานวัตกรรมแห�งชาติ และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี เพ่ือสร	างช�องทางการกระจายสินค	าในพ้ืนท่ีออกสู�ตลาดภายนอก และการสร	างงานให	กับคนรุ�นใหม� ท้ังนี้ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  ศอ.บต. ดําเนินการผลิต บ�มเพาะ และสร	างธุรกิจได	กว�า ๑๓๐ คน สามารถประสบความสําเร็จทางธุรกิจเป/นแรงจูงใจให	กับเยาวชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๓๐ คน   การบริหารจัดการขับเคล่ือนเมืองต'นแบบสามเหล่ียม ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน   จากป+ญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต& ได&สร&างความเสียหายทางด&านทรัพย(สิน คุณภาพชีวิตความเป4นอยู )ของประชาชนในพื้นที่ และความเชื ่อมั่นในการลงทุนของผู&ประกอบการ รัฐบาลภายใต& การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ( จันโอชา จึงมีนโยบายที่สําคัญในการผลักดันโครงการเพื่อเตรียมความพร&อม  ในการรองรับการพัฒนาอย)างเต็มรูปแบบโดยนํามิติเศรษฐกิจมาเป4นแนวทางหลักในการนําสู)การเปลี่ยนแปลงครบวงจร เพื่อสร&างโอกาสครั ้งสําคัญของจังหวัดชายแดนใต&     ผ)านโครงการเมืองต&นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   มีการพัฒนาต&นแบบผ)าน 3 เมือง (เมืองหนองจิก จังหวัดป+ตตานี เป4นเมืองต&นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก&าวหน&าผสมผสาน เมืองเบตง จังหวัดยะลา เป4นเมืองต&นแบบการพัฒนาพ่ึงพาตนเองอย)างยั่งยืน และเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป4นเมืองต&นแบบการค&าชายแดนระหว)างประเทศ) การดําเนินโครงการเชิงบูรณาการ มีเป>าหมายเพ่ือสร&างและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต& ส)งผลให&เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให&กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต& โดยมอบหมายให�ศูนย�อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) เป#นฝ%ายเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการเมืองต�นแบบ สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  การดําเนินการโครงการดังกล�าวสอดคล	องกับนโยบาย และ/หรือข	อสั่งการของรัฐบาล ดังนี้ 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) 1) มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบเป/นหลักการ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ร�วมกับศูนยBอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	 เสนอโครงการเมืองต	นแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	เป/นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ นําร�องในพ้ืนท่ีท่ีมีความพร	อมด	านความม่ันคง ปลอดภัย และกระตุ	นให	เกิดการลงทุน นําไปสู�การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและขยายผลไปยังพ้ืนท่ีใกล	เคียง 2) คําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 ท่ี 4/2559 เรื่องแต�งต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต	นแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน และคําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 ท่ี 6/2560 เรื่อง เพ่ิมเติมองคBประกอบ   ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต	นแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ   ในเชิงบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 ให	เป/นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะอย�างต�อเนื่อง และเกิดผล     เป/นรูปธรรมตามข	อสั่งการของนายกรัฐมนตรี     3) มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2562 ให	มีการขยายผลโครงการเมืองต	นแบบ         “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ไปสู�เมืองต	นแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยให	เป/น “เมืองต	นแบบอุตสาหกรรมก	าวหน	าแห�งอนาคต” เนื่องจากเมืองจะนะเป/นจุดเชื่อมต�อจากภาคใต	ชายแดนกับภาคใต	ตอนกลาง มีเปFาหมายเพ่ือให	เป/นแหล�งผลิตอาหารทะเลแปรรูปและอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม        แห�งอนาคต รวมท้ังการสร	างท�าเรือ เพ่ือขนส�งทางทะเลและการท�องเท่ียว โดย มุ�งเปFาจะให	เป/นประตูท่ี ๓    (3rd Gateway) ของประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรี  1. เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองต	นแบบ “สามเหลี่ยมเศรษฐกิจม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ไปสู�เมืองต	นแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต	นแบบอุตสาหกรรมก	าวหน	าแห�งอนาคต” และการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเฉพาะกิจเมืองต	นแบบฯ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามท่ีศอ.บต. เสนอ     2. ให	 ศอ.บต. กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง ดําเนินการในข้ันตอนต�อไปให	ถูกต	อง ครบถ	วน เป/นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข	อง รวมท้ังให	รับความเห็นของหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องไปพิจารณาดําเนินการต�อไป วัตถุประสงคB : เพ่ือยกระดับการพัฒนา 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ	าย	อย) และให	อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท้ังระบบและครบวงจร เพ่ือให	มีความเข	มแข็งและเป/นกลไกสําคัญ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจองอนุภูมิภาคใต	ตอนล�าง ท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 และภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ	าน เช�น มาเลเซีย สิงคโปรB รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยมุ�งเน	นการลงทุนของภาคเอกชนเป/นสําคัญ    มาตรการ : ศอ.บต. และหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง ได	กําหนดมาตรการต�างๆ เพ่ือจูงใจ ให	ภาคเอกชนไปลงทุนในพ้ืนท่ี เช�น 1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย 2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค�าเบ้ียประกันภัยส�วนต�างอย�างน	อยร	อยละ 50 3) การให	สิทธิประโยชนBทางการคลังและการเงินแก�ภาคธุรกิจ 4) การลดค�าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ     นิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยBและห	องชุด 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)    กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน : แผนงานโครงการ พ.ศ.2562-2566 ประกอบด	วย 5 แผนงานโครงการ ได	แก�  1) การพัฒนาท�าเรือสงขลาแห�งท่ี 2 เป/นท�าเรือน้ําลึกสงขลา        แห�งท่ี 2  2) การวางแผนและลงทุนก�อสร	างโรงไฟฟFา [พลังงานไฟฟFาทางเลือก (Energy Complex)             3) การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  4) การบริหารจัดการด	านน้ําและสิ่งแวดล	อม และ 5) การจัดต้ังกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต	        หน�วยงานท่ีเก่ียวข	องในการขับเคลื่อนโครงการ : หน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง เช�น กระทรวง การคลัง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแห�งชาติ โดยมีประเด็นท่ีจะต	องดําเนินการ               1) ให	กระทรวงการคลังประกาศให	พ้ืนท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป/นคลังสินค	าทัณฑBบน และเขตปลอดอากร รวมท้ังดําเนินการพัฒนาเป/นพ้ืนท่ีศุลกากรเป/นระบบ 2) ให	กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส�วนหน	า กําหนดพ้ืนท่ีปลอดภัยในเมืองต	นแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ดําเนินการในฐานะฝ@ายเลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการเมืองต&นแบบ สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้  1) การอํานวยการคณะอนุกรรมการโครงการเมืองต	นแบบ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การเพ่ือจัดทําแผน และสร	างการรับรู	โครงการเมืองต	นแบบ ณ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป/นการประชุมเพ่ือสร	างการรับรู	และสร	างความเข	าใจ กลไกระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับหมู�บ	าน จํานวน 35 ครั้ง/เวที  ๆละ 100 คน โดยแยกเป/นตําบล ดังนี้    ตําบลนาทับ   อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จํานวน 14 หมู�บ	าน     ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จํานวน  8 หมู�บ	าน     ตําบลสะกอม  อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  จํานวน  9  หมู�บ	าน     2) ผลิตสื่อรายการสารคดีสั้น “การขยายเมืองต	นแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ไปสู�เมืองจะนะ เมืองต	นแบบก	าวหน	าแห�งอนาคต”  เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธB “โครงการฯ ให	สาธารณชนรับรู	และรับทราบ    การส%งเสริมศักยภาพการท%องเท่ียวสามเหล่ียมเศรษฐกิจ ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน    การมุ�งเน	นในส�วนของการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว ศอ.บต. ได	สนับสนุนการพัฒนา      ให	มีแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม� เพ่ือส�งเสริมให	ชุมชนท่ีเก่ียวข	อง มีรายได	จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน โดยพัฒนาแหล%งท%องเท่ียวชุมชน เพ่ือรองรับเมืองแห%งการท%องเท่ียว ภายใต'โครงการเมืองต'นแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง     ม่ังคั่ง ย่ังยืน” ซ่ึงดําเนินการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในอําเภอเบตง จํานวน 2 แหล�ง ได	แก� ชุมชนท�องเท่ียวบ�อน้ําพุร	อนบ	านนากอ และชุมชนท�องเท่ียวหมู�บ	านจีนฮากกา กม.4 ผ�านกิจกรรมสําคัญ ได	แก� การส�งเสริมการจัดทําแผนส�งเสริมการท�องเท่ียวให	กับชุมชน, อบรมมัคคุเทศกBชุมชน จํานวน 70 คน โดยคัดเลือกจากเยาวชนในชุมชน  ส�งผลให	ชุมชนเปFาหมาย ไม�น	อยกว�า 8 ชุมชน มีความพร	อมและมีศักยภาพสามารถยกระดับเป/น



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ชุมชนนําร�องดําเนินการตามเปFาหมายการเป/นชุมชนท�องเท่ียวท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและพัฒนาตนเองได	อย�างยั่งยืน         ชดเชยส%วนต%างเบ้ียประกันภัยทรัพย<สินคุ'มครองภัยก%อการร'าย ภายใต'มาตรการสําหรับ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต'   มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข	อง  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบให	มีมาตรการชดเชยส�วนต�างเบ้ียประกันภัยทรัพยBสินคุ	มครองภัยก�อการร	ายในอัตราระหว�างร	อยละ 0.5 ถึงร	อยละ 2 แก�ผู	ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด	วยจังหวัดยะลา ป=ตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา    ซ่ึงมีระยะเวลาการดําเนินการ 3 ป� (1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552) โดยใช	เงินงบประมาณ       80 ล	านบาทต�อป�  คณะรัฐมนตรีได	มีมติเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 ให	ขยายระยะเวลามาตรการชดเชยส�วนต�างเบี้ยประกันภัยทรัพยBสินคุ	มครองภัยก�อการร	ายดังกล�าว ให	แก�ผู	ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจระหว�างร	อยละ 0.3 ถึงร	อยละ 2 (เดิมชดเชยระหว�างร	อยละ 0.5 – ร	อยละ 2) ออกไปอีกเป/นระยะเวลา 3 ป� (1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2555) โดยใช	เงินงบประมาณป�ละ 20 ล	านบาท  คณะรัฐมนตรีได	มีมติเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 และเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556        ให	ขยายระยะเวลามาตรการชดเชยส�วนต�างเ บ้ียประกันภัยทรัพยBสินคุ	มครองภัยก�อการร	าย ให	แก� ผู	ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ระหว�างร	อยละ 0.3 ถึง ร	อยละ 2 ออกไปอีกเป/นระยะเวลา 2 ป� (1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2557) ซ่ึงในครั้งนี้ กระทรวงการคลังเป/นผู	ทําเรื่องขอขยายระยะเวลาเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี โดยใช	งบประมาณป�ละ 20 ล	านบาท (กระทรวงการคลังเสนอเข	า ครม.)  