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คำ�นำ�
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายหลังการขับเคลื่อนประเทศชาติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ตัง้ แต่กลางเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ยังคงความต่อเนือ่ งจากต้นปีงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555-2557 โดยน้อมนำ�ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักยึดในการพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วม และได้ทบทวนและปรับแผน/โครงการ
ตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย คสช. เพื่อสร้างเอกภาพในการทำ�งานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการคืนความสุข
ให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (คปต.)
เอกสารสรุปผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของ
ศอ.บต. ในรอบปีตามภารกิจ 7 กลุ่มงานของ คปต. มีเนื้อหาแต่ละกลุ่มงานประกอบด้วยโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีการ
และผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในรอบปีให้ประชาชน และหน่วยงาน ได้เข้ามาร่วม
กันพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร
โครงสร้าง ศอ.บต. และอัตรากำ�ลังพล
การบริหารงบประมาณ
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญตาม 7 กลุ่มภารกิจ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานอำ�นายความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ (เรื่องสิทธิมนุษยชน)
กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 5 กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่และคุณภาพชีวิต
กลุ่มที่ 6 กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
กลุ่มที่ 7 กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ภาคผนวก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 98/2557
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557
คำ�สั่งคณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2557
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บทสรุปผู้บริหาร
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2553 กฎหมายบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำ�นโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และรัฐสภารับทราบ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และให้ ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต.”
เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะทีไ่ ม่สงั กัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล และอยูใ่ นบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี มีอ�ำ นาจหน้าทีจ่ ดั ทำ�ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว และจัดทำ�แผนปฏิบัติการที่จะดำ�เนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และกำ�หนดให้
ศอ.บต. เสนอแนะและบูรณาการ แผนงานและโครงการในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น
ของรัฐทีด่ �ำ เนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ กำ�กับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบตั งิ าน
ของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
นอกจากนี้ยังมีอำ�นาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และอำ�นวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน รวมทั้ง
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญกำ�ลังใจสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะหรือแนะนำ�ต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งจะส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนและบูรณาการการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้มปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมอำ�นวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำ�เนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีแก่คนไทยและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ
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การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. ในปี พ.ศ. 2557 ภายหลังการขับเคลื่อน
ประเทศชาติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้มีความสงบเรียบร้อย มีภูมิคุ้มกัน และเดินหน้าด้วย
ความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ ศอ.บต. ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย คสช. เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในการคืนความสุขให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุน
ส่งเสริมการดำ�เนินงานตาม 12 ค่านิยม 9 ยุทธศาสตร์ 11 ประเด็น โดยดำ�เนินงานตามแนวทางของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ส่งผลให้การดำ�เนินงานมิติการพัฒนาไปสนับสนุนมิติ
ด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งทำ�ให้เกิดเอกภาพ
การปฏิบตั งิ านระหว่าง กอ.รมน. ศอ.บต. และหน่วยงานกระทรวง/กรม ทีม่ แี ผนงานโครงการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยบูรณาการในพื้นที่ มีกำ�นันผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้าน ตำ�บล
อย่างชัดเจน ทำ�ให้เหตุการณ์ความไม่สงบ การสูญเสีย (เสียชีวติ และบาดเจ็บ) และพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเกิดเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชดั
เมื่อเทียบกับห้วงเดียวกันของปีก่อน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการอำ�นวยความเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งมีผล
การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมตามกลุ่มภารกิจของ คปต. 7 กลุ่มงานดังนี้
1. งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
ได้ บู ร ณาการกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ จั ง หวั ด นายอำ � เภอ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเฉพาะกิ จ ในพื้ น ที่ ห มายเลข 2 ตั ว
ผู้ กำ � กั บ การสถานี ตำ � รวจภู ธ ร นายกเทศมนตรี เขตเมื อ งหลั ก ปลั ด อำ � เภอผู้ รั บ ผิ ด ชอบประจำ � ตำ � บล และกำ � นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ในการเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำ�บล ด้วยการกำ�หนด
เป้าหมาย “พืน้ ทีป่ ลอดเหตุ คนปลอดภัย และตำ�บลเอาชนะยาเสพติด” โดยให้ก�ำ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็นผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ที่
ตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และพื้นที่ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ
นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) รวม 37 อำ�เภอ 282 ตำ�บล 1,975 หมูบ่ า้ น ร่วมมือกับประชาชนจัดตัง้ ชมรมสันติธรรมตำ�บล
ดำ�เนินกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมป้อมจุดตรวจ สนับสนุนการปฏิบัติงานชุดคุ้มครองหมู่บ้าน เชื่อมความสัมพันธ์
ความรัก สามัคคี ภายในหมู่บ้านเดียวกันและต่างหมู่บ้าน ต่างตำ�บล โดยมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ (ศปก.อ.)
เป็นหน่วยขับเคลือ่ น และใช้บทบาทของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ นเป็นผูป้ ฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ เพือ่ นำ�ไปสู่
การคืนความสุขให้กับประชาชนชายแดนภาคใต้และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน
สำ�หรับตำ�บลเอาชนะยาเสพติดมี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นเจ้าภาพหลักได้สนับสนุนงบประมาณจำ�นวน
5,766,821 บาท เพื่อดำ�เนินกิจกรรมฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำ�บล ในพื้นที่
เป้าหมายที่ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศพส.จชต.) กำ � หนด สามารถค้ น หาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ได้ บ างส่ ว น นอกจากนี้ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
อาสาสมัครพิทักษ์เมือง (อส.พม.) และไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปส.) จำ�นวน 900 คน เพื่อช่วยดูแลและเฝ้าระวัง
เหตุความรุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 9 แห่ง ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชนเมือง จำ�นวน 8 แห่ง 34 จุดใน
เส้นทางสำ�คัญที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา และเป็นเส้นทางหลักของการค้า การลงทุน ตลอดจน ซ่อมแซมบำ�รุงกล้อง
วงจรปิด CCTV จำ�นวน 400 ชุด ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่
ทำ�ให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
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2. งานอำ�นวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ศูนย์ด�ำ รงธรรม ศอ.บต. ได้สนับสนุนการดำ�เนินงาน “ศูนย์ด�ำ รงธรรม” ตามนโยบาย คสช. ให้มผี ลการปฏิบตั ทิ ี่
เป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าถึงได้งา่ ยสะดวกด้วยสโลแกน “คลายทุกข์ตน้ ทาง” มีแนวปฏิบตั ิ 3 ประการ คือ สุขใจทีไ่ ด้ชว่ ย
โดยมอบหมายให้บัณฑิตอาสา และเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหา ส่งต่อให้หน่วยงาน
รับผิดชอบดำ�เนินการ ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
ในอำ�เภอต่างๆ แสดงความเห็นว่ามีความพึงพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย โดยวิธีกดปุ่มเครื่องแสดงความพอใจที่ติดตั้งไว้ ณ
ทีว่ า่ การอำ�เภอทุกแห่ง เพือ่ ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ และทุกที่ ทุกเวลา ทุกปัญหา
มีคำ�ตอบ โดยให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โทรแจ้งสายด่วน 1880 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของ ศอ.บต. เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
จากจุดเริม่ ต้นของการอำ�นวยความยุตธิ รรมดังกล่าวได้คลายทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว 4,951 เรือ่ ง
ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการของภาครัฐร้อยละ 100 มีประชาชนร้องทุกข์ร้องเรียนที่ศูนย์ดำ�รงธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 584 เรื่อง ดำ�เนินการจนได้ข้อยุติ 386 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66
นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอำ�นวยความเป็นธรรม เรียกว่า การอำ�นวยความเป็น
ธรรมภาคประชาชน (KEADELAN CENTER) ในทุกอำ�เภอ และจัดบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานประจำ�ศูนย์ดำ�รงธรรมอำ�เภอทั้ง 37 อำ�เภอ ทำ�ให้ประชาชนเชื่อมั่นในการ
อำ�นวยความเป็นธรรมมากขึ้น อีกทั้งได้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ทันที
เท่าเทียม ทั่วถึง ครอบคลุมในทุกกรณี จำ�นวน 1,702 ราย เงินช่วยเหลือเยียวยาจำ�นวน 248,821,162 บาท
และมีการช่วยเหลือดูแลเยียวยาทางด้านจิตใจแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยการพัฒนาอาชีพ การเยี่ยมเยียนให้กำ�ลังใจ
การคลายทุกข์ความเดือดร้อนจำ�เป็นอย่างสมํ่าเสมอ ทำ�ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบมีความอุ่นใจ
สามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปราศจากความหวาดระแวง และมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
3. การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน
การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีงามทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิมนุษยชนเป็นภารกิจตามมาตรา
9(13)(14) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และยุทธศาสตร์หลักที่
ศอ.บต. ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากการใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นปกติของหน่วยงานต่างๆ
ในพืน้ ทีแ่ ล้ว ศอ.บต. ได้สอื่ สารสร้างความเข้าใจ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำ�แถลง นโยบาย และแนวทางต่างๆ ของ
คสช. ผ่านสื่อวิทยุรายการเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและนอกพื้นที่ การจัด
สานเสวนาในเวทีตา่ งๆทัง้ ในและนอกประเทศ การให้ปลัดอำ�เภอ กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ �ำ ศาสนา ผูน้ �ำ องค์กรส่วนท้องถิน่
ผู้นำ�ภาคประชาสังคมโดยการประสานของบัณฑิตอาสาทุกหมู่บ้านในพื้นที่ 4 จังหวัด และ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา
สือ่ สารสร้างความเข้าใจแนวนโยบายของรัฐบาลและแนวปฏิบตั ขิ อง ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ทีม่ งุ่ เน้น
การลดใช้ความรุนแรงตามแนวทางสันติวธิ ี อำ�นวยความยุตธิ รรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
คุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญ อาทิ “ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร” 6 ครั้ง เปิดพื้นที่
การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำ�นวน 5 เวที 700 คน สนับสนุนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกกลุ่ม 242 ตำ�บล
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูน้ �ำ ศาสนาทุกศาสนาในการสร้างงานยุตธิ รรมชุมชน ทำ�ให้ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ทีเ่ ข้าใจ
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น
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4. การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภารกิจของ ศอ.บต. ตามมาตรา 9(12)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ซึง่ ศอ.บต. ได้รว่ มมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการศึกษาทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์และสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
และเพือ่ การสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการพัฒนาผูเ้ รียน ผูส้ อนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกัน การบริหารจัดการ
ให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม นำ�มาพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในพื้นที่ตนเอง รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศ และโลกมุสลิมในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพืน้ ที่ โดยมีกจิ กรรมทีส่ �ำ คัญ อาทิ
