
 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 



คำนำ 

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดทำรายงานผล
การดำเน ินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสอดคล้องกับนโยบาย             
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  
  

ศอ.บต. ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 รวมทั ้งสิ ้น จำนวน 1,538.2014 บาท ล้านบาท ประกอบด้วย         
4 แผนงาน ได้แก่  แผนงานบุคลการภาครัฐแผนงานพื ้นฐานด้านความมั ่นคง 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง และ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีโครงการหลักภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื ่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่              
1) โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน   2) โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่ จชต.  3) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชา
ส ังคมและนานาชาติ  4) โครงการเสร ิมสร ้างส ังคมพหุว ัฒนธรรมที ่ เข ้มแข็ง                 
5) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต. 6) โครงการอำนวยความ
ยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  7) โครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ใน จชต. 
และ 8) โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 ศอ.บต. หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานฯ ฉบับนี ้ จะเป็น
ประโยชน์ ทั้งในด้านการรับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และรวมถึง
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน กำหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต ต่อไป 
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กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
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บทสรุป 
 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เป็นจำนวน 1,526,207,500.00 บาท และขอรับโอนจัดสรรงบบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติม 
จำนวน 11,993,880.07 บาท รวมงบประมาณจัดสรรถือจ่ายทั้งสิ้น 1,538,201,380.07 บาท ภาพรวม          
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 (ข้อมูลจากกลุ ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ) จำนวน 
1,223,258,400 บาท หรือร้อยละ 79.53 ของเงินงบประมาณทั้งหมด มีรายการเงินกันขยายกรณีมีหนี้ผูกพัน 
(CX) จำนวน 80,202,600 บาท รายการใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) จำนวน 63,678,400 บาท และเงินคงเหลือ
ที่ตกเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 171,062,000 บาท 
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ผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื ่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จำนวน 8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการในแนวทางด้านความมั่นคง จำนวน 2 โครงการ 2 รายการ 
ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน และโครงการเสริมสร้ างภูมิคุ ้มกัน       
เพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. และแนวทางด้านการพัฒนา จำนวน 6 โครงการ 18 รายการ ประกอบด้วย 
โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม     
ที่เข้มแข็ง โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต. โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา
ผู้ไดร้ับผลกระทบ โครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ใน จชต. และโครงการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางด้านความมั่นคง 
1. โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 

 เป้าหมาย  
3ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปใช้หารายได้ให้แก่ตนเอง   
และครอบครัว ไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดและเป็นการลดเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปเป็นแนวร่วม 
 ผลประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน 
 ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมีความรู้และทักษะในการหาเลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเอง และใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข  
 กระบวนการและผลการดำเนินงาน 

ศอ.บต. โดย กสม. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยจากยาเสพติด ในฐานะหน่วยสนับสนุน
ปลายทางในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดจากทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจบำบัด 
ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ และระบบอื่นฯ ที่ผ่านการติดตามตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด     
โดยวิธีการฝึกสอนทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ ไปหารายได้และพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคม
อย่างปกติ ผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต    
ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ขับเคลื่อนงานประสานสอดคล้องร่วมกับชุดปฏิบัติการ Take care team 
ระดับตำบล (ปลัดอำเภอประจำตำบล สาธารณสุขประจำตำบล ตำรวจ  และหน่วยเฉพาะกิจในท้องที่)         
คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 60 ชั่วโมง และหลักสูตร 90 ชั่วโมง 
ผลการดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ จำนวน 50 คน ในสาขาช่างก่อสร้าง 20 คน และสาขาช่างปูกระเบื้อง 30 คน 
(อยู่ระหว่างติดตามผลหลังฝึกอบรม) สำหรับการติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปี 2563 ในด้านพฤติกรรม   
และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดย กสม. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ 
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 170 คน จาก 200 คน นำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลัก    
55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 ประกอบอาชีพเสริม 115 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 139 คน   
คิดเป็นร้อยละ 81.36  
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   ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของโครงการ ผู ้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที ่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 50 คน          
มีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพ (อยู่ระหว่างการติดตามผลในระยะหลังการฝึกอบรม) สำหรับ      
การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่เหลืออีก 450 คน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   การติดตามผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการฝึกอบรม         
ที่ดำเนินการติดตาม จำนวน 170 คน จาก 200 คน มีการนำความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมไปประกอบ
อาชีพหลัก จำนวน ร้อยละ 32.35 มากกว่าเป้าหมายที ่ต ั ้งไว ้ (ร ้อยละ 25) ที ่เหลือร ้อยละ 67.65               
นำความรู้ไปใช้ในการหารายได้เสริมและจากการมีรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สามารถอยู่ในสังคม        
ได้เป็นปกติ รวมทั้ง ไม่พบว่ามีการใช้สารเสพติด          
 

2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูง       
ให้เป็นแนวร่วมก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้เรียนรู้และเข้าถึงการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร      
ให้ความรู้และวิทยาการในการพัฒนาความเป็นอยู่ ตลอดจน มีความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ เกิดทัศนคติที่ดีกับภาครัฐและร่ วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ      
มีเป้าหมายในเชิงพื้นที่ คือ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จำนวน 18 แห่ง 
 ผลประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน 
  - การเรียนรู้และมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ห่างไกลมีภูมิคุ้มกันตนเอง ไม่ถูกชักจูงจากผู้เห็นต่างจากรัฐโดยง่าย 
  - เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ทำให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการ
และต่อยอดการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมเยาวชนในพื้นที่อ่ืน 
 กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
 ศอ.บต. โดย กปค. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และกองกำกับ
การตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น 
  1) ประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด้วยการพัฒนาทักษะ
ในการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน    
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทย โดยใช้วิทยากรผู้สอนภาษาไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
จำนวน 36 อัตรา (โรงเรียนละ 2 อัตรา) และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้วิทยากรมีความพร้อมในการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียน คาดหวังให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีขึ้น และเป็นสื่อกลาง
ในการเติมเต็มการสื่อสารให้กับผู้ปกครองที่ไม่สามารถพูดหรืออ่านภาษาไทยได้ ทำให้สามารถสื่อสาร เข้าใจ 
และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานรัฐ โดยผลการพัฒนาการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ประจำปี
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การศึกษา พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ภาคเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการด้านการอ่าน
และเขียนอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.35 ระดับพอใช้ ลดลงร้อยละ 0.57 ระดับปรับปรุง ลดลงร้อยละ 
4.37 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนอยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.16 
ระดับพอใช้ ลดลงร้อยละ 6.23 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 3.93  
  2) ประเด็นด้านการเสร ิมสร้างสังคมพหุว ัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน              
และหน่วยงานภาครัฐ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน บุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพ่ิมข้ึน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู ้ของชุมชน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและขยายผลสู ่ชุมชนเพื ่อการพัฒนาเป็นพื้นที่            
ที่มีความมั่นคงทางอาหาร และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเจตนาของภาครัฐ ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน 
มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานรัฐ เห็นคุณค่าและประโยชน์ในกิจกรรมที่โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการ  
ในพื้นที่ของตนเอง เกิดความเข้มแข็งในชุมชน สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ สุข การประเมิน
เบื้องต้น โดยใช้การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น พบว่า       
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 4,077 คน โดยให้ความร่วมมือในระหว่างการดำเนินกิจกรรมด้วยดี และมี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมในระดับมาก (ร้อยละ 89.80) และร้อยละ 100 มีความยินดีเข้าร่วม
กิจกรรมกับ ศอ.บต. ในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและ  ศอ.บต. ของผู้ปกครอง
และประชาชนในชุมชนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง ผลการสำรวจความพึงพอใจของกิจกรรมภายใต้โครงการ แสดง
ให้เห็นถึง    การให้ความร่วมมือและการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐ    

 รายการ โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
   จากกิจกรรมหลักสองกิจกรรมภายใต้โครงการ ด้านการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย ผลผลิตที่ได้จากการจ้างวิทยากรสอนเสริมภาษาไทยทำให้เกิดกระบวนการสอนเสริม
ภาษาไทยในโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดนทั ้ง 18 แห่ง อย ่างเป ็นร ูปธรรมและมีประส ิทธ ิภาพ               
สำหรับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งพิจารณาจากผลการพัฒนาการใช้ภาษาไทย
ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ภาคเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
พัฒนาการด้านการอ่านและเขียนอยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.35 ระดับพอใช้ ลดลงร้อยละ 0.57 ระดับ
ปรับปรุง ลดลงร้อยละ 4.37 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนอยู่ในระดบัดี
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.16 ระดับพอใช้ ลดลงร้อยละ 6.23 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 3.93 ด้านกิจกรรมส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจน หน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพิ่มขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้แล้ว 
ยังสามารถขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนได้อีกด้วย ผลการดำเนินงานโดยรวม ชี้ให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือ
และการมีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐ  
    

------------------------------------------ 
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แนวทางด้านการพัฒนา 
1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 

 เป้าหมาย 
  องค์กรภาคประชาสังคมและประชาคมระหว่างประเทศ มีความเข้าใจ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่แทรกแซง 
และให้การสนับสนุนการขับเคล ื ่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของร ัฐไทย                
และกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ รวมทั้ง ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ถูก
หยิบยกสู่เวทีระหว่างประเทศ หรือนานาชาติ 
 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
  องค์กรภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนานาชาติที ่มาเยือน          
มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์ของพื้นที่ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ ออกไปสู่เวทีระหว่าง
ประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อภาครัฐโดยมี
องค์กรภาคประชาสังคมเป็นหน่วยเชื่อมประสาน รวมถึง ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่  
 กระบวนการและผลการดำเนินงาน  
 1. การสนับสนุนส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็น
กลไกในการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ โดย
ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ดำเนินการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนให้เป็นแกนกลาง
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กระบวนการสร้างสุขในชุมชน (พื้นที่สันติ
สุขขนาดเล็ก) ด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ (Peace-Writ-Little) ดำเนินการทีละขั้น โดยเริ่มจากการให้สร้าง
ความเข้าใจให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมในแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต.     
และของรัฐบาล รวมถึง บทบาทในการเป็นแกนกลางประสานการทำงานในพื้นที่เปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟัง
ปัญหาที่ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื ่อชุมชนได้อย่างเท่าเทียม        
(พื้นที่กลาง) ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด เชื้อชาติ ศาสนาใด เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้บริบท
เฉพาะ ของชุมชน ในการออกแบบสร้างชุมชนให้น่าอยู่เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรภาคประชาสังคม
เป็นข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อนงานตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ รวมพ้ืนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 จำนวน 25 พื้นที่ มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐและของ ศอ.บต. ในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาด้านความยากจนและเศรษฐกิจฐานราก 
 2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อองค์กรระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญ หน่วยงานทั้งในประเทศ                  
และต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ตลอดจน ร่วมหารือการดำเนินงานด้านการพัฒนาในประเด็นต่างๆ 
ร่วมกับ คณะเอกอัครราชทูตนานาชาติประจำประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญ หน่วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศที่มาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ศอ.บต. รวม 11 คณะ นอกจากนี้ ยังได้มุ่ง
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
นโยบายรัฐบาล ให้แก่นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ และการให้
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ความช่วยเหลือนักศึกษาทั้งก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ 
รวมทั้ง ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ศิษย์เก่า) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาฯ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ศอ.บต. ได้ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาไทยมุสลิมที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ การเทียบ
โอนหน่วยกิต/รายวิชาของนักศึกษาไทยในต่างประเทศ โดยประสานสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการขยายกรอบสาขาวิชา/คณะในการเทียบโอนหน่วยกิต/รายวิชาแก่นักศึกษาฯ ที่ประสงค์จะทำ
การเทียบโอน ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกผ่านมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ ตลอดจน การสำรวจความต้องการของ
นักศึกษาที่ประสงค์มีงานทำ รวมถึง การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการสร้างรายได้โดยเร่งด่วน ได้แก่ ส่งเสริม
การทำงานพิเศษ (Part time) เพื่อสั่งสมประสบการณ์และสร้างเสริมเครือข่ายทางธุรกิจ อาทิ งานแปลภาษา/
งานล่าม และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งที่ประสงค์ทำงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) 

 รายการที่ 1 โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก 
   ผลสัมฤทธิ์ 
    องค์กรภาคประชาสังคมประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา           
และจังหวัดนราธิวาส รวมทั ้งสิ ้น 25 องค์กร เข้าร่วมขับเคลื ่อนงานในระดับพื ้นที ่ จำนวน 25 พื ้นที่              
ตามแนวนโยบาย ของรัฐบาลและ ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็ง                 
ให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยไม่แบ่งแยก ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 642 ครัวเรือน        
มีต้นทุน ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และเกิด
พื้นที่กลางของชุมชนในการสื่อสารแสดงความต้องการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และสร้างความร่วมมือ               
จากประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ตามบริบทของชุมชน ผลสำเร็จของงาน สภาองค์กรชุมชนสามารถเชื่อมโยง
นโยบายของรัฐกับปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่เข้าด้วยกัน โดยนำแนวนโยบายการส่งเสริม
อาชีพและรายได้เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มาเป็นกรอบในการแก้ไขปัญหา  ในขณะเดียวกัน 
สามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ ควรต้องมีการประเมินผลลัพธ์ รวมถึงผลกระทบ
จากการดำเนินงานของแต่ละโครงการต่อประชาชนและสังคมในโอกาสต่อไป เพ่ือจะได้ทราบว่าพ้ืนที่ใดที่มีการ
นำนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติการแล้วยังไม่บรรลุเป้าหมายและพื้นที่ใดสามารถดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ      
ทำให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ชุมชนมีบรรยากาศแห่งการเกื้อกูล แบ่งปัน สามัคคี เกิดความสงบสุขหรือพ้ืนที่
สันติสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการร่วมขับเคลื่อนงานขององค์กรภาคประชาสังคมนั้นด้วย   
     

 รายการที่ 2 โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ 
   ผลสัมฤทธิ์ 
 โครงการได้เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ          
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ นานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญ       
ที ่มาเยือนพื ้นที ่ ตลอดจน หารือแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อันจะไปสู ่การพัฒนาพื ้นที่                
และการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ ้น นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้สื ่อสารสร้างความเข้าใจ         
แก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ อยู่ระหว่างการศึกษา      
ในต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
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และทำความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐสู่ประชาชนชาวไทย
ในต่างประเทศ รวมถึง ชาวต่างชาติในประเทศที่นักศึกษาพำนัก อย่างไรก็ตาม หากโครงการจัดเก็บข้อมูลระดับ
ความเข้าใจหรือประเมินท่าทีของต่างประเทศต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย และมีการวัดความคิด เห็น 
ทัศนคติหรือการแสดงออกของนักศึกษาภายหลังจากการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจาก ศอ.บต. จะทำให้การ
ประเมินความสำเร็จของโครงการมีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับแนวทางตาม
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ของ สมช. 
 
2. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 เป้าหมาย 
  ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี    
และความเชื่อ โดยไม่รู้สึกแปลกแยก สังคมในภาพรวมมีความเข้มแข็งสามัคคี 
 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
  1 เด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้สื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษา  
  2 เยาวชน จากชุมชนไทยพุทธเปราะบาง สุ่มเสี่ยง และเยาวชนจากชุมชนมุสลิมได้มีโอกาสเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจประวัติศาสตร์ สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันโดยไม่เกลียดชัง   
  3 ผู้นำศาสนาและประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่านกิจกรรมทางสังคม เกิดความรู้สึกคุ้นเคย         
มีทัศนคติเชิงบวกต่อกัน เกิดมิตรภาพ และเป็นเครือข่ายการทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกัน    
  4 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด มีขวัญกำลังใจ สามารถประกอบ
พิธีกรรมจัดงานประเพณีและกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มได้อย่างปรกติ และได้รับการดูแลสนับสนุน
จากภาครัฐ  
 กระบวนการและผลการดำเนินงาน  

ศอ.บต. มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเพณีและความเชื่อ โดยใช้กิจกรรมทางสังคมเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ลด
ความรู้สึกแตกต่าง หรือหวาดระแวงต่อกัน เกิดความร่วมมือและอยู่ร่วมกันได้แม้จะต่างวัฒนธรรม อีกทั้ง 
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกศาสนิกมีความภาคภูมิใจและจัดกิจกรรม งานเทศกาล งานประเพณี หรือพิธีกรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะของกลุ่มได้อย่างเป็นปกติ ดังนั้น สามารถจำแนกประเด็นหลักในการดำเนินการได้ 3 ประเด็น คือ 
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย 2) การส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้นำศาสนาและประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านกิจกรรมทางสังคม และ 3) การส่งเสริม
พิธีกรรม ประเพณี และกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม รวมมีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถแสดง
ถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคนต่างศาสนิกที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 51,713 
ราย (รวมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์) และประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีหรือพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มที่จัดขึ้นใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความสงบเรียบร้อยและคงไว้ซึ ่งลักษณะเฉพาะที่สืบทอดต่อกันมา จำนวน 
43,330 ราย  
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1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย           
ผ่านกิจกรรมเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม โดยหนุนเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
จำนวน 60 แห่ง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 31 แห่ง ใน 22 อำเภอ ขับเคลื ่อนการสร้างสื่อ            
เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้หลักคิด สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิคุ้มกันดี เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของเด็ก ครู ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในตำบล มีการเรียนการสอน ที่ไม่ปิดก้ันจินตนาการ และใช้สื่อ
พหุภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาพื้นถิ่น ภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างการยอมรับในความแตกต่างตั้งแต่เยาว์วัย 
และสามารถอยู่ร่วมกัน โดยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อต้นแบบ 
เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และภาคีเครือข่าย        
ในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปขยายผล ถ่ายทอด ขับเคลื่อนกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และชุมชนใกล้เคียง เกิดความเข้าใจและการยอมรับวัฒนธรรมทางภาษาที่แตกต่างในพ้ืนที่มากข้ึน 

2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้นำศาสนาและประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่าน
กิจกรรมทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                          

 - การใช้กลไกของเครือข่ายผู้นำศาสนาอิสลามดำเนินงานร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา          
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยผู้นำศาสนาอิสลามขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแสดงธรรมหรือการเทศนาธรรมก่อนการละหมาดวันศุกร์ (คุตบะฮ์)   
ตามบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง ยอมรับในความ
หลากหลายด้านประชากร เชื้อชาติ เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การเอื้อเฟื้อ และความร่วมมือในสังคม 
ปิดประตูต้นเหตุแห่งความบาดหมาง และแตกแยก อีกทั้งผู้นำศาสนายังเป็นเสาหลักสำคัญในการเสริมสร้าง
กิจกรรมในเชิงพหุสังคมของชาวไทยมุสลิมและประชาชนต่างศาสนิกในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน กิจกรรมต่อต้านภัยจากยาเสพติดในชุมชน เป็นต้น 
  - กิจกรรมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดี  
มีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถ าน          
และเยาวชนจากโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" มาดำเนินกิจกรรมเพ่ือทำนุบำรุงศาสนสถานและสถานที่
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการสานสัมพันธ์และถ่ายทอดการเรียนรู้แก่นของศาสนาให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีจัดกิจกรรม     
  - กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน      
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับคนต่างศาสนิก 
โดยใช้กิจกรรมจิตอาสาเป็นเครื่องมือ  
 - กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยความ
ร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. คณะทำงานระดับพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่  จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชนในการขับเคลื่อน
สังคมพหุวัฒนธรรม (ชุดความรู้แบบเข้มข้นเพ่ือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) กลุ่มเป้าหมาย แกนนำ
นักศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเยาวชนไทยพุทธ
ถดถอยและชุมชนมุสลิมใกล้เคียง และกิจกรรมค่ายเยาวชนระดับอุดมศึกษา  
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 - การเสริมสร้างความเข้มแข็งการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในพื้นที่ พัฒนาเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ชื่อ จะนะเรารักและเป็นหนึ่งเดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  3) การส่งเสริมพิธีกรรม ประเพณี และกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความรู้สึกชิงชัง แตกแยก ดังนี้ 
  - ส่งเสริมกิจกรรมทำบุญร่วมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมและส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น และสนับสนุนประเพณีชักพระ ทอดกฐิน 
  - ส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลส่งเสริมการเข้าสุนัตหมู่  
  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้
ชาวไทยมุสลิม  ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลาก
หลากทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นโอกาสอันดีที่
ประชาชนจากต่างศาสนิกจะได้แสดงความยินดีในกิจกรรมนี้ร่วมกับชาวมุสลิม ถือเป็นการสานสัมพันธ์เชื่อม
มิตรภาพ 

 รายการที่ 1 โครงการเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ผลสัมฤทธิ์ 
    ผลผลิตของโครงการ ผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 38,490 คน ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมศาสนา โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้หลักศาสนาที่ถูกต้อง รวมถึง การสร้าง
การรับรู้แก่ประชาชนถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งควรมีการวัดและประเมินผลต่อไป 

 รายการที่ 2 โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่ง
สังเวชนียสถาน 
   ผลสัมฤทธิ์ 
    ผลผลิตของโครงการ เกิดจากการดำเนินกิจกรรมปลายน้ำของโครงการ  (กิจกรรมนำคุณค่า
หลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมฯ) ประชาชนสามารถเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในลักษณะเกลอกันในมิติทางศาสนา รวมจำนวน 660 
คน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างศาสนิกที่ผ่าน
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมฯ มาแล้ว 
เพื ่อส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม          
ตามหลักการศาสนาที่ถูกต้อง 

 รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้ 
   ผลสัมฤทธิ์ 
   โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในบางส่วน ด้วยข้อจำกัดการดำ เนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดการอบรมเยาวชน
ในโครงการได้ครบ ทั้ง 2 รุ่น แต่การดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นแกน
นำในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเกิดผลผลิต เยาวชน
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ได้รับการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่า งคน
ต่างศาสนิกและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวม 2,970 ราย เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนโครงการ 
“สานใจไทย สู่ใจใต้” และสืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” รวมทั้ง เป็นผลดีต่อการ
พัฒนาเยาวชนให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างได้ในอนาคต 
 
 รายการที่ 4 โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
  ผลสัมฤทธิ์  
   ผลผลิตของโครงการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่สะท้อนการอยู ่ร ่วมกันภายใต้สังคม        
พหุวัฒนธรรม จำนวน 44,938 ราย โดยการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมให้แก่เยาวชนกิจกรรมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่างศาสนา ซึ่งผลที่ตามมาคือ 
ประชาชนลดความรู ้สึกแปลกแยกหรือหวาดระแวงต่อกัน เกิดความร่วมมือและอยู ่ร่วมกันได้แม้จะต่าง
วัฒนธรรม แต่เป็นเรื ่องที่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอของการจัดกิจกรรม หากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
หน่วยงานในพ้ืนที่ ท้องถิ่น หรือกลุ่ม องค์กรที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ มีการนำไปต่อยอด ขยายผล จะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมโดยรวมและมีความยั่งยืน 
 
 รายการที่ 5 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 60 แห่ง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
31 แห่ง  ใน 22 อำเภอ ขับเคลื่อนการผลิตสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
ภายใต้หลักคิด สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิคุ้มกันดี เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเด็ก ครู ผู้ปกครองและ
ภาคีเครือข่ายในตำบล ขยายผลสู่ชุมชน รวมจำนวนเด็ก ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ทำกิจกรรม
ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 3,138 คน รวม 130 กิจกรรม เกิดประโยชน์ในแง่ของการพัฒนา
กระบวนการเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาให้กับเด็กเล็กและสร้างการยอมรับในความแตกต่างตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
ตลอดจน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการผลิตและใช้สื่อพหุภาษา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในครอบครัว  
  

3. โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เป้าหมาย 
 ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของภาครัฐใน
การแก้ไขปญัหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ 
 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 1. ข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานภาครัฐที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน  
 2. การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐ จะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจาก
กลุ่มท่ีเห็นต่างจากรัฐ 
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 กระบวนการและผลการดำเนินงาน  
 สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐให้แก่ประชาชน โดยผลิตเนื้อข่าว    
และภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย ได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ต่อการดำเนินงานของภาครัฐและภารกิจ
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินการ
ผลิตเนื้อหาข่าว ความรู้ บทความและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ แผ่นป้าย 
สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้แนวทางการดำเนินงานของ
รัฐ และสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสต่อไป   

 รายการ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา 
  ผลสัมฤทธิ์ 
    โครงการ ผลิตเนื้อข่าวและภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ต่อการ
ดำเนินงานของภาครัฐและภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ ่านช่อง ทาง
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหาข่าว ความรู้ บทความ คลิปวิดีโอ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้แนวทางการดำเนินงานของ
รัฐ 1,684,708 ราย แต่สำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐ ต้อง
ดำเนินการศึกษาข้อมูลต่อไป (อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยหน่วยภายนอก) 

4. โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

 เป้าหมาย 
 ประชาชนมีความเชื ่อมั่นต่อการดำเนินงานยุติธรรมของภาครัฐ และสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้รับกา รช่วยเหลือ
เยียวยาตามระเบียบกฎหมาย 
 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 1 การได้รับความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง โดยประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการดำเนินการของภาครัฐ ในระดับมาก (ร้อยละ 80) 
 2 การได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างเท่าเทียม และมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
 ศอ.บต. โดย กสม. ดำเนินการส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณี    
ที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อันเนื่องมาจากปัญหาทางภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่าง    
ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านกิจกรรม “คลายทุกข์ที่ต้นทาง” 
โดยจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที ่อำนวยความเป็นธรรมประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ        
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และประจำ ศอ.บต. นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักงานอัยการภาค 9 และสำนักงานอัยการจังหวัด    
นักกฎหมายอิสลามประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม นักบริการประจำเรือนจำ และเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศอ.บต. (1880) เพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านการอำนวยความ
เป็นธรรมให้กับประชาชนให้คำปรึกษาทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือทางคดี รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แสวงหาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึง ช่วยให้ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายพิเศษ สามารถเข้าถึงกระบวนการดำเนินคดีและการอำนวยความเป็ น
ธรรมของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือลดช่องว่าง ลดอคติของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อภาครัฐในเรื่องกระบวนการยุติธรรม และส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน  
ด้านยุติธรรมของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 นอกจากนี้ ยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่สืบเชื้อสายจากบิดาและมารดาสัญชาติไทย แต่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือไร้สัญชาติ โดยร่วมกับ กรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมความสัมพันธ์เครือญาติในทางนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ื อให้กรมการ
ปกครองพิจารณาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและออกบัตรประจำตัวประชาชน
ต่อไป  

 รายการที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต. 
  ผลสัมฤทธิ์ 
    ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้และการอำนวยความเป็นธรรม จำนวน 53,161 ราย เพ่ือ
เป็นการลดช่องว่าง ลดอคติของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อภาครัฐใน
เรื่องกระบวนการยุติธรรมและส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานด้านยุติธรรมของรัฐในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

 รายการที่ 2 โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์     
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของโครงการ เป ็นไปตามว ัตถ ุประสงค์และเป้าหมาย โดย ได ้ร ับผลกระทบ              
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ตามระเบียบ กพต. จำนวน 249 ราย และตามมติ ครม. จำนวน 236 
ราย รวม 485 ราย ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิที่พึงได้รับและเป็นไปตามระเบียบ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและให้ความเป็นธรรม ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่
สงบที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมาก (ร้อยละ 80) 
 
5. โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เป้าหมาย 
 ตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้มแข็ง มั่งคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีกรอบแนวคิด “ตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 (1) ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัยจากการก่อความไม่สงบและภัยแทรกซ้อน ประชาชนทุกหมู่
เหล่ามีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างเก้ือกูล  
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 (2) ตำบลมีความมั่งคั่ง โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่า
เทียมทางสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย รวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคน
เปราะบาง  
 (3) ตำบลมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก   
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ สภาสันติสุขตำบล
จะเป็นกลไกหลักในการวางแผนและขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ตำบล 
         (4) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่ม องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาตำบล ทั ้งร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์  ลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคม สร้างความสามัคคี
ปรองดองไม่แบ่งแยก สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาตำบล อาศัยหลักคิดของการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนที ่ให้
ความสำคัญกับ  การสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคงแห่งรัฐ -ความมั่นคงในชีวิตของบุคคล การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อม การยึดหลักความพอเพียงในการทำงาน โดยสร้าง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และการรักษาพ้ืนที่กลางของทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา       
ให้คงอยู่ 

 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 การร่วมกันขับเคลื ่อนงานพัฒนาตำบล ทั ้งโดยชุมชนดำเนินการเอง โดยร่วมกับหน่วยงานรัฐ              
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. และโดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีกิจกรรม/โครงการที่สภาสันติสุข
ตำบลพิจารณาแล้วว่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ศอ.บต. จะเป็นหน่วยในการสนับสนุน ก่อให้เกิดประโยชน์         
แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
 1. ตำบลมีท ิศทางในการพัฒนาที ่ช ัดเจน (ทุกตำบลมีแผนพัฒนาตำบล) รวม  282 ตำบล                  
ซึ่งแผนพัฒนาตำบลเป็นตัวสะท้อนปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ที่มาจากการเปิดพื้นที่กลางให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาตำบล  
 2. ตำบลมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีการรวมกลุ่มอาชีพ   
หรือวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
 3. ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยสามารถปฏิบัติศาสนกิจ จัดงานประเพณีหรือ
ทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยปรกติ 

 กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
 การขับเคลื่อนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ศอ.บต. ดำเนินงานทั้งในบทบาทของหน่วยงาน
เจ้าภาพแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต. ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน 
และติดตามงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรอบงานมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่สภาสันติสุขตำบลเป็นผู้สะท้อน สำหรับการดำเนินงานในฐานะหน่วย
เสรมิและเชื่อมต่อภาระงานของหน่วยงานอ่ืน ศอ.บต. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาสันติสุขตำบล 
โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสภาสันติสุขตำบล (ผ่านที่ทำการปกครองอำเภอ) เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงาน
และแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาชุมชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและผ่านความเห็นชอบจากอำเภอแล้ว ตลอดจน 
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เสริมการทำงานเฉพาะด้านที่เป็นปัญหาเร่งด่วนในภาพรวมของตำบลในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ตามที่สภาสันติสุขตำบลได้กำหนด
ทิศทาง ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นการเร่งสร้างความมั่นคงทางอาหาร           
ในระดับชุมชนควบคู่กับความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตชุมชน บริบทของแต่ละตำบล รวมถึง สนับสนุนระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ร่วมมือ เชื่อมต่อ หนุนเสริมการทำงานให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการส่งเสริม      
และเติมเต็มการพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนอาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจตามบริบท
ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับ  ความต้องการและวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้แม้ยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้ง สามารถขยายผลการดำเนินงานและเป็นต้นแบบความสำเร็จ
ให้กับครัวเรือนและกลุ่มวิสาหกิจอื่นได้ อาทิ ขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ข้าวหอมมือลอ)        
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเลี้ยงปูดำเพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชน  รวมทั้ง ร่วมมือกับภาคเอกชนและ
หน่วยงานด้านการเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ ไผ่ และไมโ่ตเร็ว และ
ยังได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเยาวชนเพื่อประกอบอาชีพ เน้นการสร้างรายได้จากการนำทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพก่อเกิดรายได้กลับสู่กลุ่มและชุมชน และเป็น
การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง ทำให้สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง 
 ในขณะเดียวกัน ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจของพื ้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. 
ดำเนินการผลักดันเชิงนโยบาย เพ่ือสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ประกอบการ และแรงงาน 
ตลอดจน ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัด
สงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยดำเนินมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม สำหรับเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มี เงินได้ที่มี
สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ ร้อยละ 3    
ของกำไรสุทธิให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
เป็นต้น มาตรการด้านการเงิน ได้แก่ การชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้ายและ
เพิ่มเติมการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยร้อยละ 50 สำหรับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ                      
ที่ผู้ประกอบการทำให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การจัดตั้งกลไกพิเศษในรูปแบบของ  คณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือสินเชื่อ Soft Loan 
และยังได้ดำเนินการผลักดันและร่วมขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี ่ยม มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที ่เป้าหมายพัฒนาในเชิงบวก อาทิ        
การพัฒนาเมืองต้นแบบ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา : เมืองต้นแบบการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน         
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ (ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงและจุดชมวิวพ้ืน



 
 

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ศอ.บต. 
 

