สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาส 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

----------------------------------------------------------------------------------------------------1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดสรรงบประมาณ
1,142,732,000 ล้านบาท
2. ผลการการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 397,407,012.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของงบประมาณ
ที่ได้ร ับ จัดสรร ซึ่งแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีร้อยละการเบิก จ่า ยงบประมาณสูง ที่ ส ุด ร้อยละ 55.13 ของ
งบประมาณที่ได้ร ับ จัดสรร (งบประมาณจัดสรรถือจ่าย 92.5308 ล้านบาท) รองลงมาแผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง ร้อยละ 48.20 (งบประมาณจัดสรรถือจ่าย 327.4324 ล้านบาท) แผนงานพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง ร้อยละ 42.67 (งบประมาณถือจ่าย 291.4432 ล้านบาท) และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 14.88 (งบประมาณถือจ่าย 431.3256 ล้านบาท)
3. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มิติด้านความมั่นคง
1. งานแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน
เป้าหมาย
ผู้ผ ่านการบำบัดรักษายาเสพติด กลับ คืนสู่ส ั งคม มีทักษะอาชีพที่ส ามารถใช้เป็นเครื่ อ งมื อ
ในการหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดและเป็นการลดเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง
ทีจ่ ะเข้าไปเป็นแนวร่วม
กระบวนการและผลการดำเนินงาน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและป้องกัน
ปัญหาภัยจากยาเสพติด ในฐานะหน่วยสนับสนุนปลายทางในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษา
ยาเสพติด จากทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจบำบัด ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ และระบบอื่นฯ ที่ผ ่าน
การติดตาม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยวิธีการฝึกสอนทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติ ผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์อำนวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย ศอ.บต. ได้กำหนดแผนขับเคลื่อนงานประสานสอดคล้องร่วมกับชุดปฏิบัติการ Take care team ระดับตำบล
(ปลัดอำเภอประจำตำบล สาธารณสุขประจำตำบล ตำรวจ ตลอดจน หน่วยเฉพาะกิจในท้องที่) ร่วมกันคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 110 คน ซึ่งได้จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตร 60 ชั่วโมง โดย
ปั จ จุ บ ั น ดำเนิ น การฝึ ก อบรมแล้ ว เสร็ จ จำนวน 110 คน ในสาขาช่ า งเชื ่ อ มผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากโลหะ 33 คน
สาขาช่างเชื่อมเครื่องเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร/ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 44 คน และสาขาช่างตัดผมสุภาพบุรุษ
33 คน และมีแผนดำเนินการในห้วงไตรมาส 3-4 เพิ่มเติมหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขาช่างเชื่อมเครื่องเครื่องยนต์
เพื่อการเกษตร/ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คน และสาขาช่างก่อสร้าง และช่างสานตะกร้า เป้าหมาย
ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี (ระยะกลับสู่สังคม) หลักสูตร 90 ชั่วโมง จำนวน 30 คน ซึ่งจากการติดตาม
ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอาชีพ ที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย กสม.
ร่วมกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
จาก 50 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ นำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลัก 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30
ประกอบอาชีพเสริม 28 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 35 คน คิดเป็นร้อยละ
87.5 และผู้ที่กลับไปเสพยาเสพติด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
2. งานเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ
เป้าหมาย
องค์กรภาคประชาสังคมและประชาคมระหว่างประเทศ มีความเข้าใจ มีข้อมูลที่ถูกต้อง สนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐไทย และปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ถูกหยิบยกสู่เวทีระหว่างประเทศหรือนานาชาติ
กระบวนการและผลการดำเนินงาน
1. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่เป็นกลไก
ในการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากั บภาครัฐ โดยร่วมกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ดำเนินการส่งเสริมบทบาทของสภาองค์กรชุมชนให้เป็นแกนกลางขับเคลื่อน
งานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กระบวนการสร้างสุขในชุมชน (พื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก)
ด้ ว ยกิ จ กรรมเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ (Peace-Writ-Little) ดำเนิ น การที ล ะขั ้ น โดยเริ ่ ม จากการให้ ส ร้ า งความเข้ าใจ
ในแนวทางการพัฒนาพื้น ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. และของรัฐ บาล รวมถึง บทบาทในการเป็น
แกนกลางประสานการทำงานในพื้นที่ ให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ เปิดเวที
สาธารณะเพื่อรับฟังปัญหาที่ทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนได้อย่าง
เท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใด เชื้อชาติ ศาสนาใด เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้บริบทเฉพาะ