การให้ภาคประชาชนร่วมกับฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยครู การจัดการศึกษาตาดีกาการันตี (ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจำ�มัสยิด) ความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ศูนย์การศึกษา) การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ การให้ครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะวิชามาติวเข้มแก่นักเรียนนำ�ร่องในโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (O-NET ความเป็นเลิศทางวิชาการ การสอบแข่งขันเรียนต่อ) การฝึกอาชีพในโรงเรียนพระดาบส การอบรม
วิชาชีพ 1 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 ตำ�บล
สำ�หรับการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมเป็นภารกิจของ ศอ.บต. ตามมาตรา 9(11)(13) และ (15) ที่ ศอ.บต.
ดำ�เนินการมาต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำ�นวน 124 คน
โดยจัดเที่ยวบินตรงจากจังหวัดนราธิวาสไปยังเมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และนำ�คุณค่าฮัจญ์มาเสริมสร้าง
สังคมสันติสขุ และส่งเสริมพุทธศาสนิกไปปฏิบตั ธิ รรมทีป่ ระเทศอินเดีย และเนปาล จำ�นวน 134 คน และส่งเสริมชาวไทย
เชื้อสายจีนไปเยี่ยมญาติ และบรรพบุรุษที่ประเทศจีน 80 คน แสดงถึงการให้ความสำ�คัญของทุกศาสนาเท่าเทียมกัน
อีกทั้งมีการสัมมนาผู้นำ�ศาสนา 5 ศาสนา เพื่อนำ�หลักศาสนามาใช้แก้ไขปัญหาชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุข มีการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของทุกวัฒนธรรมตามปฎิทนิ ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันภายใต้สงั คมพหุวฒ
ั นธรรม ตลอดจนการสร้าง
อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส เพิม่ เติมจากจังหวัดยะลา เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูท้ ที่ นั สมัย
ในระดับประเทศของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5. การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ได้บรู ณาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐฝ่ายพลเรือนเพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมผู้ประกอบการ การพัฒนา
การค้าชายแดน การจัดกิจกรรมกระตุน้ ความเชือ่ มัน่ ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรมีความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำ�หลักการสหกรณ์มาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ สาขาอาชีพต่างๆ
ในพื้นที่ มีการเชื่อมโยงโครงข่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและนอกประเทศ และการจัดหาตลาดผ่านโครงการของดีชายแดนใต้
การพัฒนาศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละคุณภาพชีวติ ประชาชน ได้พฒ
ั นาผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ระดับหมู่บ้าน (พนม.) ที่ดำ�เนินการมาเป็นปีที่ 7 เป็นการสนองตอบความต้องการประชาชนถึงระดับหมู่บ้านตำ�บล
อย่างแท้จริง โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จำ�นวน 1,970 หมู่บ้าน เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านตำ�บลอย่างแท้จริงโดยการผ่านประชาคมหมู่บ้านของทุกภาคส่วน
ตั้งแต่ผู้นำ�ท้องที่ ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐในระดับตำ�บล ในปีนี้ได้เพิ่มเติม
เป้าหมายในการช่วยลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ให้ได้ สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ คสช. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข รวมทั้งร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
ยกระดับคุณภาพชีวติ ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสาธารณสุข ผูเ้ จ็บป่วยเรือ้ รัง โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางเคลือ่ นทีอ่ อกตรวจ
ผู้ป่วยที่ขาดโอกาสทางการแพทย์
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สำ�หรับการพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางเศรษฐกิจใน
พืน้ ทีข่ บั เคลือ่ นพัฒนาทัง้ ด้านจุลภาค และมหภาค กล่าวคือระดับจุลภาคได้สง่ เสริมโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
การส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ส่งเสริมผู้ประกอบการอาหาร
ฮาลาลรายย่อย นักธุรกิจรายใหม่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำ�หรับในระดับมหภาค ได้ส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
โดยจัดงานของดีชายแดนใต้ และงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ฮาลาลทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจและเพิม่ รายได้
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี เ งิ น หมุ น เวี ย นในพื้ น ที่ ห ลายล้ า นบาท ในส่ ว นของการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผลไม้ ล้ น ตลาด
และราคาผลไม้ในพื้นที่ตกตํ่านั้น ศอ.บต. ได้เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนให้กลไกการตลาดขับเคลื่อนในราคาที่เหมาะสม
เป็นธรรม ทั้งชาวบ้านและผู้บริโภค ที่สำ�คัญสามารถระบายผลไม้ที่ล้นตลาดออกสู่พ่อค้าคนกลาง และตลาดใหญ่ๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศได้ทนั ช่วงฤดูกาล ทัง้ นี้ คสช.ได้อนุมตั งิ บประมาณ 37 ล้านบาทเศษ เพือ่ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) ได้ด�ำ เนินการในส่วนนีอ้ กี ทางหนึง่ การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีถนน
ชำ�รุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีแผนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำ�รุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา จำ�นวน 37 เส้นทาง รวมทั้งการดำ�เนินการแก้ไขปัญหานํ้าอุปโภค-บริโภค
บ้านตันหยงเปาว์ ตำ�บลท่ากำ�ชำ� อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีที่ประชาชนเรียกร้องเป็นเวลานาน ตลอดจน
การแก้ไขปัญหายางพารา ลองกอง มังคุด ทั้งระบบ ในปี 2557 โดยมีมาตรการระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากราคาผลผลิตตกตาํ่ รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทำ�กินของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติ
บูโดสุไหงปาดี พื้นที่เขตจังหวัดนราธิวาส และอำ�เภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สามารถคืนความสุขแก่ประชาชนด้วยการ
ออกโฉนดแล้ว 230 แปลง
6. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อกระบวนการสร้างความเข้าใจ และการประสานความร่วม
มือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ตามแนวทาง คสช. ผ่านกิจกรรมสานเสวนาที่มีเป้าหมายพัฒนาความร่วมมือ
ในระดับหมู่บ้านของกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ�ศาสนา ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้นำ�ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ความปรองดอง สามัคคี และสันติสุขภายใต้แนวคิด “ประชาชนคิด หน่วยงานรัฐสนับสนุน” รวมทั้งการส่งเสริมบทบาท
และศักยภาพของเยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้เข้าใจนโยบาย คสช. และเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาทิ การจั ด ฝึ ก อบรมค่ า ยลู ก เสื อ พั ฒ นา การฝึ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชนให้ มี ค วามรู้ อั ต ลั ก ษณ์ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ การอยูร่ ว่ มกันของชนต่างศาสนิก การจัดค่ายพลังเยาวชนร่วมสร้างความรัก ความเข้าใจ ความปรองดอง
สมานฉั น ท์ และสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละการรณรงค์ ส่ ง เสริ ม การดู แ ล และสอดส่ อ งพฤติ ก รรม
เยาวชนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ตำ�รวจ และอำ�เภอ การดำ�เนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
ที่ดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย ช่วยลดเหตุรุนแรง และสนับสนุนแนวทางการเจรจาเพื่อสันติสุขของรัฐบาล
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7. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยการทบทวนปรั บ แผนงานโครงการตามยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
กับนโยบาย คสช. และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยได้สนับสนุนเจ้าหน้าทีบ่ คุ ลากรเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามโครงสร้าง
คปต. ทั้ ง ในส่ ว นสำ � นั ก งานเลขานุ ก าร คปต. ส่ ว นอำ � นวยการพั ฒ นาของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่ ว นหน้ า
และการจัดตั้งศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (ศอ.บต. ส่วนหน้า) การสนับสนุนงบประมาณ
และกำ�กับติดตามการทำ�งานของ ศปก.อ. ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า การสนับสนุน
การฝึกอบรม สัมมนา และประชุมชี้แจงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรและ
พลังมวลชนที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ในรอบ 4 เดือนช่วงปลายปีงบประมาณ ศอ.บต. ได้ริเริ่มโครงการใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เกิดเอกภาพในระดับพื้นที่ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยการอำ�นวยความ
เป็นธรรม “คลายทุกข์ตน้ ทาง” ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 1. สุขใจทีไ่ ด้ชว่ ย โดยมอบหมายให้บณ
ั ฑิตอาสา
แลเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำ�เนินการ
2.ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในอำ�เภอต่างๆ
แสดงความคิดเห็นในการให้บริการประชาชนว่ามีความพึงพอใจหรือไม่โดยวิธกี ดปุม่ เครือ่ งแสดงความพึงพอใจซึง่ ติดตัง้ ไว้
ณ ที่ว่าการอำ�เภอทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ และ 3.ทุกที่ ทุกเวลา
ทุกปัญหา มีคำ�ตอบ โดยให้ประชาชนที่ประสบปัญหาในพื้นที่โทรแจ้งสายด่วน 1880 หรือเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และ
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วของ ศอ.บต. เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้ประสบปัญหาตามกระบวนการให้เสร็จสิ้นต่อไป
อีกทั้งมีการดำ�เนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ ของศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ (ศปก.อ.) เพื่อการ
บูรณาการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศปก.อ. มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผูร้ บั ผิดชอบ
ในพื้นที่ครบถ้วนทั้ง 37 ศปก.อ. การกำ�กับ ดูแล รวมทั้งการบูรณาการ การแก้ไปัญหาในพื้นที่ ระดับอำ�เภอ ทั้งมิติงาน
ด้านความมั่นคง และมิติงานด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งนี้ เป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
และการเป็นหน่วยบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ระดับอำ�เภอ โดย ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการตำ�บลเอาชนะยาเสพติด ที่ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
เป็นเจ้าภาพหลัก จำ�นวน 5,766,821 บาท โดยดำ�เนินการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ จัดเวทีประชาคมระดับ
หมูบ่ า้ น / ตำ�บล ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายที่ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะ ศพส.จชต. กำ�หนด  ผลการดำ�เนินการอยูร่ ะหว่าง
การจัดทำ�เวทีประชาคมในพืน้ ที่ (แล้วเสร็จไปบางส่วน) สามารถค้นหาผูเ้ สพ / ผูต้ ดิ และผูเ้ กีย่ วข้องยาเสพติดได้ไปบางส่วนแล้ว
มีการเสริมบทบาทของกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลความสงบในหมู่บ้านโดยจัดทำ�บันทึกข้อความ (MOU) ระหว่าง
ศปก.อ. และกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบในการร่วมกันดูแล รวมทั้งประเทศแบ่งมอบ
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ (แบ่ ง เซลล์ ) ให้ ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น และชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น (ชรบ.) รั บ ผิ ด ชอบ
ครัวเรือนเฉลีย่ 20-30 หลังคาเรือนต่อผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น และ ชรบ. 1 ชุด เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายพืน้ ทีป่ ลอดเหตุคนปลอดภัย
เกิดเป็นรูปธรรมครบทัง้ 1,970 หมูบ่ า้ น เชือ่ มต่อกับการปฏิบตั กิ าร “ทุง่ ยางแดงโมเดล” 13 ขัน้ ตอน เพือ่ ลดเหตุการณ์
ใช้ความรุนแรง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน
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เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตอบสนองได้ ศอ.บต. ได้รว่ มกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
หน่วยงานภาครัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำ� องค์กรใสสะอาด เพื่อประเมินผลกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างให้มีความโปร่งใส มีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ผลการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างทั่วถึง
จากการดำ�เนินงานดังกล่าว ทำ�ให้การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายของ คสช. และนโยบายรัฐบาล มีประสิทธิภาพมากขึน้ เกิดเอกภาพ
การบูรณาการในระดับพืน้ ที่ และประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้สถานการณ์ในพืน้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากจำ�นวนเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง การสูญเสีย (เสียชีวิตและบาดเจ็บ)
ลดลง และพื้นที่หมู่บ้านเกิดเหตุลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
การปฏิบตั งิ านในห้วงต่อไปของ ศอ.บต. จะต้องดำ�รงความต่อเนือ่ งและสอดคล้องสัมพันธ์กนั ทัง้ นโยบายรัฐบาล
แนวทางการขับเคลื่อนของ คปต. และบูรณาการภายใต้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยการน้อมนำ�ยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ลดการใช้ความรุนแรง ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอำ�นวยความเป็นธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ด้วยปณิธานความมุ่งมั่น “ทำ�ก่อน ทำ�จริง ทำ�ทันที เกิดผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน”
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สำ�นักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สำ�นักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล จชต.