15 

กระจก (Skywalk), อุโมงค์ปิยะมิตร 2, หมู่บ้านจีนฮากกา,บ่อน้ำร้อนบ้านนากอ) รวมถึง การผลักดันการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศให้มีความสะดวก ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของ
จังหวัดภาคใต้ชายแดน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที ่ จชต. อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่เมื ่อสถานการณ์คลี ่คลาย      
สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่น่าจะมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในเชิงบริบทของพื้นที่     
และในเชิงโครงสร้างที่ภาครัฐ ร่วมกับเอกชนและประชาชนได้จัดเตรียมการไว้ดังกล่าว 
 ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
 การดูแลให้ความช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสและกลุ ่มคนเปราะบางให้ได้รับการฟื ้นฟูสภาพ
ครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมนำ
ร่องเพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
โดยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้สุขใจ” ให้กับเด็กพิการ เพื่อฝึกชันคอและการนั่ งทรงตัว 
และได้ขยายผลการสนับสนุนอุปกรณ์ฟ้ืนฟูอ่ื ได้แก่ รองเท้าสั่งตัด 
 - การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวยากจนหรือเยาวชนที่ขาด
โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถมีรายได้และช่วยเหลือครอบครัวได้ โดย ศอ.บต. ได้ร่วมกับหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การรู้รักสามัคคี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการส่งเสริมนักเรียนฐานะยากจนและเยาวชนที ่ขาดโอกาส ได้เร ียนรู ้การทำเกษตร            
ตามแนวพระราชดำริฯ จากการลงมือปฏิบัติจริงและขยายผลนำไปดำเนินการต่อในครัวเรือนจนเกิดเป็นรายได้  
ให้แก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้กิจกรรม “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนการต่อยอด
ทางการศ ึกษาของน ัก เร ี ยน เหล ่ าน ี ้  โดย  ศอ.บต .  ได ้ จ ั ดทำบ ันท ึกข ้อตกลงความร ่ วมม ือกับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก กิจกรรม “ครัวโรงเรียน สู่ครัว
บ้าน” ได้เข้าศึกษาต่อด้านการเกษตรในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 - การส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิดูแลเด็กกำพร้าและภาคประชาสังคมในพื้นที่ สนับสนุน  
ให้เกิดกระบวนการพัฒนา   เดก็กำพร้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความเท่าเทียมในการดูแลจากภาครัฐ 
ตอบสนองการสร้างความเข้าใจ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ได้เรียนรู้และทำ
กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสม  
 - การขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ไร้ที ่อยู่อาศัยโดยอาศัยสถาบันปอเนาะ บูรณาการ
ทำงานร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชน และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือ
ยกระดับให้สามารถเป็นสถานบริบาลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
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 ผลการดำเนินงานรายโครงการ ดังนี้ 

 รายการที่ 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล 
   ผลสัมฤทธิ์ 
 กิจกรรมหลักของโครงการ เป็นการสนับสนุนและเสริมการทำงานของสภาสันติสุขตำบล      
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่ตำบลได้ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนทั้งผู้ปกครองท้องที่ในตำบล ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ภาคราชการ และภาคประชาชน ทำให้เกิดการขับเคลื่อน
งานพัฒนาที่มาจากความต้องการของพ้ืนที่ ซึ่งการดำเนินงานในปี 2564 เกดิผล ดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาตำบล จำนวน 282 แผน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 7,211 
กิจกรรม กิจกรรมด้านสังคม 10,988 กิจกรรม กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,231 
กิจกรรม    กิจกรรมด้านความม่ันคง 2,719 กิจกรรม และกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ 7,845 กิจกรรม 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีสภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกหลัก มีการดำเนินกิจกรรมทั้งในลักษณะชุมชน                 
เป็นผู้ดำเนินการเอง ชุมชนร่วมกับหน่วยงาน/เอกชน/องค์กร/กลุ่ม และโดยหน่วยงานภาครัฐ 
  2. ผลการดำเนินงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้เกิดการร่วมกลุ่มด้านอาชีพ        
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 กลุ่ม ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 250 ราย และเกิด
กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีจำนวน 20 พ้ืนที่ รวมทั้ง มีพื้นท่ีต้นแบบสะสม 74 พ้ืนที่    

 รายการที่ 2 โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและพระยุคลบาท 
  ผลสัมฤทธิ์ 
   โครงการมีผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เยาวชนกลุ่ม
เปราะบางได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพ และมีผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 197 ราย นำความรู้ไปใช้ประกอบ
อาชีพ 108 ราย หรือร้อยละ 54.82 สามารถหารายได้เลี ้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้ง         
ผลการดำเนินงานสามารถหนุนเสริมการพัฒนาตำบลตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ได้ 
     

 รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 
   ผลสัมฤทธิ์  
  ผลผลิตของโครงการ ประชาชนกลุ่มเปราะบางและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือทำให้มี
คุณภาพชีวิต   ดีขึ้น รวม 5,004 คน จากกิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ 
สนองแนวพระราชดำริฯ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ปี 64 ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์ ทำให้
เด็กพิการซ้ำซ้อนและพิการทางสมอง มีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น และในระยะยาวมีพัฒนาการที่ ดีขึ้น 
บรรเทาภาระให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแล กิจกรรมให้บริการเชิงรุก “สิริเวชยาน” ร่วมกับหน่วย พอ.สว. ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลมีความสะดวกในการเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย    ทางการแพทย์และกายภาพบำบัด 
กิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดำริฯ "ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน" ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีฐานะ
ยากจนมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรม
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและเป็นฐานความรู้สำหรับการศึกษาต่อในด้านการเกษตรในระดับอุดมศึกษา       
(ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ศอ.บต. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
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ประกอบอาชีพ  เพื่อยกระดับรายได้ของผู้ด้อยโอกาสระดับชุมชน โดยร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมส่งเสริม
อาชีพให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษา
นำร่องในพ้ืนที่ จชต. และกิจกรรมขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ไร้ที่อยู่โดยอาศัยสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 

 รายการที่ 4 โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชุมชนสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  โครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน            
ได้แก่ การสนับสนุนการปลูกพืชพลังงาน เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะเกิ ดขึ้น        
ในอนาคต โรงสับ/แปรรูปไม้ (ไม้เสียบลูกชิ้น ตะเกียบ ถ่านชาโคล เฟอร์นิเจอร์ งานจักสาน)  ซึ่งคาดว่าอนาคต
จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู ้ปลูก และเกิดการจ้างงานในพื้นที ่ รวมทั ้ง เกิดรายได้เข้าพื ้นที่           
จากวิสาหกิจโรงไฟฟ้า ปัจจุบัน เกษตรกร จำนวน 6 ครัวเรือน มีรายได้จากการผลิตไผ่ (ไผ่ที่ปลูกในปี 2562) 
คิดเป็นมูลค่า 1,845,680 บาท (ขายพันธุ์ไผ่ แปรรูป ทำไม้เสียบลูกชิ้นส่งเข้าโรงไฟฟ้า และทำจักสาน) และ
โรงงานไฟฟ้า 2 กลุ่มวิสาหกิจ มีรายได้แล้วรวมมูลค่า 17,808,000 บาท ด้านการส่งเสริมธนาคารอาหาร
ปลอดภัยชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลในนากุ้งร้างร่วมกับการฟื้นฟูทรัพยากร  ป่าชายเลน เพื่อสร้าง
รายได้แก่ชุมชนและรักษาฐานทรัพยากรให้มั่นคง โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 15 กลุ่ม ขยายเพ่ิม
อีก 7 กลุ ่ม กลุ ่มนำร่องอำเภอยะหริ ่ง จังหวัดปัตตานี เริ ่มเก็บเกี ่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนมกราคม                   
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คาดว่า จะได้ผลผลิต ราว 24,000 ตัว (คิดที่อัตราการรอดตาย ร้อยละ 60) 
สามารถขายเป็นรายได้ราคาประมาณ 3,000,000 บาท (คาดการณ์โดยคิดเทียบ ปูดำ 4 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม 
ราคาข้ันต่ำกิโลกรัมละ 500 บาท) การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชน ทำให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและ
มีแนวทาง   ในการประกอบอาชีพในระยะยาว   
 

 รายการที่ 5 โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล 
 ผลสัมฤทธิ์ 
   โครงการมีกระบวนการขับเคลื่อนทั้งในเชิงนโยบายและในระดับปฏิบัติการ เพื่อยกระดับสินค้า               
และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลที่ได้ในเชิงประจักษ์ มีการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 – 2570 และแผนปฏิบัติการ มีการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าพื้นถิ่นเพื่อรองรับ
ตลาดฮาลาลนานาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล รวมถึงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าฮาลาล จำนวนไม่น้อยกว่า   10 กลุ่ม (ข้อมูลตามแบบรายงานผลสัมฤทธิ ์ของโครงการ) 
นอกจากนี้ ได้ผลักดันการขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง พัฒนาด่านชายแดนและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริม
มาตรการ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่ออำนวยความสะดวก จูงใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ            
และนักลงทุน ทั้งจากในและนอกพ้ืนที่ โดยดำเนินมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม สำหรับเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การจัดตั้งกลไกพิเศษในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ หรือสินเชื่อ Soft Loan การชดเชยส่วนต่างเบี ้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้าย     
และเพ่ิมเติมการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยร้อยละ 50 สำหรับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ                     
ที่ผู้ประกอบการทำให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   
ปี 2564 มีจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย จำนวน 150 ราย 
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5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

    เป้าหมาย  
 หน่วยงานรัฐสามารถขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การพัฒนาและบริหารจัดการของภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน        
อย่างแท้จริง ขจัดเงื่อนไขที่มาจากรัฐ รวมทั้ง ไม่เป็นช่องว่างทำให้เกิดเงื่อนไขใหม่ โดยมุ่งประเด็นในการแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น พัฒนาระบบบริหารจัดการ บูรณาการประสานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. 
รวมถึงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ 
 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

  การจัดกระบวนการในการปฏิบัติราชการเพื ่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์ร ัปชั ่น การสร้างความรู้            
ความตระหนักในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง การประเมินผลของการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการ    
ในพื้นที่ จชต. มีความมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อประชาชน
อยู่ดีมีสุขและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่รัฐจัดให้อย่างเต็มที่  

 กระบวนการและผลการดำเนินงาน 
 อำนวยการการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
เพื่อความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ในรูปแบบกลไกคณะกรรมการ และคณะทำงานงาน
ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการกำหนดแผน การกำหนดแนวทาง/มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพ้ืนที่ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาวในการกำหนดนโยบายทิศทาง
ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและการติดตามและประเมินผล รวมถึง พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเรื่ององค์ความรู้การปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 5 จชต. และการมี
คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ
บริหารภายในองค์กร 

 กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต ศอ.บต. ได้รับคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เท่ากับ 95.64 คะแนน ระดับ AA ซึ่งเป็น
ผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร การมีนโยบายที่ชัดเจน การจัดทำและดำเนิน
มาตรการต่างๆ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้กรณีตัวอย่างให้แก่บุคลากรในองค์กร ทำให้บุคลากรมีความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต และเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร 
   ผลสัมฤทธิ์ 
   ระบบบริหารราชการของ ศอ.บต. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัด    
จากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจและมองเห็นเป้าหมายการทำงานเดียวกัน             
มีการจัดทำระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ         
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตลอดจน การจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในของ ศอ.บต. เป็นการยกระดับ
คุณภาพในการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.  
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 รายการที่ 1 โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมการประชุมร่วมกับ
เจ้าภาพแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สมช.) เพื่อรับรู้รับทราบกรอบ
งาน ชี้แจงทำความเข้าใจในระดับเจ้าภาพแผนงาน โดย ศอ.บต. ดำเนินการในฐานะเจ้าภาพด้านการพัฒนา 
ประชุมบูรณาการขับเคลื ่อนงานร่วมกับจังหวัด กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์           
การพัฒนา จชต. พ.ศ. 2564 – 2566 ตลอดจนประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งเป็น      
การกำหนดกรอบและเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนา จชต. ทั ้งหมดทั้งปวง โดยมีความเชื ่อมโยงตั ้งแต่
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 ระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง มาสู่การจัดทำรายละเอียดโครงการในระดับปฏิบัติการ 
แผนงาน/โครงการที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง  
 
 รายการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้ง      
เกิดผลสำเร็จ   ในแง่ของการนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. และผู้ผ่าน
การอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นท่ี จชต. ได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์   
 

 รายการที่ 3 โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ 
  ผลสัมฤทธิ์  
    ผลผลิตของโครงการ ด้านกระบวนการในการประสาน เร่งรัด ติดตาม ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามขั้นตอนมากกว่าร้อยละ 80 ของเนื้องานทั้งหมด และผลการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนฯ ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพด้านการพัฒนาและในฐานะหน่วยรับงบประมาณ สามารถ
รวบรวมและประเมินผลสำเร็จของงานได้ในระดับผลผลิต แต่ไม่สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ของงานได้ รวมทั้ง 
โครงการไม่มีกลไกการติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร ศอ.บต. ตลอดถึงแผนงาน/โครงการ 
ของกระทรวง กรม ที ่ ไม ่ปรากฏอยู ่ ในแผนงานบูรณาการขับเคล ื ่อนฯ และยังไม ่สามารถเชื่ อมโยง                   
การปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนได้ ภาพรวมของโครงการจึงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพียงบางส่วน นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้งบประมาณโครงการจะถูกเบิกจ่ายไปเพียงร้อยละ 31.98   
แต่โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี แสดงว่า งบประมาณ
โครงการถูกวางแผนไว้สำหรับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน หรืออาจเพราะมีการกำหนด
ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม หรือไม่ครอบคลุมเป้าหมายที่แท้จริง 
 
 

**************************** 
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วิสัยทัศน์        พันธกิจ       ผลสมัฤทธิ ์

วิสัยทัศน์ 

 สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. เชื ่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นเอกภาพนำไปสู่การ
ปฏิบัติ เป็นรูปธรรม 

2. ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ (Function, Agenda, Area) 
3. หนุนเสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่อง ครบวงจร มิให้เกิด

ช่องว่าง เพ่ือให้การสนับสนุนการพัฒนาเสริมความม่ันคง 

ผลสัมฤทธิ์ 

 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เพ่ิมข้ึนจากฐานปี 2561 โดยมีตัวชี้วัดที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 2 ตัวชี้วัด คือ 

 1. ร้อยละตำบลในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย อยู ่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม          
พหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
 2. จำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า 500 ครัวเรือน 

 จากพันธกิจและเป้าหมายผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดังที่ปรากฏข้างต้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีบทบาทในการเป็นหน่วยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาทุกมิติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ติดตาม เร่งรัด ผลักดัน และหนุน
เสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่อง โดยมี เป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ภาครัฐในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจน หน่วยงานและองค์กรระหว่าง
ประเทศ และนานาชาติ ในการส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนา เพ่ือลดเงื ่อนไขที ่จะนำไปสู ่ความขัดแย้ง            
และคลี่คลายปมปัญหาซึ่งทำให้ประชาชนบางส่วนมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ต่อต้านรัฐ และปฏิเสธความเป็น
ชาติไทย เกิดประโยชน์และความสงบสุขต่อประชาชนและสังคมโดยรวม 

 ดังนั้น การดำเนินภารกิจตามบทบาทดังกล่าวของ ศอ.บต. จึงมีทั้งการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และในฐานะหน่วยปฏิบัติการนำร่องเพ่ือลดช่องว่างการทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน 
หรือระหว่างรัฐกับเอกชน องค์กร และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับโอนจัดสรรเพิ่มเติม รวม
ทั้งสิ้น 1,538,201,380.07 บาท 
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สรุปภาพรวมงบประมาณและการเบิกจ่าย 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เป็นจำนวน 1,526,207,500.00 บาท และขอรับโอนจัดสรรงบบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติม 
จำนวน 11,993,880.07 บาท รวมงบประมาณจัดสรรถือจ่ายทั้งสิ้น 1,538,201,380.07 บาท แบ่งเป็น 
4 แผนงาน ดังนี้ 
 
1. แผนงานบุคลการภาครัฐ 102,512,980.00 บาท 
   - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (90,519,100.00 บาท) 
   - งบประมาณท่ีขอรับโอนจัดสรรเพิ่มเติม* (11,993,880.07 บาท) 
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 345,733,800.00 บาท 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านความม่ันคง 7,557,200.00 บาท 
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,082,394,400.00 บาท 

 

หมายเหตุ   * ขอรับโอนจัดสรรงบบุคลากรเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ จำนวน 10 ,964,500 บาท และ
จากกรมบัญชีกลาง จำนวน 1,029,380.07 บาท รวม 11,993,880.07 บาท 
 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ข้อมูลจากกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ)                 
จำนวน 1,223,258,400 บาท หรือร้อยละ 79.53 ของเงินงบประมาณทั้งหมด มีรายการเงินกันขยายกรณี
มีหนี้ผูกพัน (CX)     จำนวน 80,202,600 บาท รายการใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) จำนวน 63,678,400 บาท 
และเงินคงเหลือที่ตกเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน 171,062,000 บาท แยกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้ 



สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ศอ.บต. 
      

