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คำนำ 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน” โดยใช้กรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -
2564 นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561-2564 แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้ น จำนวน 1,730.6564  ล้านบาท            
แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รัฐบาลต้องตราพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพ่ือนำไปสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ      
โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนองบประมาณเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ   
จำนวน 238.2890 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ถือจ่าย ทั้งสิ้น 1,492.3674 ล้านบาท ประกอบด้วย     
4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน     
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยภายใต้แผนงานบูรณาการดังกล่าว มีภารกิจงานสำคัญ จำนวน 9 โครงการ ได้แก่           
1) โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 2) โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 3) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ           
4) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 5) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 7) โครงการตำบล
มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุน           
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่มุ่งบูรณาการภารกิจงาน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง  

  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน 
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงสามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 
 
 
 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

*********** 

การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กฎหมายบัญญัติให้กระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ นำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำนักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดทำเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและรัฐสภารับทราบ ใช้เป็นกรอบแนวทาง          
ในการปฏิบัติ และให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการ
รูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอแนะ บูรณาการ แผนงาน และโครงการ
ในด้านการพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้             
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินการแผนงานและโครงการต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหา ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของรัฐฝ่ายพลเรือน ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และอำนวย ความเป็นธรรมแก่
ประชาชน และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ต่อคณะรัฐมนตรี 
เสนอแนะหรือแนะนำต่อหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งไป
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน และบูรณาการการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต
ของประชาชน อีกท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาแก่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
และส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชาสัมพันธ์และการดำเนินงาน       
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐบาล เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทย            
และต่างประเทศ ตลอดจน ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ    
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4 แผนงาน งบประมาณ 1,730.6564 ล้านบาท 
วงเงินงบประมาณนำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 238.2890 ล้านบาท 
ถือจ่ายหลักหักพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1,492.3674 ล้านบาท ได้รับการโอนจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมในหมวดค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จำนวน 9.8109 ล้านบาท ประกอบด้วย  
  1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 90.4998 ล้านบาท   
  2) แผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง งบประมาณ 
15.0000 ล้านบาท   
  3) แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง งบประมาณ 294.6688 ล้านบาท  
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  4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบประมาณ 1,102.0097 ล้านบาท มีโครงการในระดับรายการทั้งสิ้น จำนวน 23 รายการ ประกอบด้วย 
   แนวทางด้านความม่ันคง จำนวน 4 รายการ งบประมาณ 50.9330 ล้านบาท 
   แนวทางด้านการพัฒนา จำนวน 19 รายการ งบประมาณ 1,051.0767 ล้านบาท 

  โดยผลการเบิ กจ่ ายสะสมตั้ งแต่ วันที่  1  ตุ ลาคม 2561  – 30 กันยายน 2563               
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 1,394.1031 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 92.81 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  
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สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

 1. เชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานตา่งๆ       
ให้เป็นเอกภาพ นำไปสูก่ารปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

 2. ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ (Function, Agenda, 
Areas) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 3. หนุนเสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความ
ต่อเนื่อง ครบวงจรมิให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้สนับสนุนการพฒันาเสริมความมั่นคง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน จำนวน 4 แผนงาน   
 

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
 งบประมาณ 80.6889 ล้านบาท   

2) แผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
   งบประมาณ 15.0000 ล้านบาท   

3) แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง  
 งบประมาณ 303.0246 ล้านบาท 

4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   งบประมาณ 1,331.9429 ล้านบาท  

 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ เสนองบประมาณเข้าพระราชบัญญัติ              
โอนงบประมาณ จำนวน 238.2890 ล้านบาท งบประมาณถือจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,492.3674 ล้านบาท คงเหลือ
งบประมาณท่ีถือจ่ายหลังเสนองบประมาณเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 

  1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ     
   งบประมาณถือจ่าย จำนวน 90.4998 ล้านบาท โดยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายเพ่ิมเติ มจากสำนั กงบประมาณ จำนวน 9.3999 ล้ านบาท และจากกรมบัญชีกลาง จำนวน              
0.4110 ล้านบาท       
  2) แผนงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
   งบประมาณถือจ่าย จำนวน 15.0000 ล้านบาท   
  3) แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง   
   งบประมาณถือจ่าย จำนวน 294.6688 ล้านบาท โดยเสนองบประมาณเข้า
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จำนวน 8.3558 ล้านบาท 

4) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 งบประมาณถือจ่าย จำนวน 1,102.0097 ล้านบาท โดยเสนองบประมาณเข้า

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จำนวน 229.9332 ล้านบาท ดังนี้ 
    แนวทางด้านความมั่นคง จำนวน 4 รายการ เสนองบประมาณ เข ้า
พระราชบัญญตัิโอนงบประมาณ 30.3466 ล้านบาท ถือจ่าย จำนวน 50.9330 ล้านบาท 
    แนวทางด้านการพัฒนา จำนวน 19 รายการ เสนองบประมาณงบประมาณเข้า
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 199.5866 ล้านบาท ถือจ่าย 1,051.0767 ล้านบาท  
    

 
 
 

งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 ผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 1,394.1031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.81 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณสูงที่สุด       
คือ ร้อยละ 99.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณจัดสรรถือจ่าย 90.4620 ล้านบาท) 
รองลงมาคือ แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96.96 (งบประมาณจัดสรร
ถือจ่าย 285.7068 ล้านบาท) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง         
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 94.07 (งบประมาณจัดสรรถือจ่าย 14.1111 ล้านบาท) และแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด 
โดยคิดเป็นร้อยละ 91.09 (งบประมาณจัดสรรถือจ่าย 1,003.8231 ล้านบาท)  

 

  

 



รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายแผนงานและรายโครงการ 

ที่ โครงการ/รายการ/กิจกรรมหลัก พ.ร.บ. 2563 ถือจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ (PO) (CX) 

  รวมทั้งสิ้น 1,730.6564 1,502.1783 1,394.1031 92.81 108.0752 30.1227 40.8639 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
งบบุคลากร/งบดำเนนิงาน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

80.6889 90.4998 90.4620 99.96 0.0378 -  

2 แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง  
การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

303.0246 294.6688 285.7068 96.96 8.9620 4.6736 3.1766 

3 แผนงานยุทธ์ศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ 
ต่อความม่ันคง 

15.0000 15.0000 14.1111 94.07 0.8889 -   

4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  1,331.9429 1,102.0097 1,003.8231 91.09 98.1866 25.4491 37.6873 

1) โครงการหลัก : โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาภายแทรกซ้อน 17.0000 4.6204 4.6159 99.90 0.0045 0.0000 0.0000 

2) โครงการหลัก : โครงการสง่เสรมิและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง 23.8558 8.5929 8.5850 99.91 0.0079 0.0000 0.0000 

3) โครงการหลัก : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม 
และนานาชาต ิ

40.4238 37.7197 34.5600 91.62 3.1597 0.2070 0.0000 

4) โครงการหลัก : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข้มแข็ง 432.1310 362.7003 345.5718 95.28 17.1285 9.2111 4.3892 

5) โครงการหลัก : โครงการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 54.5000 45.5320 21.5509 47.33 23.9811 10.4467 7.2880 

6) โครงการหลัก : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 238.6276 145.8083 126.4705 86.74 19.3378 0.9644 3.7053 

7) โครงการหลัก : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 418.2096 401.6020 391.6526 97.52 9.9494 1.6834 2.2500 

8) โครงการหลัก : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ 45.7287 45.7287 42.9394 93.90 2.7893 2.4785 0.0000 

9) โครงการหลัก : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 61.4664 49.7054 27.8770 56.08 21.8284 0.4581 20.0548 

หมายเหตุ  
(PO) ก่อหนี้ผูกพัน 
(CX) สำรองเงินขยายเวลา  
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ผลการดำเนินงาน 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2563) 

 
โครงการตามแนวทางด้านความมั่นคง ประกอบด้วย โครงการหลัก จำนวน 3 โครงการ และโครงการระดับรายการ 
จำนวน 4 รายการ งบประมาณถือจ่ายภายหลังพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย รวมวงเงิน         
50.9330 ล้านบาท 

โครงการตามแนวทางด้านการพัฒนา ประกอบด้วย โครงการหลัก จำนวน 6 โครงการ และโครงการระดับรายการ 
จำนวน 19 รายการ งบประมาณถือจ่ายภายหลังพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย รวมวงเงิน 
1,051.0767 ล้านบาท  
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โครงการตามแนวทางด้านความมั่นคง 

1. โครงการหลัก โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ       
  ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
เป้าหมาย  

สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยง               
กับปัญหายาเสพติด ดังนั้น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนดังกล่าว และหนุนเสริมการดำเนินงาน      
ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ในการลดกลุ่มเป้าหมาย    
สุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปเป็นแนวร่วม โดยกลไกการนำคนดีสู่สังคม มุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูกลับคืนสู่สังคม 
โดยมีอาชีพที่มั่นคงรองรับและสามารถทำได้จริงสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของพ้ืนที่  
 
กรอบการดำเนินงาน 

การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการ     
ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข ถือเป็น  
ภัยแทรกซ้อนที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 
(กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ทำหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และหน่วยงานอ่ืน ดำเนินภารกิจในการ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด อาทิ ค่าพักพิงเพ่ือการบำบัด (Camp35) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือบำบัดฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด หลักสูตร 12 วัน การเข้ารับการอบรมด้วยความสมัครใจในโรงพยาบาล ฯลฯ และดำเนินการ
ติดตามสังเกตพฤติกรรมการเสพซ้ำ สภาพร่างกายและจิตใจ สัมพันธภาพกับครอบครัวและชุมชน โดยจัดชุด 
Take care team ระดับตำบล ประกอบด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล สาธารณสุขประจำตำบล ตำรวจ        
และหน่วยเฉพาะกิจในท้องที่ ติดตามจำนวน 4 ครั้ง ในห้วงเวลา 3 เดือน ภายหลังจากการบำบัดยาเสพติด     
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นหน่วย
สนับสนุนปลายทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด และได้รับการติดตาม
พฤติกรรมครบตามกำหนดเวลาแล้ว โดยใช้วิธีการฝึกอาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพจนมีรายได้ หรือใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติ โดยไม่กลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก  

ผลการดำเนินงาน  
 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 
ซึ่งมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พลเรือตรี  สมเกียรติ ผลประยูร) เป็นที่ปรึกษา       
รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน 
และผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง (นายสนั่น สนธิเมือง) เป็นคณะทำงาน       
และเลขานุการ ได้หารือแนวทางดำเนินการและการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพ   
โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้ง มีการประชุมคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
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เป็นระยะ รวมทั้ง จัดให้มีชุด Take care team ระดับตำบล ดำเนินการติดตามและคัดกรองผู้ผ่านการบำบัดรักษา
ยาเสพติดตามกำหนดเวลา รวมกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 200 คน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการบำบัดรักษา   
ยาเสพติดจากจังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 คน จังหวัดยะลา จำนวน 50 คน          
และจังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน จัดทำบัญชีรายชื่อ แฟ้มประวัติส่วนตัว (Profile) พร้อมข้อมูลความต้องการ   
ในการประกอบอาชีพส่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
 
 

 

 

 

2. การสนับสนุนการฝึกอาชีพ ดำเนินการประสานศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพ            
แขนงต่างๆ ตามความต้องการของผู้ผ่านการบำบัดรักษา      
ยาเสพติด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย     
3 สาขาวิชา (หลักสูตร 60 ชั่วโมง) ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร ช่างเชื่อมโลหะ และช่างตัดผม
สุภาพบุรุษ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นหน่วย

ดำเนินการ แต่ละสาขาวิชามีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร   จำนวน 110 คน 
- ช่างเชื่อมโลหะ                                         จำนวน   45 คน 
- ช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ                                 จำนวน   45 คน  
 

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจังหวัดและรายสาขา 
จังหวัด สาขาวิชา รวม (คน) 

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 
นราธิวาส 20 20 20 60 
ปัตตานี 40 10 10 60 
ยะลา 20 15 15 50 
สงขลา 30 0 0 30 

รวม (คน) 110 45 45 200 
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 3. จัดทำสื่อเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต         
ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการให้ความรู้
แก่หน่วยงานอ่ืนและประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ สำเร็จการอบรมและมีทักษะในการประกอบอาชีพ รวม 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์          
เพ่ือเป็นปัจจัยตั้งต้นในการประกอบอาชีพ และเมื่อกลับสู่ชุมชน ชุด Take care team จะติดตามผลการนำ
ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง
การติดตามผล 
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        ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 มีผู้ผ่านการบำบัด 
รักษายาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพทั้งหมด 3,194 คน 
ซึ่งทางอำเภอ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอำเภอ (ศป.ปส.) ประสานและรวบรวมข้อมูลจาก 
Take care team ในการติดตามสังเกตพฤติกรรม การเสพซ้ำ 
สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ สัมพันธภาพกับคนในครอบครัว
และในชุมชน รวมถึง ความเป็นอยู่ โดยมีผู้ผ่านการติดตามแล้ว 
จำนวน 1,778 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของผู้ เข้ารับ    

การฝึกอบรมอาชีพทั้งหมด และอยู่ระหว่างการติดตาม จำนวน 1,416 คน โดยในจำนวน 1,778 คน             
มีผลการติดตาม ดังนี้  
  1) การนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
   - ใช้ในการประกอบอาชีพหลัก จำนวน   106 คน 
   - ใช้ในการประกอบอาชีพเสริม จำนวน 1,396 คน 
   - ไม่ไดน้ำความรู้ไปประกอบอาชีพ จำนวน   276 คน 
  2) การนำเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
   - มีและใช้ประโยชน์  จำนวน   942 คน 
   - มี แต่ไม่ค่อยได้ใช้งาน  จำนวน   522 คน 
   - ไมม่ี/ชำรุด   จำนวน   314 คน 
  3) การใช้สารเสพติด 
   - ใช้สารเสพติด   จำนวน    336 คน 
   - หายขาด   จำนวน 1,249 คน 
   - อยู่ระหว่างการพิสูจน์ยืนยัน จำนวน    193 คน 
 
หมายเหตุ  - หน่วยติดตาม/รวบรวมข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.) 
                เสนอผ่าน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)  
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2. โครงการหลัก  โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง 
 
1) การเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

เป้าหมาย  
 ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูง 
ไปเป็นแนวร่วมก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้เรียนรู้และเข้าถึงภาษาไทย เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสาร ให้ความรู้
และวิทยาการในการพัฒนาความเป็นอยู่ และที่สำคัญคือ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ เกิดทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ    
 

กรอบการดำเนินงาน  
 ภาษาไทย เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 

และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย อีกทั้ง เป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำความเข้าใจ       
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งบริบทของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม     
ใช้ภาษามลายูในการสื่อสารเป็นหลัก จึงไม่สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ เป็นอุปสรรคในการติดต่อ
ราชการ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ จนอาจเสี่ยงต่อการถูกชักจูงไปเป็นแนวร่วมกับฝ่ายต่อต้านรัฐไทย 
ดังนั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงหนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพ่ือให้นักเรียนที่ผ่านการเรียน
ภาษาไทย สามารถเป็นสื่อกลางในการเติมเต็มการสื่อสารให้กับผู้ปกครองที่ไม่สามารถพูดหรืออ่านภาษาไทยได้ 
ให้สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานรัฐ พร้อมทั้ง หนุนเสริมกิจกรรมการเรียนรู้   
ในมิติการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ภายใต้
กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และการสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน      
และสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ มีเป้าหมายการดำเนินงานในเชิงพ้ืนที่ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 
18 แห่ง ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้และชุมชนโดยรอบโรงเรียน  
 