สำ�นักนโยบายและแผน

สำ�นักพัฒนาบุคลากร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศอ.บต.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองอาคารสถานที่

กองนิติการ

กองกิจการต่างประเทศ

กองคลัง
สำ�นักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

สำ�นักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
และแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี

กองกิจการฮัจญ์

สำ�นักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา

สำ�นักบริหารกลาง

สำ�นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สำ�นักประสานนโยบายการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศูนย์ดำ�รงธรรม ศอ.บต.

สำ�นักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

สำ�นักบริหารงานยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านอำ�นวยการความเป็นธรรม

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มภารกิจด้านอำ�นวยการและบริหาร

ผู้เชื่อมประสานจากกระทรวง/กรม

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต.

ศอ.บต.

นรม.

โครงสร้าง ศอ.บต. และอัตรากำ�ลังพล

การบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ศอ.บต.ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,753.3379 บาท เบิกจ่าย
2,571.5133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 คงเหลืองบประมาณกันเหลื่อมปี จำ�นวน 181.8120 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7  แบ่งหมวดหมู่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็น 5 หมวด ดังนี้
1. งบบุคลากร
จำ�นวน
33.9846 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
33.9846 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100
2. งบดำ�เนินงาน
จำ�นวน
80.7021 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
80.7019 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 100
3. งบลงทุน
จำ�นวน 127.3136 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
69.3958 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 55
4. งบอุดหนุน		
จำ�นวน 491.1264 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 421.5746 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 86
5. งบรายจ่ายอื่น
จำ�นวน 2,020,2111 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 1,965.8562 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 97
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ. 2557 จำ�นวน 2,753.3379 ล้านบาท
- การวิเคราะห์สัดส่วนงบประมาณ
33.9846

80.7021
127.3136

491.1264

2,020.2111

แผนภาพ แสดงงบประมาณของ ศอ.บต. ที่ได้รับจัดสรร ตามหมวดงบประมาณ
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งบบุคลากร
งบดำ�เนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๘๖๑๐๐ ๙๗

๑๐๐
๕๕

๕๐
ร้อยละงบประมาณที่ได้รับ

๐

กร
คุ ลา

งบบ

ิน

เน
บด�ำ

ง

งาน

ทุน

ง
งบล

ร้อยละการเบิกจ่าย
นุน

ุดห
งบอ

า

งบร

ื่น

ยอ
่
า
จ
ย

แผนภาพ แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ ศอ.บต. ตามหมวดงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศอ.บต. ปี ๒๕๕๗
๗%

เบิกจ่าย

เงินกันเหลื่อมปี

๙๓%

แผนภาพ แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของ ศอ.บต.โดยภาพรวม
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งบประมาณกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งบประมาณกันเหลื่อมปี จำ�นวน 181.8120 ล้านบาท

เงินกันแบบไม่มีหนี้ 41%

เงินกันเหลื่อมมีหนี้ผูกพัน 59%

สาเหตุที่งบลงทุนมีการเบิกจ่ายน้อย
ร้อยละ 55 เนือ่ งจาก 2 ประการหลัก
1. การจัดซื้อที่ดินล้าช้า
2. ขาดแรงงาน