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายแผนงาน/โครงการ 
 

แผนงาน/โครงการ/รายการ 
งบประมาณ 

ตาม พรบ.64 
งบประมาณ 
ถือจ่ายจริง 

สำรองเงิน 
(CX) 

ใบสั่งซ้ือ/สัญญา 
(PO) 

เบิกจ่าย 
(30 ก.ย. 64) 

คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ภาพรวม 1,526.2075 1,538.2014 80.2026 63.6784 1,223.2584 171.0620 79.53 
   รายจ่ายประจำ 1,459.8388 1,470.9527 76.6976 21.6423 1,201.5509 171.0619 81.69 
   รายจ่ายลงทุน 66.3687 67.2487 3.5050 42.0361 21.7075 0.00006 32.28 

ภาพรวม จำแนกราย 4 แผนงาน 1,526.2075 1,538.2014 80.2026 63.6784 1,223.2584 171.0620 79.53 
  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 90.5191 102.5130 - - 102.2275 0.2855 99.72 
  แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 345.7338 345.7338 3.5050 51.9653 290.2588 0.0047 83.95 
  แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านความมัน่คง 7.5572 7.5572 - - 7.5322 0.0250 99.67 
  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,082.3974 1,082.3974 76.6976 11.7131 823.2399 170.7469 76.06 
  1. โครงการแกไ้ขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 12.4584 12.4584 - - 0.9198 11.5386 7.38 
  2. โครงการเสรมิสร้างภูมิคุม้กันเพื่อสันติสุขในพ้ืนท่ี จชต. 13.6661 14.3489 - - 13.6060 0.7429 94.82 
  3. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 15.4955 19.9955 4.5000 0.4327 14.1986 0.8642 71.01 
  4. โครงการเสริมสร้างสังคมพหวุัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 403.1037 388.4126 4.9331 0.2008 339.8812 43.3976 87.51 
  5. โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนท้ังในและนอก จชต. 22.0633 22.0633 0.8299 6.0396 14.9218 0.2720 67.63 
  6. โครงการอำนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 229.9322 224.9322 17.3287 1.9150 95.8242 109.8643 42.60 
  7. โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จชต. 342.3218 345.4301 12.5181 2.8925 327.5739 2.4456 94.83 
  8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 43.3564 54.7564 36.5878 0.2325 16.3145 1.6216 29.79 

 
หมายเหตุ   ข้อมูลผลการเบิกจ่าย : กลุม่งานคลัง สลธ. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
  จัดทำและเรียบเรียงข้อมลู : กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กปพ. 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ศอ.บต. 
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ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 90.5191 ล้านบาท 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ 

แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง 345.7338 ล้านบาท 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน  
     การเพ่ิมศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     ตัวชี ้วัดที่ 1 จำนวนรายการที่ได้รับการขับเคลื ่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติง านและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ไม่น้อยกว่า 20 รายการ 

     ผลการดำเนินงาน  โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จำนวน 20 รายการ สามารถขับเคลื่อนงาน  
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี ้วัดที ่ 2 จำนวนเจ้าหน้าที ่และผู ้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่ เกี ่ยวข้อง            
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,334 ราย 

     ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จำนวน 2,467 คน มีความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหา จชต. 

     ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82 

     ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางของ
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) ร้อยละ 100 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความม่ันคง 7.5572 ล้านบาท 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน 
     สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

     ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันภัย 70 ราย 

     ผลการดำเนินงาน ให้การช่วยเหลือค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ประกอบการใน จชต. จำนวน 150 ราย 

     ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละการให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนา หรือข้อหารือมิติอ่ืนในการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดภายใต้ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ ร้อยละ 100 

     ผลการดำเนินงาน การให้คำปรึกษา/หารือการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาในพ้ืนที่ 
จชต. ได้ข้อสรุป คิดเป็นร้อยละ 100 
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,082.3974 ล้านบาท 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน 
     สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดความรุนแรง 

     ตัวชี้วัดที่ 1 ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย/30 องค์กร 

     ผลการดำเนินงาน ภาคประชาสังคม 25 องค์กร และองค์กร หน่วยงาน บุคคลสำคัญ นานาชาติ     
จำนวน  11 องค์กร และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูง จำนวน 4,077 คน ให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ตัวชี้วัดที่ 2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 32,000 ราย 

     ผลการดำเนินงาน เยาวชนและประชาชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมทำกิจกรรม/
ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างปกติสุข จำนวน 52,373 ราย 
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ผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนรวม 
8 โครงการ แบ่งเป็นโครงการในแนวทางด้านความมั่นคง จำนวน 2 โครงการ 2 รายการ และแนวทางด้านการ
พัฒนา จำนวน           6 โครงการ 18 รายการ ประกอบด้วย 
 

แนวทางด้านความม่ันคง 

1 โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 12,458,400 บาท 
   รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด 
              ยาเสพติดในพ้ืนที่ จชต. 

12,458,400 บาท 

2 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. 14,348,868 บาท 
   รายการ โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 14,348,868 บาท 

 

แนวทางด้านการพัฒนา 

1 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ  
   รายการ โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก 16,049,300 บาท 
   รายการ โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ 3,946,200 บาท 
2 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
   รายการ เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อุดหนุนเฉพาะ
กิจ) 

317,794,800 บาท 

   รายการ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์  
             ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน 

44,204,412 บาท 

   รายการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคม 
             พหุวัฒนธรรม 

4,144,420 บาท 
 

   รายการ โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 15,269,000 บาท 
   รายการ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้ 7,000,000 บาท 
3 โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอก จชต.  
   รายการ โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไข 
              ปัญหา จชต. 
 
 
 

22,063,300 บาท 

4 โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
   รายการ โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต. 24,932,200 บาท 
   รายการ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ 
              ความไม่สงบใน จชต. 
 

200,000,000 บาท 
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5 โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ใน จชต.  
   รายการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จชต. 288,081,000 บาท 
   รายการ โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล 8,263,300 บาท 
   รายการ โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 19,845,300 บาท 
   รายการ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 13,681,400 บาท 
   รายการ โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ และตามรอย 
              พระยุคลบาท 

15,559,100 บาท 

6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  
   รายการ โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,977,720 บาท 
   รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดน  
              ภาคใต้ 

11,408,300 บาท 

   รายการ โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม  
              ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ 

9,279,100 บาท 
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แนวทางดา้นความมั่นคง 
 

1. โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน 

 เป้าหมาย  
 ผู ้ผ ่านการบำบัดรักษายาเสพติดกลับคืนสู ่ส ังคม โดยมีทักษะอาชีพที ่สามารถนำไปใช้หารายได้            
ให้แก่ตนเอง และครอบครัว ไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดและเป็นการลดเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปเป็นแนวร่วม 
 บทบาทของ ศอ.บต. 
 ศอ.บต. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยจากยาเสพติด ในฐานะหน่วยสนับสนุนปลายทางใน
การฟื ้นฟ ูค ุณภาพช ีว ิตให้ก ับผ ู ้ผ ่านการบำบัดร ักษายาเสพต ิดจากทุกระบบ ทั ้งระบบสมัครใจบำบัด                   
ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ และระบบอื่นฯ ที่ผ่านการติดตามตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดย
วิธีการฝึกสอนทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคม
อย่างปกติ ผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)        
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิต          
ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 
 ผลประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน 
 ผู ้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมีความรู ้และทักษะในการหาเลี ้ยงชีพ พึ ่งพาตนเอง และใช้ชีวิตอยู่           
ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
 รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต. 

การดำเนินงาน 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นหน่วย

สนับสนุนปลายทางในการฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดจากทุกระบบ ทั้งระบบ สมัครใจ
บำบัด ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ และระบบอื ่นฯ ที ่ผ ่านการติดตามตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข                
ที่กำหนด โดยวิธีการ'ฝึกสอนทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้สามารถ
อยู่ในสังคม อย่างปกติ ผ่านกลไกความร่วมมีอของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
(ศอ.ปส.จ.) ศูนย์พัฒนาฝีมีอแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมีอแรงงานจังหวัด และคณะทำงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด โดยกำหนดแผนและขับเคสื่อนงานประสานสอดคล้องร่วมกับชุด
ปฏิบัติการ Take care team ระดับตำบล (ปลัดอำเภอประจำตำบล สาธารณสุขประจำตำบล ตำรวจ ตลอดจน 
หน่วยเฉพาะกิจ ในท้องที่) ร่วมกันคัดกรองกลุ่มเป้าหมายและจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 60 ชั่วโมง        
โดยดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 50 คน  

สำหรับผลการติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 170 คน จาก 200 คน     
โดยบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เป็นผู้ดำเนินการ พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ นำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพหลัก จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 32.35 ประกอบอาชีพเสริม 115 คน คิดเป็นร้อยละ 67.65   
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ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสำรวจข้อมูลความต้องการในการเข้ารับการฝึกอาชีพ 
 
 

 

 
 การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  

(ระยะกลับสู่สังคม) 
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 ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ รายละเอียด 
1. จำนวนผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่
หายขาดจากการติดยาเสพติดเข้ารับ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

500 ราย 50 ราย กลุ่มเป้าหมายจาก รพ.ธัญญารักษ์
ปัตตานี เข้ารับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2. จำนวนผู้ผ่านการฝึกอาชีพในปี 
ที่ผ่านมาสามารถประกอบอาชีพได้ 
(ฐานปี 2563 จำนวน 200 ราย) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 
32.35 

 

ผู ้ผ ่านการฝ ึกอาช ีพฯ ปี 2563      
จำนวน 200 ราย ผ่านการติดตาม
แล้ว จำนวน170 ราย นำความรู้ไป
ประกอบอาชีพหลัก จำนวน 55 
ราย อาชีพเสริม จำนวน 115 ราย 

ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลผลิตของโครงการ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 50 คน มีความรู้และมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ (อยู่ระหว่างการติดตามผลในระยะหลัง
การฝึกอบรม) สำหรับการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู ้ผ ่านการ
บำบัดรักษายาเสพติดที ่เหลืออีก 450 คน (เป้าหมายรวม    
500 คน) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)           
ที่รุนแรง ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การดำเนินงาน
โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   

ในการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ  แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  
   อย่างไรก็ตาม การติดตามผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ในระยะ 6 เดือน – 1 ปี ในด้านพฤติกรรมและการ
นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 ไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผ ู ้ผ ่านการ
ฝึกอบรมที ่ดำเนินการติดตาม จำนวน 170 คน 
จาก 200 คน มีการนำความรู้และทักษะจากการ
ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพหลัก จำนวน 55 คน 
(ร้อยละ 32.35) หารายได้เสริม จำนวน 115 คน 
(ร้อยละ 67.65) มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีงานทำ 
สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นปกติ รวมทั้ง ไม่พบว่ามี
การใช้สารเสพติด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  
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2. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นที ่ห่างไกล ทุรกันดารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีความเสี ่ยงต่อการถูกชักจูง            
ให้เป็นแนวร่วมก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้เรียนรู้และเข้าถึงการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร         
ให้ความรู้และวิทยาการในการพัฒนาความเป็นอยู่ ตลอดจน มีความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ เกิดทัศนคติที่ดีกับภาครัฐและร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ           
มีเป้าหมายในเชิงพื ้นที ่ คือ ชุมชนโดยรอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้     
จำนวน 18 แห่ง 
 บทบาทของ ศอ.บต. 
 ศอ.บต. เป็นหน่วยให้การสนับสนุนและร่วมกำหนดกรอบการดำเนินงาน และติดตาม ประเมินผล        
การดำเนินงาน ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 44 เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง แบ่งเป็น 2 ประเด็น  คือ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย และการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน        
และหน่วยงานภาครัฐ โดยการดำเนินงานทั้งสองประเด็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที ่ดี        
ของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทย 
เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้โน้มเอียงตามกลุ่มเห็นต่างจากรัฐ 
 ผลประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน 
  - การเรียนรู ้และมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ทำให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน         
ในพ้ืนที่ห่างไกลมีภูมิคุ้มกันตนเอง ไม่ถูกชักจูงจากผู้เห็นต่างจากรัฐโดยง่าย 
  - เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ทำให้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการ    
และต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมเยาวชนในพื้นที่อ่ืน 

 รายการ โครงการเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
การดำเนินการ 
ศอ.บต.ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนซายแดนที่ 43 และกองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 44 เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น 

1) ประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิซาภาษาไทย ด้วยการพัฒนาทักษะ     
ในการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับซั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนซายแดน      
ในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาไทย โดยใช้วิทยากรผู้สอนภาษาไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
จำนวน 36 อัตรา (โรงเรียนละ 2 อัตรา) และพัฒนาศักยภาพโดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม 
Zoom เพื ่อการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และหลักภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอนระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒” ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีขึ ้น และเป็นสื่อกลางในการเติมเต็มการสื่อสารให้กับผู้ปกครองที่ไม่สามารถพูด       
หรืออ่านภาษาไทยได้ ทำให้สามารถสื่อสาร เข้าใจ และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนหรือหน่วยงานรัฐ โดยผลการ
พัฒนาการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ภาคเรียน พบว่า นักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการด้านการอ่าน และเขียนอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.35 ระดับพอใช้ ลดลง
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ร้อยละ 0.57 ระดับปรับปรุง ลดลงร้อยละ 4.37 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านการอ่านและ
เขียนอยู่ในระดับดีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.16 ระดับพอใช้ ลดลงร้อยละ 6.23 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 3.93 

2) ประเด็นด้านการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจน หน่วยงาน
ภาครัฐ ในพื้นที่ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน กิจกรรมลืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อเจตนาของภาครัฐ ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานรัฐเห็น
คุณค่าและประโยชน์ในกิจกรรม ที่โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง เกิดความเข้มแข็ง
ในชุมชน สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Zoom” ให้กับวิทยากรผู้สอนภาษาไทย 
 

 

 
 

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนประชาชน (เด็กและผู้ปกครอง) 
เข้าร่วมกิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรม     
ไม่น้อยกว่า 

2,500 ราย  4,077 ราย 

(ร้อยละ
100) 

- การสนับสนุนกิจกรรมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
- การสานสัมพันธ์ระหว่าง รร. และ
ชุมชน 
- กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมและต่อยอด
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร 
ใน รร.ตชด.   
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้วิถี
ชีวิต ตชด. โดยการนำความรู้ด้าน
การเกษตรจากโรงเรียน สู่ชุมชน 

 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 ก ิจกรรมหล ักภายใต ้ โครงการประกอบด ้วย            
การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ระด ับช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  1 และปีท ี ่  2               
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จำนวน     
18 แห่ง และกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม     
พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน 
 การสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน การสอน
ภาษาไทย ผลผลิตที ่ได้ คือ มีการจ้างวิทยากรสอนเสริม

ภาษาไทยเต็มอัตรา จำนวนรวม 36 คน (แห่งละ 2 คน) ซึ ่งว ิทยากรทั ้งหมดผ่านการทดสอบก่อนบรรจุ             
และได้ร ับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน มีการติดตามนิเทศก์งาน เกิดกระบวนการสอนเสริมภาษาไทย                                
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั ้ง 18 แห่ง อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สำหรับผลสัมฤทธิ์            
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบพัฒนาการด้านการอ่านและเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ภาคเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 มีพัฒนาการด้านการอ่าน และเขียนอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.35 ระดับพอใช้ ลดลงร้อยละ 0.57 ระดับ
ปรับปรุง ลดลงร้อยละ 4.37 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนอยู่ในระดับดี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.16 ระดับพอใช้ ลดลงร้อยละ 6.23 ระดับปรับปรุง ร้อยละ 3.93 
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 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน และ
หน่วยงานภาครัฐ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน บุคลากรในโรงเรียน 
ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพ่ิมขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานการ
ทำเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการสนับสนุน
ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้แล้ว ยังสามารถขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนได้
อีกด้วย ผลผลิตที่ได้ คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งสิ้น 4,077 คน ให้ความร่วมมือในระหว่างการข้าร่วมกิจกรรมด้วยดี พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการ
ทำเกษตรในครัวเรือนฯ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรม เท่ากับ ร้อยละ 89.80 
และผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 มีความยินดีเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ ศอ.บต. ในอนาคต ซึ่งการตัดสินใจเข้า
ร ่วมก ิจกรรมก ับทางโรงเร ียนและ ศอ.บต. ของ
ผู ้ปกครองและประชาชนในชุมชนดังกล่าวข้างต้น 
รวมทั้ง ผลการสำรวจความพึงพอใจของกิจกรรม
ภายใต้โครงการแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือและ
การมีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนต่อโรงเรียน
และหน่วยงานของรัฐ    
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แนวทางด้านการพัฒนา 
1. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 

 เป้าหมาย 
  องค์กรภาคประชาสังคมและประชาคมระหว่างประเทศ มีความเข้าใจ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่แทรกแซง แต่
ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐไทยและกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ รวมทั้ง ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหยิบยกสู่เวทีระหว่าง
ประเทศ หรือนานาชาติ 
 บทบาทของ ศอ.บต. 
   ศอ.บต. ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐต่อการแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ภาคประชาสังคม บุคคล
สำคัญ องค์กรระหว่างประเทศ และนานาชาติ อีกทั้ง ยังสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมและเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ตามกรอบแนวทางของภาครัฐ 
เพ่ือให้องค์กรเหล่านี้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐ 
 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
  องค์กรภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนานาชาติที่มาเยือน มีบทบาท
สำคัญในการสื่อสารภาพลักษณ์ของพื้นที่ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ ออกไปสู่เวทีระหว่างประเทศ 
ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อภาครัฐโดยมีองค์กรภาคประชา
สังคมเป็นหน่วยเชื่อมประสาน รวมถึง ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่  