ผลการดำเนินงาน  
 1. ศูนย์อำนวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต้  โดยกองประสานงานโครงการ                
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) หารือแนวทางการบูรณาการโครงการเสริมการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน      
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมรับรอง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้กำหนดแนวทาง   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 
และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ด้าน คือ 
       1) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวมถึง กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน 
   2) ด้านการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน            
และประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และกิจกรรม 
ค่ายเยาวชน คนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
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และเม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่  
ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้    
นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ .บต . 
(กระทรวงสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ  
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
และกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมหารือ  
แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรมเสริมการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับ ผู้แทนจาก   
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 
ครูใหญ่และผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
ที่ 43 และ 44      
 
 
 

ตารางรายชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เข้าร่วมโครงการ 

ลำดับ โรงเรียน สังกัด 
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี 
 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 

2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มหาราช 1 
 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 

3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เชิญ พิศลยบุตร 
 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 

4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหาดทราย 
 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 

5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านสำนักเอาะ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 

6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านประกอบออก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 
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ลำดับ โรงเรียน สังกัด 
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลย์วิท 4 

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลีนานนท์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปาโจแมเราะ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านไอร์บือแต กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ 4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
นิคมพิทักษ์ราษฎร์ 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

13 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

14 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านตืองอช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์ 13 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานฯ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

18 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักด ี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 

 
 2. สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะในการใช้
ภาษาไทยให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 
จำนวนรวม 18 แห่ง โดยผ่านกลไกวิทยากรผู้สอนภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และปีที่  2 จำนวน 36 คน       
ซึ่ งผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการพัฒนาศักยภาพ        
จนสามารถเป็นผู้ สอนภาษาไทยให้แก่นัก เรียนได้อย่ าง               
มีประสิทธิภาพ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือ ให้วิทยากรผู้สอนภาษาไทย          
นำความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน       
ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การจัดทำแผนการสอน สื่อการสอน 
การผลิตแบบฝึกทักษะ การผลิตหนังสือนิทาน การใช้เพลง
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  
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                       ในห้วงการปฏิบัติงาน ดำเนินการเพ่ิมศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทยด้วยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้สอนภาษาไทยแบบครบวงจร จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 12 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 
15 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19        
ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 
27 มิถุนายน 2563 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมี ผศ. ยุพดี ยศวริศสกุล มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และนางสาวตัสนีม มะเส็ ง            
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง ดำเนินการรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ครูใหญ่  
และวิทยากรผู้สอนภาษาไทย จากเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 27 
มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแขวงโสภา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่ายรามคำแหง    
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ หน้า 16 
 

     หลังจากการปฏิบัติการสอนเป็นเวลา 6 เดือน จัดให้มีการนิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียน     
การสอนของวิทยากรผู้สอนภาษาไทย เพ่ือให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความช่วยเหลือในการปรับปรุงและพัฒนา       
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง สร้างขวัญกำลังใจแก่วิทยากรผู้สอนวิชาภาษาไทย โดยคณะกรรมการนิเทศก์ 
ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย ส่วนงานบริการด้านการศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ผศ. ยุพดี ยศวริศสกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 
สิงหาคม 2563 ผลการประเมิน วิทยากรผู้สอนภาษาไทยส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับดีมาก และมีผู้ที่ไม่ผ่าน 
การประเมิน จำนวน 4 คน ซึ่งผู้รับการประเมินได้รับทราบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้ง      
รับข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนไปปฏิบัติและจัดให้มีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 1 และปีที่ 2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 18 แห่ง ดังกล่าว จะสรุปผลการประเมินทักษะ
ในการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนได้ในห้วงสิ้นปีการศึกษา อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินทักษะ        
ในการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 พบว่า นักเรียนสามารถพูดสื่อสาร   
ด้วยภาษาไทยได้มากขึ้น อ่านภาษาไทยได้ในระดับดี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.64 และเขียนภาษาไทยได้ในระดับดี 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.43 ผลที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยจะทำให้นักเรียนสามารถเป็นสื่อกลาง      
ในการสื่อสารภาษาไทยสู่ครอบครัวและชุมชนโดยรอบโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจ        
ในภาษาไทยมากขึ้น สังเกตจากการสื่อสารกับทางโรงเรียนด้วยภาษาไทยได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ สามารถ
รับทราบและเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เป็นภาษาไทยจากภาครัฐได้ต่อไป 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ หน้า 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. ด้านการสร้างการเรียนรู้ในมิติการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้กับผู้ปกครอง              
และประชาชนในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานของรัฐ 
และชุมชน ทำให้เกิดบรรยากาศของการร่วมมือ ช่วยเหลือ เป็นมิตรและเอ้ืออาทรต่อกัน เกิดความเข้มแข็ง   
ของชุมชนและสังคมในภาพรวม        
  1) กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน และ ศอ.บต. เป็นการลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน
โดยไม่แบ่งแยกและสนับสนุนการสื่อสารกันระหว่างการดำเนินกิจกรรมด้วยภาษาไทย อาทิ กิจกรรมการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การฝึกอาชีพ การปลูกป่า เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 3,255 คน 
ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
 
 
 
 

ประมวลผลการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย  
ด้านการอ่านและเขยีน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1/2562 - 2/2562 

ประมวลผลการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย  
ด้านการอา่นและเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่2

ภาคเรียนที่ 1/2562 - 2/2562 
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 ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 
 - กิจกรรมการปรบัปรุงสภาพภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อม จำนวน  4  แห่ง 
 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ จำนวน 4 แห่ง 
 - กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 3 แห่ง       
 - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรยีนและชุมชน จำนวน 3 แห่ง 
 - กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย จำนวน 1 แห่ง 
 - กิจกรรมพฒันาฝายกัน้น้ำสู่โรงเรียนและชุมชน จำนวน 1 แห่ง 
 - กิจกรรมปลาดุกน้อยสร้างอาชีพ จำนวน 1 แห่ง 
 - กิจกรรมขนมพ้ืนบ้านสืบสานวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง  

 จำแนกเป็นรายโรงเรียน ได้ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วม (คน) 
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

บ้านสำนักเอาะ 
กิจกรรมปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร 

25 กุมภาพันธ์ 
2563 

172 

2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านลนีานนท ์

จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียน 

26 กุมภาพันธ์ 
2563 

160 

3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
สังวาลย์วิท  ๔   

กิจกรรมซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงไกเ่นื้อ
พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

26 กุมภาพันธ์ 
2563 

163 

4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
โรงงานยาสูบ 2 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและ
ชุมชน 

27 กุมภาพันธ ์
2563 

196 

5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรมชุมชนร่วมใจพัฒนา 28 กุมภาพันธ์ 170 
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ที ่ โรงเรียน กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วม (คน) 
บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพยีงโรงเรยีน 2563 

6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
เฉลิมพระเกียรตฯิ 50 พรรษา 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
และชุมชน 

2 มีนาคม 2563 182 

7 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านภักด ี

กิจกรรมปรับภมูิทศัน์ภายในโรงเรยีน 3 มีนาคม 2563 181 

8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยา 
นุเคราะห์ฯ 4 

กิจกรรมร่วมใจพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนและชมุชน 

5 มีนาคม 2563 193 

9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านปาโจแมเราะ 

กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 6 มีนาคม 2563 181 

10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบา้นละโอ 
 

กิจกรรมพัฒนาฝายกั้นน้ำสู่โรงเรียนและชุมชน 10 มีนาคม 2563 170 

11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
พลเอกนวล -คุณหญิงบานช่ืน จันทร์ตร ี

กิจกรรมกีฬาสมัพันธบ์้านแกแดะ และ
ศอ.บต.(ครั้งท่ี 1/2563) 

9 มีนาคม 2563 167 

12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
การท่าอากาศยานฯ 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 11 มีนาคม 2563 211 

13 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านไอร์บือแต 

กิจกรรมปลาดุกน้อยสรา้งอาชีพ 12 มีนาคม 2563 171 

14 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
เชิญ พิศลยบุตร 

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน 13 มีนาคม 2563 233 

15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
นิคมพิทักษ์ราษฎร ์

กิจกรรมจติอาสาพัฒนาโรงเรยีน 
และชุมชน 

16 มีนาคม 2563 221 

16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 กิจกรรมขนมพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม 17 มีนาคม 2563 160 

17 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านประกอบออก 

กิจกรรมแข่งขันกฬีาสานสัมพันธ์โรงเรียน
และชุมชน 

18 มีนาคม 2563 164 

18 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
บ้านหาดทราย 

กิจกรรมกฬีาสร้างความสัมพันธร์ะหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน  

19 มีนาคม 2563 160 

 
 ภาพรวมการดำเนินจัดกิจกรรมแสดงให้เห็นว่าชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน 
ผู้ปกครอง ผู้แทนจากส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
เป็นอย่างดี โดยอาจเป็นผลจาก ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน เช่น การนำนักเรียน    
ไปร่วมพัฒนาชุมชน การร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน การดูแล
นักเรียนทั้งในเรื่องวิชาการ การฝึกฝนทักษะอาชีพ รวมถึง การดูแลสุขอนามัยและโภชนาการ การสนับสนุนบุคลากร
เป็นวิทยากรฝึกอบรมและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่เพ่ือพัฒนาชุมชน ถือเป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในทางท่ีดี และอาจเนื่องจาก ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้สึกคุ้นเคย      
ไว้เนื้อเชื่อใจทางโรงเรียนและบุคลากรมากขึ้น จึงเปิดใจและตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเป็นจำนวนมาก 
โดยในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,500 คน พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจ          
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ต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 จากฐานคะแนน 5.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความ  
พึงพอใจ ในด้านประโยชน์และการมีส่วนร่วมที่ได้รับจากการทำกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
รองลงมา การให้บริการ/ร่วมกิจกรรมของชุมชน (โรงเรียนช่วยเหลือชุมชน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และด้านการได้รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  
 2) กิจกรรมการฝึกอาชีพโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดเป็นความภาคภูมิใจ   
และเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ กิจกรรมมุ่งหวังให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่เกิดความตระหนัก       
ในคุณค่า คุณประโยชน์  ของภูมิปัญญาเหล่านั้นและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น          
โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดจากผู้รู้ หรือปราชญภ์ูมิปัญญาในชุมชน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 3) กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบในการบริการความรู้   
ในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน และเพ่ือเป็นอาหารสำหรับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยภาคเรียน  
ที่ 1/2563 นำร่องส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
โรงงานยาสูบ 2 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวัน อนุสรณ์ 13 
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือสร้าง
ความรัก ความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชน ผ่านกระบวนทำงานร่วมกัน
ภายใต้โจทย์ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การทำกิจกรรมจิตอาสา การอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการยึดหลักประชารัฐ โดยเริ่มจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 
15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43          
และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 18 แห่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ บุคลากรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
รวมทั้งสิ้น 1,835 คน ผลจากการดำเนินกิจกรรมช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน หน่วยงานรัฐ         
และชุมชน ทำให้ เกิดบรรยากาศของความร่วมมือ ความเป็นมิตรต่อกัน ความผูกพัน รัก และพร้อมที่จะ               
ให้ความช่วยเหลืองานของชุมชนโดยไม่แบ่งแยก  
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3. โครงการหลัก  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 

เป้าหมาย  
องค์กรภาคประชาสังคมและประชาคมระหว่างประเทศ มีความเข้าใจ มีข้อมูลที่ถูกต้อง 

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐไทย และปัญหาของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหยิบยกสู่เวทีนานาประเทศ 
กรอบการดำเนินงาน  

1. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทขององค์การภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดการสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก เพ่ือให้องค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่    
เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ 

2. ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ของการดำเนินงานของรัฐบาลไทยต่อปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่บุคคลสำคัญ นานาประเทศ รวมถึง องค์กรระหว่างประเทศ  

 

1) การสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก 

ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ ก    

แก่กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ         

และผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อให้การขับเคลื่อน
พื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมลีฟวิ่งเพลส 
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีรองเลขาธิการ ศอ.บต. 
(นายชนธัญ แสงพุ่ม) เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการ
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้       
(นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม) เป็นผู้แทนศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอแนวคิดมิติงานต้นแบบ    

ในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก ได้แก่ มิติเยาวชน มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติชุมชน พหุวัฒนธรรม มิติชุมชน
ท่องเที่ยว มิติการให้ความช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส และมิติการพัฒนาสตรี เป็นต้น           
โดยที่ประชุมได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้ง Area base และ Issue base 
ดังนี้ 

    1) พื้นที่ท่ีมีครัวเรือนตกเกณฑ ์จปฐ. 
    2) พื้นที่ท่ียังไมม่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลและมีความเดือดร้อน 
    3) พื้นที่ท่ีมีชาวบ้านตื่นตัวด้านการพัฒนา 
    4) พ้ืนที่ที่มีการเชื่อมโยงกับงานพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหาร 

    จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5) พ้ืนที่ที่มีต้นทุนทางสังคมและมีความโดดเด่น อาทิ การท่องเที่ยว  
    การมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
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 สำหรับขอบเขตการขับเคลื่อนงาน พ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก จะมีขอบเขตพ้ืนที่เป็นระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน หรือกลุ่มขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นงานด้านการพัฒนา 5 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ประเพณี 
วัฒนธรรม การมีส่วนร่วม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ คือ ความสุข
ของประชาชน 
 
 - ซักซ้อมทำความเข้าใจแก่หัวหน้าส่วนราชการที่กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่
สันติสุขขนาดเล็ก เพ่ือให้ได้รับทราบทิศทางการทำงาน ภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา     
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการในวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า    
อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก               
ในการขับเคลื่อนพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอ เพ่ือให้สามารถประสานงานภายในพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก
ระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานกับชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข้งและมีแผนชุมชน
เป็นของตนเอง โดยดำเนินการระหว่างวันที่  18 ถึงวันที่  21 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2         
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
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 - พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่เครือข่าย
ภาคประชาสังคมที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุข
ขนาดเล็ก  เป็ นการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ในการสร้างความตระหนั ก           
และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด เพ่ือทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ       
ของภาคส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ตลอดจน ประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
ขับเคลื่อนงานสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1    
ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี ผลการจัดประชุม ทำให้เครือข่ายภาคประชาสังคมได้รับทราบ
เป้าหมาย วิธีการดำเนินงานและมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  

 
- รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สันติสุขขนาดเล็กตามโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้าง
พื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ ในระดับ
ครัวเรือน จนถึงระดับหมู่บ้าน ด้วยการระดมความคิดเห็น ค้นหา
ปัญหาความเดือดร้อน และขยายผลต่อยอดด้านการพัฒนาพ้ืนที่          
มีเป้าหมายคือ การสร้างความสุขให้ กับประชาชน โดยใช้กลไก
ขับเคลื่อนขององค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกับภาคประชาชนในพ้ืนที่ 
และมีหน่วยงานของภาครัฐสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ พ้ืนที่
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา     
ผลการดำเนินงาน ได้แผนสร้างสุขชุมชนที่ เป็นความต้องการ        
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 - การสนับสนุนและเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ประสานพ้ืนที่     
สันติสุขขนาดเล็กระดับอำเภอและองค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ ใช้เป็นคู่มือในการ
ดำเนินงานตามกรอบการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก จำนวน 500 เล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กของเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 
  - สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเร่งด่วนตามแผนการสร้างสุขชุมชน ที่ผ่านเวทีรับฟัง
ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 40 พ้ืนที่ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 16 พ้ืนที่ จังหวัด
ปัตตานี 10 พื้นที่ จังหวัดนราธิวาส 8 พ้ืนที่ และจังหวัดสงขลา 6 พ้ืนที่  