แผนภาพ แสดงงบประมาณกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ศอ.บต.
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ตาม 7 กลุ่มภารกิจงาน คปต.
1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายหลังจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าบริหารประเทศ พร้อมกำ�หนดนโยบาย และ Road Map
การดำ�เนินงาน ให้สว่ นราชการถือปฏิบตั นิ นั้ แม่ทพั ภาคที่ 4 /ผอ.รมน.ภาค 4 และเลขาธิการ ศอ.บต. ได้น�ำ นโยบายของ
คสช. ดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำ�บล ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้กับผู้บริหารระดับจังหวัด นายอำ�เภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ หมายเลข 2 ตัว ผู้กำ�กับการ
สถานีตำ�รวจภูธร นายกเทศมนตรีเขตเมืองหลัก ปลัดอำ�เภอผู้รับผิดชอบประจำ�ตำ�บล และกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ในห้วง
ระหว่างวันที่ 9 - 25 มิถุนายน 2557 โดยกำ�หนดเป้าหมาย “พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย และตำ�บลเอาชนะยา
เสพติด” โดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยขับเคลื่อน และใช้บทบาทของฝ่ายปกครอง โดย
เฉพาะกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อนำ�ไปสู่การคืนความสุข ให้กับประชาชนชายแดนภาคใต้ และ
เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน
จากการดำ�เนินงานตามนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำ�บล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการขับเคลือ่ นงานลงสูพ่ นื้ ที่ เพือ่ เสริมสร้างการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีผลงานที่สำ�คัญ ดังนี้
1. การเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ตำ�บล (ตำ�บลสันติธรรม)
		วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ รวมทั้ง  
เพื่อความปลอดภัย และความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำ�บล ของตนเอง เพื่อนำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกของหมู่บ้าน ได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้ง ผู้นำ�และอาสา
สมัครต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกำ�หนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ขจัดเงื่อนไขที่กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่  เพื่อลดความหวาดระแวง สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลไกของระดับตำ�บล ได้แก่ สภาเสริมสร้างสันติสุขตำ�บล กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
ในบทบาทของชมรมสันติสุขอยู่ที่ตำ�บล... และผู้ปกครองท้องที่ รวมทั้งทีมตำ�บล ชุดคุ้มครองตำ�บลฯลฯ รวมกันทำ�งาน
ในลักษณะพหุภาคี เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในตำ�บล
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4. เพือ่ ใช้กลไกของ ศปก.อ. ในการขับเคลือ่ นสร้างความเข้มแข็ง และความปลอดภัยให้เกิดขึน้ ในตำ�บล
หมู่บ้านอย่างเต็มระบบ
5. เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สร้างความเข้าใจ และสร้างพลังจากทุกภาคส่วนนำ�ไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความปลอดภัยและความเข้มแข็งของพื้นที่
		วิธีการ
สนับสนุนงบประมาณให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน มีเครื่องมือในการร่วมกับประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินสร้างความรักสามัคคีภายในหมู่บ้าน/ตำ�บล ดังนี้
ที่

ประเภทโครงการ/
กิจกรรม

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

จังหวัดสงขลา

งบประมาณรวม

จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ จำ�นวน งบประมาณ

1 ก่อสร้างปรับปรุงป้อมยาม

41 14,714,179 63 23,002,225 46 17,522,465

33 17,810,470

73,049,339

2 ซื้ออุปกรณ์ตั้งด่านจุดตรวน

24

6,163,715 ๑๕

18

5,308,975

25,229,974

3 ซื้ออุปกรณ์การสื่อสาร

4

๑,๐๔๖,๓๐๖

-

-

๕

๑,๑๗๕,๓๖๕

๔

๖๔๓,๐๐๐

2,864,671

4 เช่ายานพาหนะ/จักรยานยนต์

๔

924,000

-

-

-

-

-

-

924,000

5 ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น

๑๓

๒,๒๔๒,๘๑๔ 16

๑,๓๕๒,๙๑๕

๓

๔๐๖,๕๐๐

-

-

4,002,229

6 ค่าตัดชุดเครื่องแบบ ชรบ.

-

๙

๓,๓๓๖,๗๕๐

๓

๕๗๓,๒๐๘

๑๖

๕,๕๒๐,๔๔๓

๙,๔๓๐,๔๐๑

7 ค่าชุดนักเรียน

6

๑,๒๖๘,๔๓๐ ๑๗

3,657,700

9

๓,๖๓๙,๒๕๐

3

926,750

9,492,130

8 ค่าเครื่องสำ�รองไฟฉุกเฉิน

-

-

๓

๗๓,๕๐๐ ๑๓

๒,๔๗๗,๒๔๐

๑

๘๐,๐๐๐

๒,๖๓๐,๗๔๐

9 ซื้อเครื่องตัดหญ้า

8

1,100,400

๓

๕๒๔,๐๐๐ ๑๖

๓,๑๗๓,๗๐๐

1

50,000

4,848,100

10 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

-

-

-

-

๖

๙๕๗,๗๑๓

-

-

๙๕๗,๗๑๓

11 จัดซื้อกล้องวงจรปิด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า

1

๒๓๙,๗๘๖

๒

๑๓๖,๘๐๐

๑

๕๑,๒๔๒

427,828

13 จัดการฝึกอบรมทบทวน ชรบ.