 รายการที่ 1 โครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก 
การดำเนินการ 
สนับสนุนส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพ่ือให้องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นกลไกในการสร้าง
ความร่วมมีอและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐโดย ร่วมกับ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอซ.) ดำเนินการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนให้เป็นแกนกลางขับเคลื่อนงาน ด้านการ
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กระบวนการสร้างสุขในชุมชน (พ้ืนที่สันติสุขขนาดเล็ก) ด้วยกิจกรรม
เล็กๆน้อยๆ (Peace-Writ-Little) ดำเนินการทีละขึ้น โดยเริ่มจากการให้สร้างความเข้าใจในแนวทาง การพัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. และของรัฐบาล รวมถึง บทบาทในการเป็นแกนกลางประสาน การทำงาน
ในพ้ืนที่ ให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ เปิดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟัง ปัญหาที่
ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น คนกลุ่ม
ใด เชื้อชาติ ศาสนาใด เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้บริบทเฉพาะของชุมชน ในการดูแล ความ
ปลอดภัย และออกแบบสร้างชุมชนให้น่าอยู่เพ่ือสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรภาคประชาสังคมเป็นข้อต่อ สำคัญ
ในการขับเคลื่อนงาน รวมพ้ืนที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 25 พื้นที่ 
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    ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนองค์กรภาคประชาสังคมมีความรู้
ความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายใน
การแก้ไขปัญหา จชต. ไม่น้อยกว่า 

20 
องค์กร 

25 องค์กร 

(ร้อยละ 
100) 

สภาองค์กรชุมชนใน 3 จชต. 
จังหวัดปัตตานี 
1. ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง 
2. ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง 
3. ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ 
4. ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ 
5. ตำบลปะเสยะวอ อำเภสายบุรี 
6. ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ 
7. ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน 
8. ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง 
จังหวัดยะลา 
9. ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง 
10. ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา 
11. ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา 
12. ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต 
13. ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง 
14. ตำบลท่าธง อำเภอรามนั  
15. ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน 
16. ตำบลบือมัง อำเภอรามัน 

จังหวัดนราธิวาส 
17. ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ 
18. ตำบลมะรือโบออก อำเภอระแงะ 
19. ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอ 
บาเจาะ 
20. ตำบลเชิงคีร ีอำเภอศรีสาคร 
21. ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส 
22. ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง
นราธิวาส 
23. ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง 2 พื้นที่  
2 องค์กร (ชุมชนจะมาแกะ และชุมชนเจะ
เหม) 
24. ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ 
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   ผลสัมฤทธิ์ 
    องค์กรภาคประชาสังคมประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ ้น 25 องค์กร เข้าร่ วมขับเคลื ่อนงานในระดับพื ้นที ่ จำนวน 25 พื ้นที ่ ตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล และ ศอ.บต. ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยไม่แบ่งแยก ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 642 ครัวเรือน มีต้นทุน ในการประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน และเกิดพื้นที่กลางของชุมชนในการ
สื่อสารแสดงความต้องการ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา และสร้างความร่วมมือจากประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่
ตามบริบทของชุมชน ผลสำเร็จของงาน สภาองค์กรชุมชนสามารถเชื่อมโยงนโยบายของรัฐกับปัญหาหรือความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เข้าด้วยกัน โดยนำแนวนโยบายการส่งเสริมอาชีพและรายได้เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้เข้มแข็ง มาเป็นกรอบในการแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกัน สามารถสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
แต่ทั้งนี้ ควรต้องมีการประเมินผลลัพธ์ รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของแต่ละโครงการต่อประชาชนและ
สังคมในโอกาสต่อไป เพ่ือจะได้ทราบว่าพ้ืนที่ใดที่มีการนำนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติการแล้วยังไม่บรรลุเป้าหมายและ
พ้ืนที่ใดสามารถดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ชุมชนมีบรรยากาศแห่งการเกื้อกูล 
แบ่งปัน สามัคคี เกิดความสงบสุขหรือพื้นที่สันติสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการร่วมขับเคลื่อนงาน
ขององค์กรภาคประชาสังคมนั้นด้วย  

รายการที่ 2 โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ 
การดำเนินการ 

  สร้างความเข้าใจที ่ถ ูกต้องต่อองค์กรระหว ่าง
ประ เทศ บ ุ คคลสำค ัญ  หน ่ วยงานท ั ้ ง ในประ เทศ                 
และต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลที ่ถูกต้องและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ตลอดจน ร่วม
หารือการดำเน ินงานด้านการพัฒนาในประเด็นต ่างๆ 
ร่วมกับ คณะเอกอัครราซทูตนานาซาติประจำประเทศไทย 
องค์กรระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญ หน่วยงานในประเทศ 
และต่างประเทศที่มาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 11 คณะ  
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ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 

จำนวนองค์กรระหว่างประเทศ
สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหา
และพัฒนา จชต. ไม่น้อยกว่า 

10 องค์กร 11 องค์กร 

(ร้อยละ 
100) 

1) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(International Committee of the Red 
Cross – ICRC) 
2) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 
ประจำประเทศไทย  
3) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำ
ประเทศไทย และคณะฯ 
4) องค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา (United States Agency 
for International Development- USAID) 
5) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย 
6) ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime: 
UNODC) 
7) คณะเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำ
ประเทศไทย  
8) องค์การกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF)  
9) องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ  
(Save the Children International) 
10) กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัด
สงขลา 
11) มูลนิธิดิจิตอลเพ่ือสันติภาพ  
(Digital for Peace) 

  ผลสัมฤทธิ์ 
 โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ ได้เสริมสร้างความเข้าใจ              
ที่ถูกต้องเก่ียวกับนโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้แก่ นานาประเทศ องค์การระหว่างประเทศ บุคคลสำคัญที่มาเยือนพื้นที่ ตลอดจน หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ อันจะไปสู่การพัฒนาพื้นที ่และการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ ้น นอกจากนี้ 
โครงการฯ ยังได้สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยัง
ต่างประเทศ อยู่ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของรัฐ สู่ประชาชนชาวไทยในต่างประเทศ รวมถึง ชาวต่างชาติในประเทศที่นักศึกษาพำนัก  
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2. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

 เป้าหมาย 
  ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อ โดยไม่รู้สึกแปลกแยก สังคมในภาพรวมมีความเข้มแข็งสามัคคี 
 บทบาทของ ศอ.บต. 
   ศอ.บต. ในฐานะเจ้าภาพแผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  กำหนดเป้าหมายและแนว
ทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามประเมินผล โดยมุ่งส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนบนพื้นฐานความศรัทธา ความเชื่อทางศาสนาที่ถูกต้อง เสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมในพื้นที่ 
ตลอดจนใช้กิจกรรมทางสังคมเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม ต้ังแต่เยาว์วัย ให้ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากข้ึน ลดความรู้สึก
แตกต่างหรือหวาดระแวงต่อกัน ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และอยู่ร่วมกันได้แม้จะต่างวัฒนธรรม ในส่วนของกิจกรรมที่เป็น
ช่องว่างการดำเนินงาน ศอ.บต. ทำหน้าที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนงาน รวมทั้ง ติดตามประเมินผล  
 ผลประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับ 
  1 เด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้สื่อ
สร้างสรรคน์วัตกรรมทางภาษา  
  2 เยาวชน จากชุมชนไทยพุทธเปราะบาง สุ่มเสี่ยง และเยาวชนจากชุมชนมุสลิม ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจประวัติศาสตร์ สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันโดยไม่เกลียดชัง   
  3 ผู้นำศาสนาและประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่านกิจกรรมทางสังคม เกิดความรู้สึกคุ้นเคย มีทัศนคติ
เชิงบวก    ต่อกัน เกิดมิตรภาพ และเป็นเครือข่ายการทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกัน    
  4 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด มีขวัญกำลังใจ สามารถประกอบ
พิธีกรรม จัดงานประเพณีและกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มได้อย่างปรกติ และได้รับการดูแลสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  

 รายการที่ 1 โครงการเงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กระบวนการและผลการดำเนินงาน 

การใช้กลไกของเครือข่ายผู ้นำศาสนาอิสลามดำเนินงานร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา      
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยผู้นำศาสนาอิสลามขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแสดงธรรมหรือการเทศนาธรรมก่อนการละหมาดวันศุกร์ (คุตบะฮ์)         
ตามบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง ยอมรับในความ 
หลากหลายด้านประชากร เชื้อชาติ เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การเอื้อเพื่อ และความร่วมมีอในสังคม      
ปิดประตู ต้นเหตุแห่งความบาดหมาง และแตกแยก อีกทั้งผู ้นำศาสนายังเป็นเสาหลักสำคัญในการเสริมสร้าง
กิจกรรมในเชิงพหุสังคมของชาวไทยมุสลิมและประชาชนต่างศาสนิกในพื้นที่ อาทิ กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์         
สองแผ่นดินเพื่อสันติสุข ที่ยั่งยืน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคาสนสถาน และกิจกรรม
ต่อต้านภัยจากยาเสพติด ในชุมชน เป็นต้น 
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   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนผู้นำศาสนาอิสลามท่ีขับเคลื่อน
การรับรู้แก่ประชาชนถึงการอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

30,500 ราย 38,490 
ราย 

(ร้อยละ 
100) 

คณะกรรมอิสลามประจำมัสยิดในพ้ืนที่ 
จชต. จำนวน 38,490 ราย (2,556 
มัสยิด) ได้ร่วมขับเคลื่อนการรับรู้หลัก
ศาสนา 
ที่ถูกต้องและการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม 

   ผลสัมฤทธิ์ 
    ผลผลิตของโครงการ ผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 38,490 คน ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมศาสนา โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้หลักศาสนาที่ถูกต้อง รวมถึง การสร้างการ
รับรู้แก่ประชาชนถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งควรมีการวัดและประเมินผลต่อไป 
 

 รายการที่ 2 โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่ง
สังเวชนียสถาน 

การดำเนินการ 

  ส่งเสริมการนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่สะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนคีมีคุณธรรม ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ ไปประกอบพ ิธ ีฮ ัจญ ์  ปฏ ิบ ัต ิ ธรรมและศ ึกษาแหล ่ งส ั ง เวชน ิยสถาน และเยาวชน                           
จากโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" มาดำเนินกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงคาสนสถานและสถานที่สาธารณประโยชน์
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย ในการสานสัมพันธ์และถ่ายทอดการเรียนรู ้แก่นของศาสนาให้แก่ประช าชนในพื้นที่         
จัดกิจกรรม 

   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนประชาชนได้เรียนรู้แก่นแท้ของ
หลักศาสนาที่ถูกต้องและสะท้อนการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

485 ราย 660 ราย กิจกรรมนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การ
เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมที่
สะท้อน  การอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม  
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  ผลสัมฤทธิ์ 
    ผลผลิตของโครงการ เกิดจากการดำเนินกิจกรรมปลายน้ำของโครงการ  (กิจกรรมนำคุณค่าหลัก
ศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรมฯ) ประชาชนสามารถเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นชาว ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในลักษณะเกลอกันในมิติทางศาสนา รวมจำนวน 660 คน มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างศาสนิกที่ผ่านการเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม       ใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมฯ มาแล้ว เพื่อส่งเสริมสังคม       
พหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามหลักการศาสนาที่ถูกต้อง 

 รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้ 
การดำเนินการ 
กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน ในพื้นที่

จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสเรียนรู ้และพัฒนาทักษะในการปรับตัวเพื ่ออยู ่ร ่วมกับคนต่างศาสนิก                 
โดยใช้กิจกรรมจิตอาสาเป็นเครื่องมีอ ดำเนินกิจกรรมแล้วจำนวน 4 ครั้ง มีเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี ่ย วข้อง       
เข้าร่วม 2,970 ราย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมย่อยค่ายจิตอาสาเยาวชนโครงการ“สานใจไทย
สู ่ใจใต้” รุ ่นที ่ 37 จำนวน 320 ราย 2) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการสานใจไทย สู ่ใจใต้               
รุ่นที่ 38 จำนวน 150 ราย 3) กิจกรรมค่ายจิตอาสาพลังเครือข่ายประชารัฐเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 900 ราย  และ 4) กิจกรรมจิตอาสาระดับอำเภอ/จังหวัด 1,600 ราย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมค่ายจิตอาสาเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 
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   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนเยาวชนได้เรียนรู้การมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน
ต่างศาสนิก 

2,970 ราย 2,970  ราย
(ร้อยละ 
100) 

 

- กิจกรรมย่อยค่ายจิตอาสาเยาวชนโครงการ    
“สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 จำนวน 320 ราย 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการสาน
ใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 จำนวน 150 ราย 
- กิจกรรมค่ายจิตอาสาพลังเครือข่ายประชารัฐ
เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 900 ราย  
- กิจกรรมจิตอาสาระดับอำเภอ/จังหวัด 1,600 
ราย 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในบางส่วน ด้วยข้อจำกัดการดำเนินงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดการอบรมเยาวชนใน
โครงการได้ครบทั้ง 2 รุ่น แต่การดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นแกนนำใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเกิดผลผลิต เยาวชนได้รับการ
พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างศาสนิก
และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวม 2,970 ราย เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจ
ใต”้ และสืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” รวมทั้ง เป็นผลดีต่อการพัฒนาเยาวชนให้เรียนรู้ที่
จะปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างได้ในอนาคต 
 

 รายการที่ 4 โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
การดำเนินการ 
1) กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง 

ศอ.บต. คณะทำงานระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และมหาว ิทยาล ัยในพื ้นที ่ จ ัดก ิจกรรมค่ายเพิ ่มศ ักยภาพผู ้นำเยาวชนในการขับเคสื ่อนสังคม                    
พหุวัฒนธรรม (ชุดความรู้แบบเข้มข้นเพ่ือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) กลุ่มเป้าหมาย แกนนำนักศึกษา 
ในสถานศึกษาในพ้ืนที่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเยาวชนไทยพุทธถดถอย และชุมชน 
มุสลิมใกล้เคียง และกิจกรรมค่ายเยาวชนระดับอุดมศึกษา  

2) การส่งเสริมพิธีกรรม ประเพณี และกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือดูแล
ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความรู้สึกชิงชัง แตกแยก ดังนี้ 

- ส่งเสริมกิจกรรมทำบุญร่วมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมและล่งเสริมกิจกรรมเนื ่องในวันสำคัญ          
ทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูซา วันวิสาขบูซา เป็นต้น สนับสนุนประเพณีซักพระ ทอดกฐิน 

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ เพื ่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพื ่อให้         
ชาวไทยมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

- ส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลส่งเสริมการเข้าสุนัตหมู่  
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเทศกาลส่งเสริมการเข้าสุนัตหมู่ 
 

  ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 

2,000 ราย 44,938 
ราย 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชน
ไทยพุทธถดถอยและชุมชนไทยมุสลิม
ใกล้เคียง จำนวน 483 ราย (ทำกิจกรรม
ร่วมกัน/มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน) 
- กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน 
42,400 ราย (กิจกรรมเชิงเดี่ยวแต่ชักจูง
คนต่างศาสนิกให้ร่วมแสดงความยินดีกับ
ห้วงเวลาในการถือศีลอด) 
- กิจกรรมค่ายเพ่ิมศักยภาพของผู้นำ
เยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมพหุ
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
วัฒนธรรมใน จชต. (ชุดความรู้แบบเข้มเพ่ือ
การแก้ไขปัญหา จชต.) 55 ราย     

 (ทำกิจกรรมร่วมกัน/มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน) 
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งการแข่งกีฬา 
เชื่อมความสัมพันธ์ในพ้ืนที่พัฒนาเฉพาะกิจ 
จชต. ภายใต้ชื่อจะนะเรารักและเป็นหนึ่ง
เดียวกัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
เยาวชนและประซาซนในพื้นที่ จชต. 
จำนวนผู้เข้าร่วมและ   ผู้เข้าซมในพ้ืนที่ 
จชต. เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน
ประมาณ 2,000 คน (ทำกิจกรรม
ร่วมกัน/มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน) 

 
 