 ผลจากการดำเนินงาน ทำให้ เกิดการเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องระหว่างองค์กร                
ภาคประชาสังคมและภาครัฐ โดยมีองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 22 องค์กร ซึ่งผ่านการอบรมให้ความรู้           
และมีความเข้าใจแนวนโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก ทำหน้าที่ เป็นแกนกลาง
ประสานงานและร่วมกับแกนนำชุมชนในการขับเคลื่อนงานพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กผ่านกิจกรรมตามหลักเกณฑ์                
ทีศู่นย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดและเป็นไปตามแผนสร้างสุขของชุมชน และมีเจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงานพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กช่วยสนับสนุนงาน ทำให้เกิดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนอง   
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี อาทิ  

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมส่งเสริมทักษะฝีมือ
อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า พ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็กบ้านปากาซาแม 
หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
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เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เยี่ยมเยยีนและรับฟังการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

จากผู้แทนชุมชนและองคก์รภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 
 

 - กิจกรรมต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดอบรม     
สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ในการยกระดับพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความปลอดภัย น่าอยู่ 
พร้อมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก ชุมชนบ้านปุโรง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง 
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 
 
  
 

 

 

 

 
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชุมชน (นายอำนวย ศรีระแก้ว) เข้าเยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรม  

โดยมสีมาคมผูห้ญิงเพื่อสันติภาพ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีให้การต้อนรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ หน้า 27 
 

 - กิจกรรม Chef Table : Local chef (ครัวกำปงสู่ เชฟเทเบิล) พ้ืนที่สันติสุ ขขนาดเล็ก     
บ้านบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขับเคลื่อนงานโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ 
(กลุ่มลูกเหรียง) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การสนับสนุน เป็นการพัฒนาศักยภาพ   
ให้แก่เยาวชนบ้านบาโงยซิแนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 18 คน ได้เรียนรู้การทำอาหาร การบริหารวัตถุดิบ 
ความสะอาด การให้บริการ การบริหารร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ รวมถึง การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอาหาร          
ผลที่ได้รับ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม       
มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาหารจากเชฟมืออาชีพทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงทางอาชีพในอนาคต และผลพลอยได้จากกิจกรรม       
ช่วยสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติเชิงบวกของบุคคลภายนอกที่มีต่อพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการ
นำเสนออาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยเยาวชนบ้านบาโงยซิแน  

 

 

 

 

 

เมนูอาหารทีเ่ยาวชนบ้านบาโงยซแิน ภายใต้การขับเคลื่อนพืน้ท่ีสันติสุขขนาดเล็กรังสรรค์ขึ้น อาท ิพัน้ช์ดาหลาอิตาเลีย่นโซดา 
ละแซน้ำยาปูใบชะพลู กุ้งย่างซอสกะปิ หรือของหวานอย่างกล้วยหนิคาราเมล (ท่ีมา DSJ-Deep South Journalist) 

อาจกล่าวได้ว่า โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก         
เป็นการสร้างความสงบสุขในชุมชนโดยเน้นกระบวนการเล็กๆน้อยๆ (Peace-Writ-Little) ดำเนินการทีละขั้น 
โดยรวมทุกฝ่ายทุกกลุ่ม มาร่วมกันทำงานในพ้ืนที่กลางหรือพ้ืนที่ร่วม ที่ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น    
และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพ่ือชุมชนได้อย่างเท่ าเทียม ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่ มใด เชื้อชาติ  ศาสนาใด               
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้บริบท เฉพาะของชุมชน ในการดูแลความปลอดภัย               
และออกแบบสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เพ่ือสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยการเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังปัญหา           
และความคิดเห็ นจากทุ กฝ่ าย มี องค์ กรภาคประชาสั งคม เป็ นข้อต่อสำคั ญ ในการขับ เคลื่ อนงาน                
สุดท้ายปัญหาในชุมชนได้รับการแก้ไขและความต้องการของประชาชนได้รับการตอบสนอง เกิดความสุข       
เกิดบรรยากาศในการแบ่งปัน ความร่วมมือของคนในชุมชน ทั้งนี้ การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่าประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 13,500 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมและสนับสนุน         
การบริหารจัดการในชุมชน แสดงให้เห็นถึงการยอมรับแนวทางและการขับเคลื่อนงานของภาครัฐมากยิ่งขึน้  

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ หน้า 28 
 

 
 

ตารางรายชื่อองค์กรภาคประชาสังคมท่ีร่วมขับเคลื่อนงาน 
ลำดับ องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก 

1 มูลนิธิอัสสลาม บ้านคลอแระ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

2 เครือขา่ยสตรีพัฒนาชายแดนใต ้ บ้านศาลาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

3 เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อ
สันติภาพชายแดนใต ้

ชุมชนยูโยดา่นภาษี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตาน ี

4 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ บ้านตะโละมีแย หมู่ที่ 4 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

5 สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเดก็  และ
เยาวชนชายแดนใต ้

ชุมชนร่วมใจพฒันา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

6 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านตน้ตาล บ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

8 

8 

มูลนิธิวฒันธรรมอิสลามภาคใต ้ บ้านเจาะปูแน หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

9 สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ บ้านปุโรง หมู่ที่ 1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

10 เครือขา่ยเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กกำพร้า 

บ้านนัดบารู หมู่ที่ 1 ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตาน ี

11 สมาคมเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต        
และสิ่งแวดล้อม 

บ้านโสร่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี

12 กลุ่มอาชีพเยาวชนกูบงับาเดาะ บ้านกบูังบาเดาะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปตัตานี 

13 กลุ่มเยาวชนพัฒนารักสันติบา้นโคก บ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

14 สมาคมปัญญาชนเนนิงาม บ้านเกียรติ หมู่ที่ 6 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

15 สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี  บ้านท่ากำชำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตาน ี
16 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ        

และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 
บ้านมายอ หมู่ที่ 6 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ         
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 

บ้านคลองตำบล หมู่ที่ 2 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ         
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 

บ้านบันนังกูแว หมู่ที่ 4 ตำบลบนันังสตา อำเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา 
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ลำดับที่ องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก 
 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ         

และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 
ชุมชนบ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวดั
ยะลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ         
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 

บ้านลีตอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ        
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 

บ้าน กม.36 หมู่ที่ 3 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ      
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 

บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ     
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา 

บ้านปากาซาแม หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ                                                                                                                                                
และเศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดยะลา 

บ้านกรงปินัง หมู่ที่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 

17 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ                                                                                              
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา 

บ้านคนู้ำรอบ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ      
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา 

บ้านเลยีบ หมู่ที่ 3 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ      
และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา 

บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทา่มว่ง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา 

บ้านซองเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

18 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี 

บ้านบือราแง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง  

จังหวัดปัตตาน ี
องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี 

บ้านห้วยน้ำเยน็ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก  

จังหวัดปัตตาน ี
องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดปัตตานี 

บ้านถนน หมู่ที่ 4 ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี 

บ้านสะนอ หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

19 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส 

บ้านไอร์จือนะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ            
จังหวัดนราธิวาส 

องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส 

บ้านลูโบ๊ะลือซง หมู่ที่ 2 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก            
จังหวัดนราธิวาส 
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ลำดับที ่ องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนสันติสุขขนาดเล็ก 

 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส 

บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส         
จังหวัดนราธิวาส 

 องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส 

บ้านดูกูสุเหร่า หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

20 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้ 

ชุมชนบ้านบาโงยซิแน หมู่ที่ 1 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

21 กลุ่ม Deep South Young Heroes ชุมชนบ้านปีซดั หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมอืงยะลา  

จังหวัดยะลา 
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้าน

วังง ู
ชุมชนบ้านวังงู หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชนั อำเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา 

 
 

2) การสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ  
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. กิจกรรมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจำประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ 
บุคคลสำคัญ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 สร้างการรับรู้และเข้าใจต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้แก่คณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจำประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ และบุคคลสำคัญ
ที่มาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ และการดำเนินงานของภาครัฐ   
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกท้ัง แสวงหาความร่วมมือหรือการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงาน  
ของรัฐ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญมาเยือนพ้ืนที่ จำนวน 12 คณะ  
 
1) วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ต้อนรับผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNDP)   
นำโดย นายเรอโน เมแยร์ (Mr. Renaud Meyer) และนายสันติ  นิลแดง ผู้จัดการ UNDP เดินทางเข้าเยี่ยม        
ศูนย์ประสานงานพัฒนาเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงาน          
ของศูนย์ฯ เพ่ือหารือการสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกจิและสังคม  
 
2) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับ ผู้แทนจากกระทรวงการ
ต่างประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี โดย (Mr. Heinz Kampmann) 
และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพ่ือศึกษาพ้ืนที่และการรับฟังมุมมองการขับเคลื่อนงานพัฒนา    
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้     
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3) วันที่ 7 มกราคม 2563 ต้อนรับผู้แทนกระทรวงกิจการ
เศรษฐกิจมาเลเซีย เพ่ือศึกษาดูงานเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
 
4 )  วั น ที่  1 0 
มกราคม 2563 

ต้ อนรับ  (Mr. Michael Heath) อุปทู ต  รักษ าราชการแทน
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ
ประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
 
 
 
5) วันที่ 15 มกราคม 2563 ต้อนรับผู้แทนจากองค์การ
ช่ ว ย เห ลื อ เด็ ก ระห ว่ า งป ร ะ เท ศ  (Save the children 
International) โดย (Mr. Michael McGrath) ผู้อำนวยการ   
ที่รับผิดชอบ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย 
โดยได้หารือแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
 
 
6) วันที่ 28 มกราคม 2563 ต้อนรับ นายปีร์กะ ตาปีโอละ 
(H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจ
เต็มแห่ งสหภาพยุ โรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ คณะผู้แทนสหภาพยุ โรปประจำประเทศไทย         
ในโอกาสเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือศึกษา
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 
7) วันที่  31 มกราคม 2563 ต้อนรับคณะเครือข่ายผู้หญิง   
ภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้ (Non Violence 
Peace Force) จากประเทศเมียนมาร์และประเทศฟิลิปปินส์ 
เพ่ือรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนา   
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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8) วันที่  5  กุ มภาพั นธ์  2563 ต้ อนรับนายฌั ก ลาปู ฌ             
(H.E. Mr. Jacques Lapouge) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ
ประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม    
และการเมืองของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
 
 

9 ) วั นที่  6  กุ มภ าพัน ธ์  2 5 63  ต้ อน รับ  นายฟะ ฮ์รี  ซู ไลมั น            
(Mr. Fachry Sulaiman) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำ
จังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต.      
และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานระหว่างประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย  
 
 

10) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256๓ ต้อนรับผู้แทนจากสมาคม
ศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยม
ผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต้         
และประชาสัม พันธ์กิจกรรมของสมาคมศิษย์ เก่ าไทย – 
อินโดนีเซีย  
 
 

 
11) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับ นายโมฮัมหมัด 
นาซิรี  (Mr. Mohammad Naciri) ผู้ อำนวยการองค์การ   
เพ่ือการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพ่ิมพลัง
ของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) สำนักงาน
ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทาง  
เข้าพบผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของผู้หญิง        
ในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
 

12) วันที่  4 มีนาคม 2563 ต้อนรับ นายอะฮ์มัด รุซดี         
(H.E. Mr. Ahmad Rusdi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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 นอกจากนี้  องค์กรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  หรือยูนิ เซฟ (United Nations 
Children's Fund) ได้แสดงท่าทีให้การสนับสนุนและแสดงความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือดำเนินงาน
ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมอบหมายผู้แทนเข้าพบหารือ ผู้แทนเลขาธิการ 
ศอ.บต. (นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศป.ดส.) โดยได้นำเสนอร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง      การร่างแผนปฏิบัติการหลังจากสรุปบันทึก
ความเข้าใจ ทั้งนี้ ผู้แทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงโครงการที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและการดูแลเด็กกำพร้า ตลอดจน ความสำคัญด้านการพัฒนาเด็กและสถาบันครอบครัว 
โดยมีการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และยังได้กล่าวถึงบทบาท
หน้าที่ของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นช่องทางประสาน และระดม
ทรัพยากรเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเด็กและสตรีในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง กระบวนการติดตามและประเมินผล  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของงานพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 
 
 2. กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในต่างประเทศ          
และศิษย์เก่าต่างประเทศไทย  
  มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่   
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนโยบายรัฐบาล 
ให้แก่นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ระหว่างการศึกษา         
ในต่างประเทศ รวมทั้ง ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ศิษย์เก่า) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง         
และสามารถเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลและทำความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐไทย สู่ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ รวมถึง ชาวต่างชาติในประเทศ           
ที่นักศึกษาพำนัก โดยมีชมรม/สมาคมนักศึกษาไทยในต่างประเทศ และชมรม/สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาไทย   
ในต่างประเทศเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความเข้าใจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนยอ์ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมดังนี้   
  - กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย
จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ในต่ างประเทศและศิษย์ เก่ า
ต่างประเทศเพ่ือสร้างสันติสุข โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
2563 ที่ห้องประชุมนาฆารา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี 
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วย
เลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นประธานเปิด วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมทั้ง เสริมทักษะการสื่อสาร  สร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างกำลัง
สำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน           
พร้อมส่งเสริมบทบาทเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ร่วมเป็นกระบอกเสียงสื่อกลางในการสร้าง
ความเข้าใจ โดยมีผู้แทนจากชมรมนักศึกษาไทยต่างประเทศจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสมาคม  
ศิษย์เก่าไทย – อินโดนีเซีย ตลอดจน นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศและศิษย์เก่า
ต่างประเทศ เข้าร่วมในกว่า 100 คน 
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  - การเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับ IGOs, 
NGOs, CSOs เกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐด้านเด็ก สตรี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ชมรมนักศึกษาไทยและศิษย์เก่าในต่างประเทศ อาทิ ผู้แทน  
กรมกิจการสตรีและครอบครัว ศูนย์สันติวิธี ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี (ศป.ดส.) สำนักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ UNICEF, Save the Children, Digital 
For Peace, Oxfam, Peace Community foundation, เครือข่ายเพ่ือนช่วยเพ่ือน, กลุ่มสานฝัน สมาคมส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สสพ.) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร. จรัญ มะลูลีม ดร.อณัส อมาตยกุล 
และ ดร. ศราวุฒิ อารีย์ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ด้านความสัมพันธ์ขององค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญ
ของโลกมุสลิมกับประเทศไทย  
  - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีแก่นักศึกษาไทย
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ SBPs Eyes View Forum เป็นการจัดประชุมในรูปแบบสากล (Model 
of United Nations : MUN) ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา มีผู้แทนชมรม/สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาไทยในต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาจาก 17 ประเทศ 
ได้แก่ ตุรกี อิยิปต์ ซูดาน จีน โมร็อกโก อินเดีย กาตาร์ อินโดนีเซีย คูเวต ปากีสถาน โปแลนด์ เยเมน        
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน ซาอุดิอาระเบีย บรูไน และมาเลเซีย เข้าร่วม จำนวน 50 คน เพ่ือหาแนวทาง    
การสร้างกลไกในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และชมรม/
สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาไทยในต่างประเทศ เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่นักศึกษาไทย            
และนานาชาติ      
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โครงการตามแนวทางด้านการพัฒนา 