คณะรัฐมนตรีได	มีมติเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ให	ขยายระยะเวลามาตรการชดเชยส�วนต�างเบ้ียประกันภัยทรัพยBสินคุ	มครองภัยก�อการร	ายดังกล�าว ให	แก�ผู	ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจระหว�างร	อยละ 0.3 ถึง ร	อยละ 2 ออกไปอีกเป/นระยะเวลา 3 ป� (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2560) ใช	งบประมาณป�ละ 20 ล	านบาท ให	 ศอ.บต. เป/นหน�วยงานจัดสรรงบประมาณ (กระทรวงการคลังเสนอเข	า ครม.)  คณะรัฐมนตรีได	มีมติเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ให	ขยายระยะเวลาโครงการช�วยเหลือผู	ประสบภัยจากภัยก�อการร	ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	 ออกไปอีก 3 ป� โดยเริ่มต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้   1) ขยายอัตราการชดเชยส�วนต�างเบ้ียประกันภัย จากเดิมชดเชยส�วนต�างในอัตราระหว�างร	อยละ 0.3-2 เป/นในอัตราระหว�างร	อยละ 0.3 -3 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)    2) สนับสนุนค�าเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรมBประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงาน     ท่ีสถานประกอบการทําประกันภัยให	ชดเชยในอัตราร	อยละ 50 ของค�าเบ้ียประกันภัย ท้ังนี้ เพ่ือเป/นการสร	างความเชื่อม่ันให	แก�ผู	ประกอบการและพนักงานในพ้ืนท่ี  ท้ังนี้ ให	 ศอ.บต. เป/นหน�วยงานจัดสรรงบประมาณป�ละ จํานวน 30 ล	านบาท รวม 3 ป� เป/นจํานวนเงินชดเชยท้ังสิ้น 90 ล	านบาท และได	รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันท่ี 10 เมษายน 2561 เป/นกรอบงบประมาณ ป� 2562 จํานวน 15 ล	านบาท    ผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา (ตุลาคม 2550 – กันยายน 2562)  ข	อมูลสถิติการขอรับเงินชดเชยส�วนต�างเบ้ียประกันภัยทรัพยBสินคุ	มครองภัยก�อการร	ายของผู	ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด	วย จังหวัดยะลา ป=ตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ในป� 2550 – 2562 ดังนี้ ป� พ.ศ. ข'อมูลการขอรับเงินชดเชยฯ จํานวนผู'เอาประกันภัย (ราย) จํานวนเงินชดเชย (บาท) 2550 32 3,679,854 2551 88 8,246,988 2552 85 8,606,216 2553 89 13,473,689 2554 93 17,529,983 2555 129 8,882,106 2556 74 1,746,428 2557 393 26,383,729 2558 278 13,393,784 2559 269 10,822,072 2560 212 7,296,482 2561 272 14,282,800 2562 365 14,779,798 รวม 2,379 149,123,929         



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)             การพัฒนาผู'ด'อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก    จากข	อมูลการสํารวจและจัดทําข	อมูลกลุ�มประชาชนผู	เข	าไปไม�ถึงบริการของรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 เม่ือป� พ.ศ. 2560 ท่ีผ�านมา พบว�ามีประชากรกลุ�มเปFาหมาย มากกว�า 1.5 แสนคน โดยส�วนใหญ� แม	ว�าจะได	รับการสนับสนุนจากรัฐ/หน�วยงาน ท่ีเก่ียวข	องแล	วก็ตาม กลับพบว�าการให	ความช�วยเหลือดังกล�าวเป/นไปในลักษณะ “การสงเคราะหB” ขาดความยั่งยืนในการส�งเสริมและพัฒนา ศอ.บต. จึงได	มี        การบูรณาการหน�วยงานระดับท่ีมีภารกิจทางด	านการพัฒนาสังคม โดยกําหนดแนวทางการช�วยเหลือกลุ�มเปFาหมายซ่ึงอยู�ในพ้ืนท่ีๆ มีโอกาสเกิดเหตุการณBความไม�สงบ และยากต�อการเข	าถึงบริการให	เป/นไปในลักษณะการบริการเชิงรุกมากข้ึน มุ�งเน	นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป/นอยู�ท่ีดีข้ึน เพ่ือให	สามารถดูแล    และช�วยเหลือตนเองได	 และนําไปสู�การดูแลครอบครัวสามารถดํารงชีวิตในสังคมได	อย�างปกติสุข ไม�เป/นภาระของสังคมซ่ึงเป/นการทํางานท่ีสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  ท่ีพระราชทานกระแสพระราชดํารัสให	 ศอ.บต./หน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง เข	าไปดูแลและช�วยเหลืออย�างเต็มท่ีโดยมี   ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้  งานบริการด'านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต' เพ่ือแก'ไขป7ญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีให'ลดลง ขับเคลื่อนสวัสดิการของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	เข	าถึงประชาชนอย�างท่ัวถึง เป/นธรรม โดยเฉพาะกลุ�มเปราะบาง ประกอบด	วย เด็กกําพร	า ผู	สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู	ด	อยโอกาส ผู	ป�วยติดเตียง กลุ�มผู	อยู�ในภาวะพ่ึงพิง และกลุ�มผู	ผ�านการบําบัดและฟRSนฟูยาเสพติด รวมท้ัง ผู	ได	รับผลกระทบจากสถานการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ี มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้      เสริมสร'างฟ̀aนฟูและพัฒนาสังคมผู'ด'อยโอกาส เนื่องจากในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต	 คนพิการและผู	ป�วยติดเตียง (รวมผู	สูงอายุท่ีป�วยติดเตียง) มีจํานวนกว�า ๔๕,000 คน ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีต	องการบูรณาการจากทุกหน�วยงานในสังคม ในเบ้ืองต	น ศอ.บต. ร�วมกับหน�วยงานสาธารณสุขดําเนินการ ดังนี้ 
� ขยายผลโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ "สิริเวชยาน" สู�การบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีห�างไกล เตรียมการจัดทํารถโมบายเคลื่อนท่ี “สิริเวชยาน” ซ่ึงเป/นยานบริการ      ทางการแพทยBท่ีได	รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ	า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3 คัน สนับสนุนให	กับจังหวัดป=ตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพ่ือสนองแนวทางพระราชดําริฯ ในการให	บริการด	านสาธารณสุขแก�ประชาชนในพ้ืนท่ีห�างไกล โดยในห	วงป� ๒๖๕๒ เครือข�ายบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ออกให	บริการผู	ป�วยรวม 1,200 คน 3. งานบริการด'านสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต' 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) � ขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาทุพโภชนาการ ในพ้ืนท่ีพิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิตและบูรณาการแก	ไขป=ญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0–5 ป� และครอบครัวเด็กพิการ สนับสนุนการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชนอย�างยั่งยืน โดยร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม    ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด และ 4 อําเภอของสงขลา กําหนดแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนเพ่ือแก	ไขป=ญหาและกําหนดพ้ืนท่ีนําร�อง เพ่ือให	กลุ�มเปFาหมายซ่ึงเป/นครอบครัวท่ีบุตรมีภาวะทุพโภชนาการ จํานวน 510 ครอบครัว ได	รับการพัฒนาและเลี้ยงดูบุตรอย�างถูกวิธี ให	เด็กได	รับการฟRSนฟูทางสุขภาพอย�างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีพัฒนาการสมวัยท้ังด	านร�างกาย จิตใจ และสติป=ญหา รองรับการพัฒนาประเทศชาติและก	าวทัน         การเปลี่ยนแปลงภายใต	ภาวการณBวิกฤตในยุกตBโลกาภิวัฒนBอย�างม่ันคง สรุปผลการดําเนินงาน เด็กทุพโภชนาการได	รับการฟRSนฟูสุขภาพ 510 คน ครอบครัวเด็กมีความรู	เข	าใจและสามารถดูแลบุตร ขาดสารอาหารได	 510ครอบครัว รวมผู	ได	รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม�น	อยกว�า 1,500 คน     � บูรณาการกิจกรรมร�วมในการแก	ไขป=ญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 "ท%องฟIา พาย้ิม" เพ่ือเพ่ิมประสบการณBเรียนรู	นอกชั้นเรียนจากแหล�งเรียนรู	ท่ีสําคัญ และปลุกจิตสํานึกรักษBธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม โดย ศอ.บต. ร�วมกับบริษัทสายการบินไทยสมายลB บริษัท ปตท. จํากัด และผู	เก่ียวข	อง สานฝ=นเยาวชนผู	ด	อยโอกาส โดยการนํานักเรียนและผู	ปกครอง (แม�) จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 (ป=ตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมจํานวน 50 คน ซ่ึงครอบครัวมีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ได	รับผลกระทบจากสถานการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ี และไม�เคยโดยสารเครื่องบินมาก�อน ไปทัศนศึกษาเรียนรู	 และเก็บเก่ียวประสบการณBนอกชั้นเรียนจากแหล�งเรียนรู	ท่ีสําคัญตลอดจนปลุกจิตสํานึก รักษBธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม ณ จังหวัดเชียงใหม� โดยบริษัทสายการบินไทยสมายลBสนับสนุนค�าโดยสารเครื่องบิน บริษัท ปตท. จํากัด สนับสนุนค�าใช	จ�ายในการจัดกิจกรรม วิทยาลัยปFองกันราชอาณาจักร (วปอําเภอ) สนับสนุนทุนการศึกษา และ ศอ.บต. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนค�าใช	จ�ายในการแถลงความร�วมมือ 
� เตรียมความพร	อมในการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือความม่ันคงทางสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี จชต, และการยกระดับ 1 ตําบล 1 รพ.สต.คุณภาพ เพ่ือขับเคลื่อนงานให	เป/นไปตามนโยบายสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรB ศอ.บต. ด	านทรัพยากรมนุษยB และการยกระดับพ้ืนท่ีนําร�องให	โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) มีศักยภาพในการให	บริการประชาชนอย�างเท�าเทียม ท่ัวถึง เป/นธรรม และเชื่อมโยงการทํางานเพ่ือรองรับการพัฒนาเสริม  ความม่ันคงในพ้ืนท่ีพิเศษ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผู	บริหาร และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด	านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี                3 จังหวัด และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ	าย	อย) ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด กลุ�มเปFาหมาย จํานวน 822 คน      ส%งเสริมและสนับสนุนกลไกการทํางานของหน%วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข'องในพ้ืนท่ีพิเศษประสบป7ญหาความม่ันคง   � ขยายผลสถาบันศึกษาปอเนาะ และศาสนสถานในชุมชน       เพ่ือส�งเสริมการดูแลผู	สูงวัยและคนไร	ท่ีอยู�อาศัยอย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการทํางานร�วมกับสํานักงานการศึกษาเอกชน และสถาบันศึกษาปอเนาะในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีนําร�องจํานวน 16 แห�ง เข	าร�วมโครงการ ซ่ึงสถาบันศึกษาปอเนาะนําร�องต	องเป/นสถานท่ีท่ีสามารถรองรับการดูแลผู	สูงอายุ และคนไร	ท่ีอยู�อาศัยในชุมชน โดย ศอ.บต. ได	กําหนดกลไกการดําเนินงานและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให	เกิดกิจกรรม 4 ด	าน ประกอบด	วย ด	านศาสนาและการศึกษา ด	านสุขภาพ ด	านสิ่งแวดล	อม และด	านการส�งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม โดยได	สนับสนุนงบประมาณให	กับสถาบันศึกษาปอเนาะ ท่ีผ�านการคัดเลือก จํานวน 16 แห�ง ดังนี้  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)       จังหวัดยะลา จํานวน 4 แห%ง ดังนี้        - สถาบันศึกษาปอเนาะพงสาเมาะวิทยา ตําบลบาโร�ะ อําเภอยะหา        - สถาบันศึกษาปอเนาะพงลือแบ ตําบลยะหา อําเภอยะหา        - สถาบันศึกษาปอเนาะอัลอิลามียะหB ตําบลบือมัง อําเภอรามัน                  - สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮัมมาดียะหB ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบันนังสตา        จังหวัดนราธิวาส จํานวน 6 แห%ง ดังนี้       - สถาบันศึกษาปอเนาะวาตอนียะหB ตําบลดุซงยอ อําเภอจะแนะ       - สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลเนศอรB ตําบลบาเระเหนือ อําเภอบาเจาะ       - สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮํามาดีวิทยา ตําบลบางขุนทอง อําเภอตากใบ       - สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ตําบลตะมะยูง อําเภอศรีสาคร       - สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลซอลีฮีน ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง       - สถาบันศึกษาปอเนาะมะอBหัดฟ=จรลุอิสลาม ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอร	อง       จังหวัดป7ตตานี จํานวน 6 แห%ง ดังนี้       - สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะหBอัรเราะหBมานียB ตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธ์ิ       - สถาบันศึกษาปอเนาะสัตยBสามัคคี ตําบลมะนังยง อําเภอยะหริ่ง       - สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลฮาดิษ ตําบลตะบ้ิง อําเภอสายบุรี        - สถาบันศึกษาปอเนาะมะอะฮัดมูฮํามาดียะหB ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ       - สถาบันศึกษาปอเนาะบูดนอิสลามวิทยา ตําบลปะโด อําเภอมายอ        - สถาบันศึกษาปอเนาะมูอาฮัดตัรบียาตุลอิสลามียะหB ตําบลตาลีอายรB อําเภอยะหริ่ง จากข	อมูลสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาสังคมผู	ด	อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุกป� 2562 กลุ�มผู	สูงอายุ (ไร	ท่ีอยู�อาศัย) ได	รับการพัฒนาอาชีพและมีท่ีอยู�อาศัย จํานวน 780 คน   