ของชุมชน ในการดูแลความปลอดภัย และออกแบบสร้างชุมชนให้น่าอยู่เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ.2565
มีองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ ่านการคัดเลือ ก เข้าร่ว มโครงการ จำนวน 21 องค์กร (อยู่ระหว่างการจัด ทำ
รายละเอียดโครงการ) สอดคล้องกับ แนวทางการขยายพื้นที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐและของ ศอ.บต.
ในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านความยากจนและเศรษฐกิจฐานราก
2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อองค์การระหว่างประเทศและนานาชาติ เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ตลอดจนแสวงหาแนวทางร่วมในการพัฒนาความร่วมมือในมิติ
ต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวม 6 คณะ (8 องค์กร) (ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงปัจจุบัน) ได้แก่ 1) UNDP
2) อธิบดีกรมเอเชียใต้ กระทรวงการต่างประเทศ 3) Unicef 4) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์
ประจำประเทศไทย 5) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย (คณะล่วงหน้า) 6) ผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ประจำประเทศไทย ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม
เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก และเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
มิติด้านการพัฒนา
1. งานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
เป้าหมาย
ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี
และความเชื่อ โดยไม่รู้สึกแปลกแยก สังคมมีความเข้มแข็งในภาพรวม
กระบวนการและผลการดำเนินงาน
ศอ.บต. มุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื ่อ โดยใช้ ก ิ จ กรรมทางสัง คมเปิด โอกาสให้ ค นทุก กลุ่ ม ได้ ม ีป ฏิ ส ั ม พั นธ์ต ่ อ กั นมากขึ้น
ลดความรู้สึกแตกต่างที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงต่อกัน เกิดความร่วมมือและอยู่ร่ วมกันได้แม้จะต่างวัฒนธรรม
อี ก ทั ้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก ศาสนิ ก มี ค วามภาคภู ม ิ ใ จในวิ ถ ี ช ี ว ิ ต อั ต ลั ก ษณ์ แ ละประเพณี ที ่ ต นนั บ ถื อ
โดยสนับ สนุน การจัดกิจ กรรม งานเทศกาล งานประเพณี หรือพิธ ีกรรมที่เป็น อั ตลั กษณ์เ ฉพาะของกลุ ่ ม ได้
อย่างเป็นปกติ ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมงานภายใต้แผนงานเสริมสร้างสังคมพหุวัฒ นธรรมที่เข้ มแข็ง
และเติมเต็มการดำเนิน งานของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นหลักในการดำเนินการ 3 ประเด็น คือ
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและตามบริบทของพื้นที่
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำศาสนาและประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านกิจกรรมทาง
สังคม
3) การส่งเสริมพิธีกรรม ประเพณี และกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม

รวมมีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดและวิถีปฏิบัติ ของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีหรือพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้วยความสงบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะที่สืบทอดต่อกันมา รวม 7,736 ราย
1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและตามบริบท
ของพื้นที่ ดังนี้
- กิจกรรมเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ โดยหนุนเสริมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัด
สงขลา ขับเคลื่อนการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้หลักคิด “ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิคุ้มกันดี ”
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเด็ก ครู ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชน ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนแบบเปิดกว้าง ไม่ปิดกั้นจินตนาการ ให้เด็กเกิดกระบวนทัศน์ทางความคิด และแสดงออกทางพฤติกรรมอัน
พึงประสงค์ ผ่านการเรียนรู้ ผ่านสื่อที่มีรอบตัวเด็ก โดยเฉพาะการใช้ ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ภาษาไทย ภาษาพื้นถิ่น ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการละเล่นในสมัยก่อน เพื่อสร้างการ
ยอมรับในความแตกต่างตั้งแต่เยาว์วัย และสามารถอยู่ร่วมกัน โดยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อต้นแบบ เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก และภาคีเครือข่ายในชุมชนที่มีส่วนเกีย่ วข้อง จำนวนรวม 497 คน เพื่อให้สามารถนำไปขยายผล ถ่ายทอด
และขั บ เคลื ่ อ นกิ จ กรรมในศู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง ขณะนี ้ ศ ู น ย์ พ ั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และชุ ม ชน
อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะได้มีการขยายผลสู่ชุมชน รวมจำนวนเด็ก ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย
ในชุมชนที่ทำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับวัฒนธรรมทาง
ภาษาที่แตกต่างในพื้นที่มากขึ้น
- กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับ เพื่อน หรือกลุ่มชน
ต่างศาสนิก โดยใช้กิจกรรมจิตอาสาเป็นเครื่องมือ โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมจิต
อาสาของเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ในระดับจังหวัด /อำเภอ จำนวน 38 พื้นที่ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ร่วมกับ สมาคมสานใจไทย สู่ใจใต้ ชมรมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35
คน โดยมีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565
- กิจ กรรมเสริมการพัฒ นาในวิถีพหุว ัฒ นธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ด้านการ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 18 แห่ง ด้วยการพัฒนาทักษะในการใช้ ภาษาไทยให้กับนักเรียน สามารถใช้
ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ และสื่อสารได้เหมาะสม ตามวัย โดยมีวิทยากรผู้สอนภาษาไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือก

จำนวน 36 อัตรา (โรงเรียนละ 2 อัตรา) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับ
นักเรียนเป้าหมายโดยวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม CANVA” เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะภาษาไทย
ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาไทยดีขึ้นและเป็นสื่อกลางในการเติมเต็มการสื่อสารให้กับ
ผู้ปกครองที่ไม่สามารถพูดหรืออ่านภาษาไทยได้ ทำให้สามารถสื่อสาร เข้าใจ และมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียนหรือ
หน่วยงานรัฐ ตลอดจนให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนหรือหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น เช่น กิจกรรม
สานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และ ศอ.บต. 1,890 คน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็น
ไทย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (ค่ายเด็ก ตชด. camping 2) เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้
เกียรติและเคารพในความแตกต่างด้านประเพณี ความเชื่อความศรัทธาเพื่อ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 954 คน รวม 2,844 คน
- กิ จ กรรมสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ี ฬ า เพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความรั ก ความสามั ค คี ลดความ
ขัดแย้ง แสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเยาวชน ประชาชน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มเป้าหมาย 82 ตำบล รวม 4,100 คน
2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำศาสนาและประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผ่านกิจกรรม
ทางสังคม ได้แก่
- การใช้กลไกของเครือข่ายผู้นำศาสนาอิสลามดำเนินงานร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยผู้นำศาสนาอิสลามขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแสดงธรรมหรือการเทศนาธรรมก่อนการละหมาดวันศุกร์ (คุตบะฮ์)
ตามบทบัญญัติอำนาจหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่าง ยอมรับในความ
หลากหลายด้านประชากร เชื้อชาติ เสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การเอื้อเฟื้อ และความร่วมมือในสังคม ปิด
ประตูต้นเหตุแห่งความบาดหมาง และแตกแยก อีกทั้งผู้นำศาสนายังเป็นเสาหลักสำคัญในการเสริมสร้างกิจกรรม
ในเชิงพหุสังคมของชาวไทยมุสลิมและประชาชนต่างศาสนิกในพื้นที่
- กิจกรรมการนำพระสังฆาธิการและแกนนำเครือข่ายชาวไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม 60 คน เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อความ
เป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมทางศาสนาได้อย่าง
มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข
3) การส่งเสริมพิธีกรรม ประเพณี และกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดความรู้สึกชิงชัง แตกแยก
ผ่านกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทำบุญร่วมใจเข้าวัดปฏิบัติ

ธรรมและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเนื ่ อ งในวั น สำคั ญ ทางพุ ท ธศาสนา เช่ น วั น ธรรมสวนะ วั น ออกพรรษา
วันมาฆบูชา กิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี รวม 200 คน
2. งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย
ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน
ของภาครัฐ ในการแก้ ไขปัญหาและพั ฒ นาพื้น ที่จ ังหวั ดชายแดนภาคใต้มากยิ ่ง ขึ้น และเป็นช่องทางสื่ อ สาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระบวนการและผลการดำเนินงาน
สร้างการรับ รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐให้แก่ประชาชน โดยผลิต
เนื้อข่าวและภาพข่าวการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้แก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ต่อการดำเนินงานของภาครัฐและภารกิจ
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินการผลิต
เนื้อหาข่าว ความรู้ บทความ และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ แผ่นป้าย
สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้แนวทางการดำเนินงานของรัฐ
และสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,022,144 ราย (ผลจากการจัดเก็บข้อมูลผ่าน
สื่อออนไลน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์)
3. งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เป้าหมาย
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานยุติธรรมของภาครัฐ และสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธ รรมของภาครัฐ ได้สะดวก รวดเร็ว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ส งบ ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
ตามระเบียบกฎหมาย
กระบวนการและผลการดำเนินงาน
ศอ.บต. ดำเนิน การส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณี
ที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อันเนื่องมาจากปัญหาทางภาษา วัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่าง
ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม ผ่านกิจกรรม “คลายทุกข์ที่ต้นทาง”
โดยจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และประจำ
ศอ.บต. นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักงานอัยการภาค 9 และสำนั กงานอัยการจังหวัด นักกฎหมาย

อิสลามประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม นักบริการประจำเรือนจำ และเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศอ.บต. (1880) เพื่อทำหน้าที่ประสานงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้ กับ
ประชาชนให้คำปรึกษาทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือทางคดี รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท แสวงหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึง ช่วยให้ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายพิเศษ สามารถเข้าถึงกระบวนการดำเนินคดีและการอำนวยความเป็นธรรมของรัฐตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อลดช่องว่าง ลดอคติของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีต่อภาครัฐในเรื่องกระบวนการยุติธรรม และส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานด้านยุติธ รรมของรัฐ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565) ได้รับเรื่อง/
ดำเนินการ/อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งสิ้น 3,815 ราย และดำเนินการให้ได้รับข้อ ยุติแล้ว จำนวน
3,391 ราย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี และตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กพต.) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก การกระทำของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 จำนวน 102
ราย
นอกจากนี้ ยังได้ ให้ความช่ว ยเหลือแก่บุคคลที่ส ืบเชื้อสายจากบิดาและมารดาสัญชาติไทย
แต่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติ โดยร่วมกับ กรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม โดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมความสัมพันธ์เครือญาติในทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
กรมการปกครองพิจารณาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและออกบัตรประจำตัว
ประชาชนต่อไป โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 มีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 159 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2560 จนถึง ปี พ.ศ.
2564 ดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมให้กับผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ทั้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้และตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศไทย-มาเลเซียแล้ว เป็นจำนวนรวม 1,790 ราย
สามารถดำเนิน การเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร/ออกบัตรประจำตัวประชาชน รวม 974 ราย และอยู่ระหว่ าง
ดำเนินการ 816 ราย
4. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมาย
ตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดย “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” หมายถึง ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด

(1) ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัยจากการก่อความไม่สงบและภัยแทรกซ้อน ประชาชนทุกหมู่เหล่า
มีความเข้าใจและอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูล
(2) ตำบลมีความมั่งคั่ง โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเท่าเทียม
ทางสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย รวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนเปราะบาง
(3) ตำบลมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิ
บาลและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ สภาสันติสุขตำบลจะเป็น
กลไกหลักในการวางแผนและขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบล
กระบวนการและผลการดำเนินงาน
ศอ.บต. มีการบูรณาการด้านข้อมูลที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นทั้งข้อมูลในเชิงลึกรายพื้นที่และข้อมูล
พื้นฐาน ที่จำเป็นเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ในการจัดทำฐานข้อมูลด้าน
การพัฒนา ระดับตำบลหรือระดับหมู่บ้าน และการวิเคราะห์ถึงความต้องการของประชาชนในตำบลหรือหมู่บ้าน
รวมทั้ง พิจารณาถึงตัวชี้วัดซึ่งกำหนดเป็นระดับรายพื้นที่ประกอบด้วย การศึกษา ความยากจน ปัญหาสุขภาพ
การประกอบอาชีพ ปัจจุบัน ศอ.บต. มีการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เขตภาคใต้ตอนล่าง หน่วยบริหารและจัดการทุน วิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่/ปัตตานี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อจัดฐานข้อมูลด้านการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกตำบล/
หมู ่ บ ้ า น และลงลึ ก ในระดั บ ครั ว เรื อ นตามฐานข้ อ มู ล การพั ฒ นาคนแบบชี ้ เ ป้ า (TPMAP) ของสำนั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถนำการพัฒนาลงสู่พื้นที่ได้อย่างตรงเป้า ครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่มิติด้านการศึกษา มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติด้านรายได้
ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ สงขลา มีจำนวน 37,395 ครัวเรือน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ศอ.บต. อยู่รหว่างการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาความยากจนให้แก่
ครัวเรือนเป้าหมายจากฐานข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ภายใต้แนวคิด “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือน
ยากจน” โดยมอบหมายให้ข้าราชการ/พนักงานราชการ ในสังกัด ศอ.บต. รับผิดชอบดูแลครัวเรือนยากจน นำร่อง
379 ครัวเรือน ในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยขับเคลื่อนผ่าน
โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีสภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในระดับตำบล/
หมู่บ้าน (อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกโครงการพัฒนาในพื้นที่ตามเป้าหมาย TP MAP โดยโครงการที่มีการ
นำเสนอเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากสภาสันติสุขแล้วทั้งสิ้น)
- การพั ฒนาทั กษะอาชี พเพื ่ อเพิ ่ มโอกาสการมี งานทำให้ ก ั บกลุ ่ มเปราะบางในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้
เข้ารับการฝึกอาชีพ ในศูนย์ฝึกอาชีพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ดำเนินการแล้วเสร็จ ในหลักสูตร 3 เดือน มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอาชีพ จำนวน 107 คน