โครงการหลกั โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

เป้าหมาย  
ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ประเพณี และความเชื่อ โดยไม่รู้สึกแปลกแยก เกิดความเข้มแข็งของสังคมในภาพรวม  
กรอบการดำเนินงาน 

มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเพณี  และความเชื่อ โดยใช้กิจกรรมทางสังคมเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น              
ลดความรู้สึกแปลกแยกหรือหวาดระแวงต่อกัน เกิดความร่วมมือและอยู่ร่วมกันได้แม้จะต่างวัฒนธรรม อีกทั้ง 
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนิกมีความภาคภูมิใจและจัดกิจกรรม งานเทศกาล งานประเพณี หรือพิธีกรรม      
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มได้อย่างเป็นปกติ  

1. อุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
ผลการดำเนินงาน 
 ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับ
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และค่าตอบแทนผู้นำองค์กรด้านศาสนา
อิสลาม เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกิจการของชาวไทยมุสลิมตามพระราชบัญญัติ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ในพ้ืนที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีประชากรที่นับถือศาสนา
อิสลามและมัสยิดในพื้นที่จำนวนมาก เป็นภาระรับผิดชอบที่มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน และการดำเนินกิจการทั้งปวงนั้น
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ แต่ไม่เพียงพอกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีอุดหนุนให้กับ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 
อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการอิสลามประจำมัสยิด และการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 
ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ และเพ่ือสนับสนุนให้ผู้นำศาสนาอิสลามได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการขับเคลื่อนการรับรู้แก่ประชาชนถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้นำศาสนา
อิสลาม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนรวม 38,340 ราย และอุดหนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน    
ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด  
 การปฏิบัติภารกิจและการขับเคลื่อนงานเพ่ือสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาในหลายพ้ืนที่ ดำเนินการผ่านการแสดงธรรมหรือการเทศนาธรรม    
ก่อนการละหมาดวันศุกร์ (คุตบะฮ์) และส่งเสริม ริเริ่ม หรือร่วมดำเนินกิจกรรมในเชิงพหุสังคมระหว่างชาวไทยมุสลิม
และประชาชนต่างศาสนิกในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน อาทิ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์สองแผ่นดินเพ่ือสันติสุขที่ยั่งยืน กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมต่อต้านภัยจากยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น 
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2. โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธี ฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษา
แหลง่สงัเวชนียสถาน  
 
ผลการดำเนินงาน 
 - กิจกรรมนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหวัุฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 พ้ืนที่ 
รวมทั้งสิ้น 10 พ้ืนที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน/
ครั้ง/พ้ืนที่  ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบ
พิธี ฮัจญ์  ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน        
ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม และเยาวชนโครงการ “สานใจไทย 
สู่ใจใต้” ร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ดำเนินงานจัดกิจกรรม   
ในลั กษ ณ ะการทํ านุ บํ ารุ งศ าสนสถานและสถานที่
สาธารณ ประโยชน์  โดยมี เป้ าหมายหลั กเพ่ื อให้ ผู้ ผ่ าน           
การเข้าร่วมโครงการ ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้มีปฏิสัมพันธ์
และพัฒนาสู่ความเป็นมิตร ผ่านกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น ตลอดจน ได้ร่วมกันถ่ายทอดการเรียนรู้หลักศาสนา         
ให้กบัประชาชนในพื้นท่ีจัดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี สถานที่ดำเนินงาน 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยดิ (ตาดีกา) อัลอักซอร์บเูก็ตจีนอ หมู่ที่ 1  

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตลู จงัหวดัสตลู 
วันท่ี 1 กนัยายน 2563 สำนกัสงฆ์ป่า (ท่ีปฏิบตัิธรรม) อำเภอแม่ลาน จังหวัดปตัตาน ี
วันท่ี 2 กันยายน 2563 มูลนิธิเพ่ือเด็กกำพร้า 20 หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จงัหวัด

นราธิวาส 
วันท่ี 4 กันยายน 2563 ศาลาชมชนุหลังวดัเมือง อำเภอเมอืงยะลา จังหวดัยะลา 
วันท่ี 5 กันยายน 2563 สำนกัสงฆพ์ฤกษาธรรมมาราม (บ้านปลักบ่อ) หมู่ที ่2 ตำบลสะบ้ายอ้ย  

อำเภอสะบ้าย้อย จงัหวัดสงขลา 
วันท่ี 6 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยดิ (ตาดกีา) นูรุดดีน บ้านซอย 8  

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู 
วันท่ี 7 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยดิ (ตาดีกา) บ้านบ่อตรุ ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา 
วันท่ี 8 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยดิ (ตาดีกา) นูรลุอินซาน (อาตะบาโง) ตำบลพิเทน อำเภอ

ทุง่ยางแดง จงัหวดัปัตตาน ี
วันท่ี 9 กันยายน 2563 มัสยดินูรุลอมีาน บ้านบาโย หมู่ที่ 8 บ้านบาโร๊ะ อำเภอยะหา จงัหวดัยะลา 
วันท่ี 10 กันยายน 2563 โรงเรียนรักไทย ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคริิน จังหวัดนราธิวาส 
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 - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์องค์ความรู้เ ก่ียวกับกิจการฮัจญ์  ประจำปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงเป็น         
องค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 5,000 เล่ม แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้เดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4,000 เล่ม และกลุ่มเป้าหมาย        
ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์องค์กรศาสนาอิสลาม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สนใจ จำนวน 1,000 เล่ม 
 - พัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ร่วมกับ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด            
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บูรณาการขับเคลื่อน  
การพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี  พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทางของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เพ่ือเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ได้รับสิทธิเดินทาง     
ไปประกอบพิธีฮัจญท์ี่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 รุ่น ดังนี้ 
 1) จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน ๑,๐๐๐ คน    
ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี 
 2) จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน ๑,๐๐๐ คน           
ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
นราธิวาส 
 3) จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน ๗๐๐ คน         
ระหว่างวันที ่15 ถึงวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา 
 4) จังหวัดสตูล จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน ๓๐๐ คน            
ระหว่างวันที ่18 ถึงวันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 
 5) จังหวัดยะลา จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน ๑ ,๐๐๐ คน 
ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา 
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- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การ

เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 340 คน วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม โดยมีผู้แทนผู้นำศาสนาที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ และผู้เคยผ่านการปฏิบัติธรรมศึกษาแหล่งศึกษาสังเวชนียสถาน  
อินเดีย-เนปาล ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนเยาวชนโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” เข้าร่วม
กิจกรรมซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมขยายผลนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ภายใต้แนวคิดการเป็น “เกลอกัน/กาแวกีตอ” เพ่ือสร้างมิติสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้กับพ่ีน้องชาวไทยพุทธ

แล ะช าว ไท ยมุ ส ลิ ม  ผ่ าน ก ารท ำงาน         
ในลักษณะ “เกลอกัน/กาแวกีตอ” ของคน 
3 กลุ่ม อันได้แก่ เครือข่ายคนดีมีคุณธรรม
ไป ป ระกอบ พิ ธี ฮั จญ์  เค รื อ ข่ ายคน ดี             
มีคุณธรรมไปปฏิบัติธรรมสังเวชนียสถาน
อินเดีย -เนปาล และเยาวชนโครงการ 
“สานใจไทย สู่ใจใต้” ให้กลายเป็นพลัง  
ของแผ่นดินภายใต้ “สามเหลี่ยมเขยื่อน
ภูเขา” ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการนำคุณค่า
หลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัว

คุณธรรมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง และเป็นกลไกการสร้างมิติสัมพันธ์      
เชิงพหุวัฒนธรรมรวมทั้ง เป็นต้นแบบในการสร้างสันติสุขในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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3. การสง่เสริมกจิกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผลการดำเนินงาน 
 - ส่งเสริมและทำนุบำรุงการดำเนิน
กิจกรรมทางศาสนาของวัดและชุมชนไทยพุทธเปราะบาง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุนปัจจัย  
ยังชีพให้กับพระภิกษุ สงฆ์ สามเณร และชุมชนไทยพุทธ
เปราะบาง สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ความเชื่อทางศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป้าหมาย
วัด จำนวน 424 แห่ง ชุมชนไทยพุทธเปราะบาง จำนวน 
611 ครัวเรือน  

 - จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับพื้นที่ชุมชนไทยพุทธเปราะบาง         
ดำเนินการในพ้ืนที่ชุมชนชาวไทยพุทธเปราะบางในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ห่างไกล สุ่มเสี่ยง
ต่อการตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการซ่อมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 251 ครัวเรือน เพื่อให้ชาวไทยพุทธ
ในพื้นที่มีบ้านพักที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และที่สำคัญคือ มีขวัญกำลังใจ ไม่รู้สึกถูก
ทอดทิ้ง เกิดแรงจูงใจที่จะอยู่อาศัยต่อและไม่ย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ประมาณ 1,000 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทย สู่ใจใต้  
 
ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรม “สานใจไทย สู่ใจใต้” มุ่งส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการเป็นกลุ่มผู้นำจิตอาสา 
ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีความรับผิ ดชอบ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน        
รู้จักการเสียสละ มีคุณธรรมและจริยธรรม และดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมในท้องถิน่ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ 
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  - ขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้อง
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้การทำงาน
ร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”       
โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้ 
  1) ชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม สานใจพี่ สู่ใจน้อง  
ตอน ตามแนวทางป๋า พัฒนาบ้านเกิด ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลควนหรัน 
อำเภอสะบ้าย้อย และตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย เยาวชนในพ้ืนที่       
คณะกรรมชมรมเยาวชน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และครูพ่ีเลี้ยง รวมทั้ง ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จำนวนรวม 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายเยาวชนโดยการมีส่วนร่วม     
พัฒนาและสร้างสังคมสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาตนเองในการเป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ           
มีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และน้อมนำ
แนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักในการทำงาน     
อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรม “สานใจ 

สานพลัง สร้างสรรค์สังคม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 
2563 ณ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ และตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย เยาวชนในพ้ืนที่  คณะกรรมชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ครูพ่ีเลี้ยง ประชาชน      
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จำนวนรวม 300 คน โดยมีการให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และร่วมกัน
กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยร่วมกันผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน ป่าชุมชนบ้าน
ต้นตาล และวิสาหกิจชุมชนชันโรงบูโด 
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3) ชมรมเยาวชนโครงการ  “สานใจไทย สู่ ใจใต้” 
จังหวัดสตูล ดำเนินกิจกรรม “สานใจรักษ์บ้านเกิด ปี 3” ตอน 
คนทางนี้ลุย ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563    
ณ ตำบลควนขัน อำเภอเมือง และตำบลกำแพง อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล โดยมีเยาวชนในพ้ืนที่ คณะกรรมการชมรมเยาวชน
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ครูพ่ีเลี้ยง ประชาชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
และศาสนสถาน โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนให้กับชุมชน เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเยาวชน   ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

4) ชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”   
จังหวัดปัตตานี  ดำเนินกิจกรรม “อนุรักษ์ เชิ งท่องเที่ ยว
ธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 28 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2563    
ณ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ และตำบลท่ากำชำ อำเภอ   
หนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีเยาวชนในพ้ืนที่ คณะกรรมชมรม
เยาวชน โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ครูพ่ีเลี้ยง ประชาชน     
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยมุ่งให้เยาวชนมีจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ    
โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลนและชายหาด 
เพ่ือเป็นการป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่ง  
 5) ชมรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย         
สู่ใจใต”้ จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง
ยะลา และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีเยาวชนในพ้ืนที่ คณะกรรมชมรมเยาวชนโครงการ 
“สานใจไทย สู่ใจใต้” ครูพ่ีเลี้ยง ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม        
โดยจัดทำโครงการ “สานสุข สานใจ จากพ่ี สู่น้อง” ปี 4 ตอน สายธาร แห่งสานใจ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม  
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(1) สร้างรั้วกำแพงของตาดีกาและ
ทาสีสุเหร่า ณ หมู่บ้านตาเซะ ตำบล
ตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
(2) ปรับปรุ งห้ องน้ ำตาดี กา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ           
ณ หมู่บ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง 
อ ำ เภ อ เบ ต ง  จั ง ห วั ด ย ะ ล า             
นับเป็นกิจกรรมที่ สร้างเครือข่าย  
แกนนำเยาวชนจิตอาสาและปลูกฝัง
เยาวชนให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน พัฒนาตนเองให้มีความกล้า
แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
    

 
 
5. การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
ผลการดำเนินงาน 
 - การสร้างความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์กับผู้นำทางศาสนาและแกนนำจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  1)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรทางศาสนา (พระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาอิสลาม) 
บุคลากรด้านศาสนา (พระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาอิสลาม) ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จำนวน 100 รูป/คน ได้รับ
บริการด้านสายตา (วัดและตัดแว่นตา) ที่ทันสมัยและมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

100 รูป/คน 
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 2) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและเปิดโลกทัศน์ผู้นำศาสนาและแกนนำ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้แกนนำประชาชนจากชุมชนไทยพุทธถดถอย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก            
มีลักษณะเป็นชุมชนเดี่ยวในพ้ืนที่ที่มีชุมชนชาวไทยมุสลิมล้อมรอบ ได้มีโอกาสพบปะและสร้างประสบการณ์
ร่วมกับประชาชนจากชุมชนชาวไทยมุสลิม โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเดินทางเปิดประสบการณ์นอกพ้ืนที่ ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ยอมรับความแตกต่าง    
ความหลากหลาย และเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันจนพัฒนาเป็นมิตรภาพที่ดี ทำให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข       
ในพ้ืนทีต่่อไป ทั้งนี ้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน 
 

 
 
 
 