� พัฒนาศักยภาพกลุ%มวิสาหกิจชุมชนสู%การประกอบอาชีพและ    มีรายได	อย�างยั่งยืน (นําร�อง) โดยบูรณาการทํางานร�วมกับกลุ�มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพโดยเฉพาะ         ด	านการตลาด เพ่ือให	กลุ�มดังกล�าวฯ สามารถกระจายงานด	านการผลิต แปรรูป ให	กับประชาชนท่ีมีรายได	น	อย (ยากจน) เกิดการสร	างงาน สร	างอาชีพ มีรายได	เพ่ิม และมีตลาดรองรับอย�างยั่งยืน โดยได	ดําเนินการจัดการประชุม และลงพ้ืนท่ีคัดเลือกกลุ�มวิสาหกิจนําร�องในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด จํานวน 5 กลุ�ม และเตรียมการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป/นป=จจัยการผลิตให	กับประชาชนท่ีมีรายได	ครอบครัวไม�ผ�านเกณฑB จปฐ. เข	าร�วมโครงการ พร	อมกําหนดเง่ือนไขการสนับสนุน และการดําเนินการร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องในพ้ืนท่ี ส�งผลให	ครอบครัว ประชาชนกลุ�มเปราะบาง(ยากจน/ตกเกณฑB จปฐ.) ได	รับการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ ไม�น	อยกว�า 100 ครอบครัว ซ่ึงกลุ�มผ�านการคัดเลือก มีดังนี้          1. กลุ�มวิสาหกิจกาแฟโบราณอัยเยอรBเวง จังหวัดยะลา          2. กลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ	านกล	วย จังหวัดป=ตตานี          3. กลุ�มวิสาหกิจปลาส	มไฮโซ จังหวัดยะลา          4. กลุ�มวิสาหกิจ HANA SAMA จังหวัดนราธิวาส          5. กล	วยหินแปรรูป ตรานังตา crispy banana Shop จังหวัดยะลา    



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)             � สนับสนุนอุปกรณ<เพ่ือการช%วยเหลือและฟ̀aนฟูสมรรถภาพ         เด็กพิการ สนองแนวพระราชดําริฯ “เก	าอ้ีสุขใจ สู� รองเท	าสั่งตัด” ป�ท่ี 3 เพ่ือฟRSนฟูสภาพเด็กพิการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	ท่ีไม�สามารถทรงตัวนั่งได	 และเด็กท่ีมีพัฒนาการดีข้ึนจนสามารถฝXกเดินได	 ให	สามารถฝXกการ   ทรงตัว มีพัฒนาการด	านการฝXกสมาธิ สามารถเรียนรู	และช�วยเหลือตัวเองได	ดีข้ึน รวมท้ัง จัดกระบวนการในการดูแลเด็กพิการ และครอบครัวอย�างเป/นระบบครบวงจร เพ่ือให	ผู	ปกครอง/ผู	ดูแลได	มีเวลาว�างในการประกอบอาชีพมากข้ึน ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	       สู�การพัฒนาสังคมให	ยืนหยัดได	ด	วยตัวเอง และร�วมพัฒนากับทุกหน�วยงานสู�การเสริมสร	างสังคมไปสู�การพัฒนา           ท่ียั่งยืนต�อไป โดยโดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้     1. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมติดตาม ประเมินเด็กพิการจัดทําเก	าอ้ีสุข ใจ/รองเท	าสั่งตัด เพ่ือฝXกทักษะการวัดโดยนักกายภาพบําบัดในการเตรียมความพร	อม    สู�การลงพ้ืนท่ีเยี่ยม ติดตาม ประเมินเด็กพิการรายเก�า      2. ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมติดตามติดตาม ประเมินร�างกาย และวัดตัวเด็กพิการ เพ่ือจัดทําอุปกรณBช�วยพยุงร�างกาย “เก	าอ้ี สุขใจ” และอุปกรณBช�วยฝXกการเดิน “รองเท	า สั่งตัด”      3. ประชุมการประเมินศักยภาพเด็กพิการ เพ่ือจัดทําอุปกรณB       ช�วยพยุงร�างกาย “เก	าอ้ีสุขใจ” และอุปกรณBช�วยฝXกการเดิน “รองเท	า สั่งตัด” โดยมีกลุ�มเปFาหมาย ผู	พิการรายใหม�   ท่ีต	องประเมินศักยภาพ ณ ศูนยBการศึกษาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	   สรุปผลการดําเนินงาน เด็กพิการท่ีมีความจําเป/นได	รับกายอุปกรณB และเครื่องช�วยความพิการ “เก	าอ่ีสุขใจ สู� รองเท	าสั่งตัด” จํานวน 185 คน   � บูรณาการแก'ไขป7ญหาภัยคุกคามทางสุขภาพของหน%วยงานรัฐและภาคีเครือข%ายของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต' การแพร�ระบาดของโรคหัดในพ้ืนท่ีของจังหวัดยะลา ป=ตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ	าย	อย) ระหว�างวันท่ี         1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ส�งผลให	มีผู	ป�วยโรคหัดกว�า 5,400 ราย และเสียชีวิต 34 ราย ส�วนใหญ�เป/นเด็กอายุตํ่ากว�า 5 ป� ไม�มีประวัติการได	รับวัคซีน หรือได	รับวัคซีนไม�ครบตามเกณฑB และมีภาวะ   ทุพโภชนาการ โดยท่ีผู	ป�วยเข	ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลมีภาวะแทรกซ	อนด	วยอาการปอดอักเสบ คลื่นไส	อาเจียน และอ่ืนๆ สถานการณBโรคดังกล�าวฯ ศอ.บต. ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องในพ้ืนท่ี ประกอบด	วย     กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส�วนหน	า (กอ.รมน. ภาค 4 ส�วนหน	า) สถาบันการศึกษาภาครัฐ ผู	นําศาสนา ผู	นําชุมชน และภาคประชาชน กําหนดแนวทางและขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาอย�างเป/นระบบ    โดยมีเปFาหมายให	พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	เป/น “พ้ืนท่ีปลอดโรคหัดภายในป� 2563” ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะทํางานขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาการแพร�ระบาดของโรคหัด ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 และจัดต้ังศูนยBประสานงานการปFองกันและแก	ไขป=ญหาการแพร�ระบาดของโรคหัดข้ึน รวมถึง ได	รับความร�วมมือจากหน�วยงานทุกภาคส�วนในการรณรงคB ประชาสัมพันธB และสร	างความเข	าใจเก่ียวกับโรคหัดและการรับบริการวัคซีนผ�านสื่อบุคคล วิทยุ และอ่ืนๆ อย�างต�อเนื่อง ส�งผลให	การแพร�ระบาดของโรคมีแนวโน	มลดลง กลุ�มเปFาหมายเข	าถึงการบริการวัคซีนเพ่ิมข้ึน และในเบ้ืองต	น ศอ.บต. จัดกิจกรรมรณรงคBสร	างความเข	าใจเก่ียวกับโรคหัดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยกลุ�มเปFาหมาย ประกอบด	วย ผู	นําศาสนา และอาสาสมัคร



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) สาธารณสุข ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีรณรงคBฯ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จํานวน 7 ครั้ง โดยมีผู	เข	าร�วม จํานวน 1,125 คน  
� อุดหนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนวัสดุทางการศึกษาเพ่ือน	อง       ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยBในพ้ืนท่ีจังหวัดป=ตตานี ผ�านเหล�ากาชาดจังหวัดป=ตตานี ให	กับนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหB 4 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดป=ตตานี จํานวน 45 คน      กิจกรรมการบูรณาการเสริมสร'างความเข็มแข็งและความร%วมมือระหว%างหน%วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือยกระดับการอยู%ร%วมกันภายใต'สังคมพหุวัฒนธรรมสําหรับพ้ืนท่ีพิเศษท่ีได'รับผลกระทบ 
� สนับสนุนบุคลากรวิชาชีพเพ่ือการช%วยเหลือ และฟ̀aนฟูสภาพเด็กพิการในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต' เป/นการสนองแนวพระราชดําริฯ ในการดูแลและฟRSนฟูเด็กพิการทางสมองและ       เด็กพิการท่ัวไป ในความรับผิดชอบของศูนยBการศึกษาพิเศษ 5 จังหวัด ซ่ึงยังขาดแคลน   นักกายภาพบําบัด โดยการจัดให	มีนักกายภาพบําบัด จํานวน 10 อัตรา เพ่ือให	บริการและทํางานเชิงรุกร�วมกับหน�วยงานของจังหวัด ส�งผลให	คนพิการและผู	ป�วยติดเตียง ได	รับการดูแลและฟRSนฟูสภาพ จํานวน 2,300 คน 
�  การพัฒนาศูนย<เด็กกําพร'าต'นแบบนําร%องในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต' สืบเนื่องจากสถานการณBการความรุนแรงในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ส�งผลกระทบต�อชีวิตและทรัพยBสิน ทําให	เด็กตกเป/นเหยื่อของสถานการณBความรุนแรง ประกอบกับป=ญหาทางสังคม เช�น การหย�าร	าง ครอบครัวแตกแยก เด็กถูกทอดท้ิง อันนําไปสู�ป=ญหาสังคมในอนาคต ส�งผลให	มีเด็กกําพร	า เด็กยากจน   และยากไร	ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เพ่ือเป/นการสร	างความเป/นธรรม เท�าเทียม และลดความเหลื่อมทางสังคม ตลอดจนเป/นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ศอ.บต. จึงได	บูรณาการความร�วมมือกับศูนยB/มูลนิธิ/สมาคม ท่ีทําหน	าท่ีดูแล เยาวชน/เด็กกําพร	า เด็กยากจน–ยากไร	 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยให	การสนับสนุนงบประมาณกับองคBกรดังกล�าว เพ่ือเป/นตัวกลางในการพัฒนาและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ�มเด็กกําพร	า โดยมีศูนยBเด็กกําพร	าในความรับผิดชอบ จํานวน 11 แห�ง ประกอบด	วย   1) จังหวัดยะลา 4 แห�ง ได	แก� สมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต	 (ลูกเหรียง), มูลนิธิเพ่ือการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยB, มูลนิธิสงเคราะหBเด็กกําพร	าและการกุศล, บ	านอุ�นไอรัก   2) จังหวัดป=ตตานี 3 แห�ง ได	แก� มูลนิธิบ	านเด็กกําพร	าป=ญญาเลิศ, ศูนยBสงเคราะหBเด็กกําพร	าและเด็กยากจนตันหยง, ศูนยBการเรียนรู	ภาคประชาชน   3)  จั งหวั ดนราธิ ว าส 4 แห� ง  ได	แก�  บ	 าน เ ด็กกําพร	 าและผู	ด	อยโอกาส บ	านโคกกูแว, มูลนิธิเพ่ือเด็กกําพร	า, มูลนิธิอบูฮูรอยเราะหB เพ่ือเด็กกําพร	าและสังคมสงเคราะหB, สถานรับเลี้ยงเด็กกําพร	านิดาฮอัลกัยรียB  ท้ังนี้ ได	มีการจัดกิจกรรมอบรมในประเด็นการสร	างความเข	าใจในการอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให	กับกลุ�มเยาวชน/เด็กกําพร	า เด็กยากจน-ยากไร	 จํานวน 220 คน โดยมุ�งเน	นการเสริมทักษะการเรียนรู	ใน 5 ด	าน ได	แก� ด	านกีฬา, ด	านการศึกษา, ด	านภาษาและการทักทาย 5 ภาษา,        ด	านการเรียนรู	ทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด	านคุณธรรมจริยธรรม ส�งผลให	เด็กกําพร	ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและการสร	างการยอมรับการอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)        การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู'ตลอดชีวิต   สถานการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ได	ส�งผลกระทบด	านการศึกษาทําให	สถานศึกษาบางแห�งไม�สามารถจัดการศึกษาได	เต็มตามศักยภาพ เกิดความเหลื่อมล้ําด	านคุณภาพการศึกษา เยาวชนบางส�วนไม�ได	รับโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะการใช	ภาษาไทยของเยาวชนในพ้ืนท่ีท่ีห�างไกล       กอ.รมน.ภาค 4 สน. จึงได	มีข	อเสนอในประเด็นด	านการพัฒนาการศึกษา ให	เน	นการเรียนการสอนภาษาไทย การสร	างความเข	าใจในพ้ืนท่ี และการสนับสนุนการสร	างงานมวลชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน โดยให	 ศอ.บต. ในฐานะหน�วยงานเจ	าภาพด	านการพัฒนาดําเนินการแก	ไขป=ญหาให	เกิดผลเป/นรูปธรรม ศอ.บต. จึงได	ดําเนินการส%งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู'ทุกมิติ โดยเฉพาะความสามารถด'านภาษาไทย โดยบูรณาการร�วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรB ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน        ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ๑๘ แห�ง ซ่ึง ศอ.