27

6,311,730 ๕๒ ๑๑,๐๙๙,๓๖๕ ๓๓

5,586,356

3

1,038,320

24,035,771

14 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

๑๐

๑,๔๔๐,๒๙๘ 44 11,394,322 ๓๔

๙,๘๕๔,๓๐๐

7

1,739,700

24,428,620

15 ค่าตอบแทนการข่าว

๒

๑,๑๙๘,๔๐๐

-

-

1,632,400

16 การจัดเวทีผู้คิดต่าง

15

2,590,094 12

๑,๖๗๒,๘๐๐

๑,๗๖๒,๗๑๐

-

-

6,025,604

17 ค่าวิทยากร

21

3,361,230 43

5,439,530 41 ๑๒,๖๙๙,๓๓๔

10

2,871,550

24,371,644

18 ค่าอุปกรณ์การฝึก

8

๔,๕๓๓,๗๐๐

๕๔๙,๒๖๐

๓

๖๐๔,๓๐๐

6,237,260

19 อื่นๆ

22

๓,๖๖๙,๓๑๘ ๓๗

5,808,375 ๖๙ ๒๒,๙๗๘,๖๓๓

8

2,755,250

35,211,576

206 50,000,000 318 70,400,000 330 96,000,000 108 39,400,000

255,800,000

รวม

-

๓๙๔,๐๐๐

2,448,518 26 11,308,766

1

๓

๔๐,๐๐๐ ๑๐

550,000

9

๕
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ผลสัมฤทธิ์
1. ส่วนราชการในพืน้ ที่ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ไขปัญหาของตำ�บลหมูบ่ า้ นมีการใช้พลังประชาธิปไตย
ในครอบครัวชุมชน/หมูบ่ า้ น ด้วยวิธกี ารประชาคมและประชาพิจารณ์ มีการส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
เกิดความรักและเคารพในสิทธิมนุษยชน สามารถลดเหตุการณ์ความไม่สงบ และลดจำ�นวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบลง
2. ประชาชนเกิดความรูส้ กึ อบอุน่ ใจ มัน่ ใจในความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ประชาชนลดความหวาดระแวง
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิตดี มีจิตอาสาในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในหมูบ่ า้ นตำ�บล ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นเรือ่ งการรักษาความสงบ การอาสาพัฒนาและการป้องกันตนเอง
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างไทยพุทธและมุสลิม เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมระบบประชาธิปไตย
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยัง่ ยืน โดยการใช้ศาสนา การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข
และครอบครัวเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด
2. เพือ่ สนับสนุนการนำ�ผูต้ ดิ ยาเสพติดเข้าสูก่ ระบวนการบำ�บัดและไม่กลับไปเสพยาเสพติดซํา้ โดยใช้หลักศาสนา
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
3. เพื่อสนับสนุนการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างพลังแผ่นดินจากทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการแก้ปัญหายาเสพติด ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
เป้าหมาย สนับสนุนการประกาศหมู่บ้าน ตำ�บลปลอดยาเสพติด ตามนโยบายแม่ทัพ ภาคที่ 4/ ผอ.รมน.
ภาค 4 ดังนี้
1. ตำ�บลปลอดยาเสพติด จำ�นวน 37 ตำ�บล (ตามแผนตำ�บลเอาชนะยาเสพติด)
2. หมูบ่ า้ นปลอดยาเสพติด จำ�นวน 559 หมูบ่ า้ น (หมูบ่ า้ นเป้าหมายตามคำ�สัง่ ยุทธการ “4578” และตามแผน
ตำ�บลเอาชนะยาเสพติดใน 3 จังหวัดและ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา)
3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำ�บล จำ�นวน 291 ตำ�บล
วิธีการ
ศอ.บต. ได้ใช้งบประมาณจำ�นวน 30 ล้านบาท อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ
จำ�นวน 15 ล้านบาท รวมทั้งสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด
ระดับอำ�เภอ ระดับตำ�บล และระดับหมู่บ้าน
1. การขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แต่งตั้งเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นที่ปรึกษาของ ศพส.จชต. ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็น ผอ.ศพส.จชต.
และคณะทำ � งานด้ า นการข่ า วและการปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง มี ผู้ บั ญ ชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เป็น ผอ.ศพส.จชต. เป็นต้น ส่งผลให้ ศอ.บต. สามารถร่วมกำ�หนด
นโยบายการแก้ไขยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
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2. การสร้างกระแสพลังแผ่นดิน ดำ�เนินการโดยการใช้โครงการ/กิจกรรมของ ศอ.บต. ทีม่ เี ป้าหมายในหมูบ่ า้ น /
ชุมชน /ตำ�บล เช่น โครงการ พนม. โครงการตำ�บลสันติธรรม โครงการบัณฑิตอาสา โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียน
การสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด (ตาดีกา) เป็นเครือ่ งมือในการสร้างกระแสการต่อต้านยาเสพติดคูข่ นานกับ
การดำ�เนินโครงการ รวมทัง้ การใช้เครือข่ายบุคลากรของ ศอ.บต. ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ เช่น บัณฑิตอาสา ครูพนั ธุใ์ หม่  สนับสนุน
การสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด  
3. การสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินมาตรการทั้งด้านป้องกัน   ปราบปราม
บำ�บัดฟื้นฟู  สร้างกระแสพลังแผ่นดินและการบริหารจัดการ
ผลสัมฤทธิ์
1. หน่วยงาน /องค์กร ทีเ่ กีย่ วข้องได้ด�ำ เนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดทัง้ การป้องกัน ปราบปราม บำ�บัด
ฟื้นฟู จำ�นวน 15 โครงการ อาทิ โครงการอบรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำ�ปี 2557 ของสถาบันศึกษาปอเนาะ
ศรีฮาซานะห์วิทยา หมู่ที่ 6 ตำ�บลบุดี อำ�เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลามีเยาวชนของตำ�บลบุดี และตำ�บลใกล้เคียง
(กลุ่มเสี่ยง) เข้าร่วมโครงการ 150 คน และโครงการเมาลิดสัมพันธ์เพื่อเอาชนะยาเสพติด ของสมาคมสถาบันปอเนาะ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเยาวชนในสถาบันปอเนาะเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 25 แห่ง รวม 5,000 คน เป็นต้น
2. ทำ�ให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาทีท่ กุ ฝ่ายให้ความสำ�คัญสูงสุดและ
ระดมสรรพกำ�ลังเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นพลังจากผู้นำ�ศาสนาและบทคำ�สอนในหลักศาสนา
3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
และพึงพอใจต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้นำ�ศาสนา ได้มีการตอบรับและให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการ ของ ศปก.อ. กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพิทักษ์เมือง
ไทยอาสาป้องกันชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดเอกภาพ
2. เพือ่ ให้ก�ำ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น รับผิดชอบพืน้ ทีต่ �ำ บล หมูบ่ า้ นของตนเองในการดูแลความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อให้อาสาสมัครพิทักษ์เมือง (อส.พม.) และไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) เสริมงานความมั่นคง
ในการดูแลความปลอดภัยในเขตเมืองหลัก
วิธีการ/เป้าหมาย
1. ได้สนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) สนับสนุนให้ ศปก.อ.
จำ�นวน 4 เดือนๆ ละ 100,000 บาท (มิถุนายน – กันยายน 2557) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ให้ ศปก.อ.
สามารถบูรณาการ การแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2. มอบหมายให้ ศปก.อ. ดำ�เนินการพัฒนาสัมพันธ์กับบุคคลเป้าหมาย จำ�นวน 3 กลุ่มประกอบด้วย
			กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคคลผู้หลบหนีหมายตามพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
		กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีถูก
จับกุม ควบคุม หรือคุมขัง หรือถูกดำ�เนินคดีโดยไม่มีความผิด
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			กลุ่ม 3 กลุ่มครอบครัวของบุคคล กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะมีส่วนสำ�คัญ หรือมีอิทธิพลต่อการปรับ
ความคิด ความเชื่อของกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดย ศอ.บต. ได้จัดทำ�บัญชีรายชื่อ ของบุคคลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แยก
เป็นรายอำ�เภอ / ศปก.อ. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะต้องพัฒนาสัมพันธ์ จากการรายงานผลการติดตามพัฒนาสัมพันธ์
ของ ศปก.อ. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการออกพบปะเยี่ยมเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย
3. การมอบหมายให้ ศปก.อ. เป็นหน่วยบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ร่วมกับ
ศพส.จชต. ระดับอำ�เภอ โดย ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการตำ�บลเอาชนะยาเสพติด ที่ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
เป็นเจ้าภาพหลัก จำ�นวน 5,766,821 บาท โดยดำ�เนินการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ จัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้าน / ตำ�บล ในพื้นที่เป้าหมายที่ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ในฐานะ ศพส.จชต. กำ�หนด  
4. มอบหมายให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีบทบาท หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.
2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทำ�หน้าที่ในการดูแล รับผิดชอบ พื้นที่ของตนเองร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. ชคต.
5. การจัดตั้งอาสาสมัครจัดจ้างอาสาสมัครพิทักษ์เมือง (อส.พม.) และไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)
จำ�นวน 900 คน เพื่อช่วยงานฝ่ายความมั่นคงและเฝ้าระวังพื้นที่เขตเมืองเศรษฐกิจหลัก 9 แห่ง คือ หาดใหญ่ เบตง
สุไหงโก-ลก เมืองยะลา เมืองปัตตานี เมืองนราธิวาส โคกโพธิ์ นาประดู่ และสายบุรี
ผลสัมฤทธิ์
1. ศปก.อ. มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผูร้ บั ผิดชอบในพืน้ ที่ ทัง้ ระดับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่ ถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย คสช.
ครบถ้วนทั้ง 37 ศปก.อ. ส่งผลในการสร้างกระแสปลุกจิตสำ�นึกในการดูแลพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. ศปก.อ. ได้ทำ�หน้าที่กำ�กับ ดูแล รวมทั้งการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ระดับอำ�เภอ ทั้งมิติงาน
ด้านความมั่นคง และมิติงานด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งนี้ เป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
คนปลอดภัย ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2557) พบว่า มี ศปก.อ.
ทีไ่ ม่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ (ยกเว้นเหตุสว่ นตัว) รวม 13 ศปก.อ. ได้แก่ ศปก.อ. แม่ลาน กะพ้อ ยะรัง กาบัง สะบ้าย้อย
เทพา จะนะ นาทวี เมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ ศรีสาคร และ ศปก.อ. จะแนะ นอกจากนี้ การใช้กลไก ศปก.อ.
เป็นหน่วยบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันในหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่องการปกป้องสถาบัน การสร้างความปรองดอง
การสร้างความรัก ความสามัคคี และการจัดทำ�กิจกรรมสาธารณะ เป็นต้น
3. ในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น / ตำ�บล มีการจัดทำ�ประกาศ แบ่งมอบพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ (แบ่งเซลล์) โดยมีการจัดแบ่งพืน้ ที่