 - ส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
 สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยเชื้อชายจีน โดยเปิดโอกาสให้มีการ
พบปะ รวมตัวกันของพ่ีน้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ ร่วมกันสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้แนวทาง
ประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างยั่งยืน      
ทั้งนี้ มีชาวไทยเชื้อสายจีน ผู้นำ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 3,380 คน ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง 
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 - ส่งเสริมความสัมพันธ์เด็กและเยาวชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
 สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนต่างศาสนิกได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น 
เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ไม่แบ่งแยก แม้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา สามารถเป็นเพ่ือนกันได้ 
มีความเข้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สานสัมพันธ์จนพัฒนาไปสู่ความเห็นอกเห็นใจต่อไป ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน ดังนี้ 
 1) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางดนตรีเพ่ือชุมชน จากคำกล่าว ดนตรีคือ 
ภาษาสากล ไม่ว่าเชื้อชาติใด ภาษาใด จะสามารถสื่อสารและแสดงความเป็นมิตรต่อกันผ่านดนตรีได้          
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการให้ความรู้ เพ่ิมพูนทักษะทางดนตรีให้แก่บุคลากร  
จากสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150 คน เพ่ือนำไปขยายผลในชุมชนในการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้หันมาสนใจฝึกฝนการเล่นดนตรี รวมทั้ง สนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีสำหรับวงเมโลเดียน ให้แก่
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 25 แห่ง        
และจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติไทยและวงเมโลเดียน ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันธงชาติไทย วันที่ 28 
กันยายน 2563 ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทยผ่านการร้องเพลงและการบรรเลง
ดนตรี ปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตระหนักในอัตลักษณ์ร่วมที่แสดงถึง        
ความเป็นไทย (ธงชาติและเพลงชาติไทย) มีความคิดสร้างสรรค์ ขัดเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง          
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 905 คน 
 2) การส่งเสริมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกได้ร่วมโครงการตามรอยเจ กับ อิเดมิสึ 
(จำนวน 3 คน) เยาวชน และประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำกิจกรรมร่วมกัน ลดความหวาดระแวง
และอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย 3 ราย 
 3) การส่งเสริมกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 700 แห่ง  
 4) กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ดิเกฮูลู เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น    
โดยใช้บทเพลงและการแสดงท่าทางประกอบเพื่อความครื้นเครง ซึ่งเนื้อหาในบทเพลงเป็นการบอกเล่าเรื่องราว
วิถีชีวิตในท้องถิ่น รวมถึง ชีวิตความเป็นอยู่ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม จึงสามารถใช้เป็นสื่อในการให้ข้อมูล
และสร้างการรับรู้เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ มีเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม จำนวน 
30 คน 
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6. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหวัุฒนธรรม 
     
ผลการดำเนินงาน 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์เด็กเล็กในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้           
เพ่ือส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมให้แก่เด็กเล็ก โดยใช้สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังให้เด็กเล็กได้รู้จักและคุ้นเคยกับวัฒนธรรม        
ทางภาษาที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และเรียนรู้การอยู่ภายใต้สังคมที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งการจัด
กิจกรรม เริ่มต้นจากการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ตลอดถึง ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา      
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ อ   
แบบสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ใช้ ร ะ ย ะ เว ล า  4 วั น  3 คื น  ร ว ม
ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมทั้ งสิ้ น  240 คน 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 5  ถึ ง วั น ที่  2 8 
กุมภาพันธ์ 2563    ณ โรงแรม บีพี 
แกรนด์  ทาวเวอร์  อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา  

 

 

- การขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว โดยขยายผลการ
สร้างความเข้าใจในแนวทางการทำกิจกรรมร่วมกันภายใตบ้รบิทของสังคมพหุวัฒนธรรมให้สามารถทำกิจกรรมและ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข พัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้/แนวคิด เรื่องการจัดทำสื่อภาษาสร้างสรรค์เพ่ือการจัด
ประสบการณ์การสอนให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการออกแบบและพัฒนาสื่อ พร้อมจัด
กระบวนการใช้สื่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในบ้าน โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนับสนุน
งบประมาณ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดจำนวน 60 แห่ง เพ่ือขับเคลื่อนงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 
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 ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 60 แห่ง ได้จัดกิจกรรมภายในชุมชนจำนวน 291 กิจกรรม 
และจัดทำสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 246 ชิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ 
ทั้งหมด 7,816 ราย                                                                                      
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โครงการหลกั โครงการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าหมาย  
ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน   

ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นช่องทางสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

กรอบการดำเนินงาน 
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐให้แก่ประชาชน โดยผลิต      

เนื้อข่าวและภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์     
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับรู้ข้อเท็จจริง    
และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้ง ให้การสนับสนุนที่ดีต่อภาครัฐและภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
1) การประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

ผลการดำเนินงาน 
 1. ผลิตและเผยแพร่รายการผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี  
มุ่งเน้นการนำเสนอกิจกรรมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และหน่วยงานภาครัฐดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผสมผสานกับการนำเสนอวิถีชีวิตและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
และมีความเข้าใจทีถู่กต้อง  

(1) จัดรายการวิทยุตลอด 24 ชั่วโมง ทาง
สถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบบ FM 
ความถี่ 95.50 , ระบบ FM ความถี่ 90.25 MHz และทางสถานีวิทยุ
เครือข่าย ศอ.บต. ในพ้ืนที่  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 19 คลื่น
ความถี ่ 

( 2)  จั ด ร า ย ก า ร วิ ท ยุ ท า ง ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา     ระบบ FM 94.25 
MHz และ ระบบ FM ความถี่ 95.00 MHz 

(3) ลงพ้ืนที่จัดรายการวิทยุนอกสถานที่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  ศอ.บต.             
และเครือข่าย, เว็บไซต์ ศอ.บต. และชมการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีวิทยุ ศอ.บต., 
Suarakita  

(4) กิจกรรมก้าวทันข่าวผ่านสื่อวิทยุ อสมท. และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยนำเสนอ
ข่าวสารเกี่ ยวกับความก้าวหน้ าการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต้                   
ของศูนย์อำนวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชน                
ทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกอากาศผ่านรายการก้าวทันข่าว ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์         
เวลา 07.30 – 08.00 น. ทางวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz และสถานีเครือข่าย 53 สถานีทั่วประเทศ 
ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 64 ครั้ง ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2563  
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2. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(1) สร้างความเข้าใจความก้าวหน้าการพัฒนาชายแดนใต้ “5 นาที กับ ศอ.บต.”     
โดยผลิตสารคดีสั้นเชิงข่าว มีเนื้อหาที่เน้นเรื่องความก้าวหน้าและความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
จำนวน 19 ตอน เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา 13.30 – 
14.00 น. (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์) ในห้วงเดือนกนัยายน ถึงเดือนตุลาคม 2563  

(2) กิจกรรมสร้างการรับรู้ความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้         
ผ่านรายการสด “พิราบคาบข่าว” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เป็นการประชาสัมพันธ์       
ความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเชิญผู้บริหารของศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมรายการสด ออกอากาศ 14 จังหวัดภาคใต้ เวลา 09.35 - 10.00 น. 
(ความยาว 25 นาที) ในห้วงเดือนกันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) สร้างการรับรู้ความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เชิงรุกผ่านสื่อ
โทรทัศน์ รายการ “ข่าวเที่ยง” ซึ่งเป็นการผลิตสกู๊ปข่าว เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้า      
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเด็นที่น่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 9 ครั้ง ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ช่วงรายการข่าวเที่ยง เวลา 11.30 - 12.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์        
ถึงวันอาทิตย์ ห้วงเดือนกันยายน 2563 

(4) ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว “ไร้รอยต่อ มิติใหม่ชายแดนใต้” ความยาว 2 นาที 
จำนวน 6 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี ในรายการข่าวช่วงเช้า ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 
06.00 – 08.30 น. 

(5) ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ความยาว 2 นาที จำนวน 6 ตอน 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ในรายการข่าวช่วงเช้า ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 06.00 – 08.00 น.  

(6) ลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว “ศอ.บต. กับการพัฒนาชายแดนใต้” ความยาว
ไม่เกิน 3 นาที จำนวน 3 ตอน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
เวลา 08.30 – 09.00 น. 

(7) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ลักษณะคลิปวีดีโอ ความยาว 2 นาที จำนวน 3 ชิ้น และผลิตบทความจำนวน 7 เรื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
kapook.com 
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(8) ผลิตและเผยแพร่สารคดี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ดำเนินการจัดจ้างเอกชนให้ผลิตและเผยแพร่สารคดี ศอ.บต. ความยาว 2 นาที เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ประชาชน   
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดออกอากาศในรายการคมชัดลึกทางโทรทัศน์ NationTV 
ช่อง 22 รายการคมชัดลึก                

(9) ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว "การเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" 
ความยาว 2 นาที เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน ของภาครัฐในการเร่งแก้ไขปัญหา    
และการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)     
  (10) ผลิตและเผยแพร่สารคดีจากโครงการเมืองต้นแบบสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง PPTV ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 05.30 – 
08.00 น. จำนวน 4 ตอน ความยาว 3 นาที เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 (1) ผลิตและเผยแพร่บทความ ภาพข่าว บทวิจารณ์ หรือข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับ   
การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และของรัฐบาลในหนังสือพิมพ์รายวัน       
จำนวน 7 สำนักพิมพ์ เพ่ือนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบต่อการดำเนินงาน 
และวารสารรายสัปดาห์ จำนวน 12 สัปดาห์ ผลิตเอกสาร กฤตภาคข่าว จำนวน 12 ครั้ง ห้วงเดือนมกราคม     
ถึงเดอืนมีนาคม 2563 และห้วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 
 (2) จัดทำสื่อบทความ ภายใต้หัวข้อ ความก้าวหน้าและความสำเร็จการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หว้งเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 
และห้วงเดือนกันยายน 2563 รวม 30 เรื่อง 
 (3) ผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผ่านสื่อรูปแบบโฟมบอร์ด 8 ป้าย/ครั้ง จำนวน 9 ครั้ง  
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   (4) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการแก้ปัญหาและพัฒนาจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผ่านสื่อรูปแบบป้ายไวนิล 8 ป้าย จำนวน 2 ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (5)  ผลิตและเผยแพร่สื่อวิดีโอสั้น ถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน       
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที เผยแพร่ผ่าน Facebook 
Fanpage จำนวน 4 เพจ เพจละ 8 ชิ้นงาน รวมทัง้หมด 32 ชิ้นงาน  

(6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ จำนวน 16 ครั้ง ครั้งละ 1,000 ฉบับ      
รวมทั้งสิ้น 96,000 ฉบับ  

(7) เสวนาสื่อมวลชนส่งเสริมเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่
จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 300 คน บูรณาการข้อมูลระหว่างผู้สื่อขา่วด้วยกันและศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้การนำเสนอข้อมูลที่ของสื่อถูกต้อง  และชัดเจนมากขึ้น และเปิดเวทีเสวนา

ประเด็น “แนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง    
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้สื่อมวลชนในพ้ืนที่   
ได้แสดงความคิดเห็น ทิศทาง/แนวทาง  
ในการนำเสนอข่าว รวมทั้ง ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบ
โดยมีรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายชนธัญ แสงพุ่ม) 
บรรยายพิเศษ 
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โครงการหลัก โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
เป้าหมาย  
 เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานยุติธรรมของภาครัฐ โดยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกฎหมาย  

กรอบการดำเนินงาน  
 ส่งเสริมความรู้ด้านการอำนวยความเป็นธรรม พัฒนางานด้านการอำนวยความเป็นธรรม
ให้กับประชาชน โดยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่ไม่ได้รับ
ความยุติธรรม การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อันสืบเนื่องมาจากปัญหาทางภาษา วัฒนธรรม    
และประเพณีที่แตกต่าง พัฒนาศักยภาพเครือข่าย นำหลักยุติธรรมสมานฉันท์ คลี่คลายความขัดแย้งหรือระงับ
ข้อพิพาท บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี และตามระเบียบ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) รวมถึง การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
การเยยีวยาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

1) การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรม 
      ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการดำเนินงาน 
 1) พัฒนาประสิทธิภาพระบบอำนวยความเป็นธรรม “คลายทุกข์ที่ต้นทาง” โดยจัดหา
บุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 37 อำเภอ          
และประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักงานอัยการภาค 9 
และสำนักงานอัยการจังหวัด นักกฎหมายอิสลามประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม นักบริการประจำเรือนจำ 
และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศอ.บต. (1880) เพ่ือทำหน้าที่ประสานงาน
ด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือทางคดี 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน รวมทั้งสิ้น 77,179 ราย และดำเนินการให้ได้รับข้อยุติเรื่องแล้ว จำนวน 67,158 ราย 

 2) อำนวยความเป็นธรรมให้กับบุคคลที่สืบเชื้อสายจากบิดาและมารดาสัญชาติไทย           
แต่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติ โดยร่วมกับ กรมการปกครองและคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ประชาชน กระบวนการและขั้นตอน  
ในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร และดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ครั้ง รวมบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์
เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 395 ราย ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563          
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จำนวน 159 ราย ครั้งที่ 2 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 236 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่
เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับผู้ที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์ทั้งที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศไทย    
-มาเลเซียแล้ว เป็นจำนวนรวม 1,578 ราย สามารถดำเนินการเพ่ิมชื่อในทะเบียนราษฎร/ออกบัตรประจำตัว
ประชาชน รวม 662 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ 916 ราย  
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 3) ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 279 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) สร้างการรับรู้กระบวนการยุติธรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน     
ของภาครัฐ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เครือข่าย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน     
และนักกฎหมายที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สำนักงานอัยการภาค 9 สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม เรือนจำ และศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร ศอ.บต. จำนวนรวม 159 ราย รุ่นที่ 1 ดำเนินการวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 และรุ่นที ่2 
วันที่ 27 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านการอำนวยความเป็นธรรม รวบรวมปัญหา   
และอุปสรรค วิเคราะห์แนวทางในการลดเงื่อนไขของการไม่ได้รับความเป็นธรรม สรุป และจัดทำข้อเสนอแนะ
สำหรับการพัฒนางานด้านการอำนวยความเป็นธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานภาครัฐ 
 5) การอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาท ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 
ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพ่ือให้ผู้นำชุมชน   
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 170 ราย มีความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย หลักการ และวิธีการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท และสามารถปฏิบัติ งานได้              
ตามเจตนารมย์ของกฎหมาย ภายใต้บริบทของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง ได้จัดทำคู่มือประนอม            
และระงับข้อพิพาทแจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,555 เล่ม และจัดทำคู่มือส่งเสริมความรู้กฎหมาย
และกระบวนการปฏิบัติงาน จำนวน 8,000 เล่ม 
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2. การช่วยเหลอืเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลการดำเนินงาน 
 - การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ          
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 1) มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ      
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามติคณะรัฐมนตรี จำนวน 543 ราย เป็นเงิน 58,240,720 บาท และตามระเบียบ 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) จำนวน 367 ราย เป็นเงิน 
25,268,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 910 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,508,720 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “16 ปี การเยียวยา
จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจน ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเยียวยาของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือเยียวยาของ ศอ.บต., กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคเอกชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา, ปัตตานี, 
นราธิวาส และจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563      
ณ ห้องประชุมน้ำพราว 2 โรงแรม ซ.ีเอส ปัตตานี อำเภอเมอืงปัตตานี จังหวัดปัตตานี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณค์วามไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเชื่อมโยงข้อมูลของทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา และสงขลา เข้าสู่ Data Center ของศูนยอ์ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4) เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่พักอาศัยอยู่ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
จำนวน 6,910 ราย โดยแบ่งเป็น  
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  - เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 6,000 ราย 
 - เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามติ ครม. และระเบียบ กพต. จำนวน 910 ราย 
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โครงการหลัก โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป้าหมาย  
 ตำบลในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็น “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โดยมีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม       
และเกิดตำบลต้นแบบ 37 แห่ง ภายใต้กรอบแนวคิด (1) ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัยจากการก่อความไม่สงบ
และภัยแทรกซ้อน ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
อย่างเกื้อกูล (2) ตำบลมีความมั่งคั่ง โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียม
ทางสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย รวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคน
เปราะบาง (3) ตำบลมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด  