บต. ได	จัดหาครูสอนภาษาไทยท่ีมีความรู	 จบการศึกษาด	านภาษาไทยโดยตรง ไปประจําทุกโรงเรียนและมีการฝXกอบรม/ติว เข	มการสอนทุกรูปแบบ ประเมินผล       ทุกระยะ ซ่ึงจากการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ปรากกฎว�ามีพัฒนาการเรียนภาษาไทยท่ีสูงข้ึนอย�างชัดเจน จากเดิมจํานวนนักเรียนอ�านไม�ออกเขียนไม�ได	จํานวน ๕๖ คน คิดเป/นร	อยละ ๓๗.๐๙ หลังจากได	รับ              การสนับสนุนตามโครงการแล	ว ปรากฏว�าจํานวนนักเรียนท่ีอ�านไม�ออกเขียนไม�ได	 ลดลงเหลือ 29 คน         คิดเป/นร	อยละ 19.21     การส%งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต'    การสนับสนุนการเรียนรู	การอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให	กับเด็กปฐมวัย เป/นก	าวย�างแรก ท่ีสําคัญและมีความจําเป/นอย�างยิ่งท่ีจะต	องร�วมกันสรรคBสร	างนวัตกรรม การเรียนรู	ของเด็กให	ถูกต	องเหมาะสม ปราศจากสิ่งมอมเมาทางความคิด โดยเฉพาะการส�งเสริมการเรียนรู	การใช	ภาษาไทยและขนมธรรมเนียมประเพณีไทย ศอ.บต. ในฐานะหน�วยงานสนับสนุนเติมเต็มมิติงานด	านการศึกษาให	กับหน�วยงานด	านการศึกษาในพ้ืนท่ี ร�วมกับองคBกรปกครองส�วนท	องถ่ิน ขับเคลื่อนงานพัฒนาการศึกษาและคุณภาพของศูนยBพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือหนุนเสริมและเติมเต็มให	กับเด็กปฐมวัย ครู ผู	ดูแลเด็ก ผู	ปกครอง และภาคีเครือข�ายท่ีเก่ียวข	อง สังกัดองคBกรปกครองส�วนท	องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการใช'ส่ือส%งเสริมพัฒนาการการเรียนรู'ตามช%วงวัย การใช'ภาษาไทยให'กับเด็กก%อนวัยเรียนและผู'ปกครอง เพ่ือให	สามารถใช	ภาษาไทยได	ท้ังในทักษะ ฟ=ง พูด อ�าน เขียน และปรับรูปแบบการเรียนรู	 ท่ีให	ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู	 และการมีส�วนร�วมของผู	ปกครองและชุมชน จํานวน 60 แห�ง ประกอบด	วย จังหวัดยะลา 12 แห�ง จังหวัดป=ตตานี 17  แห�ง จังหวัดนราธิวาส 25 แห�ง และจังหวัดสงขลา 6 แห�ง โดยได	สนับสนุนงบประมาณให'ศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนาเปAนศูนย<เด็กเล็กนําร%องในการสร'างการเรียนรู'วิถีชีวิตและยอมรับการอยู%ร%วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให'กับเด็กเล็ก โดยใช	การทักทาย และแสดงออกทางการทักทายอย�างน	อย 2 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาพ้ืนถ่ิน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป/นสื่อกลางท่ีเชื่อมโยงให	เด็กเล็ก ครูผู	ดูแลเด็ก ผู	ปกครอง และชุมชนยอมรับสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถอยู�ร�วมกันได	อย�างสงบสุข     4. งานการศึกษาที่สอดคล'องกับอัตลกัษณ<ในพ้ืนที่ 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)     การส%งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต'ไปประกอบพิธีฮัจญ< ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล%งสังเวชนียสถาน  เนื่องจากสถานการณBความขัดแย	ง ความรุนแรง ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ส�งผลโดยตรงต�อการอยู�ร�วมกันในพ้ืนท่ี โดยในส�วนของกลุ�มผู	เห็นต�างพยายามทําลายสังคมพหุวัฒนธรรม     ชี้นําว�ารัฐดูแลหรือให	ความสําคัญเพียงกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็สร	างสถานการณBให	เกิดความสูญเสีย ก�อให	เกิดความหวาดระแวงอย�างต�อเนื่อง ดังนั้น ศอ.บต. จึงจําเป/นต	องเร�งดําเนินการในหลายด	านเพ่ือให	      ทุกกลุ�มคนมีความภาคภูมิใจในความมีอัตลักษณBหรือการดํารงอยู�ในสังคม พร	อมกับการจัดกิจกรรม หรือวางระบบการอยู�ร�วมกัน ลดช�องว�างท่ีอาจทําให	ไม�เข	าใจหรือบาดหมาง หรือหวาดระแวงต�อกัน โดยมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้   � การส%งเสริมวิถีมุสลิม สนับสนุนให	ประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามดําเนินชีวิตได	อย�างปกติสุข สามารถจัดกิจกรรมได	อย�างเต็มท่ี ภาครัฐดูแลสนับสนุนอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม            อาทิ ศอ.บต. ได	สนับสนุนส�งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต	เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญBและ     อุมเราะหB ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยคัดเลือกชาวไทยมุสลิมท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	        ป�ละจํานวน ๑40 คน (ป=ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) ตามหลักเกณฑBท่ีกําหนด โดยกลุ�มเปFาหมายดังกล�าว ได	สานต�อกิจกรรมโดยการนําคุณค�าท่ีได	จากการประกอบพิธีฮัจญB ไปต�อยอดในการช�วยเหลือสังคม รวมถึงการขยายผล โดยการสร	างความเข	าใจเก่ียวกับแนวทางการแก	ไขป=ญหาของรัฐต�อการแก	ไขป=ญหา จังหวัดชายแดนภาคใต	 และเป/นจิตอาสาในการแก	ไขป=ญหาในชุมชน รวมถึงการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน โดยป� พ.ศ. 2562 มีผู	แสวงบุญจากประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัจญB รวมจํานวน ๘,๔๐๐ ราย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมงานเมาลิดกลางแห�งประเทศไทย ฮิจเราะหBศักราช 1440 การอบรมให	ความรู	ด	านการดูแลสุขภาพภายหลังการเข	าสุนัตแก�โต�ะมูเด็ง ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 ประชารัฐร�วมใจสู�เดือนรอมฎอนสันติสุขประจําฮิจเราะหBศักราช 1440                      � การส%งเสริมวิถีพุทธ สนับสนุนให	ประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธดําเนินชีวิตได	อย�างปกติสุข สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาได	อย�างเต็มท่ี ภาครัฐก็ดูแลให	การสนับสนุนเพ่ิมเติม อาทิ ศอ.บต.      ได	สนับสนุนส�งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต	ท่ีนับถือศาสนาพุทธ ไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล�งสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เปFาหมายผู	เข	าร�วมกิจกรรม จํานวน 220 คน      โดยคัดเลือกจากกลุ�มผู	ได	รับผลการทบฯ โดยการเยียวยาจิตใจ กลุ�มผู	สูงอายุท่ีตกอยู�ในภาวะลําบาก           กลุ�มเยาวชน รุ�นใหม�ผู	สนใจกิจกรรมทางศาสนา กลุ�มข	าราชการท่ีปฏิบัติหน	าท่ีใน จังหวัดชายแดนภาคใต	       การส%งเสริมการพัฒนาทักษะด'านกีฬาและนันทนาการ  กีฬาเป/นสื่อของการสร	างความเข	าใจ แสวงหาความร�วมมือ และลดความหวดระแวงระหว�างภาครัฐกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต	 ท้ังยังเป/นกิจกรรมท่ีเสริมสร	างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข	มแข็ง กีฬาจึงเป/นแนวทางการแก	ไขป=ญหาโดยสันติวิธีและมุ�งให	จังหวัดชายแดนภาคใต	มีความปลอดภัย ปราศจากเงือนไขและการใช	ความรุนแรง มีสภาวะแวดล	อมท่ีเอ้ือต�อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย	งโดยสันติสุข ทุกภาคส�วนมีความเข	าใจ ไว	วางใจ และมีส�วนร�วมในการเสริมสร	างสันติภาพ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  5. งานเสริมสร'างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข'มแข็ง  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)    � ส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพด'านการกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต' สนับสนุนการแข�งขันกีฬาทุกประเภทเพ่ือเสริมสร	างสันติสุขใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 อาทิ การแข�งขันฟุตบอล          ชิงถ	วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  “PEA YALA FA CUP” ครั้งท่ี 19 การแข�งขันฟุตบอลระดับยุวชนอายุไม�เกิน 12 ป� “SBPAC Cup” การแข�งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ “SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2019” การแข�งขันยิงธนูพ้ืนเมือง มหกรรมวอลเล�ยBบอล จังหวัดชายแดนภาคใต	 2019 เป/นต	น     � ส%งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต' โดยสนับสนุนอุปกรณBเครื่องเล�นสําหรับสนามเด็กเล�นประจําตําบล จํานวน 37 ตําบล 37 ชุด และกิจกรรมการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดนตรีเพ่ือชุมชน     � ส%งเสริมกิจกรรมเสริมสร'างสังคมพหุวัฒนธรรมเข'มแข็ง      ฟ̀aนฟูชุมชนไทยพุทธถดถอย การฟRSนฟูชุมชนไทยพุทธถดถอย เนื่องจากสถานการณBความไม�สงบท่ีผู	ก�อเหตุรุนแรง มุ�งทําร	ายชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ เพ่ือให	บรรลุเปFาหมาย      การสร	างสังคมเชิงเด่ียวอันจะนําไปสู�การเรียกร	องทางการเมืองต�อไป ด	วยเหตุนี้จึงทําให	ชาวไทยพุทธ ถูกทําร	ายชีวิตและทําลายทรัพยBสินจํานวนมาก ประกอบกับสภาพครอบครัวส�วนใหญ�เป/นครอบครัวเล็ก มีบุตรน	อย และมักไปเรียนต�อไปต�างพ้ืนท่ี ชุมชนชาวพุทธหลายแห�งจึงลดจํานวนประชากร และหลายแห�งกลายเป/นชุมชนร	าง ศอ.บต. ร�วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง จึงได	ฟRSนฟูชุมชนเหล�านี้ข้ึนมาใหม� โดยเน	น     ท่ีชุมชนถดถอย 25 แห�ง เพ่ือแก	ไขการลดจํานวนของชุมชนไทยพุทธในพ้ืนท่ี โดยมีพ้ืนท่ีเปFาหมาย ดังนี้  จังหวัดยะลา ท่ี บ'าน หมู%ท่ี ตําบล อําเภอ 1 สายสรุาษฎรB 3 เข่ือนบางลาง บันนังสตา 2 เนียง 4 เปาะเส	ง เมือง 3 เหมืองลาบู 8 ปะแต ยะหา 4 กาสังใน 6 ตาเนาะปูเต�ะ บันนังสตา 5 หาดทราย 10 ตลิ่งชัน บันนังสตา 6 แบหอ 1 กาลอ รามัน 7 คลองทรายใน 5 ยุโป เมือง 8 ทุ�งยอ 5 ตาเซะ เมือง 9 เหมืองล�าง 5 ตาชี ยะหา 10 ถํ้าทะล ุ 1 ถํ้าทะล ุ บันนังสตา 11 ลําพะยา - ลําใหม� เมือง 12 กม.26 นอก - บันนังสตา บันนังสตา    



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) จังหวัดป7ตตานี ท่ี บ'าน หมู%ท่ี ตําบล อําเภอ 13 ฟาง 3 ตาแกะ ยะหริ่ง 14 ลูกไม	ไผ� 1 ตะโละแมะนา ทุ�งยางแดง 15 โต�ะซูด 6 พิเทน ทุ�งยางแดง 16 เกาะหวาย 3 วัด ยะรัง 17 ตรัง 2 ตรัง มายอ 18 ช�องแมว 4 ละหาร สายบุร ี19 ไร� 6 คอลอตันหยง หนองจิก จังหวัดนราธิวาส 20 ศรีภิญโญ 6 โคกสะตอ รือเสาะ 21 ไอเย็ง 2 ศรีบรรพต ศรีสาคร 22 โต�ะเด็ง 1 โต�ะเด็ง สุไหงปาด ี23 ตาเซะใต	 6 ปะลุร ู สุไหงปาด ีจังหวัดสงขลา 24 ควนหรัน  - เป�ยน สะบ	าย	อย 25 ควนหรันใต	 10 ท�าม�วง เทพา      การส%งเสริมกิจกรรมชาวไทยเช้ือสายจีน เนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีน   เข	ามาต้ังรกรากในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	กระจายในทุกหัวเมืองเป/นเวลานาน (เช�นใน อําเภอเบตง ยาวนาน 150 ป�) ดังนั้น จึงมีความจําเป/นต	องให	การดูแลสนับสนุนให	สามารถดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพได	อย�างปกติสุข รวมท้ังสามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาและทางวัฒนธรรมประเพณีได	อย�างเสรี ในส�วนภาครัฐ            ได	สนับสนุนการจัดกิจกรรมต�างๆ เช�น ในเทศกาลวันตรุษจีน-สารทจีน จัดงานพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ และส�งเสริมการอยู�ร�วมกันได	ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย ศอ.บต. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสําคัญท่ีสําคัญตามเทศกาล มีผู	สนใจเข	าร�วมงานกว�า 5,000 คน                  ส%งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา    “สานใจไทย สู�ใจใต	” เป/นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากดําริของ พลเอกเปรม ติณสูลานนทB           อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได	น	อมนํายุทธศาสตรB “เข	าใจ เข	าถึง พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลท่ี 9   