  ผลสัมฤทธิ์  
   ผลผลิตของโครงการ ประชาชนเข้าร ่วมกิจกรรมที ่สะท้อนการอยู ่ร ่วมกันภายใต้ส ังคม               
พหุวัฒนธรรม จำนวน 44,938 ราย โดยการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู ้การอยู ่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมให้แก่เยาวชนกิจกรรมส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่างศาสนา ซึ ่งผลที ่ตามมาคือ 
ประชาชนลดความรู้สึกแปลกแยกหรือหวาดระแวงต่อกัน เกิดความร่วมมือและอยู่ร่วมกันได้แม้จะต่างวัฒนธรรม 
แต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอของการจัดกิจกรรม หากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว หน่วยงานในพื้นที่ 
ท้องถิ่น หรือกลุ่ม องค์กรที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ มีการนำไปต่อยอด ขยายผล จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมโดยรวมและมีความยั่งยืน 
 
 รายการที่ 5 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

การดำเนินการ 
  การส ่งเสร ิมและสนับสนุนการเร ียนร ู ้การอยู ่ร ่วมกันในสังคมพหุว ัฒนธรรมให้แก่เด ็กปฐมวัย                  
ผ่านกิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม โดยหนุนเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 แห่ง ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 แห่ง ใน 22 อำเภอ 
ขับเคลื่อนการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้หลักคิด สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิคุ้มกันดี เพื่อสร้าง
กระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันของเด็ก ครู ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในตำบล มีการเรียนการสอน ที่ไม่ปิดกั้น
จินตนาการ และใช้ส ื ่อพหุภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาพื ้นถิ ่น ภาษาต่างประเทศ เพื ่อสร้างการยอมรับ                   
ในความแตกต่างตั้งแต่ เยาว์วัย และสามารถอยู่ร่วมกันโดยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและอบ รม   
เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อต้นแบบ เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก และภาคีเครือข่ายในชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปขยายผล ถ่ายทอด และขับเคลื่อนกิจกรรม
ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและชุมชนใกล้เคียง  
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  ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนประชาชนมีความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

300 ราย 3,755 
ราย 

(ร้อยละ 
100) 

1) กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทาง 
การดำเนินงานพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์แกบุ่คลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้สอนและที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 160 ราย 

2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ผ่าน 
นวัตกรรมถ่ายทอดทางภาษา 
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ผู้ปกครองสู่
เด็ก 256 ราย 
3) ขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว  
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ของ ศพด. ขยาย
ผลสู่ครอบครัวและชุมชมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 3,339 ราย 130 กิจกรรม 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 60 แห่ง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 
แห่ง  ใน 22 อำเภอ ขับเคลื่อนการผลิตสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางภาษาเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้
หลักคิด สื่อดี พ้ืนที่ดี และภูมิคุ้มกันดี เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเด็ก ครู ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย
ในตำบล ขยายผลสู่ชุมชน รวมจำนวนเด็ก ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ทำกิจกรรมร่วมกันบน
พื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 3,138 คน รวม 130 กิจกรรม เกิดประโยชน์ในแง่ของการพัฒนากระบวนการเพ่ือ
เพิ ่มทักษะทางภาษาให้กับเด็กเล็กและสร้างการยอมรับในความแตกต่างตั ้งแต่ก่อนวัยเรียน ตลอดจน เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการผลิตและใช้สื่อพหุภาษาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและในครอบครัว  
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3. โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เป้าหมาย 
 ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของภาครัฐ      
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งข้ึน และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ 
 บทบาทของ ศอ.บต. 
 สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางของเจ้าภาพแผนงาน กรมประชาสัมพันธ์ ในการสร้างการรับรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐให้แก่ประชาชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ  
 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 - ข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานภาครัฐที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน  
 - การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากภาครัฐ จะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจากกลุ่ม    
ที่เห็นต่างจากรัฐ 
 
 รายการ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหา 

การดำเนินการ 
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐให้แก่ประชาชน โดยผลิต เนื้อข่าว       

และภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ
ให้แก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และเข้าใจ รวมทั้งให้การที่ดีต่อภาครัฐและ ภารกิจ       
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินการผลิต
เนื้อหาข่าว ความรู้ บทความ และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ แผ่นป้าย 
สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล   

   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 

จำนวนประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
จชต. รับรู้ เข้าใจ การดำเนินงานของรัฐ
และสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหา 
จชต. ไม่น้อยกว่า 

1,568,800 
ราย 

1,684,708 
ราย (ร้อยละ 

100) 

1) ผลิตและเผยแพร่รายการ
วิทยุและรายการสื่อ
วิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. 
จำนวน 1,529,038 ราย 

2) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในพ้ืนที่ 
จชต. จำนวน 155,670 ราย 
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  ผลสัมฤทธิ์ 
    โครงการ ผลิตเนื้อข่าวและภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ต่อการ
ดำเนินงานของภาครัฐและภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหาข่าว ความรู้ บทความ คลิปวิดีโอ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ 
และสื่อบุคคล ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้แนวทางการดำเนินงานของรัฐ 1,684,708 ราย 
แต่สำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐ ต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลต่อไป 
(อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยหน่วยภายนอก) 
 

4. โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

 เป้าหมาย 
 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานยุติธรรมของภาครัฐ และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบ          
จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ
กฎหมาย 
 บทบาทของ ศอ.บต. 
 สนับสนุนและดำเนินงานตามกรอบแนวทางของเจ้าภาพแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม       
โดยดำเนินการส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณี ที ่ไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอันเนื ่องมาจากปัญหาทางภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที ่แตกต่างให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านกิจกรรม “คลายทุกข์ที่ต้นทาง” โดยเจ้าหน้าที่อำนวย
ความเป็นธรรมประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และประจำศอ.บต. นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักงาน
อัยการภาค 9 และสำนักงานอัยการจังหวัด นักกฎหมายอิสลามประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม นักบริการ
ประจำเรือนจำ และเจ้าหน้าที่รับเรื ่องร้องเรียนประจำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศอ.บต. (1880) ทำหน้าที่
ประสานงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรม นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังมีบทบาทในการเชื่อมต่อการทำงานของหนว่ย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และช่วย
ให้ผู ้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายพิเศษ สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ดำเนินคดีและการอำนวยความเป็นธรรมของรัฐตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึง งานในการให้ความช่วยเหลือ
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ และการส่งเสริมความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านงานยุติธรรม และร่วม
ขับเคลื่อนการจัดทำร่างระเบียบ กพต. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รั บความเสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์    ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... และร่างระเบียบ กพต. 
ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู ้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณป์จัจุบัน 
โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานดำเนินการ 
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 ผลประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับ 
 1 การได้รับความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินการของภาครัฐ ในระดับมาก (ร้อยละ 80) 
 2 การได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ  

 รายการที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต. 
การดำเนินการ 
ศอ.บต. ดำเนินการส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่ไม่สามารถ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อันเนื่องมาจากปัญหาทางภาษา วัฒนธรรม และประเพณีท่ีแตกต่าง ให้สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านกิจกรรม “คลายทุกข์ที่ต้นทาง” โดย จัดหาบุคลากร
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที ่อำนวยความเปีนธรรมประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และประจำ ศอ.บต.            
นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักงานอัยการภาค 9 และสำนักงานอัยการจังหวัด นักกฎหมายอิสลามประจำ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม นักบริการประจำเรือนจำ และเจ้าหน้าที่รับเรื ่องร้องเรียนประจำศูนย์บริการ 
ข้อมูลข่าวสาร ศอ.บต. (1880) เพื ่อทำหน้าที ่ประสานงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน           
ให้คำปรึกษา ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือทางคดี รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
แสวงหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึง ช่วยให้ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอาญา 
และกฎหมายพิเศษ สามารถเข้าถึงกระบวนการดำเนินคดีและการอำนวยความเบีนธรรมของรัฐตามบทบัญญัติ       
ของกฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือ ลดช่องว่าง ลดอคติของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อ
ภาครัฐในเรื่อง กระบวนการยุติธรรม และส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่ อการปฏิบัติงานด้านยุติธรรมของรัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเรื่อง/ดำเนินการ/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
รวมทั้งสิ้น 61,740 ราย และดำเนินการให้ได้รับข้อยุติแล้ว จำนวน 52,616 ราย รวมทั้ง ให้ความรู้และพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับงานยุติธรรมในระดับหมู่บ้านชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงเครื่องมีอ
พัฒนาการใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ. 2489 
โดยใช้กระบวนการ ยุติธรรมทางเลือกในระดับหมู่บ้านอย่างเปีนมาตรฐาน จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้าร่วม จำนวน     
120 คน และให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่สืบเชื้อสายจากบิดาและมารดาสัญชาติไทย แต่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎรหรือไร้สัญชาติ โดยร่วมกับ กรมการ'ปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยการตรวจ
พิสูจน์สารพันธุกรรมความสัมพันธ์เครือญาติในทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ กรมการปกครองพิจารณาใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและออกบัตรประจำตัวประชาชนต่อไป จำนวน 3 ครั้ง รวม
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณพ.ศ.2564 จำนวน 213 ราย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขับเคลื่อนงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม 
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กิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 

   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนประชาชนในพื้นท่ีได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และสามารถอำนวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า  

3,000 
ราย 

53,161 
ราย 

(ร้อยละ 
100) 

- อำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน    
โดยรบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 52,616 
ราย 
- ตรวจสารพันธุกรรม (DNA)  213 ราย 
- เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จำนวน 249 ราย 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส จำนวน 538 ราย 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
    ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้และการอำนวยความเป็นธรรม จำนวน 53,161 ราย      เพ่ือ
เป็นการลดช่องว่าง ลดอคติของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อภาครัฐในเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมและส่งผลต่อความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานด้านยุติธรรมของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
 

 รายการที่ 2 โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบใน จชต. 

การดำเนินการ 

  ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 485 ราย  ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบช่วยเหลือ ด้าน
คุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพ สามารถดูแลครอบครัวได้ จำนวน 3,000 ราย 
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มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ 

 
   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
- จำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่น้อยกว่า  

500 ราย 485 ราย 

(ร้อยละ 
97)  

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ 
จำนวน 485 ราย (ตามระเบียบ กพต. 
จำนวน 249 ราย และตามมติ ครม. 
จำนวน 236 ราย) 

- ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต มีอาชีพ 
สามารถดูแลครอบครัวได้ ไม่น้อยกว่า  

3,000 ราย 3,000 ราย 

(ร้อยละ 
100) 

ข้อมูลจากการเยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือคุณภาพชีวิต 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. ตามระเบียบ กพต. จำนวน 249 ราย และตามมติ ครม. จำนวน 236 ราย รวม 485 
ราย ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิที่พึงได้รับและเป็นไปตามระเบียบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้
ความเป็นธรรม ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาฯ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมาก (ร้อยละ 80)  
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5. โครงการตำบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เป้าหมาย 
 ตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้มแข็ง มั่งคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีกรอบแนวคิด “ตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 1) ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัยจากการก่อความไม่สงบและภัยแทรกซ้อน ประชาชนทุกหมู่เหล่า
มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูล  
 2) ตำบลมีความมั่งคั่ง โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียม
ทางสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย รวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนเปราะบาง  
 3) ตำบลมีความเจริญรุ ่งเรืองอย่างยั ่งยืน ด้วยการปรับการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก        
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ สภาสันติสุ ขตำบล  
จะเป็นกลไกหลักในการวางแผนและขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ตำบล 
         4) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม คือ หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่ม องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตำบล 
ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความสามัคคีปรองดองไม่แบ่งแยก 
สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาตำบล อาศยัหลักคิดของการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญ
กับการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคงแห่งรัฐ-ความมั่นคงในชีวิตของบุคคล การพัฒนาเศรษฐกิจ    
และการพัฒนาสังคมและสภาพแวดล้อม การยึดหลักความพอเพียงในการทำงาน โดยสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองไดแ้ละการรักษาพ้ืนที่กลางของทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ให้คงอยู่ 
  บทบาทของ ศอ.บต. 
 ศอ.บต. ในฐานะเจ้าภาพแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดเป้าหมาย
และแนวทาง  การดำเนินงาน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีร่วมพัฒนาในชุมชน ทั้งรัฐ 
เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาฯลฯ โดยมีสภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกสำคัญ ขับเคลื่อน
งานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน  
 ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
 การร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาตำบล ทั้งโดยชุมชนดำเนินการเอง โดยร่วมกับหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ จชต. และโดยหน่วยงานรัฐเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ในกรณีกิจกรรม/โครงการที่สภาสันติสุขตำบลพิจารณา
แล้วว่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ศอ.บต. จะเป็นหน่วยในการสนับสนุน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
 1. ตำบลมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน (ทุกตำบลมีแผนพัฒนาตำบล) รวม 282 ตำบล ซึ่งแผนพัฒนา
ตำบลเป็นตัวสะท้อนปัญหา/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ที่มาจากการเปิดพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็น และร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาตำบล  
 2. ตำบลมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการรวมกลุ่ม
อาชีพ   หรือวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
 3. ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยสามารถปฏิบัติศาสนกิจ จัดงานประเพณี หรือทำ
กิจกรรมร่วมกันไดโ้ดยปรกติ 
 



 

 

53 

 รายการที่ 1 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล 
การดำเนินการ 

  ศอ.บต. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล ซึ่งให้สภาสันติสุขตำบล
ได้พิจารณาปัญหาและความต้องการที่จำเป็นเร่งด่วนภายใต้ แผนพัฒนาตำบล โดยให้ทุกภาคส่วนเกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผ่านกลไก  สภาสันติสุขตำบล จัดทำโครงการใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒) การพัฒนาด้านสังคม  ๓) การพัฒนาทรัพยการมนุษย์ โดย ศอ.บต.ได้กำหนดเกณฑ์การ
สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาสันติสุข ตำบล ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีดำเนินการ ดังนี้  

  1) สนับสนุนการพัฒนาตำบลเป้าหมาย ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยสนับสนุนการกำหนด
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาตำบลต้นแบบ การพัฒนา (ปี ๖๓) ซึ่งให้สภาสันติสุขตำบลพิจารณาแผนงาน/ 
โครงการที่ผ่าน โดยพิจารณาผลสำเร็จของการดำเนินงานและต่อยอดการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาตำบลอย่าง
ต่อเนื่องใน ๓ ภารกิจหลัก โดยสนับสนุนให้ตำบลละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๗ ตำบล  

  2) สนับสนุนการจัดตั้งตำบลต้นแบบ (ปี ๖๔) โดยสนับสนุนให้ ศปก. อำเภอ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด จัดตั้งเป็นตำบลต้นแบบ การพัฒนาปี ๖๔ อำเภอละ ๑ ตำบล และให้สภาสันติสุขตำบลพิจารณาพัฒนา
และความต้องการที่จำเป็นเร่งด่วน ภายใต้แผนพัฒนาตำบล โดยสนับสนุนให้ตำบลละ ๑ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน 
๓๗  ตำบล  

  3) สนับสนุนการพัฒนาตำบลทั่วไป โดยให้สภาสันติสุขตำบลพิจารณา ปัญหาและความต้องการที่จำเป็น
เร่งด่วน ภายใต้แผนพัฒนาตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ ในการยกระดับการพัฒนาตามที่กำหนด โดย
สนับสนุนให้ตำบลละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท  จำนวน ๒๐๘ ตำบล  
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   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนตำบลที่ผ่านหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้เป็นตำบลต้นแบบ
สะสม  

 

 

74 ตำบล 74 ตำบล 

(ร้อยละ 
100) 

- ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและแก้ไขปัญหา/
ความต้องการผ่านสภาสันติสุขตำบล 3 
มิต ิ
(1) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกิดการ
รวมกลุ่มและทำกิจกรรมด้านการเกษตร 
การท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มอาชีพ
หัตถกรรม/งานฝีมือ  
(2) การพัฒนาด้านสังคม ให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ 
(3) การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ จัด
กิจกรรมพหุวัฒนธรรมส่งเสริมการ
ยอมรับในความแตกต่างและอาศัยอยู่
ร่วมกันได้ 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
 กิจกรรมหลักของโครงการ เป็นการสนับสนุนและเสริมการทำงานของสภาสันติสุขตำบลให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่ตำบลได้ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง
ผู้ปกครองท้องที่        ในตำบล ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ภาคราชการ และภาคประชาชน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
พัฒนาที่มาจากความต้องการของพ้ืนที่ ซึ่งการดำเนินงานในปี 2564 เกิดผลดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาตำบล จำนวน 282 แผน ประกอบด้วยกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 7,211 กิจกรรม 
ด้านสังคม 10,988 กิจกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,231 กิจกรรม ด้านความมั่นคง 2,719 
กิจกรรม และด้านการบริหารจัดการ 7,845 กิจกรรม การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ มีสภาสันติสุขตำบลเป็นกลไก
หลัก มีการดำเนินกิจกรรมทั้งในลักษณะชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเอง ชุมชนร่วมกับหน่วยงาน/เอกชน/องค์กร/กลุ่ม 
และโดยหน่วยงานภาครัฐ 
  2. ผลการดำเนินงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้เกิดการร่วมกลุ่มด้านอาชีพในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 450 กลุ่ม ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 250 ราย และเกิดกิจกรรมส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จำนวน 20 พ้ืนที ่รวมทั้ง มีพ้ืนที่ต้นแบบสะสม 74 พ้ืนที ่   
 ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการดำเนินงานต้องมีการศึกษาในระยะต่อไป 
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 รายการที่ 2 โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและพระยุคลบาท 
การดำเนินการ 
 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐสภา 