กรอบการดำเนินงาน  
สนับสนุนการพัฒนาตำบล ตามท่ีสภาสันติสุขตำบลได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา 
 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งใหกั้บหมู่บา้น/ชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. การสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการตำบล 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ประกอบด้วย ผู้นำศาสนา   
ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่ปกครอง และบัณฑิตอาสาพัฒนา
มาตุภูมิ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
กลไกสภาสันติสุขตำบลและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ระดับตำบล รวมถึง ชี้แจงวิธีการจัดทำโครงการตามแนวทาง   
ที่กำหนด จำนวน 9 รุ่น ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ในพ้ืนที่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 
 
- การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบลภายใต้
แผนพัฒนาตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจ   
ของสภาสันติสุขตำบลได้บู รณาการโดยการนำปัญหา        
และความต้องการของประชาชนจากแผนพัฒ นาตำบล         
ที่จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอ ตำบล พ.ศ.2563 

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดเทศบาล, พัฒนากร
ประจำตำบล, สาธารณสุขประจำตำบล, เกษตรประจำตำบล, บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิประจำตำบล 
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-  การสร้างความเข้าใจกรอบแนวทางการพัฒนาเสริมความมั่นคง 
ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล 
ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้าใจกรอบ   
แนวทางการพัฒนาเสริมความมั่นคง ผ่านโครงการตำบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้กลไกสภาสันติสุขตำบล และการขับเคลื่อน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 

 
 
  - จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาสันติสุขตำบล ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่เข้ามาเป็นคณะทำงานเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของโครงการ 
ติดตามผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  

 

  - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 282 
ตำบล เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทาง การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและ
ตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้        ภายใต้กลไกสภาสันติสุขตำบล ซึ่งเป็นกลไกการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ในการ
ร่วมกันวางแผน ร่วมกันทำงาน ร่วมกันแกไ้ขปัญหา และรับประโยชน์ร่วมกัน  

 - ประชุมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกลไกสภาสันติสุ ขตำบล เพ่ือรับทราบผล       
การดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือนำไปประกอบการวางแผนปฏิบัติงาน   
และปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  

 



 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ หน้า 57 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีศักยภาพ         
ในการพึ่งพาตนเองอย่างยั ่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางและครอบครัว        
ให้ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพครอบคลุมทั้งมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง  
อย่างต่อเนื่อง บูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับศักยภาพของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม มีกลุ ่มเป้าหมาย คือ ผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม หรือประชาชนกลุ่มเปราะบาง (11 ประเภท) 
ประกอบด้วย คนยากจน, คนไทยไร้สัญชาติ, คนไร้ที่อยู่อาศัย, ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว, ผู้พ้นโทษ, ผู้สูงอายุ  
และครอบครัว, คนพิการและครอบครัว, เด็กกำพร้าและผู้ดูแล, เด็กถูกทอดทิ้งและผู้ดูแล, ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว   
และผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว ซึ่งดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย) กิจกรรมที่สำคัญ มีดังนี้ 
 - ก ิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื ้นฟ ูสภาพ เด ็กพ ิการ       
สนองแนวพระราชดำริฯ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
 กิจกรรมนำร่องเพ่ือสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการทางสมอง 

“ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องให้ผู้ปกครองนั่งอุ้มตลอดเวลา” ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาสังคม สถาบัน
วิชาการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ริเริ่มนำนวัตกรรมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็น
ประโยชน์ และจำเป็นต่อการฟ้ืนฟูสภาพเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อน 
มุ่งหวังให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น รวมถึง พ่อ แม่ หรือผู้ดูแล มีเวลา    
ในการประกอบอาชีพการงานได้มากขึ้น ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2563      
ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอ้ีสุขใจ” ให้กับเด็กพิการในพ้ืนที่ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือฝึกชันคอและการนั่งทรงตัว จำนวน 403 ราย แม้

จะส่งผลต่อพยาธิสภาพหรือพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กไม่มากนักในระยะสั้น แต่ระยะยาวพบว่า เด็กมี
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พัฒนาการดีขึ้นตามลำดับสามารถนั่งทรงตัว ฝึกการยืนได้บ้าง และมีพัฒนาการที่ดีในด้านอ่ืนๆ เช่น สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น มีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแล พึงพอใจ มี
ความหวัง และกำลังใจในการดูแลบุตรมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีเวลาสำหรับการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือทำงาน
หารายได้ดูแลครอบครัวได้มากยิ่งข้ึน 
 ในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้เด็กพิการได้มีอุปกรณ์      
ฟ้ืนฟูสภาพ และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ได้ขยายผลการนำนวัตกรรมอุปกรณ์ ฟ้ืนฟูสภาพ “เตียงฝึกยืน” และจัดทำอุปกรณ์ ช่วยการเดิน          
“รองเท้าสั่งตัด” สำหรับแก้ไขปัญหารูปเท้าและฝึกการเดินทรงตัว สร้างความยินดีแก่ครอบครัวเด็กพิการ       
เป็นอย่างยิ่ง เด็กพิการสามารถทำกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่วมกับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น         
ซ่ึงเป็นการจัดบริการด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ครอบคลุมทุกมิติ ตามแนวนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และสนองงานตามแนวพระราชดำริฯ ในการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู
สภาพครอบครัวเด็กพิการอย่างเป็นรูปธรรม 
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เด็กพิการและคนพิการได้รับอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสภาพ  
คนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการ จำนวน 277 ราย จำแนกเป็น ดังนี้ 

1. อุปกรณ์ฟ้ืนฟูสภาพ “เตียงฝึกยืน”  จำนวน 59 ราย 
2. อุปกรณ์ช่วยการเดิน “รองเท้าสั่งตัด”  จำนวน 88 ราย 
3. อุปกรณ์เครื่องช่วยพยงุร่างกาย “เก้าอี้สขุใจ” จำนวน 60 ราย 
4. อุปกรณ์ช่วยฝึกการเดิน “วอล์คเกอร์เดิน” จำนวน  70 ราย 

 
 
 
 
 

 
 
 

  - กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง
และการดำเนินงานเชิงรุกระดับพื้นที่ จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม รวบรวม 
พิจารณา กลั่นกรอง วิเคราะห์และให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสานการทำงานระดับพ้ืนที่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง เร่งรัด ติดตามและประเมินผล  
การทำงานของส่วนราชการที่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส     
ทางสังคม ให้เป็นไปตามภารกิจของ ศอ.บต. ตามแผนบูรณการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 - กิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” 
เป็นการนำหลักและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง มาเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือนำไป
ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือเป็นนักเรียนต้นแบบที่สามารถนำความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ จาก
โรงเรียนไปดำเนินการต่อที่บ้าน จนเกิดผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชน  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสาน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาในพ้ืนที่  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต            
ด้านการเกษตรให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่นำร่อง รวม 40 โรงเรียน รวมจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด       
410 คน มีนักเรียนที่สามารถเป็นต้นแบบดีเยี่ยมระดับจังหวัด จำนวน 50 คน จาก 36 โรงเรียน และได้รับรางวัล     
ดีเยี่ยมระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 คน 

 

           
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นักเรียนมีทักษะ ความรู้  
และสามารถถ่ายทอดความรู ้

ให้กับผู้อ่ืนได ้
 

ครอบครัวมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ 
และให้การสนับสนนุในการทำ

กิจกรรมด้านเกษตรของนักเรียนได้ 

 

นักเรียนที่ชอบและสนใจในการทำ
เกษตรนำความรูม้าทำที่บ้าน เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย ใช้บริโภคในครัวเรือน 
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 - กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสระดับชุมชน (ขยายผล 7 ตำบล) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำทางรายได้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง (รายได้น้อย/ยากจน) อย่างยั่งยืน 
โดยบูรณาการทำงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านการตลาด เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าวสามารถ
กระจายงานด้านการผลิต แปรรูป ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย (ยากจน) เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เพ่ิม 
และมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดการประชุมวางกรอบการดำเนินงานและลงพ้ืนที่คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ  
นำร่องในพ้ืนที่ 3 จังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 7 กลุ่ม และสนับสนุนงบประมาณ         
เพ่ือเป็นต้นทุนให้กับประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เข้าร่วมโครงการ พร้อมกำหนดเงื่อนไข     
การสนับสนุน และการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ส่งผลให้ครอบครัว ประชาชนกลุ่มเปราะบาง 
(ยากจน/ตกเกณฑ์ จปฐ.) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึน จำนวนไม่น้อยกว่า 140 ครอบครัว/420 ราย  

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโชกุนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพรตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
3) กลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าละหมาดตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
4) กลุ่มวิสากิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 
5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพ้ืนบ้านบูดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัด

ยะลา 
6) กลุม่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรผสมผสานบ้านเก่า  
7) กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรผสมผสานบ้านบ่อหิน อำเภอธารโต จังหวัด

ยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเปา้หมาย 
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

สนับสนุนงบประมาณและชี้แจง 
การดำเนินงานให้เป็นไปตาม 

ข้อระเบียบของราชการ 

 

ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การดำเนินงาน 
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 - กิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อม
ช่วงฤดูฝน หนุนเสริม/บูรณาการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มคนเปราะบาง ร่วมกับหน่วยงานของ
จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส โดยสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจาก
ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,000 ครอบครัว คาดว่า            
มีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละครอบครัวได้รับการดูแลช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตไม่น้อยกว่า 
2,000 ราย  

 
 
 
 
 
 
 - กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวยากจนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ เชื่อมโยงกับการสนับสนุนงานอาชีพ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยบริการทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยประสานความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 – 2561 และได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทและศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับที ่2 (ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2562 – 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ืออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จำนวนรวม 400 ทุน  

 
 
 
 
 
 

 
 

 - กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
มูลนิธิดูแลเด็กกำพร้า และภาคประชาสังคม ใน พ้ืนที่  3 จั งหวัดชายแดนภาคใต้  สนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาเด็กกำพร้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความเท่าเทียมในการดูแลจากภาครัฐ 
ตอบสนองการสร้างความเข้าใจ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยกำหนดกิจกรรม
ขยายผลการเข้าถึงศูนย์เด็กกำพร้า จำนวน 16 แห่ง ให้เด็กได้เรียนรู้และทำกิจกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย    
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1) ด้านการศึกษา 2) ด้านกีฬา 3) ด้านภาษา 4) ด้านอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีภาคประชาสังคม   
ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตให้กับเยาวชน/เด็กกำพร้า เด็กยากจน-ยากไร้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ (ศูนย์ดูแล
เด็กกำพร้า จำนวน 16 แห่ง) ในพ้ืนทีจ่ังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา  

 
 
 
 
 
 
 

 
 2. บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างเป็นระบบ      
มีคุณภาพ และต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการทำงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาโรค (สำคัญ) หรือภัยคุกคามต่อสุขภาวะ
ของประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัญหาทางสุขภาวะที่สำคัญ   
และเป็นวาระของจังหวัด/ภาค ที่จำเป็นต้องบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน เช่น การแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดโรคหัด โรคคอตีบ โรคไข้เลือดออก การตายของแม่และเด็ก เป็นต้น) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน   
ในตำบลนำร่องที่มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัด (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย)     
 - การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนอย่าง        
เป็นระบบ โดยมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563        
ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนประเด็น “เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรค” เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหา 
การระบาดของโรคและการสูญเสียชีวิตจากภัยคุกคามในกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง จำนวนรวมทั้งสิ้น 707 คน 
จากเป้าหมายจำนวน 800 คน รวมถึงสามารถเข้าถึงและสร้างเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มบ่ายเบี่ยงได้รับบริการ    
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด จำนวน 1,900 ราย ส่งผลให้ระดับการแพร่ระบาดของโรคหัดลดลง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว 
 - การขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยอาศัยสถาบันปอเนาะ         
บูรณาการทำงานร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชน และสถาบันศึกษาปอเนาะในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในการยกระดับสถาบันศึกษาปอเนาะให้สามารถเป็นสถานบริบาลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
และเพ่ือส่ งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณค่ าให้กับผู้ สู งอายุที่ พั กอาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ                     
และการทำกิจกรรมร่วมกันทางสังคม โดยมีการกำหนดกลไกการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ       
เพ่ือให้ เกิดการดำเนินการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านศาสนาและการศึกษา 2) ด้านสุขภาพ                
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3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ด้านการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ซ่ึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ไดส้นับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 20 แห่ง  
 จงัหวัดปัตตานี จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 
 (1) สถาบันศึกษาปอเนาะอิศลาฮฺ (บ้านดอนเค็ด) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์  
 (2) สถาบันศึกษาปอเนาะบัยตุลอิฮซาน (บ้านส้ม) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์  
 (3) สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูมวิทยา ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน 
 (4) สถาบันศึกษาปอเนาะนูรลุฮีดายะห์วิทยา ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน 
 (5) สถาบันศึกษาปอเนาะบุสตานุลอารีฟีน ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ 
 (6) สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอัลซอมาดียะห์อัลบารอกยีะห์ ตำบลเกาะจัน  
      อำเภอมายอ 
 (7) สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดซาบีตุลตักวาร์ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ  
 (8) สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารูลเราะห์มะห์ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี  
 (9) สถาบันศึกษาปอเนาะศาสน์อิสลามกะลูแป ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี  
 (10) สถาบันศกึษาปอเนาะอัลเอากอฟลิดดีรอซะห์อิสลามียะห์ ตำบลท่าน้ำ            
        อำเภอปะนาเระ  
 (11) สถาบันศึกษาปอเนาะมัดราซะห์อิฮยาอุลอูลูม ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก  
 (12) สถาบันศึกษาปอเนาะซีมารุลยันนะห์ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก  
 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
 (1) สถาบันศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี  
 (2) สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ  
 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
 (1) สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน ตำบลธารครี ีอำเภอสะบ้าย้อย  
 จงัหวัดยะลา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
 (1) สถาบันศึกษาปอเนาะนิติธรรมอิสลาม ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต  
 (2) สถาบันศึกษาปอเนาะฆูนุงอามาน ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา  
 (3) สถาบันศึกษาปอเนาะพาตะห์อิสลามี ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน  
 (4) สถาบนัศกึษาปอเนาะดารุลฟากฮี ตำบลวังพญา อำเภอรามัน  
 (5) สถาบันศึกษาปอเนาะตรับียาตุลเอาลาดิลอิสลามียะห์ ตำบลสะเอะ  
      อำเภอกรงปินัง  
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 จากข้อมูลสรุปผลการดำเนินกิจกรรมขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยอาศัย
สถาบันปอเนาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)         
สถาบันปอเนาะที่เข้าร่วมโครงการ มีกิจกรรมดูแลผู้สูงวัยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านศาสนากิจ
และจัดการศึกษา ด้านอาชีพที่กิจกรรมเหมาะสมกับวัย ด้านสุขภาพผู้สูงวัย และด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ/คนไร้ที่อยู่ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 300 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท 

 
ผลการดำเนินงาน 
 ศูนย์อำนวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมกับ มูลนิ ธิ ราชประชานุ เคราะห์                     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐสภา และกองทัพบก สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนราชประชา      
นุเคราะห์ ๓๙ (นราธิวาส) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔o (ปัตตานี) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ (ยะลา)                  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การรู้รักสามัคคี และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มบุคคล          
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสันติสุขโครงการพาคนกลับบ้าน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบกับสาธารณภยั ให้สามารถประกอบอาชีพได้ 
และเพ่ิมช่องทางการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของแรงงานในพ้ืนที่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการจัดฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย หลักสูตร
ฝึกอบรมในสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาช่างก่อสร้าง (หลักสูตร 6 เดือน) ดำเนินการ
ระหว่างวันที่  16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และสาขาผู้ประกอบอาหารไทย (หลักสูตร           
3 เดือน) ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
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  จากการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าว โดยกองประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมดำเนินการฝึกอาชีพ จำนวน 6 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 1,206 คน สำเร็จการฝึกอาชีพ จำนวน 
1,031 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 และพบว่าผู้สำเร็จการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานทั้ง 3 แห่ง 
มีงานทำ จำนวน 418 คิดเป็นร้อยละ 40.54  
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4. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
 