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทยมาประยุกตBใช	ในการแก	ไขป=ญหาความไม�สงบและความขัดแย	งในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนทB มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษB อุทยานแห�งชาติเขาใหญ� ร�วมกับศูนยB อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	  (ศอ.บต. ) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย หอการค	าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และหน�วยงานท่ีเก่ียวข	อง จัดกิจกรรมนําเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต	ซ่ึงนับถือศาสนาท้ังพุทธ อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ มาทํากิจกรรมร�วมกัน และร�วมใช	ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภBในกรุงเทพมหานคร     และจังหวัดใกล	เคียง แลกเปลี่ยนเรียนรู	ความเป/นอยู� เชื่อมโยงมิติความสัมพันธBกันเป/นเครือข�ายครอบครัวอันจะนําไปสู�ความสมานฉันทBในสังคมไทยในอนาคต    “สานใจไทย สู�ใจใต	” มุ�งส�งเสริม พัฒนา และปลูกฝ=งให	เยาวชนได	เรียนรู	 ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ส�งเสริมบทบาทของเยาวชนในการเป/นกลุ�มผู	นําจิตอาสา ช�วยเหลือและพัฒนาชุมชนร�วมกับทุกภาคส�วน ส�งเสริมให	เป/นคนดี มีความรับผิดชอบ เอ้ือเฟRSอแบ�งป=นรู	จักเสียสละ มีคุณธรรมและจริยธรรม และทําหน	าท่ีดําเนินกิจกรรมให	สอดคล	องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในท	องถ่ิน โดยคํานึงถึงประโยชนBสูงสุดในการพัฒนาเยาวชน เพ่ือร�วมแก	ไขป=ญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได'สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู%ใจใต'” รุ%นท่ี 35 และรุ%น 36 รวมจํานวน 640 คน เพ่ือเพ่ิมทักษะประสบการณBตรงในการเรียนรู	วิถีชีวิตความเป/นอยู�ในสังคมพหุวัฒนธรรม ในการอยู�ร�วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมท่ีอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข และเพ่ือสร	างความสัมพันธBและช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของครอบครัวอุปถัมภB กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยต้ังแต�ป� พ.ศ. 2548 เป/นต	นมา มีเยาวชนเข	าร�วมจํานวน 8,026 คน ซ่ึงในอนาคต กลุ�มเยาวชนเหล�านี้สามารถเป/นตัวแทนเยาวชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ในการเป/นสื่อกลาง เผยแพร�ทัศนคติท่ีดีในการสานต�อการอยู�ร�วมกันภายใต	สังคม  พหุวัฒนธรรมต�อไป    สนับสนุนเงินอุดหนุนแก%องค<กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต'  ตามมติ ครม. เห็นชอบ ตามมติ กพต. ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 3 ก.พ. 2555 ให	สนับสนุนเงินอุดหนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 5 จชต. และคณะกรรมการมัสยิด 2,521 แห�ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสลามประจําจังหวัด อิหม�าม บิหลั่น และกรรมการประจําจังหวัดมัสยิด ใน 5 จชต. รวมจํานวน 37,803 คน เพ่ือร�วมกันขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	เกิดสันติสุขอย�างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาให	มีความเข	าใจ หลักทางศาสนา         ท่ีถูกต	อง สนับสนุนให	ประชาชนฟRSนฟูวิถีชีวิตอัตลักษณBทางศาสนา ส�งเสริมการอยู�ร�วมกันในแนวทางสังคม     พหุวัฒนธรรม และสนับสนุนหน�วยงานภาครัฐในการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยในป� พ.ศ. 2562  ศอ.บต. ได	ส�งเสริมและสนับสนุนให	องคBกรทางศาสนาในพ้ืนท่ี มีเครือข�ายและกลไกในการขับเคลื่อน           การดําเนินงานร�วมกับภาครัฐในการพัฒนาและแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	อย�างยั่งยืน โดยการอุดหนุนองคBกรอิสลามประจําจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	 รวมจํานวน 37,585 คน    การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ%มชาติพันธุ<มานิ (โอรัง อัสลี) จังหวัดชายแดนภาคใต' ในคราวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได	เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 อําเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา เม่ือช�วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงดําริถึง       ความห�วงใยในด	านวิถีชีวิตของกลุ�มชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี) ซ่ึงเป/นกลุ�มคนด้ังเดิมในคาบสมุทรมลายูท่ีอาศัย



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) อยู�ในป�าลึก แต�เนื่องจากสภาพป=จจุบัน ความสมบูรณBของป�าลดลง ส�งผลกระทบต�อการดํารงชีวิตของกลุ�มชาติพันธBดังกล�าว ประกอบกับการระบาดของโรคภัยไข	เจ็บแพร�ระบาดถึงกลุ�มชาติพันธุBมานิ เป/นเหตุให	กลุ�มชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี) บางส�วนต	องมาอาศัยใกล	ๆ ชุมชนพ้ืนราบ ศอ.บต. ได	สนองแนวทางพระราชดําริ ดําเนินการดูแล และช�วยเหลือในด	านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ�มชาติพันธุBมานิ (โอรัง อัสลี) โดยร�วมกับหน�วยงานต�างๆ โดยเฉพาะฝ�ายปกครองในพ้ืนท่ีจัดท่ีพักชั่วคราว จัดทําหนังสือรับรองชั่วคราวเพ่ือความสะดวกในการรักษาพยาบาล ส�งเสริมอาชีพให	กับกลุ�มชาติพันธุBมานิ บ	านนากอ ตําบลอัยเยอรBเวง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จํานวน 1 กลุ�ม 50 คน เพ่ือยกระดับในการสร	างผลิตภัณฑBชุมชนโดยกลุ�มชาติพันธุBมานิ รวมถึงการขับเคลื่อนการจัดทําศูนยBเรียนรู	และพัฒนาคุณภาพชีวิตต	นแบบ (นําร�อง) ในการพัฒนากลุ�มชาติพันธุBมานิ เพ่ือขยายผลต�อในการช�วยเหลือกลุ�มไทยมานิกลุ�มอ่ืนต�อไป ท้ังนี้ เพ่ือมุ�งหวังให	ประชาชนกลุ�มดังกล�าว รู	สึกภาคภูมิในความเป/นคนไทย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยังคงความเป/นอัตลักษณBของชาติพันธุBเดิม                               การขยายผลการพัฒนาหมู%บ'าน/ชุมชนเข'มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  6. งานเสริมสร'างหมู%บ'านชุมชนให'เข'มแข็ง 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) แผนยุทธศาสตรBชาติด	านความม่ันคงในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ.2561–2564    ได	มุ�งผลสัมฤทธิ์ “สภาวะแวดล'อมท่ีเอ้ือต%อการสร'างสันติสุข” สอดคล	องกับวัตถุประสงคB ข	อ 1.2 เพ่ือลดเง่ือนไขท่ีก�อให	เกิดความรุนแรงในพ้ืนท่ี 1.5 เพ่ือให	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และอยู�ในสังคมอย�างปกติสุข และเปFาหมายหลักข	อ 2.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน 2.4 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 สามารถดําเนินชีวิตร�วมกันได	อย�างปกติสุขในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงคณะผู	แทนพิเศษของรัฐบาล ได	เห็นความสําคัญของหมู�บ	านในการพัฒนาและแก	ไขป=ญหา จึงได	มอบหมายให	 ศอ.บต. รับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาหมู�บ	าน/ชุมชน เข	มแข็ง ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน      ศอ.บต. ได	สนับสนุนให	หมู�บ	านเป/นกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐ             สู�การแก	ไขป=ญหาพ้ืนท่ีด	านการพัฒนาสู�ความม่ันคง ให	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน ผ�านโครงการ “ขยายผลการพัฒนาหมู%บ'าน/ชุมชนเข'มแข็ง ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” โดยใช	กระบวนการคัดเลือกหมู�บ	านเปFาหมาย (พ้ืนท่ีเร�งรัดการพัฒนาและพ้ืนท่ีเสริมสร	างการพัฒนาตามท่ี กอ.รมน.กําหนด) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 80 หมู�บ	านในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 และ             4 อําเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา สะบ	าย	อย นาทวี) เพ่ือขยายผลการพัฒนาหมู�บ	าน/ชุมชนเข	มแข็ง ม่ันคง    ม่ังค่ัง ยั่งยืน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑBท่ี ศอ.บต. กําหนด ซ่ึงชุมชนท่ีได	รับการคัดเลือกต	องจัดทําแผนบูรณาการในการพัฒนาหมู�บ	าน จํานวน 80 หมู�บ	าน โดยใช	กระบวนการมีส�วนร�วมจากประชาชนในชุมชนในการร�วมคิด ร�วมกําหนด วางเปFาหมายในการพัฒนาชุมชน/ท	องถ่ินของตนเอง เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนบูรณาการในการพัฒนาหมู�บ	านๆ ละ 200,000 บาท มีการลงนามในบันทึกข	อตกลง (MOU) ระหว�าง ศอ.บต. กับประธานคณะกรรมการหมู�บ	าน จํานวน 80 หมู�บ	าน โดยมีกรอบการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตามกรอบแนวทางท่ี ศอ.บต. กําหนด ตามแผนพัฒนาหมู�บ	านท่ีได	ดําเนินการ จํานวน 4 ด	าน ประกอบด	วย ด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน ด	านเศรษฐกิจ ด	านพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และด	านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ท้ังนี้ เพ่ือมุ�งเน	นให	เกิดการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ทําให	หมู�บ	าน     มีความเข	มแข็งสามารถพัฒนา ลดการพ่ึงพาจากภายนอก โดยมีกลไกของคณะกรรมการหมู�บ	านเป/นส�วนสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพ้ืนท่ี เกิดกระบวนการมีส�วนร�วมเป/นลักษณะจิตอาสา มีกลไกของ ครู ก ครู ข.       ในพ้ืนท่ีคอยสร	างความเข	าใจ แนะนํา เสนอแนะ สะท	อนป=ญหา เชื่อมประสานแนวทางระหว�างประชาชน     ผู	นําในพ้ืนท่ีส�วนราชการในการแก	ไขป=ญหา และสามารถนําไปขยายผลในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีหมู�บ	านเปFาหมาย          การพัฒนาเสริมสร'างความปลอดภัยและความเข'มแข็งระดับตําบล (ตําบลสันติธรรม)  การบูรณาการงานในมิติด	านความม่ันคงและมิติด	านการพัฒนา โดยใช	ฐานของตําบลเป/นศูนยBกลางผ�านกลไกสภาสันติสุขตําบล ซ่ึงมีผู	แทนจากผู	นําท	องท่ี ผู	นําท	องถ่ิน ผู	นําศาสนา ผู	นําตามธรรมชาติ เยาวชน สตรี องคBกรภาคประชาสังคม และหน�วยงานภาครัฐ ร�วมรับฟ=งความคิดเห็น และความต	องการของประชาชน จัดทําเป/นแผนปฏิบัติการตําบล ประกอบด	วย แผนงาน ด	านความม่ันคง ความม่ังค่ัง และความยั่งยืน เสนอความต	องการต�อหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข	องเป/นระดับ ต้ังแต�ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด จนถึง กอ.รมน.ภาค 4 สน. 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) และ ศอ.บต. เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให	หมู�บ	าน/ตําบล มีความรู	ความเข	าใจในการวางแผนรักษาความปลอดภัย และความเข	มแข็งในพ้ืนท่ีตนเอง  โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้   � ส�งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการตําบล โดยให	จัดทําแผนตําบลด	านความปลอดภัยส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนผ�านกลไกสภาสันติสุขตําบลจํานวน 282 ตําบล มีกิจกรรมเกิดข้ึนจํานวน 879 กิจกรรม ประชาชนเข	าร�วมจํานวน 173,125 คน โดยมีกิจกรรมทางเลือกจํานวน         4 กิจกรรม รวม 4 จังหวัด ดังนี้      1) ปรับปรุง ซ�อมแซม จุดตรวจ จุดสกัด จุดรักษาความปลอดภัยหมู�บ	าน/ตําบลในพ้ืนท่ีตลอดจนการแก	ไขป=ญหาในจุดเสี่ยงต�างๆ ให	มีความปลอดภัยยิ่งข้ึนแก�ผู	ปฏิบัติงาน และประชาชน จํานวน 150 กิจกรรม      2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกําลังภาคประชาชน ชุดคุ	มครองตําบล (ชคตําบล) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู�บ	าน (ชรบ.) เพ่ือสนับสนุนสิ่งของ วัสดุอุปกรณBเครื่องใช	ท่ีจําเป/นต�อการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสําคัญ รวมท้ังการสนับสนุนการซักซ	อมแผนเผชิญเหตุ เป/นต	น จํานวน 417 กิจกรรม      3) ฝXกทบทวนกําลังภาคประชาชน กําลังประจําถ่ิน ทุกประเภท และยุทธวิธี จํานวน 198 กิจกรรม      4) สนับสนุนงานแก	ไขป=ญหาเฉพาะหน	า จํานวน 114 กิจกรรม   � พัฒนาคุณภาพชีวิตผู	ผ�านการบําบัดรักษาและฟRSนฟูสมรรถภาพผู	ติดยาเสพติด    ในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 เพ่ือหนุนเสริม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ในการลดกลุ�มเปFาหมายท่ีสุ�มเสี่ยงท่ีจะเข	าไปเป/นแนวร�วม โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู	ผ�านการบําบัดรักษายาเสพติด นําคนดีสู�สังคม มุ�งเน	นให	ผู	ผ�าน  การบําบัดรักษากลับคืนสู�สังคมแบบมีอาชีพรองรับท่ีทําได	จริงและม่ันคง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562              ได	ดําเนินการฝXกอาชีพ โดยใช	หลักสูตร 15 วัน 60 ชั่วโมง จํานวน 7 สาขาวิชา โดยฝXกอบรมวิชาชีพ           รวม 405 คน    � สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เสริมสร	าง    การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน ผ�านกลไกสภาสันติสุขตําบลให	มีความเข	มแข็ง ส�งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี        ตามศักยภาพและความต	องการของประชาชน สร	างงาน สร	างอาชีพ เข	าถึงบริการภาครัฐได	อย�างท่ัวถึงและเป/นธรรม ครัวเรือนมีความเข	มแข็ง ลดการพ่ึงพาจากภาครัฐได	 รองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคต เกิดต	นแบบการพัฒนาท่ียั่งยืน ดําเนินการให	 282 ตําบล มีแผนพัฒนาหมู�บ	าน/ชุมชน และกําหนดเปFาหมายและ                ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี (ป=กหมุด) สร	างตําบลต	นแบบนําร�อง จํานวน 122 ตําบล โดยการบูรณาการหมู�บ	านเข	มแข็ง ชุมชน พหุวัฒนธรรม ชุมชนไทยพุทธถดถอย และเปราะบาง และพ้ืนท่ีสันติสุขขนาดเล็กท่ีมีการพัฒนาและกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีผ�านเกณฑB และสามารถเป/นตําบลต	นแบบการพัฒนา      ให	น�าอยู�และพ่ึงพาตนเองได	 จํานวน 37 ตําบล     การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู%บ'าน (พนม.)  