และกองทัพบก และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ 
(นราธิวาส) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔o (ปัตตานี) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ (ยะลา) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยน้อมนำ
ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การรู้รักสามัคคี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลการพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มประชาชนในพื้นที่      
ซึ่งเป็นเยาวชนเปราะบาง (กลุ่มเสี่ยงผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ฐานะยากจน) กลุ่มสตรี และ
แม่บ้าน เพิ่มช่องทางการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน เพ่ือเตรียมความพร้อม       
ของแรงงานในพ้ืนที่ โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการจัดฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที ่7 จำนวน 225 คน ประกอบด้วย  

รุ ่นที ่ 7/1 (หลักสูตร 6 เดือน) โดยดำเนินการฝึกอาชีพใน 3 ศูนย์ฝึกฯ ใช้เวลาในการฝึก ๔ เดือน          
(๕๖๐ ชั่วโมง จำนวน 3 สาขา เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 117 คน แยกเป็นรายสาขา ดังนี้ 

สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์ กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ฯ ละ 13 คน รวม 39 คน 
สาขาช่างไฟฟ้า กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ฯ ละ 13 คน รวม 39 คน 
สาขาช่างก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ฯ ละ 13 คน รวม 39 คน 

รุ่นที่ 7/2 (หลักสูตร 3 เดือน) โดยได้กำหนดหลักสูตรตามความต้องการและความพร้อมของแต่ละศูนย์         
ใช้เวลาในการฝึก 2 เดือน (280 ชั่วโมง) เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 108 คน  

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24 คน 
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน 
สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24 คน  
สาขาช่างสีรถยนต์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24 คน 

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานช่าง (ต่อยอดหลังการฝึกอบรม) แก่ผู้สำเร็จการฝึก
อาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) หลักสูตร 3 เดือน และ
หลักสูตร 6 เดือน จำนวน 197 ราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มี
อาชีพ มีรายได้และสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
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    ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนเยาวชนเปราะบางได้รับการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

225 ราย 197 ราย 

(ร้อยละ 
87.55) 

- เยาวชนกลุ่มเปราะบางเข้ารับการ
ฝึกอาชีพ 216 ราย สำเร็จการ
ฝึกอบรมและสามารถนำองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 197 ราย 
ประกอบด้วยสาขาช่างซ่อม
จักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง 
ช่างเดินสายไฟในอาคาร ช่างซ่อม
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  
และผู้ประกอบการอาหารไทย   
-ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ 108 ราย  
(ร้อยละ 54.82) มีงานและรายได้ 
ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   โครงการมีผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เยาวชนกลุ่ม
เปราะบางได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพ และมีผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 197 ราย นำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ 
108 ราย หรือร้อยละ 54.82 สามารถหารายได้เลี ้ยงตนเองและครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง  รวมทั้ง ผลการ
ดำเนินงานสามารถหนุนเสริมการพัฒนาตำบลตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ได้ 
 
 รายการที่ 3 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม 
  การดำเนินการ 

- ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพครอบคลุมทั้งมิติด้าน
ร ่างกาย จ ิตใจ ส ังคม และป ัญญา เพ ื ่อให ้สามารถพึ ่งพาตนเองอย ่างต ่อเน ื ่อง ผ ่านก ิจกรรมนำร ่อง                        
เพื่อสนอง แนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ในการให้ความ ช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัวเด็กพิการทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นับตั้งแต่     
ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้สุขใจ” ให้กับเด็กพิการในพื้นที่           
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือฝึกชันคอและการนั่งทรงตัว จำนวน 403 ราย ส่งผลต่อพยาธิสภาพหรือพัฒนาการ
ด้านร่างกายของเด็กในระยะยาว ทำให้ เด็กพิการมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับสามารถนั่งทรงตัว ฝึกการยืนได้บ้าง 
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น มีพัฒนาการ 'ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น พ่อ แม่ หรือผู้ดูแล พึงพอใจ มีความหวัง     
และกำลังใจในการดูแลบุตรมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีเวลาสำหรับการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือทำงานหารายได้
ได้มากขึ้น และได้ขยายผลการสนับสนุน อุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการอื่น ได้แก่        
เตียงฝึกยืน, รองเท้าสั่งตัด และวอล์คเกอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยติดเตียง     
ผ่านสภาสันติสุขตำบล เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับ ใช้วางแผนการจัดหน่วยบริการตรวจประเมินสภาพในการรับอุปกรณ์
ช่วยความพิการ 
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- การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนที ่มาจากครอบครัวยากจนหรือเยาว ชนที ่ขาดโอกาส              
ทางการศึกษา เพื่อให้สามารถมีรายได้และช่วยเหลือครอบครัวได้ โดย ศอ.บต. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การรู้รักสามัคคี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    
ในการ ส่งเสริมนักเรียนฐานะยากจนและเยาวชนที่ขาดโอกาส ได้เรียนรู้การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ      
จากการ ลงมือปฏิบัติจริงและขยายผลนำไปดำเนินการต่อในครัวเรือนจนเกิดเป็นรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
ภายใต้กิจกรรม “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” มีนักเรียนที่ได้รับความรู้และประโยชน์ปีละกว่า 400 คน และกิจกรรม 
ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ       
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม 78 คน และมีอาชีพหลังจบการฝึกอบรม 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 45 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านการตลาดส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบ อาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของครอบครัวผู้ด้อยโอกาสระดับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน      ลดความเหสื่อมล้ำ ทางรายได้ 

- การส่งเสริมความร่วมมีอการพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบู รณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องและมูลนิธ ิดูแลเด็กกำพร้าและภาคประชาสังคมในพื ้นที ่ สนับสนุนให้เกิด 
กระบวนการพัฒนาเด็กกำพร้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความเท่าเทียมในการดูแลจากภาครัฐ ตอบสนอง 
การสร้างความเข้าใจ และการเรียนรู ้การอยู ่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ได้เรียนรู ้และท่ากิจกรรม            
ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 

- การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับ ปวซ. 
ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 136 คน 

- การขยายผลการพัฒนาผู้ส ูงวัยและผู้ไร ้ที ่อยู ่อาศัยโดยอาศัยสถาบันปอเนาะ บูรณาการทำงาน         
ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกซน และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับ     
ให้สามารถเป็นสถานบริบาลผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอ้ีสุขใจ” 
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   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างโอกาสทางสังคม 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ไม่น้อยกว่า 

5,000 ราย 5,004 
ราย(ร้อย
ละ 100) 

1. กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการ
ฟ้ืนฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ 
“เก้าอ้ีสุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ปี 64 เด็กพิการและ
ครอบครัว 720 คน (เฉพาะเด็กพิการ 180 คน)   
2. การออกให้บริการเชิงรุกตามแผนการออกของ
โรงพยาบาลที่รับผิดชอบรถสิริเวชยานและออก
ร่วมกับหน่วย พอ.สว. 21 ครัง้ ประชาชนเข้ารับ
บริการรวมทั้งสิ้น 365 คน 
3. กิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนว
พระราชดำริฯ "ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน" มี
นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียน
ต้นแบบ 10 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 150 คน4. กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนนุการประกอบอาชีพเพือ่ยกระดับรายได้ของ
ผู้ด้อยโอกาส ระดบัชุมชน จำนวน 8 กลุ่มละ 10 คน 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน 
4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ของผู้ด้อยโอกาส ระดับ
ชุมชน จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน   
5. กิจกรรมขยายผลการพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ไร้ที่อยู่ 
โดยอาศัยสถาบันศึกษาปอเนาะ 10 แห่ง รวม 
200 คน 
6. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
เพ่ือการมีอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นท่ี จชต. รวม 
136 คน  
7. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่อง ใน
พ้ืนที่ จชต. 28 แห่งรวม 1,513 คน 
8. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึง
อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสภาพกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยติดเตียงระดับตำบล จำนวน 460 
ครอบครัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,840 คน 
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   ผลสัมฤทธิ์  
  ผลผลิตของโครงการ ประชาชนกลุ ่มเปราะบางและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือทำให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวม 5,004 คน จากกิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนอง
แนวพระราชดำริฯ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ปี 64 ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์  ทำให้เด็กพิการ
ซ้ำซ้อนและพิการทางสมอง มีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น และในระยะยาวมีพัฒนาการที่ดีขึ้น บรรเทาภาระ
ให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแล กิจกรรมให้บริการเชิงรุก “สิริเวชยาน” ร่วมกับหน่วย พอ.สว. ทำให้ประชาชนในพื้นที่
ห่างไกลมีความสะดวกในการเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และกายภาพบำบัด กิจกรรมขยายผล
โครงการสนองแนวพระราชดำริฯ "ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน" ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนมีความรู้และได้ฝึก
ปฏิบัติด้านการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถต่อยอดเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
และเป็นฐานความรู้สำหรับการศึกษาต่อในด้านการเกษตรในระดับอุดมศึกษา (ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ศอ.บต. 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  เพื่อยกระดับรายได้ของ
ผู้ด้อยโอกาสระดับชุมชน โดยร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ กิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่ จชต. และกิจกรรมขยายผล
การพัฒนาผู้สูงวัยและผู้ไร้ที่อยู่โดยอาศัยสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 

 รายการที่ 4 โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชุมชนสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การดำเนินการ 
1) การพัฒนาอาชีพตามแนวทางวิถีชีวิตชุมชนกิโดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่และไม้โตเร็ว 

(สนับสนุนปัจจัยการผลิตไผ่และไม้โตเร็ว)  เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือให้มีการเพาะปลูกพืชพลังงาน 
ที่เหมาะสมรองรับโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ไผ่ กระถินเทพา หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น มีจำนวน
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ มีทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่  

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านอูแบ  
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้ศรีกาบัง  
3) วิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรบ้านตะโละ  
4) กลุ่มธนาคารต้นไม้บือมัง  
5) วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตบาโงยสิแน  
6) ศูนย์เรียนรู้ ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหา 
7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไม้ไผ่บ้านแปแจง  
8) วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชพลังงานและแปรรูปไม้ไผ่ตำบลปุโรง  
9) วิสาหกิจชุมชนบ้านปรามะพัฒนา  
โดยมีจำนวนผู้ปลูกไผ่ ทั้งหมด 227 ราย และจำนวนผู้ปลูกกระถิน ทั้งหมด 31 ราย  

มีพ้ืนที่เพาะปลูกจำนวนทั้งสิ้น 1,821 ไร่ เป็นพืชพลังงานไผ่ จำนวน 1,623 ไร่ และกระถิน จำนวน 198 ไร่ 
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2) ผลักดันการผลิตพืชทางเลือกใหม่ให้เป็นที ่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้      
บูรณาการร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งเสริมการผลิตไผ่มีตั้งแต่ปี 2562 โดยสนับสนุนพันธุ ์ไผ่            
ให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 232,960 ต้น ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกไผ่อยู่ 5,824 ไร่ ซึ่งสามารถนำไผ่ไปใช้ประโยชน์ได้
แล้วพื้นที่ 120 ไร่ (สามารถใช้ได้ ปลาย ปี 2565, 2566 อายุไผ่  3 ปีขึ้น) พันธุ์ไผ่ส่วนใหญ่ได้แก่ พันธุ์กิมซุง 
พันธุ์ซางหม่น พันธุ์มันหมู ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลและเครื่องมือ
สำหรับการแปรรูปไม้ให้แก่ 4 วิสาหกิจชุมชน ได้แก่  

1) วิสาหกิจชุมชนตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน 
2) วิสาหกิจชุมชนตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน  
3) วิสาหกิจชุมชนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา  
4) วิสาหกิจชุมชนตำบลกาบัง อำเภอกาบัง  
 
ในระยะถัดไป ศอ.บต. อยู ่ระหว่างการจัดเตรียมพันธุ ์ไผ ่สำหรับสนับสนุนเกษตรกรอีก  

จำนวน 64,920 ต้น เพื่อส่งให้ในมีการปลูกไผ่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การทำตะเกียบ ไม้เสียบ  
ถ่านชาโคล เฟอร์นิเจอร์หรือการใช้ลำในเชิงโครงสร้าง รวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชนหรือพลังงานชีวมวล และยังเป็น  
การสนับสนุนในวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการขายพันธุ์ไผ่อีกด้วย 

 

 3) การพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการ
ร่วมบูรณาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อสร้างโรงเพาะฟักปูทะเลและโรงเรือนอนุบาลปูทะเลในพื้นที่ 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตลูกปู
ให้กับเกษตรกรผู ้เลี ้ยงปูในพื ้นที ่ปีละ 4 ล้านตัว  ซึ ่งปัจจุบันอยู ่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็น
แหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการ
ใช้พื้นที่ นากุ้งร้าง, ป่าชายเลน ให้เป็นประโยชน์  เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการสร้างแหล่งอาหารชุมชน    
(การเลี้ยงปูดำ) โดยการนำเกษตรกรศึกษาดูงานเพ่ือรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือเป็น
ธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชนต้นแบบ (การเลี้ยงปูดำ)  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 กลุ่ม 169 ราย 
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4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ก ับกลุ ่มเยาวชนในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 9 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  

4.1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเยาวชนตำบลตลิ่งชัน เลขที่ 55/4 หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่ง
ชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล 

4.2) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเยาวชนตำบลนาทับ ที่อยู่ เลขที่ 29 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทับ 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ดำเนินกิจกรรมโรตีกึ่งสำเร็จรูป 

4.3) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเยาวชนตำบลสะกอม ที่อยู่ เลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า 

4.4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเยาวชนตำบลจะโหนง ที่อยู่ เลขที่ 163 หมู่ ที่ 11 
ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก
และปลาหมอ 

4.5) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเยาวชนตำบลบ้านนา ที่อยู่ เลขที่ 45 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน
นา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข ่

4.6) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเยาวชนตำบลคลองเปียะ เลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบล  
คลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปูดำ 

4.7) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเยาวชนตำบลวังพญา ที่อยู่ เลขที่ 15/2 หมู่ที ่ 1 
ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 10 คน ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้าง
โรงเรือน (เลี้ยงแพะ) และปลูกหญ้าเนเปีย์ทั้งระบบ 

4.8) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชนและเด็กด้อยโอกาสบ้านจะแนะ ที่อยู่ หมู่ 2 
ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัด นราธิวาส ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก  

4.9) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเยาวชนบ้านบีโล๊ะ ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 12 คน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิม  

 
 

 



 

 

62 

5) ขยายผลธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชนต้นแบบ (การเลี้ยงปูทะเล) โดยการใช้พื้นที่นากุ้งร้างบ่อดินและ
ป่าชายเลนให้เป็นประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพเกษตรกรบริเวณริมฝั่งทะเล สร้างแหล่งอาหารและ
รายได้ให้กับชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญาสามารถนำความสำเร็จมาเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่
ใกล้เคียงได้ และเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลและผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่ นทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงและ
ผู้ประกอบการ 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ศอ.บต. 
      