ผลการดำเนินงาน 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เห็นชอบเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน          
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด       
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กว่า 20,926 ครัวเรือน 23,015 แปลง คิดเป็นเนื้อที่  
กว่า 127,612 ไร่ โดยให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการให้มีความต่อเนื่องจากแผนงานและโครงการที่หน่วยงาน     
ของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์    
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 
ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ     
ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ เร่งรัดให้เกิดการพิสูจน์สิทธิ์แปลงที่ดิน พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการ
และตามความเหมาะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบฯ ทับซ้อนที่ดนิทำกิน ครอบคลุมพ้ืนที ่89 หมู่บ้าน 25 ตำบล 9 อำเภอ ดังนี้   
 

ผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานฯ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทับซ้อนที่ดินทำกิน 
ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 89 หมู่บ้าน 25 ตำบล 9 อำเภอ 

จงัหวัด อำเภอ ตำบล 
นราธิวาส บาเจาะ บาเจาะ/ลุโบะสาวอ/กาเยาะมาต/ีปะลุกาสาเมาะ/บาเระเหนือ   

 อำเภอยี่งอ ตะปอเยาะ/ลุโบะบายะ/จอเบาะ 
 อำเภอสุไหงปาดี      ริโก/๋สากอ/โต๊ะเด็ง 
 อำเภอรือเสาะ รือเสาะออก/ลาโละ/สุวารี/สามัคคี 
 อำเภอระแงะ บองอ/มะรือโบตก 
 อำเภอเจาะไอร้อง บูกิต/จวบ 
 อำเภอสุคิรนิ เกยีร์/ร่มไทร 

ยะลา อำเภอรามัน จะกว๊ะ/เกะรอ 
ปัตตานี อำเภอกะพ้อ กะรุบี/ตะโละดือรามัน 
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ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และสำนัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินของราษฎรออกจากเขตป่าสงวน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รังวัดที่ดินให้แก่ราษฎร 4,433 ราย จำนวน 5,905 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่  
67,320.11 ไร ่ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานระดับพ้ืนที่ 5,641 แปลง คิดเป็นพืน้ที ่59,792 ไร่  
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โครงการหลัก โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

เป้าหมาย จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยมีการสร้างรายได้ 
แก่ครัวเรือน การเพ่ิมผู้ประกอบการให้เกิดการลงทุนด้านฮาลาลมากขึ้น การเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ และการส่งออก 

 
กรอบการดำเนินการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุน ต่อยอด ขยายผล และเติมเต็มการพัฒนาอาชีพ 
 

1. การขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  
 
ผลการดำเนินงาน 
 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร)   
ได้กำหนดแนวนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
และสอดรับกับสภาพพ้ืนที่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นการเร่งสร้างความมั่นคง  
ทางอาหารในระดับชุมชนควบคู่กับความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก          
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน บริบทของพ้ืนที่ รวมถึง สนับสนุนระบบบริหารจัดการหมู่บ้าน-ชุมชน ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ร่วมมือ เชื่อมต่อ หนุนเสริม        
การทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและเติมเต็มการพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 1. กิจกรรมขยายผลวิสาหกิจสถานศึกษา สู่ครอบครัว สู่ชุมชน ดำเนินงานใน 2 ลักษณะ  
     1) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปฏิบัติจริง เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับนักเรียน    
และครู สามารถนำทักษะความรู้ไปขยายผลสู่ครอบครัว ทำให้มีแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับใช้บริโภค   
ในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่าย และจำหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่อการดำเนินชีวิต และเตรียมพร้อมสำหรับ 
การพัฒนาหรือความเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำร่องในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าคลอง ตำบลนาทับ โรงเรียนบ้านเลียบ ตำบลสะกอม       
และโรงเรียนบ้านนนท์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
      2) ขยายผลส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนที่อยู่ห่างไกลจากการเข้าถึงโอกาสจากรัฐ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มของเยาวชนเพ่ือประกอบอาชีพ เน้นการสร้างรายได้จากการนำ
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพก่อเกิดรายได้กลับสู่ กลุ่ม      
และชุมชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง              
ทำให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้แก่เครือข่ายกลุ่มอาชีพ
ของเยาวชน จำนวน 4 กลุ่ม ในพ้ืนที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีเงื่อนไข ต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอ่ืนมาก่อน ขาดโอกาสด้านการศึกษาและด้านการประกอบอาชีพ เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อ     
การติดยาเสพติด ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ และเป็นเยาวชน      
ทีม่าจากครัวเรือนยากจน/มีรายได้น้อย 
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 2. กิจกรรมสนับสนุนอาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตชุมชน  ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากตามบริบทของพ้ืนที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง     
ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้สามารถมีรายได้   
เลี้ยงครอบครัวและสามารถพ่ึงพาตนเองได้แม้ยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้ง สามารถขยายผลการดำเนินงาน
และเป็นตน้แบบความสำเร็จให้กับครัวเรือนและกลุ่มวิสาหกิจอ่ืนได้ โดยดำเนินการดังนี้ 
     1) ส่งเสริมอาชีพทำการเกษตรตามวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน 
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ช่วยยกระดับมาตรฐาน     
การครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ 
และความไม่เสมอภาค ตามเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ อาท ิ
 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรตามวิถีชุมชน (การปลูกถั่วลิสง) ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี มีศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกถั่วลิสง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรบ้านสารวัน ดำเนินการปลูกถั่วลิสงในพ้ืนที่นาหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว เพ่ือนำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วคั่วทราย เป็นอาชีพเสริมและช่วยเพ่ิมรายได้ แต่ผลผลิตถั่วลิสงที่เพาะปลูกในพ้ืนที่         
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้ต้องนำเข้าถั่วลิสงจากนอกพ้ืนที่ ประกอบกับสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี พัฒนาศักยภาพ       
และสนับสนุนปัจจัยในการผลิต ทำให้กลุ่มสามารถขยายพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงจาก 60 ไร่ เป็น 40 ไร่ ได้ผลผลิต
เพ่ิมข้ึน และมีรายได้ของกลุ่มประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน   
 
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้วิถีทฤษฎีใหม่ ต้นแบบแห่งการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยะลา ดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่บ้านบูเก๊ะจือฆา หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมีการ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
 
กิจกรรมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจใหม่ ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์)         
เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานประมง
อำเภอเบตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน ตำบล     
ตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือเป็นศูนย์แห่งแรกในการทดลองเลี้ยงปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์)   
ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจใหม่ ราคาสูง เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศแถบเอเชีย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการนำร่องเพาะเลี้ยง
ปลาพลวงชมพู (ปลากือเลาะห์) และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิสาหกิจกลุ่มอ่ืนต่อไป 
 
กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพอาชีพการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนวัตวิถี 
ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นตำบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้ง เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ เทศบาลตำบล 
ธารน้ำทิพย์ พัฒนาพ้ืนที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรเชิงนวัตวิถีของอำเภอเบตง โดยสนับสนุน     
การดำเนินกิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น เพ่ือชะลอน้ำ เพ่ิมความชุ่มชื้น เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาพ้ืนที่      
นาร้างต่อไป กิจกรรมขุดลอกคลองและขุดคลองส่งน้ำ เพ่ือกระจายน้ำสู่พ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้ง การปรับปรุง  
ภูมิทัศน์เพื่อการทอ่งเที่ยว         
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     2) ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพ่ึงพาตนเอง สู่ความยั่งยืน เป็นการบูรณาการร่วมกับ 
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเกษตรกรและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพ่ิมรายได้                
และลดรายจ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ            
เป็นเกษตรกรและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 282 ตำบล ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ตำบลละ 50 ราย ที่ได้รับการคัดเลือก    
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย ด้านพืช 20 กลุ่ม/ครัวเรือน ด้านปศุสัตว์  20 กลุ่ ม/ครัวเรือน              
และด้านประมง 10 กลุ่ม/ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 14,100 ราย ซ่ึงภายหลังจากการสนับสนุนอาชีพทางเลือกแล้ว    
ได้จัดให้มีการคัดเลือกต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง สู่ความยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลสำเร็จ
การดำเนินงานของกลุ่ม อำเภอละ 1 กลุ่ม จำนวน 37 อำเภอ รวม 111 กลุ่ม  
 
กิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ เพ่ือสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีองค์ความรู้เพียงพอในการประกอบอาชีพและบริหารจัดการกลุ่มของตนเอง โดยจัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะเพ่ือส่งเสริมอาชีพปลูกพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบล
บ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ตามวิถีชุมชน โดยมกีลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บ้าน และผู้นำในพื้นท่ีอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
 
2. การพัฒนาธุรกิจฮาลาล 
 
ผลการดำเนินงาน 
 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพ ต้นทุน และโอกาสในการดำเนินธุรกิจฮาลาล      
เนื่องด้วยมีความพิเศษด้านประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตพ่ีน้องชาวไทยมุสลิมค่อนข้างสูง ศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางระบบการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาล     
ในพ้ืนที่ โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจฮาลาล ปรับปรุงระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พัฒนากระบวนการ
ตรวจรับรองมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ การจัดตั้งหน่วยรับผิดชอบหลัก
และเชื่อมโยงการพัฒนาฮาลาลทุกภาคส่วน การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าและบริการฮาลาลในพื้นที่ 
รวมถึง เพ่ิมศักยภาพการตลาดและโลจิสติกสใ์หม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมและผลักดันจากรัฐบาล โดยได้มีคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้า
และผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมสินค้า
และผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ     
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่ พิจารณากำหนด           
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นส่งเสริม       
ด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ เพ่ือส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล    
รวมทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนอีกหลายคณะเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจแต่ละด้านให้สำเร็จลุล่วง   
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 สำหรับกิจกรรมสำคัญที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการภายใต้
โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย การจัดประชุมวางกรอบ          
การทำงานทั้งในระดับคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพ่ือหารือการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน     
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและธุรกิจฮาลาล เพ่ือยกระดับการผลิตและบูรณาการการขับเคลื่อนงานจากทุกภาคส่วน 
พัฒนาสินค้าพ้ืนถิ่นฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิม บนพ้ืนฐานแนวคิด ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่         
ในอนาคต จัดมหกรรมการแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้มีโอกาสนำเสนอ
สินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายการขายสินค้าและบริการทั้งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
 1) จัดประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจีนตามโครงการวิจัยการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่
ของวัตถุดิบทรัพยากรพ้ืนถิ่นจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาหารจีน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562    
ณ ศนูย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 2) จัดประชุมจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) การพัฒนาธุรกิจฮาลาลในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  โดยร่วมกับ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันอาหาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริม
และสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) 
 3) ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสินค้าและผลผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล เพ่ือหารือ 
แนวทางการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” การวางระบบฮาลาลโลจิสติกส์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แผนพัฒนาด่านชายแดน 9 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนาการตรวจสอบรับรองฮาลาล 
(การรับรองวัตถุดิบ) รวมถึง กรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ "ฮาลาล" เป็นต้น 
  4) พัฒนาสินค้าพ้ืนถิ่นเพ่ือการส่งออก โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย เพ่ือยกระดับและพัฒนาสินค้าพ้ืนถิ่น      
(ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่) ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า     
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการรับรอง
มาตรฐานรวม 29 กลุ่ม แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 20 กลุ่ม จังหวัดยะลา 3 กลุ่ม และจังหวัดนราธิวาส 6 กลุ่ม 
 5) การจัดแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Digital Business 
and Trade Exhibition in South Thailand (Date in South) จำนวน 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทยและผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า จำนวนกว่า 300 ร้านค้า ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการของสองประเทศได้แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้สร้างเครือข่ายนักธุรกิจทั้งในและนอกพ้ืนที ่ 
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    6) ขับเคลื่อนสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล (e-Industrial Park : 
Halal Foods & Product Innovation) เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำต้นแบบ Industrial Park เป็นศูนย์กลาง
การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าฮาลาล โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการและนักธุรกิจ       
ในพ้ืนที่ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนย เพ่ือยกระดับสินค้าพ้ืนถิ่น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้
ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาล ทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง เพ่ือพัฒนาต่อยอดด้านการตลาด  
สู่ตลาดโลกผ่านช่องทาง e-Commerce และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดบัท้องถิ่นไปสู่ระดับนานาชาติ 

 
       
 
 

 
      พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
      เป็นประธานเปิดสวนอุตสาหกรรมนวัตกรรม 
      และเทคโนโลยี สินค้าฮาลาล ณ ช้ัน 4 ศูนย์ราชการ 
      จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา   

     
 
 7) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
จำหน่ายสินค้าผ่านกิจกรรมธงฟ้า-สินค้าฮาลาล...ต้านภัยโควิด-19  โดยนำสินค้าฮาลาลทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผู้ประกอบการในพื้นที่ จำนวน 23 ร้านค้า มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคา
ย่อมเยา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8) ส่งเสริมและกระจายสินค้าฮาลาลที่ผลิตภัณฑ์จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    
เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านกิจกรรม “ฝากร้านผ่าน ศอ.บต.” บนเว็บไซต์ 
www.sbpac.go.th โดยมีผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 129 ราย 
แบ่งเป็น สินค้าประเภทอาหาร 88 ราย ของใช้ประจำครัวเรือน 13 ราย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 19 ราย      
และอ่ืนๆ 9 ราย 
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 นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจที่ได้ให้     
การสนับสนุนในห้วงที่ผ่านมา ได้แก่ กลุ่มสมาร์ทฟาร์มบ้านศรีสาคร หรือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ “คอลอกาเว      
สมาร์ท ฟาร์ม” ณ ศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้เกษตรต้นแบบและเกษตรแผนใหม่ของเยาวชนชายแดนใต้ ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันของเยาวชนทำกิจกรรมด้วยการพ่ึงพาตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำเกษตร     
ฮาลาลแนวใหม่ และการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
จังหวัดปัตตานี ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย กลุ่มแปรรูปปลากะตัก       
กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบ กลุ่มแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า และกลุ่มแปรรูปไม้เฟอร์นิเจอร์       
ซึ่งพบว่า กลุ่มมีความเข้มแข็ง มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน มีตลาดที่มั่นคง และก่อเกิดรายได้ให้กับกลุ่ม  
อย่างเหมาะสม  
 ในด้านการให้การสนับสนุน สร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ        
และแรงงาน ตลอดจน ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ
ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ผ่านการชดเชยส่วนต่าง   
เบี้ยประกันภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนิน
มาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้าย และเพ่ิมเติมการชดเชยส่วนต่าง     
เบี้ยประกันภัยร้อยละ 50 สำหรับการทำประกนัภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ผู้ประกอบการทำให้กับลูกจ้าง
ในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยรับ
งบประมาณ และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วย
ดำเนินการ สาระสำคัญประกอบด้วย 
  1) ขยายอัตราการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3       
ถึงร้อยละ 3 สำหรับการประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้าย 
    2) ชดเชยค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่   
สถานประกอบการทำประกันภัยให้ ชดเชยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเบี้ยประกันภัย  
  ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือ                  
ค่าเบี้ยประกันภัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 421 ราย  
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โครงการหลัก โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย  