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2550 มอบหมายให	 ศอ.บต. เป/นหน�วยงานหลัก     ในการประสานการปฏิบัติกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องในการแก	ไขป=ญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีหมู�บ	าน/ตําบล โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ และการเพ่ิมรายได	ของประชาชน โดยให	ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ี จํานวน      2,249 หมู�บ	าน ใน 317 ตําบล ของ 44 อําเภอ ใน 5 จังหวัด (นราธิวาส ป=ตตานี ยะลา สตูล และสงขลา) และคณะรัฐมนตรีได	มีมติ เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2552 เห็นชอบแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดน



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ภาคใต	 ป� 2552 - 2555 ให	ขยายพ้ืนท่ีครอบคลุม 2,869 หมู�บ	าน 396 ตําบล ใน 56 อําเภอ 5 จังหวัด นับต้ังแต�ป� 2555 จนถึงป� 2560 และต�อมา ศอ.บต. ได	ปรับพ้ืนท่ีดําเนินการหมู�บ	านเปFาหมายคงเหลือจํานวน      1,970 หมู�บ	าน 282 ตําบล 37 อําเภอ ใน 3 จังหวัด (นราธิวาส ป=ตตานี และยะลา) และ 4 อําเภอ              ของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ	าย	อย) เพ่ือให	เป/นไปตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ.2555 - 2557    ศอ.บต. ได	สนับสนุนหมู�บ	านให	มีความรู	ในการจัดแผนพัฒนาชุมชน หมู�บ	านเข	มแข็ง และลดการพ่ึงพาจากรัฐ สามารถพ่ึงพาตนเองในระดับหนึ่งและพัฒนาให	เกิดการพ่ึงพาตนเองได	ในอนาคต              โดยขับเคลื่อนกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนในระดับหมู�บ	าน และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการในการแก	ไขป=ญหา และสนองความต	องการของประชาชนในพ้ืนท่ีหมู�บ	าน ตามกรอบแนวทางท่ี ศอ.บต. กําหนด ให	ครอบคลุม 5 ด	าน ได	แก� ด	านโครงสร	างพ้ืนฐาน ด	านเศรษฐกิจ ด	านการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต ด	านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล	อม และด	านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี     รวมท้ังสิ้น 2,072 กิจกรรม ซ่ึงการดําเนินการดังกล�าว ส�งผลให	ประชาชนได	รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต         ตามความต	องการของตนเอง และมีความพึงพอใจในการได	เข	าร�วมโครงการ                       การประชาสัมพันธ<เพ่ือสร'างความเข'าใจและสร'างทัศนคติท่ีดีในการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต' พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (16)  กําหนดให	 ศอ.บต. ประชาสัมพันธBนโยบายและการดําเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมท้ังเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป=ญญาท	องถ่ิน เพ่ือสร	างความเข	าใจอันดีแก�คนไทยท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนในการสร	างความเข	าใจท่ีดีต�อประชาชนไทยท้ังใน และนอกพ้ืนท่ี ให	มีความรู	ความเข	าใจ7. งานสร'างความเข'าใจของประชาชนในและนอกพ้ืนที่  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) การดําเนินงานของภาครัฐในการแก	ไขป=ญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	มากยิ่งข้ึน และเปhดช�องทางการสื่อสารให	ประชาชนไทยท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได	มีส�วนร�วมในการแลกเปลี่ยนข	อมูลข�าวสารท่ีเป/นประโยชนBในการแก	ไขป=ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 เป/นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก	ไขป=ญหาความขัดแย	ง โดยสันติวิธี ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส�วนอ่ืนๆ มีความเข	าใจและให	ความร�วมมือกับภาครัฐในการแก	ไขป=ญหาและประเด็นป=ญหาสถานการณBในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ไม�ถูกหยิบยกเข	าสู�เวทีขององคBกรระหว�างประเทศ  โดยมีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้     � ผลิตและเผยแพร�รายการสื่อวิทยุกระจายเสียง และระบบวิทยุออนไลนB          ภาคภาษาไทย จํานวน 13 สถานี และภาคภาษามลายู จํานวน 8 สถานี โดยการประชาสัมพันธBเผยแพร�          ผลดําเนินงานของภาครัฐในการแก&ไขป+ญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต&    � จัดอบรมเครือข�ายนักประชาสัมพันธB จํานวน 4 ครั้ง ได	แก�  1) เสวนาสร	างการรับรู	การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	ไร	รอยต�อ           แก�สื่อมวลชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 กลุ�มเปFาหมายจํานวน 160 คน  2) อบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธB เปFาหมาย จํานวน 56 คน 3) อบรมพัฒนาศักยภาพการนําเสนอข�าวเพ่ือการประชาสัมพันธB              ในยุคดิจิทัล เปFาหมายจํานวน 104 คน  4) อบรมนักพูดเยาวชน จังหวัดชายแดนภาคใต	 สู�ความเป/นเลิศด	าน                        การประชาสัมพันธB เปFาหมาย จํานวน 145 คน   � ผลิตและเผยแพร�สารคดีเชิงข�าว อาทิ  - รายการ "ศอ.บต. การพัฒนาไร	รอยต�อ มิติใหม�การพัฒนาชายแดนใต	"   - รายการ “รอมฎอนการีม ประจําป� 2562” ออกอากาศรายการ โทรทัศนBรอมฎอนการีม ประจําป� 2562 ทางสถานีวิทยุโทรทัศนBกองทัพบก (ททบ.5) จํานวน 25 ตอน       - รายการ "ยิ้มชายแดนใต	" โดยวิธีการจ	างเอกชนผลิตและเผยแพร�สารคดี เชิงข�าวฯ ความยาว 3 นาที จํานวน 23 ตอน  - รายการ "ความก	าวหน	าด	านการพัฒนาเศรษฐกิจ" - รายการ ความก	าวหน	าเสริมการพัฒนาด	านความม่ันคงเพ่ือสันติสุขอย�าง ยั่งยืน  จํานวน 20 ตอน   - รายการสารคดี “แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขับเคลื่อน       การประชาสัมพันธBพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	” โดยผลิตสารคดีความยาว 2 นาที จํานวน 3 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนBช�องหลัก ต้ังแต�เดือน ก.ย.-ตําบลค. 2562   � ผลิตสื่อประชาสัมพันธBสร	างความเข	าใจในการแก	ไขป=ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 ดําเนินการประชาสัมพันธBผลการดําเนินงานของ ศอ.บต. เผยแพร�ข�าวสารการดําเนินงาน   ของ ศอ.บต. ในหนังสือพิมพBส�วนกลางและท	องถ่ิน รวม 5 ฉบับ ๆ ละ 8 ครั้ง  จัดบอรBดประชาสัมพันธBสร	างการรับรู	ผลการดําเนินงานพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต	 จํานวน 8 ปFาย/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง และโปสเตอรBประชาสัมพันธB จํานวน 1 ปFาย/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง  � ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมวิทยุสัญจร ถ�ายทอดเสียงผ�านสถานีวิทยุ ศอ.บต. และระบบออนไลนB ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต	 จังหวัดละ 1 ครั้ง โดยได	จัดกิจกรรมสัญจรแล	ว 5 ครั้ง  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)   กิจกรรมดังกล�าวข	างต	น ทําให	ประชาชนในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ตลอดถึงต�างประเทศ ได	รับรู	ข	อมูลข�าวสารท่ีถูกต	อง มีความรู	 ความเข	าใจ และสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ ทุกภาคส�วนสามารถนําข	อมูลข�าวสารไปเผยแพร�ประชาสัมพันธBในพ้ืนท่ีของตนเอง และบริเวณใกล	เคียงได	ถูกต	องตามความเป/นจริง ส�งผลให	เกิดความร�วมมือ สนับสนุนแนวทางการแก	ไขป=ญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต	 เพ่ือนําสันติสุขกลับคืน  สู�พ่ีน	องประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	         การจัดค%ายกีฬาสร'างความเข'าใจ   กีฬาเป/นสื่อของการสร	างความเข	าใจ แสวงหาความร�วมมือ และลดความหวดระแวงระหว�างภาครัฐกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต	 ท้ังยังเป/นกิจกรรมท่ีเสริมสร	างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข	มแข็ง กีฬาจึงเป/นแนวทางการแก	ไขป=ญหาโดยสันติวิธีและมุ�งให	จังหวัดชายแดนภาคใต	มีความปลอดภัย ปราศจากเงือนไขและการใช	ความรุนแรง มีสภาวะแวดล	อมท่ีเอ้ือต�อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย	งโดยสันติสุข ทุกภาคส�วนมีความเข	าใจ ไว	วางใจ และมีส�วนร�วมในการเสริมสร	างสันติภาพ “ค%ายกีฬาสร'างความเข'าใจ” เป/นส�วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	  โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลุ�มเยาวชน ซ่ึงต้ังเปFาหมาย    ว�าเยาวชนหรือเด็กในพ้ืนท่ีจะต	องเป/นคนดี คนเก%ง และเปAนคนท่ีมีคุณภาพ ส�วนหนึ่งก็คือการพัฒนาทักษะ  ด	านกีฬา ซ่ึง กิจกรรมค�ายกีฬาสร	างความเข	าใจ เป/นกิจกรรมนําร�องของ ศอ.บต. ท่ีจัดข้ึนเพ่ือให	เยาวชนในพ้ืนท่ีมีการพัฒนาศักยภาพด	านการเล�นกีฬาประเภทฟุตบอล โดย ศอ.บต. ได'พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล ผ�านกิจกรรมค�ายพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล โดยคัดเลือกเยาวชนตัวแทนจากการเข	าร�วมกิจกรรมเยาวชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 (จังหวัดยะลา ป=ตตานี และนราธิวาส)  จํานวน 1,000 คน          ให	คงเหลือจํานวน 120 คน เพ่ือทํากิจกรรมแข�งขันทักษะกีฬาฟุตบอลระหว�างค�ายฝXก และเข	าร�วมกิจกรรมเสริมสร	างทัศนคติท่ีดีกับการดําเนินงานของภาครัฐ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู	 ณ สโมสรกีฬาอาชีพในส�วนกลาง (สโมสรฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ดการท�าเรือ FC บางกอกกล�าส และราชบุรีมิตรผล) ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม ระหว�างวันท่ี 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 โดยการจัดกิจกรรมดังกล�าว เพ่ือใช	กีฬาเป/นสื่อในการสร	างความเข	าใจ และเสริมสร	างสังคมพหุวัฒนธรรม ด	วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม สอดคล	องกับความต	องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	ซ่ึงต�อไปในอนาคต ศอ.บต. จะได	สนับสนุนเยาวชน      กลุ�มดังกล�าว ไปสู�นักกีฬาอาชีพต�อไป        การสานสัมพันธ<สร'างความเข'าใจภายในและต%างประเทศ  สภาพเหตุการณBและป=ญหาความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	เป/นป=ญหาความม่ันคง    ของชาติและส�งผลกระทบหลายด	าน ทําให	คนไทยท้ังในและต�างประเทศ กลุ�มประเทศนานาชาติได	รับทราบข	อมูลท่ีไม�ตรงตามความเป/นจริงเก่ียวกับสถานการณBเหตุการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน ศอ.บต.             