   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
วิสาหกิจชุมชน ครัวเรือน ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า  

10 กลุ่ม/
50 

ครัวเรือน 

44 กลุ่ม 

(ร้อยละ 
100) 

1) วิสาหกิจชุมชนตำบลยะต๊ะ อ.รามัน 
2) วิสาหกิจชุมชนตำบลกอตอตือร๊ะ  
อ.รามัน 
3) วิสาหกิจชุมชนตำบลบันนังสตา  
อ.บันนังสตา 
4) วิสาหกิจชุมชนตำบลกาบัง อ.กาบัง 
กลุ่มวิสาหกิจกิจกรรมธนาคารอาหาร
ปลอดภัยชุมชนต้นแบบ (ส่งเสริมการเลี้ยงปู
ทะเล (ปูดำ) ควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ชายเลน)  
จำนวน 15 กลุ่ม 
ปัตตานี (อ.ไม่แก่น อ.ยะหริ่ง อ.หนองจิก) 
1) กลุ่มเพาะเลี้ยงปูดำอำเภอไม้แก่น  
2) กลุ่มเพาะเลี้ยงปูดำบ้านบางตาวา 
3) กลุ่มเลี้ยงปูดำในบ่อกุ้งร้าง ตะโละการ์โปร์ 
4) กลุม่เลี้ยงปูดำในบ่อกุ้งร้างบ้านป่าหลวง 
5) วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปูดำในบ่อดิน 
6) กลุ่มเลี้ยงอนุรักษ์บ้านปาเระ 
สงขลา (อ.เทพา อ.นาทับ) 
7) กลุ่มประมงคลองนาทับ 
8) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่าพร้าวเอน 
9) กลุ่มธนาคารปูม้า (บ้านบ่อโชน) 
11) กลุ่มประมงชุมชนท่าวัฒน์ 
12) กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านคลอง
ควาย 
13) กลุ่มเพาะเลี้ยงปูบ้านคลองควาย 
14) กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน
อำเภอเทพา 
15) กลุ่มเพาะพันธุ์ปลาและการท่องเที่ยว
แม่น้ำเทพา 
 
 
 



 

 

64 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
10) กลุ่มประมงพ้ืนบ้านท่าคลอง 
และท่ีเพ่ิมเติมอีก 7 กลุ่ม 128 ราย               
ในอำเภอหนองจิก สายบุรี เมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี และอำเภอเมืองนราธิวาส
และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 
กลุ่มอาชีพเยาวชนที่อยู่ห่างไกลจาก
ภาครัฐ รวม 9 กลุ่ม 
1) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรเยาวชน  
ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 
2) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรเยาวชน  
ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 
3) กลุม่ส่งเสริมอาชีพเกษตรเยาวชน  
ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 
4) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรเยาวชน  
ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 
5) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรเยาวชน  
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 
6) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรเยาวชน  
ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 
7) กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรเยาวชน  
ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 
8) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชนและ
เด็กด้อยโอกาสบ้านจะแนะ ต.จะแนะ  
อ.จะแนะ จ.สงขลา 
9) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเยาวชนบ้านบีโล๊ะ 
ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส   

 ผลสัมฤทธิ์ 
  โครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน            
ได้แก่ การสนับสนุนการปลูกพืชพลังงาน เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะเกิดขึ้น         
ในอนาคตโรงสับ/แปรรูปไม้ (ไม้เสียบลูกชิ้น ตะเกียบ ถ่านชาโคล เฟอร์นิเจอร์ งานจักสาน) ซึ่งคาดว่าอนาคตจะ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก และเกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ รวมทั้ง เกิดรายได้เข้าพ้ืนที่จากวิสาหกิจ
โรงไฟฟ้า ปัจจุบัน เกษตรกร จำนวน 6 ครัวเรือน มีรายไดจ้ากการผลิตไผ่ (ไผ่ที่ปลูกในปี 2562) คิดเป็นมูลค่า 
1,845,680 บาท (ขายพันธุ์ไผ่ แปรรูป ทำไม้เสียบลูกชิ้นส่งเข้าโรงไฟฟ้า และทำจักสาน) และโรงงานไฟฟ้า 2 
กลุ่มวิสาหกิจ มีรายได้แล้วรวมมูลค่า 17,808,000 บาท ด้านการส่งเสริมธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชน
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ต้นแบบ ส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลในนากุ้งร้างร่วมกับการฟื้นฟูทรัพยากร  ป่าชายเลน เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน
และรักษาฐานทรัพยากรให้มั่นคง โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 15 กลุ่ม ขยายเพิ่มอีก 7 กลุ่ม 
กลุ่มนำร่องอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 คาดว่า จะได้ผลผลิต ราว 24,000 ตัว (คิดที่อัตราการรอดตาย ร้อยละ 60) สามารถขายเป็นรายได้
ราคาประมาณ 3,000,000 บาท (คิดเทียบ ปูดำ 4 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม ราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 500 บาท*) 
การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชน ทำให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและมีแนวทางในการประกอบอาชีพใน
ระยะยาว   
 

หมายเหตุ * เป็นการคาดการณ์โดยคิดจากสมมติฐานขั้นต่ำที่มีตลาดรับซื้อในพื้นที่อำเภอหากใหญ่ จังหวัดสงขลา อายุปูราว 6 
– 7 เดือน   ปูดำ ตัวผู้ 2 – 3 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 500 บาท ตัวเมีย (รวมปูไข่) 3 – 4 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัม
ละ 500 – 600 บาท (ข้อมูลคาดการณ์ในเบื้องต้นจาก การสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด
ปัตตานี เดือนธันวาคม 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) 
 
 รายการที่ 5 โครงการพัฒนาธุรกิจฮาลาล 

การดำเนินการ 
  1) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2570 และ
แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานฮาลาลในพื้นที่ ให้
สอดคล้องรองรับ และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  2) ส่งเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า โดยบูรณาการร่วมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา สนับสนุนผู ้ประกอบการ/กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน         
เพ่ือยกระดับและรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล จำนวน ๕๐ กลุ่ม ๕๐ ผลิตภัณฑ์ 
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  3) ขยายผลกิจกรรมธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชนต้นแบบ (การเลี้ยงปูทะเล) เพิ่มเติม ในพื้นที่ขยาย
ผลอำเภอเทพา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อำเภอหนองจิก และอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล จำนวน 
4 กลุ่ม 119 ราย                             

 

 

 

 

 

 

   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ จชต. ได้รับการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าไม่น้อยกว่า 

10 กลุ่ม/10 
ราย 

 จำนวน 50 กลุ่ม 
50 ผลิตภัณฑ์ 

(ร้อยละ 100) 

 

 

 ผลสัมฤทธิ์ 
 โครงการมีกระบวนการขับเคลื่อนทั ้งในเชิงนโยบายและในระดับปฏิบัติ การ เพื ่อยกระดับสินค้า               
และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลที่ได้ในเชิงประจักษ์ มีการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 – 2570 และแผนปฏิบัติการ มีการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าพื้นถิ่นเพื่อรองรับ
ตลาดฮาลาลนานาชาติ  มีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล รวมถึงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าฮาลาล จำนวนไม่น้อยกว่า 50 กลุ่ม) นอกจากนี้ ได้ผลักดันการขยายโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่ง พัฒนาด่านชายแดนและระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมมาตรการ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่ออำนวยความ
สะดวก จูงใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน ทั้งจากในและนอกพื้นที่  โดยดำเนิน
มาตรการด้านภาษ ีและค่าธรรมเนียม สำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การจัดตั้ง
กลไกพิเศษในรูปแบบของ   คณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือสินเชื่อ Soft Loan การชดเชย
ส่วนต่างเบี้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้ายและเพิ่มเติมการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยร้อยละ 
50 สำหรับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ผู้ประกอบการทำให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 มีจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับการชดเชย
ส่วนต่างเบี้ยประกันภัย จำนวน 150 ราย 
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6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

    เป้าหมาย  
 หน่วยงานรัฐสามารถขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การพัฒนาและบริหารจัดการของภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง ขจัดเงื่อนไขท่ีมาจากรัฐ รวมทั้ง ไม่เป็นช่องว่างทำให้เกิดเงื่อนไขใหม่ โดยมุ่งประเด็นในการแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่น พัฒนาระบบบริหารจัดการ บูรณาการประสานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. รวมถึง
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล                 การดำเนินงานโครงการสำคัญ 

บทบาทของ ศอ.บต. 
 อำนวยการและปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ ให้มเีอกภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ ในรูปแบบกลไกคณะกรรมการ และคณะทำงานงาน 
ในการแก้ไขปัญหา จชต.                  ทั้งการกำหนดแผน การกำหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพ้ืนที่ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น           และระยะยาว ในการกำหนดนโยบายทิศทางใน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาและการติดตามและประเมินผล รวมถึง พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ใน จชต. ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่และวิถีชีวิต  ของประชาชน 
 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

  การจัดกระบวนการในการปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความรู้ความ
ตระหนักในภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง การประเมินผลของการปฏิบัติ งานที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ 
จชต. มีความมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาที่รัฐจัดให้อย่างเต็มที ่ 
  โดย ศอ.บต. มีกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

 กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  กิจกรรมที่สำคัญ 
  1 กิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต 
  1.1 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ผลการดำเนินงาน  ศอ.บต. ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เท่ากับ 95.64 คะแนน ระดับ AA และอยู่ในอันดับที่ 5 จาก 20 หน่วยงาน
ที่ได้คะแนนในระดับเดียวกัน แยกเป็นคะแนนตัวชี้วัด ดังนี้ 
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1) การประเมินการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้คะแนนในภาพรวม ร้อยละ 88.51 
2) การประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้คะแนนในภาพรวม ร้อยละ 

88.51 
3) การเปิดเผยข้อมูลทางเวบไซต์ของหน่วยงาน ได้คะแนน ร้อยละ 100 

  1.2 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
   ผลการดำเนินงาน เลขาธิการ ศอ.บต. มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยได้มีนโยบาย
ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้ง มีการประกาศมาตรการต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2564 เลขาธิการ ศอ.บต.  ได้กล่าวนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต 
    1.3 กิจกรรมการบูรณาการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา จชต.  
    ผลการดำเนินงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ระหว่างเลขาธิการ ศอ.บต. กับประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสงขลา จังหวัด
สตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อประสานและบูรณาการการเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจรติ รวมทั้งขยายเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ จชต.  
    1.4 กิจกรรมการเผยแพร่คดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ศาล
ได้ชี้มูล     หรือมีคำพิพากษาแล้ว  
    ผลการดำเนินงาน บุคลากรภายใน ศอ.บต. ได้รับทราบและใช้เป็นกรณีศึกษาอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
 2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
     ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ศอ.บต. ได้จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม ประจำ 
ศอ.บต. รวมทั้ง ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผลการประเมินหน่วยงานที่
ได้รับผลการประเมินในระดับ   ดีมาก ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังดำเนินการสร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการสร้างความโปร่งใสการขับเคลื่อนงาน จชต. 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผลผลิตของการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต ศอ.บต. ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เท่ากับ 95.64 คะแนน ระดับ AA ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร การมีนโยบายที่ชัดเจน การจัดทำและดำเนินมาตรการ
ต่างๆ รวมทั้ง การสร้างการรับรู้กรณีตัวอย่างให้แก่บุคลากรในองค์กร ทำให้บุคลากรมีความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต และเกิดวัฒนธรรมที่ดีในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร 
  กิจกรรมที่สำคัญ 
  1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแนวทางประเมิน
ผู้บริหารองค์การและการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล 
  2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐใน
การเป็นระบบราชการ 4.0  

  3 การให้ความรู้การจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในของ ศอ.บต. 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   ระบบบริหารราชการของ ศอ.บต. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
หน่วยงานสู่ระดับบุคคล ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจและมองเห็นเป้าหมายการทำงานเดียวกัน มีการจัดทำ
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ตลอดจน การจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในของ ศอ.บต. เป็นการยกระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.  
 

 รายการที่ 1 โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต ้

   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 20 รายการ 

20 รายการ 

 

20 รายการ 
(ร้อยละ 100) 

 

 

   ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมการประชุมร่วมกับ
เจ้าภาพแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สมช.) เพื่อรับรู้รับทราบกรอบ
งาน ชี้แจงทำความเข้าใจในระดับเจ้าภาพแผนงาน โดย ศอ.บต. ดำเนินการในฐานะเจ้าภาพด้านการพัฒนา 
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกับจังหวัด กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จชต. พ.ศ. 2564 – 2566 ตลอดจนประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการ
กำหนดกรอบการดำเนินงานพัฒนา จชต. ทั้งหมดท้ังปวง โดยมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 
2 ระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง มาสู่การจัดทำรายละเอียดโครงการในระดับปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการที่มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง  
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 รายการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การดำเนินการ 
1) การฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ ่น ก่อนเริ่ม

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกรอบการดำเนินงานคือ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นวิถีอัตลักษณ์เฉพาะของ
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการพัฒนาเจ้าหน้าที ่ของรัฐ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 รุ่น ดังนี้ 

- รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี                                
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 167 คน 

- รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา  มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 82 คน 

- รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ริเวอร์ อ.เมืองปัตตานี      
จ.ปัตตานี  มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน 

- รุ่นที่ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ปาร์ค วิว อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา  มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 69 คน 

- รุ ่นที ่ 5 ดำเนินการระหว่างวันที ่ 30 มีนาคม  – 3 เมษายน 2564 ณ โรงแรมตันหยง          
อ.เมือง จ.นราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 87 คน  

- รวมทั้งสิ้น กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 495 คน 
 

หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.                
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   2) อบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2564  
ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผู้บริหารจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา    
นาทวี และสะบ้าย้อย) จำนวน 102 คน ซึ่งเป็นนักบริหารในสายงานที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน อาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการปกครองและด้านความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกิดแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ท่ีนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้การอบรมนีเ้ป็นเวทีสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อ
สถานการณ์ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้นำหน่วยในพื้นที่  และเพ่ือ
มุ่งเน้นการพัฒนาที่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

กิจกรรมอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564” 

ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
จำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากร 
ในพ้ืนที่ จชต. ที่ผ่านการอบรม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทเฉพาะของ
พ้ืนที่  

600 ราย 597 ราย
(ร้อยละ 
99.5) 

 

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้ง เกิด
ผลสำเร็จ   ในแง่ของการนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต. และผู้ผ่านการ
อบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นท่ี จชต. ได้อย่างราบรื่นและสมบูรณ์   
 

 รายการที่ 3 โครงการประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ 

การดำเนินการ 
1) การประสาน เร่งรัด ผลักดัน การปฏิบัติงานของ กระทรวง กรม หน่วยงานในพื้นที่ จชต.        

ตามภารกิจ และนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้       

 1.1) ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานของกระทรวง กรม ทั้งในส่วนกลาง
และในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือและบูรณาการงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินการจัดประชุมหารือหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาโรคใบยางร่วงในต้นยางพารา จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จำนวน 5 ครั้ง และจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
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1.2) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย ศอ.บต. ร่วมกับ Depa 
Thailand และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคอย่างยั ่งยืน เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล              
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชน    
เข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในการยกระดับขีดความสามารถ ลดต้นทุนและสร้าง
โอกาสด้านรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

2)  การประสานและสร้างกลไกเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ ในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบลให้เป็น
กลไกสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการติดตามการดำเนินโครงการของภาครัฐที่ดำเนินการร่วมกัน 
หรือภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประชาสัมพันธ์       
การดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นกลไกในการสำรวจเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ที่สำคัญประกอบการกำหนดแผนงาน/โครงการให้ตรงจุดตามความต้องการของประชาชน จำนวน 4 รุ่น 
รุ่นละ 150 คน ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
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3) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2564  

3.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต.เป็นหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง และประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือน จำนวน 13 ครั้ง  

3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (แผนบูรณาการที่แต่ละส่วนราชการในพื้นที่ จชต.ดำเนินการ)  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านการพัฒนา  
จำนวน 6 แผนงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 
จำนวน 4 ครัง้ 

3.3) จ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานทางวิชาการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานบูรณการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

   ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลที่ได้ หมายเหตุ 
ระดับความสำเร็จในการประสาน เร่งรัด 
ผลักดัน และติดตามโครงการให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 1-3 เป็นการวัดกระบวนการ
ดำเนินการเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล  

ระดับ 4-5 เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงาน โดยพิจารณาจากผลจาก
การขับเคลื่อนงานในเชิงผลผลิตตาม
ตัวชี้วัด ประกอบเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ของโครงการ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนฯ 

ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 90   

 

  ผลสัมฤทธิ์ 
    ผลผลิตของโครงการ ด้านกระบวนการในการประสาน เร่งรัด ติดตาม ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตามขั้นตอนมากกว่าร้อยละ 80 ของเนื้องานทั้งหมด และผลการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนฯ ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพด้านการพัฒนาและในฐานะหน่วยรับงบประมาณ สามารถ
รวบรวมและประเมินผลสำเร็จของงานได้ในระดับผลผลิต แต่ในระดับผลลัพธ์และผลกระทบยังคงต้องอาศัย
ระยะเวลาในการประเมินผล 
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ปัญหา อุปสรรค และ ข้อสังเกต/ข้อเสนอ  
 

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)           

ซึ ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอยู ่อย่างต่อเนื ่อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกัน            
ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสัมมนา เดินทางราชการต่างประเทศชั่วคราว        
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
บ่อยครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานทั้งของโครงการและใน
ภาพรวมขององค ์

ด้านผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ วัดผลการ
ดำเนินงานเปรียบเทียบตัวชี้วัดในเชิงปริมาณได้ แต่ในเชิงคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ต้องมีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจกับความเชื่อมโยงของเป้าหมายระดับต่างๆ        
เพ่ือออกแบบการทำงานให้ตอบสนองตัวชี้วัดทุกระดับ 
 2. ในการปฏิบัติงาน ควรดำเนินการตามแผนที่วางไว้ หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจัย
ทั้งภายใน  และภายนอก ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนเสนอต่อผู้บริหาร
รับทราบโดยเร็ว   พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบที่จะทำให้โครงการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
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