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาเกิด
การบูรณาการอย่างแท้จริง และการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

กรอบการดำเนินงาน 
บูรณาการการการทำงานกับทุกส่วนราชการ รวมถึง การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน    

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และวิถีชีวิตของประชาชน  ไม่น่าจะใช่ 

 
1. การบริหารจัดการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยืดเยื้อยาวนานส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง นักลงทุนขาดความ
เชื่อมั่นและหันไปลงทุนในพ้ืนที่อ่ืน ความกลัวอันตราย ความหวาดระแวงและความยากลำบากในการประกอบ
อาชีพในหลายพ้ืนที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้การ
สนับสนุนของรัฐบาล ได้ร่วมหารือและกำหนดกรอบแนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น แรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจในการประกอบธุรกิจ การค้า และการลงทุนใน
พ้ืนที่ รวมทั้ง ผลักดันการค้าโดยใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเชื่อมต่อทาง
ธุรกิจกับต่างพ้ืนที่และต่างประเทศ จึงกำหนดกรอบการพัฒนาภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ” ผ่านการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน โดยดำเนินการพัฒนาเมือง 3 เมือง ที่มีต้นทุนและศักยภาพในการเป็นเมือง
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เรียกว่า “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือเป็นการนำร่องการพัฒนา กระตุ้นให้เกิด
การลงทุน นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่และขยายผลไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 การขับเคลื่อนโครงการ “เมอืงต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการ ผลจากการดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้เศรษฐกจิพฒันาในเชิงบวกทุกด้าน กล่าวคือ       
 - เมืองต้นแบบการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับการ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่หลายแห่งจนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ อาทิ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
และจุดชมวิวพ้ืนกระจก (Skywalk) อุโมงค์ปิยะมิตร 2 หมู่บ้านจีนฮากกา บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ รวมถึง      
การผลักดันการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 
พ.ศ. 2564 โดยมีนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ เฉลี่ยวันละ 5,000 ราย เกิดขยายตัวของ
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ ทั้งนี้ จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2560 มี
รายได้จากการท่องเที่ยว 3 ,145.57 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2561 มีรายได้ 3,443.17 ล้านบาท อัตรา
รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 อยู่ทีร่้อยละ 9.44 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีรายได้เพ่ิมข้ึนทุกป ี  
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 - เมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี      
วางระบบการพัฒนาเกษตรฐานรากอย่างครบวงจร กำหนดเป้าหมายการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาด รวมทั้ง การพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นทางสู่การแปรรูปและการจัดระบบการตลาด กล่าวคือ มีการเพ่ิม
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 5,000 ไร่ และมะพร้าว จำนวน 5,000 ไร่ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป
พืชผลการเกษตร การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมให้มีผลผลิตสูงขึ้น โดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตร     
และสหกรณ์ ดำเนินการการปรับปรุงคุณภาพดิน ส่งเสริมการปลูกปาล์มให้มีมาตรฐานและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพ่ือการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตของมะพร้าว และยางพารา รวมทั้ง กำหนด
มาตรฐานร่วมกันระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนในรูปแบบ Contract Farming การพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือ
ลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่า เช่น การปลูกพืชผสมผสานและการทำเกษตรแปลงใหญ่ พ้ืนที่ตัวอย่าง ตำบลปุโละปุโย 
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รวมถึง การพัฒนาการผลิตไปสู่การทำเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm 
สำหรับงานปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นความต้องการบริโภคภายในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการนำเข้าอย่าง
เป็นระบบ ได้แก ่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไก่เบตง โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพ่ิมกำลังการผลิตและส่งเสริมการแปรรูป 
(ไก่ย่างเบตง และไก่เบตงตุ๋นสมุนไพรปลาไหลเผือก (ตงกัตอาลี)) รวมทั้ง การเปิดตลาดในภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศผ่านมหกรรมงานแสดงสินค้าต่างๆ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงโคและแพะ เพ่ือแก้ปัญหาความต้องการ
บริโภคในพ้ืนที่ในปริมาณมากจนทำให้ต้องนำเข้าเนื้อจากต่างพ้ืนที่ โดยเฉพาะเนื้อที่ผิดกฎหมายจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน งานประมง เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้รายวัน รายเดือน รายปี โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประสาน
การทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกภาคส่วน ยกระดับการทำงานของ
สมาคมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดปัตตานี สู่ต้นแบบธุรกิจชุมชนประมงพ้ืนบ้าน (กลุ่มโอรังปันตัย) ซึ่งปัจจุบัน 
สมาชิกของกลุ่มมีรายได้จากการขายอาหารทะเลแปรรูป (ปลากุเลาเค็ม) ทำให้มีรายได้ของกลุ่มเฉลี่ยเดือนละ 
40,000 – 50,000 บาท ด้านการลงทุน มีการประสานความร่วมมือและผลักดันมาตรการด้านภาษีและเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) กับภาคเอกชนเข้าลงทุนในสาขาการเกษตรที่สอดคล้องกับผลผลิตของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ทั้งในเขตจังหวัดปัตตานีและพ้ืนที่รอยต่อของจังหวัดปัตตานีและสงขลา ได้แก่ การขยายการผลิต
โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มสำเร็จรูป การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าว
ครบวงจร บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด โรงงานคัดบรรจุเพ่ือส่งออกทุเรียน บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด 
จำกัด และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ให้มีลงทุนธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ทั้งโรงงาน แปรรูปทุเรียน 
การขยายการผลิตปาล์ม / มะพร้าว เป็นผลจากการผลักดัน และจากการจัดตั้งศนูยป์ระสานงานการค้าและการ
ลงทุนแบบเบ็ดเสรจ็ ทำให้การขออนุมัติและการอนุญาตทำธุรกรรมต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ใน
ห้วง ๓ ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) มีการลงทุนในพื้นทีร่วม ๓๒ ราย วงเงิน ๑๖,๓๔๐ ล้านบาท เกิด
การจ้างงานและกระจายรายได้ในกลุ่มฐานรากและเยาวชนที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะเร่งดำเนินการผลักดันให้มีการลงทุน
มากขึ้น เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 - เมืองตน้แบบศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
มีการพัฒนาเชิงกายภาพหลายด้าน และเร่งรัดผลักดันการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ ๒ และ
การศึกษาความเป็นไปได้ ในการเชื่อมการเดินรถไฟ จากสุไหงโก-ลก ไปยังโกตาบารู การเตรียมพ้ืนที่เป็นเขต
ปลอดอากร การจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการมากขึ้น 
รวมทั้งการประชุมหารือพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนกับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
ประเทศในกลุ่มความร่วมมือ IMT- GT ทำให้เห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
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 - เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองรับการสร้างงานเยาวชนรุ่นใหม่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นพื้นที่
เชื่อมต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่จังหวัดอ่ืน เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาของภาครัฐร่วมกับเอกชน (PPP) โดย
มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอาหารแปรรูป/สินค้าฮาลาล อุตสาหกรรม
เบา เช่น อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องยางพารา น้ำมันปาล์ม เพ่ือผลิตเป็นพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมหนัก เช่น 
การผลิตกังหันลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การผลิตหัวรถจักรและแคร่ขนตู้สินค้า อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
สะอาดจากพลังลม แสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า ท่าเรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับ
กิจกรรมหลังท่าเรือ 

  4) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ลงพ้ืนทีต่ิดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำรอ้นบ้านนากอ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 
20 มกราคม 2563 โดยร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนราธิวาส ของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) โดยที่ประชุมเสนอให้มีการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ 
  5) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพพ้ืนที่ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกา หมู่ ๒ 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
  6) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศอ.บต. ร่วมพูดคยุหารือและนำเสนอถึงความก้าวหน้าในการ
ทำข้อตกลงการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศอ.บต. และทุกภาคส่วนพร้อม
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียน ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
  7) วันที่ ๑๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ศอ.บต.ได้จัดประชุมหารือแก้ไขปญัหาแพขนานยนต์ข้ามฟาก
ด่านชายแดนตากใบ-ด่านเป็งกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาล นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า ผู้แทนจาก
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

2. กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลีย่ม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
  1) กิจกรรมถอดบทเรียนสนับสนุนกระบวนการเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-10 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี 
  2) ศึกษาดูงานพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่เอกชนที่มีความพร้อมและสามารถเป็น
ต้นแบบให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศึกษา เปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนข้อมูล รุ่นที่ 1 วันที่ 14-19 ธันวาคม 2562 
รุ่นที่ 2 วันที ่21-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง 
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2. การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

ผลการดำเนินงาน 
 การบริหารจัดการแผนงานด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนงานและแผนปฏิบัติการ ผ่านคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กพต.)  

ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กพต.) โดยศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นฝ่ายเลขานุการ กพต. ใน
การพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอ กพต. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการประชุม กพต. 
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

๑) การประชุม กพต. ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาเรื่องสำคัญ อาทิ 
การขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ ๔ อำเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน กรณีครอบครัวนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ และการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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๒) การประชุม กพต. ครั้งที่ 2/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาเรื่อง

สำคัญ อาทิ แผนปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการดำเนินการป่าชุมชนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่ความยั่งยืน (พ.ศ. ๒ ๕๖๔ – ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ          
ด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือความยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดน
ไทย – มาเลเซีย (๙ ด่าน) เพ่ือยกระดับการค้าชายแดนและความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ผลการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยากรณีราษฎรเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ๓ ศพ บนเทือกเขาตะเว ตำบลบองอ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

3) การพิจารณากำหนดโครงการ กิจกรรม และกรอบงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ศอ.บต. และแผนบูรณาการที่เกี่ยวข้อง และการประชุมแผนการขับเคลื่อนนโยบายและทบทวน
ยุทธศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี การประชุม
เตรียมความพร้อมการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนแผนงานด้านการพัฒนา ภายใต้แผนปฏิบัติ
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562 – 2565 การประชุม
โครงการจัดซื้อท่ีดินสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เป็นต้น 

4) อำนวยการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำ ของ ศอ.บต. ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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3. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รฐัและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผลการดำเนินงาน 

1) ขับเคลื่อนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรสำคัญ  
ตามแผนการขับ เคลื่ อนเจ้าหน้ าที่ ของรัฐและบุคลากร       
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   
พ .ศ. 2563 – 2565 โดยเชิญ ผู้ท รงคุณวุฒิ ด้ านต่างๆ 
ร่วมกันออกแบบหลักสูตรให้มีคุณภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของหลักสูตรจะเน้นการให้ความรู้ 
ในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น กฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ 
รูปแบบการบริหารราชการแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน      
สอดแทรกเนื้อหาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 
 

        2) การพัฒนาและสร้างความเข้าใจ
อย่ างรอบด้านเพ่ือขับเคลื่ อนการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามยุทธศาสตร์
พ ระร าช ท าน  "เข้ า ใจ  เข้ า ถึ ง  พั ฒ น า "         
โดยดำเนินการอบรมและพัฒนาข้าราชการ   
ในพ้ืนที่ผ่านหลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการ 
พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้ องถิ่ น     
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ดังนี้ 
 
 
 

             รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน  

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  3 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และ
นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 116 คน  
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รุ่นที่  3  มีการปรับรูปแบบกิจกรรม 
(เนื่องจากสถานการณ์โควิด) โดยใช้รูปแบบ Zoom 
Meeting ซึ่งเป็นการรับสัญญาณภาพและเสียงผ่าน
ระบบออนไลน์ จำนวน 251 คน ดำเนินการอบรมใน
สถานที่ 3 แห่ง ดังนี้ 

- จงัหวัดยะลา อบรม ณ ห้องประชุม
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 
94 คน  

- จั งหวัดปั ตตานี  อบรม ณ  ห้ อง
ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จำนวน 75 คน  

- จั งหวัดนราธิวาส อบรม ณ ห้อง
ประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์จำนวน 82 คน  

 
 
4. การประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ 
 
ผลการดำเนินงาน 

 - ประสานการปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการภายใต้แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางด้านการพัฒนา โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ครั้ง เพ่ือเร่งรัด
ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึง ทบทวนเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และกำหนดจุดเน้นสำคัญใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ภายใตแ้ผนงานบูรณาการฯ ปี 2563 ด้านการพัฒนา จำนวน 6 แผนงาน 41 หน่วยงานเขา้ร่วมประชุมฯ โดย
มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้  

1) ประชุมหน่วยงานภายใต้แผนงาน
เสรมิสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 16 
ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

 2) ประชุมหน่วยงานภายใต้แผนงาน
ตำบลมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

3) ประชุมหน่วยงานภายใต้แผนงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพ้ืนที่ จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 
2563  
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4) ประชุมเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงาน
ภายใต้ตัวชี้วัดแนวทางที่ 4 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่ง ศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเจ้าภาพ จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานสร้างความ
เข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา ผู้ ได้รับ
ผลกระทบ ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที ่14 สิงหาคม 2563  

- ขับเคลื่อนงานเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลเพ่ือติดตามการดำเนินงานโครงการ
ภาครัฐ การประชาสัมพันธ์โครงการของภาครัฐ และรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดเกบ็ข้อมูล
ผลการดำเนินงานของภาครัฐในพ้ืนที่ โดยนำร่องการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลใน 3 จังหวัด 
และ 4 อำเภอของสงขลา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 600 คน ทั้งนี้  ได้สนับสนุนการฝึกอบรมจัดเก็บข้อมูล       
ของเครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบลผ่านโปรแกรมและซอฟแวร์เพื่อติดตามโครงการภาครฐั  

- จัดทำฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ 
การศึกษา การพัฒนาสังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์สถานการณ์ให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการดำเนินการในขั้นต้น ได้มีการจัดประชุม
จัดทำฐานข้อมูล  โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นเพ่ือวางกรอบแนวทางในการ
จัดทำฐานข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการและการเชื่อมโยฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ หน้า 82 
 

- จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย และประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการประเมินผลแล้วเสร็จในห้วงเดือน
มีนาคม 2564  
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ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 
1. ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 

ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกันของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การอบรมสัมมนา เดินทางราชการต่างประเทศชั่วคราว เพ่ือลดโอกาสการแพร่ระบาด และมติ ครม. เห็นชอบ
แนวทางการโอนงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว  

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอวงเงินการโอนงบประมาณ เพ่ือจัดทำ
ร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณ พ.ศ. ... จำนวน  238.2890 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และลดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

2. ปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน      
เนื่องจากมีบางรายการเป็นโครงการใหม่ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ด้วยพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
สำนักงบประมาณจึงจัดสรรในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในไตรมาส 1 และ 2         
ในรายการใหม่จึงยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในไตรมาส 1 และ 2 เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ประกอบกับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19 ) ช่วงเดือนมีนาคม 2563              
ทำให้กระทบกับการดำเนินงานของรายการที่เพ่ิงได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน   
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ รายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ผู้ติดยาเสพติด งบประมาณ 17.0000 ล้านบาท รายการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 16.6199 ล้านบาท รายการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ งบประมาณ 33.0573 ล้านบาท และรายการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ งบประมาณ 10.0000 ล้านบาท 

********************* 
 

 
 
 
 
 