ได	ร�วมกับกระทรวงการต�างประเทศ ชี้แจงผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก	ไขป=ญหา จังหวัดชายแดนภาคใต	 และสร	างความเข	าใจต�อองคBการระหว�างประเทศ เพ่ือสร	างภาพลักษณB และการแสวงหาความร�วมมือระหว�างประเทศ และท่ีสําคัญคือ ประเด็นป=ญหาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	จะไม�ถูกหยิบยกเข	าสู�เวทีองคBการระหว�างประเทศ เพ่ือแทรกแซงการทํางานของรัฐบาล โดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้  � เสริมสร'างความสัมพันธ<กับประเทศเพ่ือนบ'านและโลกมุสลิม ในการเดินทางเยือนประเทศต�างๆ เพ่ือหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชี้แจงผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก	ไข8. งานความเข'าใจของหน%วยงาน/องค<กรต%างประเทศ  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	ท่ีสําคัญ โดยได	เยือนประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศญ่ีปุ�น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศปากีสถาน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ส�งผลให	มีการสร	างความสัมพันธBอันดีงามกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องต�างๆ ในต�างประเทศท่ีมีบทบาทหลักในการดูแลให	ความช�วยเหลือคนไทยใน จังหวัดชายแดนภาคใต	ท่ีพํานักอยู�ในต�างประเทศ   � ให'การต'อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจําประเทศไทย เพ่ือชี้แจงข	อมูล ข	อเท็จจริงท่ีเก่ียวข	องกับสถานการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ได	แก� คณะผู	แทน สหราชอาณาจักร คณะอัครราชทูตท่ีปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศ คณะเอกอัครราชทูตประเทศมาเลเซีย     องคBกรระหว�างประเทศ ได	แก� คณะ OIC ผู	แทนจากธนาคารโลก (World Bank) ผู	แทนจากองคBการช�วยเหลือเด็กระหว�างประเทศ (Save the Children International) ผู	แทนจากองคBการทุนเพ่ือสหประชาชาติ               ประจําประเทศไทย (UNICEF) คณะ UNDP และคณะ ICR รวมถึงบุคคลสําคัญท้ังในและต�างประเทศ ได	แก� คณะนักธุรกิจจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน สื่อมวลชนตุรกี สื่อมวลชนจากซาอุดิอาระเบีย บริษัท China Energy (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท DUTA KElANA ประเทศมาเลเซีย  � ประสานทุนการศึกษาให'แก%นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต'ในต%างประเทศ ด	านความร�วมมือด	านการศึกษากับมหาวิทยาลัยขององคBกรอิสลามอินโดนีเซีย (Muhammadiyah) โดยมี นักเรียนท่ีสนใจศึกษาต�อทุนฯ จํานวน 50 คน โดยเป/นความร�วมมือระหว�าง ศอ.บต. และองคBกร Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก�นักเรียนไทยมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	ให	ได	ไปศึกษาต�อในคณะ หรือสาขาวิชาต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัยองคBกร Muhammadiyah ท้ัง 13 แห�ง           การสร'างความเข'าใจต%อนโยบายการแก'ไขป7ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต'  การประชาสัมพันธBเชิงรุกมีความสําคัญในการสร	างความเข	าใจ สร	างการรับรู	 ท่ีดี ให	แก�ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ซ่ึงเครือข�ายงานประชาสัมพันธBท่ีเข	าร�วมกิจกรรมเป/นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการเป/นสื่อกลางท่ีนําข	อมูลข�าวสารในเชิงบวก และเรื่องราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ไปเผยแพร�ประชาสัมพันธBให	ประชาชนเกิดความเข	าใจ และมีทัศนคติท่ีดีต�อการดําเนินงานการแก	ไขป=ญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	ของภาครัฐ รวมไปถึงเป/นการสร	างภาพลักษณBท่ีดีให	แก�พ้ืนท่ีต�อไป   โดย ศอ.บต. ได	จัดให	มีบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีมีความเข	าใจในอัตลักษณBและวัฒนธรรม จํานวน 148 ราย ประจําศูนยBบริการต�างๆ ของหน�วยงานรัฐ ประกอบด	วย สํานักงานท่ีดิน โรงพยาบาล               สถานีตํารวจภูธร ศาลจังหวัด สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในพ้ืนท่ี 37 อําเภอในจังหวัดป=ตตานี ยะลา นราธิวาส และ  4 อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ	าย	อย)        เป/นสื่อกลางท่ีนําข	อมูลข�าวสาร ในเชิงบวก และเรื่องราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	           ไปเผยแพร�ประชาสัมพันธBให	ประชาชนท่ัวไปได	รับรู	 และเข	าใจ และเป/นตัวเชื่อมประสานระหว�างหน�วยงานราชการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ทําให	ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดการยอมรับ



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ	าหน	าท่ีรัฐ รวมท้ังเกิดความพึงพอใจในการดําเนินงานของภาครัฐ          และประชาชนมีความเข	าใจต�อนโยบายของรัฐ และสนับสนุนกับการดําเนินงานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน     การขับเคล่ือนการมีส%วนร%วมของภาคประชาสังคมในการแก'ไขป7ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต' สถานการณBในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ได	มีกลุ�มผู	เห็นต�างจากภาครัฐ พยายามบิดเบือนข	อมูลข�าวสาร ข	อเท็จจริง เพ่ือให	ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี รวมท้ังต�างประเทศ หลงเชื่อ ขาดความเชื่อม่ัน เกิดความหวาดระแวงต�อรัฐ ต�อต	านภาครัฐ หันไปสนับสนุนแนวทางของฝ�ายตรงข	าม อันเป/นอุปสรรคต�อการแก	ไขป=ญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 ศอ.บต. เล็งเห็นว�ากลุ�มองคBกรภาคประชาสังคม เป/นองคBกรนอกภาครัฐ ท่ีมีจุดแข็งหลายประการ อาทิ เป/นการรวมกลุ�มคนท่ีมีอุดมการณBเดียวกัน เป/นกลุ�มคนท่ีมีบทบาททางสังคม และสามารถชี้นําสังคม เป/นท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ�มและนอกกลุ�ม และการสื่อสารภายในกลุ�มเข	าใจง�าย เพราะความเป/นคนในครอบครัวเดียวกัน แต�อย�างไรก็ตาม กลุ�มองคBกรดังกล�าว          ต	องแสวงหางบประมาณจากแหล�งเงินทุนภายนอกรัฐ จึงมีทัศนคติเชิงลบกับภาครัฐ ท่ีสําคัญเจ	าของแหล�งเงินทุนบางกลุ�มมีวัตถุประสงคBแอบแฝง อาจถูกครอบงําจากแหล�งเงินทุนท่ีไม�หวังดีต�อภาครัฐ ศอ.บต. จึงได	จัดทําโครงการขับเคล่ือนการมีส%วนร%วมของภาคประชาสังคมในการแก'ไขป7ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต' โดยการสนับสนุนงบประมาณให'กลุ%ม จํานวน 40 องค<กรๆ ละ 150 คน รวม 4,000 คน เพ่ือเปAนเครือข%ายองค<กรท่ีสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ โดยปรากกฎผลงานท่ีขับเคลื่อนเป/นรูปธรรมแล	ว ได	แก� การแต�งต้ังคณะทํางานร�วมด	านเด็กและสตรี คณะทํางานร�วมด	านการเยียวยา เป/นต	น ซ่ึงจากการดําเนินดังกล�าวส�งผลให	จํานวนเครือข�ายนอกภาครัฐ (ภาคประชาสังคม) ท่ีผ�านการสร	างความเข	าใจ มีความรู	 ความเข	าใจต�อนโยบายของรัฐบาล และเป/นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการแก	ไขป=ญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	       การส%งเสริมการมีส%วนร%วมและเสริมสร'างความเข'มแข็งให'กับเครือข%ายภาคประชาสังคม องค<กรเอกชน และภาคประชาชน  งานสร	างความเข	มแข็งให	กับภาคประชาชน เครือข�ายภาครัฐ ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต	 และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา มีความจําเป/นเพ่ือให	องคBกรเหล�านี้ มีศักยภาพในการขับเคลื่อน      การสร	างความเข	าใจให	กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให	เกิดสภาวะแวดล	อมท่ีเอ้ือต�อสันติสุข และสร	างความเชื่อม่ัน   ลดความหวาดระแวง ระหว�างประชาชนกับหน�วยงานภาครัฐ โดย ศอ.บต. ได	ส�งเสริมการมีส�วนร�วมเสริมสร	างความเข	มแข็งให	กับภาคประชาชน เครือข�ายภาครัฐ โดยการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือดึงกลุ�มภาคประชาสังคมฯ ดังกล�าว กลุ�มเปFาหมาย จํานวน 140 กลุ�ม/เครือข�าย/1,400 คน และขยายผลสร	างความเข	าใจต�อประชาชน กลุ�มเปFาหมายในระดับอําเภอ และพ้ืนท่ีหมู�บ	านชุมชน จํานวน 300 เครือข�าย/องคBกร โดยการดําเนินการดังกล�าว ส�งผลให	จํานวนภาคประชาชนเครือข�ายภาครัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 มีศักยภาพ มีความรู	 ความเข	าใจต�อนโยบายของรัฐบาลและสร	างภาคีเครือข�ายภาคประชาสังคมให	มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนงาน พร	อมสร	างสภาวะแวดล	อมท่ีเก้ือกูลต�อกระบวนการพูดคุยสันติสุข มุ�งสร	างความเข	าใจให	กับประชาชน รวมท้ังองคBกรท้ังในและต�างประเทศ    



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)                            การขับเคล่ือนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู%การปฏิบัติอย%างเปAนรูปธรรม  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 230/2557 เรื่องการจัดต้ังกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต	 ซ่ึงจะมีคณะกรรมการ 3 ระดับ คือ 1) คณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต	 (The Steering Committee for Peace Dialogue) มีนายกรัฐมนตรีเป/นประธานกรรมการ 2) คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต	 (The Peace Dialouge) นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป/นหัวหน	าคณะพูดคุย และ 3) คณะประสานงานระดับพ้ืนท่ี (The Area-based Inter-agency Coordination Working Group)  โดยมี ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป/นหัวหน	าคณะประสานงาน ซ่ึงกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต	 ได	กําหนดเปFาหมายและทิศทางเป/น 3 ระยะ ระยะแรก (track 1) เป/นการพูดคุยเชิงนโยบายระหว�างคณะพูดคุย party A กับกลุ�มผู	เห็นต�าง party B เพ่ือเสริมสร	างความไว	วางใจ     ความร�วมมือ ระยะท่ีสอง (track 2) ส�วนราชการในพ้ืนท่ีสนับสนุน party A  ในกระบวนการพูดคุยและรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีร�วมกับเจ	าหน	าท่ีรัฐ และระยะท่ีสาม (track 3) ภาคประสาสังคม ประชาชน สนับสนุนกระบวนการพูดคุยด	วยการไม�ยอมรับการก�อการร	ายและการปฏิเสธการใช	ความรุนแรงทุกรูปแบบ     การขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู�การปฏิบัติอย�างเป/นรูปธรรมนั้น ป=จจัยสําคัญของการบรรลุความสําเร็จของนโยบาย คือ การเปhดโอกาส เปhดพ้ืนท่ี ให	ผู	มีส�วนได	เสียทุกภาคส�วน โดยเฉพาะ9. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย'งโดยสันติวิธี  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) อย�างยิ่ง เครือข�ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ�มองคBกรต�างๆ ในพ้ืนท่ี ได	รับรู	และเข	าใจต�อแนวนโยบายแห�งรัฐ และเข	ามามีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขร�วมกับภาครัฐ เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย	งโดยสันติวิธี และร�วมกันสร	างสภาวะแวดล	อมท่ีเก้ือกูลต�อการพูดคุยสันติสุข โดย ศอ.บต.      ได'ดําเนินการขับเคล่ือนกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข โดยการสร'างความเข'าใจให'กับกลุ%มภาค        ประชาสังคม ภาคประชาชน ให'สนับสนุนกระบวนการพูดคุย ด'วยการไม%ยอมรับการก%อการร'าย และการปฏิเสธการใช'ความรุนแรงทุกรูปแบบ ซ่ึงเป/นดําเนินการ (track 3) ได	ร�วมกับสถาบันการศึกษา องคBกรด	านสันติวิธี ผู	เชี่ยวชาญด	านสันติวิธี อบรมสร	างองคBความรู	ด	านสันติวิธีให	กับเยาวชนคนรุ�นใหม� ครูตาดีกา เยาวชนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ นักศึกษาท่ีจบจากต�างประเทศ กลุ�มเครือข�ายไทยพุทธ และกลไกภาครัฐจํานวน 800 คน ให	มีความเข	าใจ และมีองคBความรู	ด	านการจัดการความขัดแย	งโดยสันติวิธี ช�วยหนุนเสริมรัฐในการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข และขยายผลไปสู�หมู�บ	านและชุมชนต�อไป      การสนับสนุนกลุ%มผู'ร%วมสร'างสันติสุขในระดับอําเภอ นโยบาย กอ.รมน.ภาค 4 สน.         ได	จัดต้ังโครงการพาคนกลับบ	าน เป/นนโยบายสานใจสู�สันติสุขท่ียึดหลักยุทธศาสตรBพระราชทาน “เข	าใจ เข	าถึง พัฒนา” มาเป/นแนวทางในการปฏิบัติอย�างจริงจังและเป/นรูปธรรม เพ่ือให	คนท่ีเคยคิดต�างเห็นต�างกับการทํางานของภาครัฐ หลบหนีไปอาศัยอยู�ท้ังต�างพ้ืนท่ี เปลี่ยนใจกลับมาอยู�ยังภูมิลําเนาเดิมพร	อมทํางานพัฒนาสร	างตนเอง และพัฒนาชุมชนให	มีความสุขสงบ ซ่ึงในการดําเนินงานโครงการพาคนกลับบ	าน มีลําดับข้ัน        5 ข้ันตอน ได	แก� 1) รณรงคBสร	างความเข	าใจกับผู	ก�อเหตุรุนแรงและชักชวนสมาชิกเข	าร�วมโครงการ               2) รับรายงานตัวเพ่ืออบรมปรับทัศนคติ โดยหน�วยดําเนินการอย�างรอบคอบและเข	าสู�โรงเรียนการเมือง      ศูนยBสันติวิธี 3) การปลดเปลื้องพันธะทางกฎหมายหน�วยดําเนินการอํานวยความสะดวกด	านกระบวนการยุติธรรม โดยกองพาคนกลับบ	าน ศูนยBสันติวิธี รวบรวมหลักฐานและลบชื่อจากฐานข	อมูลของตํารวจ ตลอดจนสํานักงานตํารวจคนเข	าเมือง 4) ขับเคลื่อน “ชมรมพาคนกลับบ	าน” โดยศูนยBปฏิบัติการอําเภอดําเนินการให	เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างสูงสุด 5) พัฒนาคุณภาพชีวิต  โดย ศอ.บต. ได	รับมอบหมายให	รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในข้ันตอนท่ี 5 ตามโครงการพาคนกลับบ	าน เพ่ือตอบสนองความต	องการของผู	เข	าร�วมโครงการอย�างแท	จริง ยกระดับคุณภาพชีวิตให	ดีข้ึนส�งเสริมอาชีพให	มีรายได	สามารถเลี้ยงดูครอบครัวอย�างยั่งยืน และไม�หวนกลับเข	าสู�ขบวนการผู	มีความเห็นต�าง และเพ่ือสนับสนุนผู	มีความเห็นต�างจากรัฐได	กลับมาอยู�ในสังคมของตนเองและมีส�วนร�วมกับภาครัฐ การขับเคลื่อนในงานสนับสนุนกลุ�มผู	ร�วมสร	างสันติสุขในระดับอําเภอ           ในป� พ.ศ. 2562 ศอ.บต. ได	ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู	ร�วมสร	างสันติสุขระดับอําเภอ กลุ�มเปFาหมาย ได	แก� สมาชิกชมรมผู	ร�วมสร	างสันติสุขระดับ 37 อําเภอ จํานวน 222 คน เพ่ือชี้แจงสร	างความเข	าใจในกระบวนการมีส�วนร�วมในการสร	างความร�วมมือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพให	กับกลุ�มร�วมสร	างสันติสุขระดับอําเภอ และร�วมวางแนวทางการสนับสนุนช�วยเหลือสมาชิกกลุ�มต�อไป รวมถึงการสนับสนุนการฝXกอบรมเพ่ือสร	างอาชีพให	กับกลุ�มคนท่ีได	รับผลกระทบจากการใช	กฎหมายพิเศษ จํานวน 100 ราย เพ่ือแสดงให	เห็นว�ารัฐไม�ได	ทอดท้ิง และมุ�งม่ันในการแก	ไขป=ญหาบุคคลท่ีกลับใจมาร�วมพัฒนาชาติ        