รับผิดชอบ ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. รับผิดชอบครัวเรือนในหมู่บ้านตนเอง เฉลี่ย 20 -30 หลังคาเรือน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ. 1 ชุด (ขึ้นอยู่กับจำ�นวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้าน) เช่น พื้นที่รับผิดชอบ ของ ศปก.อ.กาบัง
ซึ่งมีจำ�นวน 19 หมู่บ้าน ใน 2 ตำ�บล มีการแบ่งความรับผิดชอบพร้อมจัดทำ�แผนที่ทำ�มือของหมู่บ้าน และหมายเลข
โทรศัพท์หัวหน้าชุดที่รับผิดชอบแต่ละโซน มีการประชุมวางแผนการดูแลรักษาหมู่บ้านอย่างชัดเจน จนสามารถนำ�ไปสู่
การดูแลพื้นที่บรรลุเป้าหมาย “พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย” เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นต้น
4. อาสาสมัครพิทักษ์เมือง และไทยอาสาป้องกันชาติ ได้ร่วมกันดูแลความปลอดภัยในเขตชุมชนเมืองหลัก
ของตนเอง ทำ�ให้เหตุการณ์ในเขตเมืองลดลง
4. การติดตัง้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฮเมท) ในเขตชุมชนเมือง และการซ่อมบำ�รุง ติดตัง้ กล้องวงจรปิด (CCTV)
ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัย และประชาชนผู้สัญจรไปมาในเส้นทางหลัก
การค้า การลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดที่เคยเกิดเหตุตามความเห็นชอบ
ของ กอ.รมน. และ ศปก.อ.
วิธีการ/เป้าหมาย
1. ติดตัง้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฮเมท) เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชน
ใน 8 เมืองหลัก จำ�นวน 34 จุด ประกอบด้วย เมืองยะลา เมืองปัตตานี เมืองนราธิวาส อำ�เภอสุไหงโก-ลก อำ�เภอรามัน
อำ�เภอยะหา อำ�เภอสายบุรี และอำ�เภอรือเสาะ
2. ซ่อมบำ�รุงกล้องวงจรปิด (CCTV) จำ�นวน 400 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ) และ
4 อำ�เภอจังหวัดสงขลา (อำ�เภอนาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย)
3. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้กับด่านตรวจรอบเมืองยะลา และเมืองปัตตานี จำ�นวน 27 จุด ดังนี้
จังหวัดยะลา จำ�นวน 16 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 จุดสกัดสามแยกกำ�นัน จุดที่ 2 จุดสกัดพงลูกา
จุดที่ 3 จุดสกัดรัตนา สภ.ยะหา จุดที่ 4 จุดสกัดปาแนแจเกาะ จุดที่ 5 จุดสกัดเกร็ดแก้ว อส.อ.ยะหา จุดที่ 6 จุดสกัด
บาโร๊ะ สภ.ยะหา จุดที่ 7 จุดสกัด ชคต.ละแอ อส.อ.ยะหา จุดที่ 8 จุดสกัด ชคต.บาโร๊ะ อส.อ.ยะหา จุดที่ 9 จุดสกัด
ชคต.กาตอง อส.อ.ยะหา จุดที่ 10 ด่านตรวจท่าสาป จุดที่ 11 ด่านตรวจสะเตง จุดที่ 12 ด่านตรวจมลายูบางกอก
จุดที่ 13 ด่านตรวจโพธิ์ทอง จุดที่ 14 ด่านตรวจปามะ จุดที่ 15 ด่านตรวจขุนไว และ จุดที่ 16 ด่านตรวจสะพานดำ�
จังหวัดปัตตานี จำ�นวน 11 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ด่านตรวจไทยสุวรรณ จุดที่ 2 ด่านตรวจโกมุท
จุดที่ 3 ด่านตรวจยะรัง ซอย จุดที่ 4 ด่านตรวจตะลุโบะ จุดที่ 5 ด่านตรวจพญาเมือง จุดที่ 6 ด่านตรวจปัตตานีคอนกรีต
จุดที่ 7 ด่านตรวจพูลสวัสดิ์ จุดที่ 8 ด่านตรวจปัญญาวิทย์ จุดที่ 9 ด่านตรวจโรงเรียนตาดีการูสะมีแล จุดที่ 10 ด่าน
ตรวจบางปลาหมอ และ จุดที่ 11 ด่านตรวจโคกม่วง
ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชน ผูส้ ญ
ั จรไปมาในเส้นทางหลัก เส้นทางการค้าลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความมัน่ ใจ
และรู้สึกปลอดภัย ในยามคํ่าคืน
2. เจ้าหน้าที่ ผูร้ กั ษาความสงบเรียบร้อย มีความมัน่ ใจ และมีเครือ่ งมือในการดูแลรักษาความปลอดภัย สกัด
ติดตาม คนร้าย ได้รวดเร็วขึ้น จากกล้องวงจรปิด (CCTV)
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๒. งานอำ�นวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1. การคลายทุกข์ที่ต้นทาง
วัตถุประสงค์
เพือ่ คลีค่ ลายปัญหาทีต่ น้ เหตุได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทุกปัญหา
มีคำ�ตอบ
วิธีการ
การคลายทุกข์ที่ต้นทาง โดยศูนย์ดำ�รงธรรม ศอ.บต. สายด่วน 1880 บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ (บอส.)
สานสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าทีส่ �ำ นัก/กอง ของ ศอ.บต. และเครือข่ายหน่วยงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการอำ�นวยความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับหมู่บ้านชุมชน โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้
1) สุขใจที่ได้ช่วย โดยมอบหมายให้ บอส. ซึ่งประจำ�อยู่ทุกหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากผู้ประสบปัญหาภายในหมู่บ้าน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำ�รงธรรม และสายด่วน 1880 ดำ�เนินการ
ช่วยเหลือ
2) ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐประจำ�
อำ�เภอ 37 อำ�เภอ กดปุ่มแสดงความพอใจ ไม่พอใจ หรือเฉยๆ ที่ติดตั้ง ณ ที่ว่าการอำ�เภอทุกอำ�เภอ เพื่อให้ภาครัฐไป
ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ทุกปัญหามีคำ�ตอบ โดยให้ประชาชนที่เดือดร้อนแจ้งสายด่วน 1880 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ศอ.บต.
จะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น และหาแนวทางแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ผลสัมฤทธิ์
การดำ�เนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือในห้วงตุลาคม 2556 - เดือนกันยายน 2557
จำ�นวน 574 เรื่อง ได้ช่วยเหลือยุติแล้ว จำ�นวน 386 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.2 และอยู่ระหว่างการเร่งประสาน
ความช่วยเหลือ จำ�นวน 188 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.8 จำ�แนกเป็น 1)ขอความช่วยเหลือ จำ�นวน 259 เรื่อง ยุติแล้ว
จำ�นวน 189 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73 2)ขอความเป็นธรรม จำ�นวน 133 เรื่อง ยุติแล้ว จำ�นวน 65 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 48.9 3)ร้องพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ จำ�นวน 128 เรื่อง ยุติแล้ว จำ�นวน 87 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68
4)แจ้งเบาะแส จนวน 41 เรื่อง ยุติแล้ว จำ�นวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.9 และ5)อื่นๆ จำ�นวน 13 เรื่อง
ยุติแล้ว 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.6
2. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในคดีความมั่นคง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อความแม่นยำ�ในการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ
3. เพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับการคุ้มครอง
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วิธีการ
บูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอบสวน
คดีความมั่นคง การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การประสานความร่วมมือ
ระหว่างทหารและตำ�รวจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการสอบสวนคดีสำ�คัญ จำ�นวน 11 ชุด และหัวหน้า
คณะพนักงานสอบสวน รวมทั้งสิ้น 70 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำ�สำ�นวนคดีสำ�คัญและคดีความมั่นคง ให้
มีคุณภาพ มีพยานหลักฐานที่สมบูรณ์ครบถ้วน
ผลสัมฤทธิ์
1. การสั่งฟ้องคดีของอัยการและศาลได้มีคำ�พิพากษาลงโทษผู้กระทำ�ผิดได้มากขึ้น
- บูรณาการร่วมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ในการเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์และการจัดทำ�ฐาน
ข้อมูล ดีเอ็นเอ (DNA) ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว สำ�หรับทีมปฏิบัติงานร่วมทหาร/ตำ�รวจในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกอบด้วย
พื้นที่จังหวัดปัตตานี
- ฉก.ปัตตานี 21, 23, 24, 25  รวม 100 คน
- ฉก.ทหารพราน 22, 42, 43,  รวม 128 คน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สถานีตำ�รวจในสังกัด ภจว.ปัตตานี จำ�นวน 17 สถานี  
รวม  585  คน
พื้นที่จังหวัดยะลา
- ฉก.ยะลา 12, 13, 15, 16  รวม  100 คน
- ฉก.ทหารพราน 33, 41, 47   รวม  96  คน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องสถานตำ�รวจในสังกัด ภจว.ยะลา จำ�นวน 17 สถานี รวม 85 คน
2. ทำ�ให้เจ้าหน้าทีท่ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทงั้ ทหารและตำ�รวจ ซึง่ ต้องปฏิบตั งิ านร่วมกัน
ในพืน้ ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจขัน้ ตอนการดำ�เนินงานกระบวนการยุตธิ รรมและการดำ�เนินงานด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เพิม่ มากขึน้
สามารถเก็บวัตถุพยานตัวอย่าง ดีเอ็นเอ (DNA) และพิมพ์ลายนิว้ มือ 10 นิว้ และผ่ามือของบุคคลได้อย่างถูกต้อง สามารถ
นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวนงานการข่าว งานด้านความมัน่ คง สามารถเชือ่ มโยงคดีและชีเ้ ป้าบุคคลผูก้ อ่ เหตุ  
ทั้งคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคดีที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำ�ผิด มีฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือ ตลอดจนประสาน
ความร่วมมือในการทำ�งาน มีความเข้าใจ ไม่ขัดแย้งกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการร่วมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง จัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์วัสดุและสารเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานประเภทลายนิ้วมือแฝงในคดี
ความมั่นคงและคดีอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งดำ�เนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่ในการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง
3. ทำ�ให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจพิสจู น์รอยลายนิว้ มือแฝงและเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถตรวจเก็บรอยลาย
นิ้วมือแฝงด้วยเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บูรณาการร่วมกับอัยการ 2 ภาค 9 ในการส่งเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพ การดำ�เนินคดีความมัน่ คงของเจ้าพนักงาน
เกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และพยานหลักฐานอื่นๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยดำ�เนินการจัดพิมพ์
หนังสือที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคง จำ�นวน 4 ฉบับ ดังนี้
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1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการประเมินประสิทธิภาพของรัฐในการดำ�เนินคดีความมั่นคง โดยการใช้
พยานหลักฐานด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานอื่น : ศึกษากรณี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
2) ประมวลคำ�พิพากษา : วิเคราะห์การใช้พยานหลักฐานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และพยานหลักฐานอืน่ ในคดีความ
มั่นคง พ.ศ. 2554 – 2556
3) แนวทางการซักถามตามกฎอัยการศึกและพระราชกำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
4) แนวทางการบันทึกการจับกุมและบันทึกคำ�ให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

3. การเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกเข้าถึงการบริการของรัฐได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
2. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ
วิธีการ
     เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายูถิ่น
ไม่สามารถพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เช่น ตำ�รวจ ศาล เรือนจำ�และองค์กรสำ�นักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทา
ความรู้สึกและความเดือดร้อนของประชาชนที่มาใช้บริการ ยังหน่วยงานดังกล่าว ศอ.บต. จึงจัดให้มีนักกฎหมาย
ผู้ประสานงานประจำ�ศาลยุติธรรมประจำ�จังหวัด นักบริการประจำ�เรือนจำ�และนักกฎหมายอิสลามประจำ�สำ�นักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด ทำ�หน้าที่สื่อสารสร้างความเข้าใจให้คำ�ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชน ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารที่ ห น่ ว ยงานและองค์ ก รดั ง กล่ า วเป็ น การบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน
และของหน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชน
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ผลสัมฤทธิ์
1. ผลการดำ�เนินงานของนักกฎหมายผู้ประสานงานประจำ�สำ�นักงานศาลจังหวัดที่ให้บริการแก่
ประชาชนในห้วงเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
ที่
1
2
3
4
5
6

เรื่องที่ให้บริการ

สงขลา ปัตตานี
(เรื่อง) (เรือ่ ง)
ให้คำ�ปรึกษาตามที่ประชาชนร้องขอ 1,359 1,265
ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ 1,581 3,165
ประชาชน
ประชาสัมพันธ์หรือสร้างความเข้าใจ 1,412 1,251
เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานและ
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ของศาล
44
58
บูรณาการและประสานงานกับหน่วย
งานอื่นๆ
180
ปฏิบัติงานตามที่ประชาชนร้องขอ
591
350 1,208
ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีเ่ จ้าหน้าทีม่ อบหมาย
หรือสั่งการ
5,351 7,113
รวม

ศาล
ยะลา นราธิวาส นาทวี
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
294 1,060
625
515
902
612

รวม
(เรื่อง)
4,603
6,775

900

318

1,850

5,731

50

123

120

395

120
707

95
498

84
1,079

1,070
3,842

3,014

1,843
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5,095 22,416

2. ผลการดำ�เนินงานของนักบริการประจำ�เรือนจำ�ที่ให้บริการแก่ประชาชน
ในห้วงเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
ที่
1
2
3

4
5
6

เรื่องจำ�
รวม
เรื่องที่ให้บริการ ก.สงขลา ก.ปัตตานี ก.ยะลา จ.สงขลา จ.นราธิวาส อ.เบตง อ.นาทวี (เรื่อง)
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ให้ค�ำ ปรึกษาตาทีป่ ระชาชน 1,219 1,212
982
880
930
490
822 6,535
ขอคำ�ปรึกษา
ให้ความช่วยเหลือหรือให้ 2,411 1,955 1,944 1,890 1,220
590
755 10,765
บริการแก่ประชาชน
ประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ สร้ า ง 741
751
772
588
785
418
705 4,760
ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้
บริการของหน่วยงานและ
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่างๆ
ของเรือนจำ�
บูรณาการและประสานงาน 180
118
121
90
100
53
57
719
กับหน่วยงานอื่นๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
146
191
205
184
77
44
89
936
ประชาชนร้องขอ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
736
888
675
734
702
89
230 4,054
เจ้าหน้าที่มอบหมายหรือ
สั่งการ
รวม
5,433 5,115 4,699 4,366 3,814 1,684 2,658 27,769
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3. ผลการดำ�เนินงานของนักกฎหมายอิสลามผู้ประสานงานประจำ�สำ�นักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำ�จังหวัดที่ให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
ที่
1
2
3
4
5
6
๗
๘

สำ�นักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด
รวม
เรื่องที่ให้บริการ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (เรื่อง)
(เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
ให้ความช่วยเหลือหรือให้ 548
225
846
949
364 2,932
บริการแก่ประชาชน
การไกล่เกลี่ยระงับ
215
179
587
617 350,403 2,001
ข้อพิพาท
การให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับ 205
270
293
935 1,060 2,763
กฎหมายอิ ส ลามว่ า ด้ ว ย
ครอบครัวและมรดก
บูรณาการและประสานงาน
10
56
38
15
60 179
กับหน่วยงานอื่นๆ
การจัดโครงการของคณะ
38
26
61
39
28 192
กรรมการอิสลาม
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ 165
106
206
598
373 1,448
คณะกรรมการอิ ส ลามฯ
มอบหมาย
ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่
28
17
45
ประชาชนร้องขอ
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ป้องกัน
73
73
และปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินฯ พ.ศ.2556
รวม
1,209
862 2,121 3,153 2,288 9,633
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สำ�เร็จ ไม่สำ�เร็จ
(เรื่อง) (เรือ่ ง)
-

-

1,302
563
65.07% 28.14%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑,302

๕63

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้รายงานตัวตามโครงการ “พาคนกลับบ้าน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รายงานตัวแสดงตนเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงมีวิชาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้ผู้รายงานตัวแสดงตนเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงมีรายได้เพียงพอต่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
3. เพือ่ ให้ผรู้ ายงานตัวแสดงตนเพือ่ ยุตกิ ารต่อสูด้ ว้ ยวิธรี นุ แรงดำ�รงชีวติ ประจำ�วันอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีเกียรติ
และมีศักดิ์ศรี
วิธีการ
บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำ�เนินการอบรม
และฝึกอาชีพ
โดยคณะกรรมการอำ�นวยความสะดวก ด้านกระบวนการยุติธรรมสำ�หรับผู้รายงานตัวเพื่อยุติการต่อสู้
ด้ ว ยวิ ธี รุ น แรงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข อง กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซึ่ ง การดำ � เนิ น การดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น ระหว่ า ง
วั น ที่ 15 – 24 สิ ง หาคม 2557 ณ ศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ดอนบอสโก อำ � เภอหนองจิ ก จั ง หวั ด ปั ต ตานี โดย
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ดำ�เนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารายงานตัวแสดงตนฯ จำ�นวน 40 คน เข้ารับ
การอบรม ส่วน ศอ.บต. และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำ�เนินการกำ�หนดหลักสูตรและกิจกรรม
ในการฝึกอบรม
ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้สนับสนุนอุปกรณ์สำ�หรับประกอบอาชีพ เพื่อให้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และ
ผลผลิตที่ได้จากการประกอบอาชีพของบุคคลกลุ่มนี้ ได้มีการส่งไปจำ�หน่ายหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลสัมฤทธิ์
ทำ�ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีรายได้สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันได้อย่างปกติสุข
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5 การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ สามารถดำ�รงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามสภาพ ไม่ทอดทิ้งผู้สูญเสียที่เป็นผู้พิการ
ผู้บาดเจ็บ รวมถึงบิดา มารดา และบุตรของผู้เสียชีวิต หรือบุคคลที่ผู้เสียชีวิตต้องอุปการะเลี้ยงดู โดยมุ่งให้เกิดความรัก
ความสามัคคี ลดความโกรธแค้นชิงชัง เพื่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีการ
การบริ ห ารจั ด การด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา เป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า ง ศอ.บต.
กอ.รมน.ภาค ๔ ส่ ว นหน้ า จั ง หวั ด อำ � เภอ และกระทรวงต่ า งๆ ที่ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในระดั บ พื้ น ที่ เช่ น
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงยุ ติ ธ รรม และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ต้ น โดย ศอ.บต. จะมี เจ้ า หน้ า ที่ เ ยี ย วยา
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจำ� ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด และอำ�เภอ ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา คอยดูแลช่วยเหลือและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ และ
ทายาท ตลอดจนการติดตามเยี่ยมเยียนช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ครอบคลุมการให้
ความช่วยเหลือด้านชีวิต ทรัพย์สิน และคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ
การช่วยเหลือเยียวยา มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์สำ�คัญๆ ดังนี้
๑. กรณีเกิดจากการกระทำ�ของผู้ก่อความไม่สงบฯ กรณีนี้ต้องมี ๓ ฝ่าย (ฝ่ายทหาร ปกครอง และตำ�รวจ)
รับรองว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นไปตามมติ ครม. กำ�หนดไว้ เช่น มติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กำ�หนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประชาชน เสียชีวิต จำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต จำ�นวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำ�หนดให้
จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประชาชน ที่ช่วยเหลือทางราชการ และผู้นำ�ศาสนาที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ จำ�นวน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมติ ครม. ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเป็นธรรมของการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เยียวยา โดยมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชน นอกจากนี้ยังได้กำ�หนดแนวทางในการ
ให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายไว้ด้วย
๒. กรณีที่เกิดจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้นำ�ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทำ�ของเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ มาพิจารณา
ให้การช่วยเหลือเยียวยา
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๓. การพิจารณาให้การช่วยเหลือกรณีพเิ ศษนอกเหนือหลักเกณฑ์เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และครอบครัว
เป็นการดูแลด้านขวัญกำ�ลังใจเจ้าหน้าที่รัฐที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความทุ่มเท เสียสละ
และมีความตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือกรณีนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีมติเห็นชอบให้ ศอ.บต.
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยานอกเหนือหลักเกณฑ์ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำ�สั่ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อันสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งการช่วยเหลือใน
กรณีนี้มิได้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่จะช่วยเหลือตามเงื่อนไขของที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบไว้ ดังนี้
วงเงินตามหลักเกณฑ์
มติ ครม.วันที่ ๓๑ พ.ค.๔๘