สำเร็จการฝึกอาชีพ จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 92.52 ในสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 24 คน
ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 12 คน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 30 คน สาขาช่างซ่อมและ
บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 22 คน และสาขาช่างสีรถยนต์ จำนวน 11 คน คิ ดเป็นร้อยละ 92.52 และ
ผู้สำเร็จการอาชีพและมีงานทำ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51 ขณะนี้กำลังดำเนินการฝึกอาชีพ หลักสูตร 6
เดือน ในสาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และสาขาช่างก่อสร้าง มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึก
อาชีพ จำนวน 107 คน
ด้านเศรษฐกิจ
ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นและชุมชน ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในระดับมหภาค โดยดำเนินการ ดังนี้
๑. การสนับสนุนอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจตามวิถีชีวิตชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่
ให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้แม้ยาม เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ รวมทั้ง สามารถขยายผลการดำเนินงานและเป็นต้นแบบความสำเร็จให้กับครัวเรือน
และกลุ่มวิสาหกิจอื่นได้ อาทิ การเลี้ยงปูดำ เพื่อผลักดันให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองปูทะเลโลก และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดย ศอ.บต. ร่วมกับอำเภอจังหวัดปัตตานี กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และภาคเอกชนในพื ้น ที ่ ส่งเสริมให้เ กษตรกรในอำเภอยะหริ ่ง จังหวัดปัตตานี พลิกฟื้นบ่ อ กุ้ ง ร้ า ง
ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงปูทะเล สัตว์เศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ เตรียมพัฒนา จังหวัดปัตตานี
สู่เมืองปูทะเลภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทุกครัวเรือนต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้”
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาขนอย่างยั่งยืนปศุสัตว์ฮาลาลชายแดนใต้เชื่อมโยงฮาลาลโลก เพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ได้ผลักดันโครงการฯ โดยการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้งบประมาณ 300
ล้านบาท และยกร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองปศุสัตว์ภายใต้ก รอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดน
ภาคใต้พร้อมกับรายละเอียดงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป
๓. ดำเนินการผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ
และแรงงาน ตลอดจน ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของ
จังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยดำเนินมาตรการด้านการคลัง อาทิ การลดอัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ การลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ ร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการ
ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมาตรการด้านการเงิน ได้แก่ การชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยที่ให้ความ

คุ้มครองภัยก่อการร้ายและเพิ่มเติมการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยร้อยละ 50 สำหรับการทำประกันภัยที่ให้
ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ผู้ประกอบการทำให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
ดังนี้ 1) กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(มาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย การประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้าย และการ
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) จำนวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว จำนวน 223 ราย เป็นเงิน 8,526,284.53 บาท 2) กิจกรรมเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (มาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน สำหรับการประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ในอัตราส่วนต่างร้อยละ 50
ให้แก่ผ ู้ป ระกอบการในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ) จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ย
ประกันภัยแล้ว จำนวน 31 ราย เป็นเงินชดเชย 1,128,586.43 บาท (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) การจัดตั้งกลไก
พิเศษในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือสินเชื่อ Soft Loan ซึ่งเมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2565 ศอ.บต. ได้จัดประชุมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาค
ส่วนร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบริหารวงเงินตาม
มาตรการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือสินเชื่อ Soft Loan ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ให้แก่ นักธุรกิจภาคเอกชน
ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจ และเพื่อพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อให้กับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะ
ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในพื้นที่
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิรวมพัฒน์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ "การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน" ณ ห้องประชุมคิงส์ตัน
ชั้น 5 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผลักดันและการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เคยใช้ นำกลับมาใช้ในการเป็น
ตัวกลางขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อหาจุดนำร่องที่สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีบล็อคเชนเข้าด้วยกัน จนทำ
ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีระบบรักษาคว าม
ปลอดภัยเป็นอย่างดี โดย ศอ.บต.จะเป็นศูนย์กลางในการประสานทุกภาคส่วนรวมถึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือเหล่านี้จะเป็นการวางรากฐาน เพื่อ
เปิดพื้นที่ เปิดโอกาสในการทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน
4. สนับสนุน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจนเป็น ที่ร ู้จักในระดับประเทศ จัดกิจกรรมกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว โดย ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานท่องเที่ยว