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)                       การช%วยเหลือเยียวยาผู'ได'รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ<ความไม%สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต'  พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (7) ให	 ศอ.บต. ดําเนินการให	ความช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับความเสียหาย และผู	ได	รับผลกระทบจากการกระทํา     ของเจ	าหน	าท่ีของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณBความไม�สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 ตามระเบียบท่ี กพต. กําหนด ท้ังนี้ ไม�ตัดสิทธิประโยชนBท่ีผู	นั้นได	รับจากกฎหมายอ่ืน รวมถึงการเยียวยาตามมติ ครม. โดย ศอ.บต. ได	ผลักดันและยกระดับการให	ความช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับผลกระทบจากเหตุการณBความไม�สงบในองคBรวม เพ่ือบูรณาการงานด	านเยียวยาอย�างเป/นระบบครบวงจร ดังนี้   ผลการดําเนินงานท่ีผ%านมา    � มีผู	ได	รับผลกระทบจากสถานการณBความไม�สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต	   ได	รับการช�วยเหลือเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑB และวิธีการให	ความช�วยเหลือเยียวยาฟRSนฟู ผู	เสียหาย และ  ผู	ได	รับกระทบจากความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยได	ให	ความช�วยเหลือตามระเบียบกฎหมาย     ตามมติ ครม. จํานวน 349 ราย และตามระเบียบ กพต. จํานวน 468 ราย รวม 817 ราย นอกจากนั้นผู	ได	รับผลกระทบจากเหตุการณBความไม�สงบในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ได	รับการช�วยเหลือเยียวยา ฟRSนฟูด	านคุณภาพชีวิตแล	ว จํานวน  3,259 ราย ประกอบด	วย 1) ด	านอาชีพ ท่ีอยู�อาศัย และกายอุปกรณB จํานวน 1,768 ราย 2) เยียวยาจิตใจผู	ได	รับผลกระทบฯ ในการส�งเสริมประกอบพิธีอุมเราะหB จัดค�ายเยียวยา10. งานช%วยเหลือเยียวยาผู'ได'รับผลกระทบจากเหตุการณ<ความไม%สงบ 



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.) ครอบครัว และการเยี่ยมดูแลสุขภาพจิต จํานวน 610 ราย 3) เยี่ยมเยียนผู	ได	รับผลกระทบฯ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี จํานวน 881 ราย   � จัดทําร�างระเบียบ กพต.ว�าด	วยการให	ความช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับความเสียหาย และผู	ได	รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณBความไม�สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ... และร�างระเบียบ กพต.    ว�าด	วยการช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับความเสียหาย และผู	ได	รับผลกระทบจากการกระทํา   ของเจ	าหน	าท่ีรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณBความไม�สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ... ให	สอดคล	องกับสถานการณBป=จจุบัน โดยคณะอนุกรรมการด	านการช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	รับผลกระทบในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ซ่ึงมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป/นประธานได	ดําเนินการ  � ปรับปรุง แก	ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด	วยกองทุนสนับสนุนการให	ความช�วยเหลือผู	ได	รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณBความไม�สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ. 2550          ให	สามารถดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือแก	ป=ญหาและช�วยเหลือผู	ได	รับผลกระทบฯ กรณีนอกเหนือระเบียบท่ีมีอยู�  � จัดทําแนวทางการปฏิบัติการให	ความช�วยเหลือเยียวยาผู	ได	ผลกระทบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต	 แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพ่ืออํานวยความสะดวกให	กับประชาชน         และหน�วยงานท่ีเก่ียวข	องได	นําไปใช	ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือให	เป/นไปตามพระราชกฤษฎีกาว�าด	วยหลักเกณฑBและวิธีการบริหารกิจการบ	านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546   � ดําเนินการเพ่ือรับเงินทดแทนการประกันชีวิตย	อนหลังให	แก�เจ	าหน	า ท่ีผู	ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยส�งรายชื่อเจ	าหน	าท่ีผู	ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต	      ท่ีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ ถึงข้ันปลดออกจากราชการ ต้ังแต�วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันท่ี                ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ท่ียังไม�ได	รับเงินทดแทนการประกันชีวิตย	อนหลัง(เพ่ิมเติม) จํานวน ๗๙ คนๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป/น เงิน ๓๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเก	าล	านห	าแสนบาทถ	วน) โดยเรื่องดังกล�าวผ�าน มติ ครม. เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 โดยใช	งบกลาง ขณะนี้อยู�ในข้ันตอนของการรอจัดสรรงบประมาณ  � จัดทําระบบเชื่อมโยงข	อมูลผู	ได	รับผลกระทบฯ ออกแบบและพัฒนาร�วมกันกับ   กองบริหารยุทธศาสตรBการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	 กบย. (กลุ�มบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ) เพ่ือให	การใช	งานและค	นหา เข	าถึงกลุ�มผู	ใช	มากข้ึน  � นําระบบการบริหารจัดการรายกรณีและครอบครัว (Case and Family Management)  มาใช	 โดยบูรณาการร�วมกับสมาคมวิชาชีพ อาทิ สังคมสงเคราะหB จิตวิทยา พยาบาลและการแพทยB ในการจัดทําแนวทางการพัฒนาและให	ความช�วยเหลือรายกรณี-ครอบครัว เพ่ือให	การให	ความช�วยเหลือบุคคลผู	ได	รับผลกระทบฯ ได	มีการช�วยเหลือท่ีสอดรับกับความจําเป/น ความต	องการ ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา ต้ังเปFาหมายป� 2563 สามารถดําเนินการกําหนดแนวทางให	การช�วยเหลือเฉพาะ           ราย/ครอบครัว แล	วเสร็จทุกราย พร	อมกับจัดทําระเบียบว�าด	วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู	ได	รับผลกระทบฯ เพ่ือให	การช�วยเหลือเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป/นไปโดยถูกต	อง สามารถช�วยเหลือผู	ไดรับผลกระทบฯ ให	สามารถดูแลและช�วยเหลือตนเองในระยะยาวได	     



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)                       พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	 พ.ศ.2553  มาตรา 9 (9)        ได	กําหนดให	 ศอ.บต. พัฒนาเจ	าหน	าท่ีของรัฐฝ�ายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหน	าท่ีใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 และบูรณาการการปฏิบัติหน	าท่ีของหน�วยงานของรัฐฝ�ายพลเรือน เพ่ือให	ปฏิบัติงานได	อย�างมีประสิทธิภาพและสอดคล	องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน ซ่ึงได	ยกระดับเพ่ือวางแผนการพัฒนาเจ	าหน	าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 โดยจัดต้ังสถาบันพัฒนาเจ	าหน	าท่ีรัฐฝ�ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต	      เพ่ือทําหน	าท่ีในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในองคBรวม กําหนดให	มีแผนแม�บทระยะยาวในการพัฒนาเจ	าหน	าท่ีรัฐ พัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรให	มีความเข	าใจในบริบทของพ้ืนท่ี มุ�งเน	นให	มีการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป/นมาตรฐานการปฏิบัติด	านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	   ศอ.บต. ได	ดําเนินการฝXกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ	าหน	าท่ีรัฐและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน      ในการแก	ไขป=ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต	 รวมถึงการวางระบบการฝXกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต	ให	เป/นไปอย�างมีมาตรฐาน และมีรูปแบบท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการกําหนดกลุ�มเปFาหมายท่ีมีศักยภาพในการแก	ไขป=ญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต	 กลุ�มต�างๆ ให	มีความรู	 ทักษะ ความชํานาญเฉพาะและเพียงพอต�อการนําไปใช	ขับเคลื่อนการดําเนินงาน และส�งต�อให	ทุกหน�วยงานปฏิบัติงานในประเด็นท่ีเก่ียวข	องกับการฝXกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีทุกหน�วยงานถือปฏิบัติร�วมกัน เช�น หลักสูตรการฝXกอบรมและพัฒนาข	าราชการท่ีจะมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 ให	เรียนรู	วิถีชีวิต ความเป/นอยู� ศาสนาและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี โดยได	มีการอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข	องในหลักสูตรสําคัญต�างๆ ดังนี้   หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	 (ทีมนักบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต	)  หลักสูตรพัฒนาข	าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส�วนท	องถ่ิน ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	          หลักสูตรสมรรถนะท่ีจําเป/นสําหรับการปฏิบัติงานแก�บุคลากรภายใน ศอ.บต. 11. งานพัฒนาทักษะเจ'าหน'าที่รัฐในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต'  



   รายงานผลการดําเนินงานงานประจําป� พ.ศ. 2562 (กปพ.)  หลักสูตรพัฒนาเจ	าหน	าท่ีสถาบันพัฒนาเจ	าหน	าท่ีของรัฐฝ�ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต	  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จังหวัดชายแดนภาคใต	”และข	าราชการจิตสาธารณะ  การเสริมสร	างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข	าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต	 (สปชต.)    โดยมีกลุ�มเปFาหมายเข	ารับการอบรมฯ รวมท้ังสิ้น จํานวน 2,300 คน ประกอบด	วย เจ	าหน	าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต	 จํานวน 2,275 คน  โครงการเสริมสร	างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข	าราชการใน จังหวัดชายแดนภาคใต	 (สปชตําบล) จํานวน 1,800 คน กลุ�มนักธุรกิจ จํานวน 100 คน และกลุ�มเยาวชน จํานวน 523 คน    ******************************  
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