เชิงกีฬา ภายใต้กิจกรรม Amazean Jungle Trail และร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ “ต้าสวุ่ยต้อ” ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทำให้เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของจังหวัดภาคใต้ชายแดน เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กพต.) ให้ความเห็นชอบในหลักการและสนับสนุนการจัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อดำเนินก าร
ต่อไป
ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
- การดู แ ลให้ ค วามช่ว ยเหลือ ผู ้ด ้ อ ยโอกาสและกลุ ่ม คนเปราะบางให้ ไ ด้ร ับ การฟื้ น ฟูส ภาพ
ครอบคลุม ทั้งมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม
นำร่อง เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพครอบครัว เด็กพิการทางสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงร่างกาย “เก้ าอี้สุขใจ” ให้กับเด็กพิการในพื้นที่
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฝึกชันคอและการนั่งทรงตัว จำนวน 444 ราย ส่งผลต่อพยาธิสภาพหรือพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ของเด็กในระยะยาวทำให้เด็กพิการมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับสามารถนั่งทรงตัว ฝึกการยืนได้บ้าง
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ม ากขึ้น มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น พ่อ แม่ หรือผู้ดูแล พึงพอใจ มีความหวังและ
กำลังใจ ในการดูแลบุตรมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง มีเวลาสำหรับการประกอบกิจวัตรประจำวันหรือทำงานหารายได้ได้มาก
ขึ้น และได้ขยายผลการสนับสนุนอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพคนพิการและอุปกรณ์ช่วยความพิการอื่น ได้แก่ เตียงฝึกยืน,
รองเท้าสั่งตัด และวอล์คเกอร์ รวม 491 ราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้บูรณาการทำงานร่วมกับ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงพยาบาล
และบัณฑิตอาสามาตุภูมิในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ในการสำรวจ เก็บข้อมูล การรักษาและฟื้นฟู และการติดตาม
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมายเด็กพิการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่เด็กพิการและครอบครัวพึงจะได้รับ นอกจากนี้ยังสำรวจ เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง
และกลุ่มคนพิการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้วางแผนการจัดหน่วยบริการตรวจประเมินสภาพในการรับอุปกรณ์ช่วย
ความพิการ หรือความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565
- การส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมูลนิธิดูแลเด็กกำพร้าและภาคประชาสังคมในพื้นที่ สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการพัฒนาเด็กกำพร้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความเท่าเทียมในการดูแลจากภาครัฐ ตอบสนอง
การสร้างความเข้าใจ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสม รวม
สถานศึกษานำร่องในปี 2565 จำนวน 18 แห่ง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
- การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับ
ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 247 คน

5. งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
หน่ว ยงานรัฐ สามารถขับเคลื ่อ นงานในการแก้ไ ขปั ญหาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การพัฒนาและบริหารจัดการของภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้ง ไม่เป็นช่องว่างทำให้เกิดเงื่อนไขใหม่
กระบวนการและผลการดำเนินงาน
อำนวยการการดำเนิน งานร่ว มกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ เพื ่ อ ความเป็ น เอกภาพในการแก้ไ ขปั ญหาและพั ฒ นาพื ้ นที ่ ในรู ป แบบกลไกคณะกรรมการ และ
คณะทำงานงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการกำหนดแผน การกำหนดแนวทาง/
มาตรการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาวในการกำหนด
นโยบายทิศทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและการติดตามและประเมินผล รวมถึง พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพล
เรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่และวิถี
ชีวิตของประชาชน ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปแล้ว รวม 802ราย (เป้าหมาย
500 ราย)

----------------------------------------------------