กลุ่มที่

หลักเกณฑ์

๑

๑.๑ การปฏิบตั หิ น้าที่ หรือ ช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย
หรืองานจิตวิทยามวลชน
๑.๒ เป็นผูช้ ว่ ยเหลือทางราชการด้วยความกล้าหาญ ไม่หวัน่ เกรงต่อภัยอันตราย
ต่อชีวิต
๒.๑ มีผลการปฏิบัติงานดียิ่งต่อทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
เสียสละ
๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ ไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตราย
ต่อชีวิต
เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม หรือกลุม่ ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐ และข้อมูล
ข่าวสารนั้น เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย
บาดเจ็บ/เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการฝึกยุทธวิธี
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
คณะอนุกรรมการฯพิจารณาเห็นสมควรช่วยเหลือเป็นกรณีพเิ ศษนอกเหนือหลัก
เกณฑ์นอกเหนือจาก กลุ่มที่ ๑-๔

๒

๓
๔
๕
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ไม่เกิน ๗๕%
ไม่เกิน ๒๕-๕๐%
ไม่เกิน ๑๐๐%
ไม่เกิน ๑๐๐%
ไม่เกิน ๕๐%
ไม่เกิน ๗๕%
อยู่ในดุลพินิจคณะอนุกรรม
การฯและไม่เกิน ๑๐๐%

ผลสัมฤทธิ์
1. ให้ความช่วยเหลือเยียวยา ที่เป็นตัวเงิน
ผู้ได้รับผลกระทบ
(ราย)
๓,๘๖๕
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๕
๔๑๒
ตามระเบียบ กพต. พ.ศ.๒๕๕๕
๔๒
กรณี พิ เ ศษนอกเหนื อ หลั ก เกณฑ์
เจ้าหน้าที่รัฐ (ที่เสียชีวิต บาดเจ็บ
และพิการ)

ลำ�ดับ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยา
๑
๒
๓

๔

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบฯ

๑๗

จำ�นวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

๔๓๔,๔๙๓,๐๐๐
๑๗,๓๗๕,๖๐๐
๘,๘๖๕,๐๐๐ *ทหาร ๓๐ นาย
*ตำ�รวจ ๓ นาย
*อส. ๒ นาย
*ข้าราชการพลเรือน ๗ ราย
๕๖๐,๐๐๐ *การเยี่ยมเยียน
*การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
*การให้ทุนประกอบอาชีพ
*อื่นๆ

2. การส่งเสริมอาชีพเพือ่ ความมัน่ คง โดย ศอ.บต. ได้บรู ณาการกับ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า จังหวัด และอำ�เภอ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ที่ถูกจับกุมตามหมาย พ.ร.ก. หรือ ป.วิอาญา
และถูกปล่อยตัวโดยไม่ปรากฎความผิด และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ๗๙๓ ราย
รายละ ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๖๘,๕๐๐ บาท
3. พัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยา ได้แก่
การจัดทำ�เกณฑ์ประเมินอาการบาดเจ็บผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ตามระดับความรุนแรงของ
บาดแผล การสร้างระบบการประสานงานการดูแลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ทั้งแก่ โรงพยาบาล ผู้ป่วยและทายาทจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และการจัดทำ�แนวทางการประเมินทรัพย์สินที่ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ อาทิ
(๑) สร้างฝัน...กำ�ลังใจ...เพือ่ เยาวชนในจังหวัดชายเเดนภาคใต้ โดยมีกลุม่ เยาวชน ซึง่ เป็นเด็กกำ�พร้าจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ปี เข้าร่วมโครงการรวม
ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ใช้งบประมาณ ๑,๑๔๗,๓๐๐ บาท
(๒) โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น...สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครอบครัวของ
ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่สูญเสียบิดาซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือสูญเสียมารดา เป็นครอบครัวเดี่ยว จำ�นวน ๑๕๐
ครอบครัว แต่ละครอบครัวประกอบด้วย บิดาหรือมารดา และลูกอีก ๒ คน จากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ
สงขลา ผลที่ได้รับจากโครงการนี้ เป็นการส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัว โดยผ่านการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเฉพาะมารดาได้รับความรู้ในการเลี้ยงดูลูก และลูก จะมีความรู้สึกที่ดีต่อมารดา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ
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(๓) โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน
๓,๐๐๐ ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เป็นการเยี่ยมติดตาม เพื่อคืนความสุข
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ โดย ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส นำ�ศิลปินใจบุญ ร่วมมอบกำ�ลังใจและถุงเยี่ยมบ้าน
โดยมีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาแต่ละจังหวัด และอำ�เภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้าง
ขวัญกำ�ลังใจในการดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
(๔) โครงการสร้างศิลป์แดนใต้สู่สันติภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้เรียนรู้งานศิลปะ สร้างจิตใจให้มีความอ่อนโยน และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างสันติภาพ
โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถ (เป็นผู้ได้รับผลกระทบฯ) ให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๔๐ คน ใช้งบประมาณ
๗๕๖,๖๙๖ บาท
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3. งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนทัง้ ใน และต่างประเทศ ได้เข้าใจรับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ขอ้ เท็จจริงอย่าง
รอบด้าน และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวทางสันติวิธี รวมทั้งการ
สานสัมพันธ์ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีการ
		
1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันของคนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ของประเทศ
1.1 ผลิตสือ่ โทรทัศน์อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ผลิตสารคดีสนั้ สกูป๊ ข่าว เพือ่ สือ่ สารสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
สถาบันการศึกษา การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในชุมชนต่างๆ ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางสังคม แหล่งท่อง
เที่ยว ความใฝ่ฝันของเด็กและเยาวชน การพัฒนาในด้านต่างๆ และสิ่งดีงามในพื้นที่ แพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์
ด้วยการเช่าเวลาและขอความร่วมมือเครือข่ายสือ่ ต่างๆ ได้แก่ รายการคุยก่อนเทีย่ ง สทท.ยะลา, รายการข่าว ททบ.5/1,
รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการข่าว 3 มิติ, เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าวประจำ�วัน ช่อง 3,  ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9,
Thai TPBS, รายการข่าว สทท. 11 ยะลา, วอยแชลแนลทีวี, อาเจซิร่า  ตัวอย่าง “ ห้องข่าวศอ.บต.” ทุกวันจันทร์ เวลา
๑๑.๐๐ น. และรายการ “สลาตันกีตอ” ทุกวันอังคาร เวลา ๑๑.๓๐ น. เผยแพร่ทาง สทท. ๑๑ ยะลา
1.2 ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์ภาคภาษามลายู ดำ�เนินการผลิต
รายการวิทยุในห้องส่ง และนอกห้องส่ง   ออกอากาศกระจายเสียงทางระบบ FM ความถี่ ๙๑.๗๕ MHz สถานีวิทยุ
เครือข่ายจำ�นวน ๓ ความถี่   และระบบวิทยุออนไลน์ ทางเวปไซต์ prsbpac.com ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ถึง
วันอาทิตย์ทงั้ ๒ ภาษา คือภาษามลายูกลางและมลายูทอ้ งถิน่ บันทึก ตัดต่อเสียงวิทยุ  ผลิตสารคดี ๓-๕ นาที ผลิตสปอตวิทยุ
เพื่อเผยแพร่ทางวิทยุออนไลน์ (ทั้งเสียงและภาพ) เว็บไซด์ prsbpac.com และสถานีวิทยุเครือข่าย  
1.3 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารแก่เครือข่าย “บทบาทโฆษกชาวบ้านกับการสื่อสาร
เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย โฆษกชาวบ้าน ผู้นำ�จิตวิญญาณ บัณฑิตอาสา
จากทุกตำ�บลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนักประชาสัมพันธ์ธรรมชาติในหมู่บ้านชุมชน และมีจิตอาสา
ทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำ�ข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลการไม่ได้รับความเป็นธรรม   และความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สู่ภาครัฐ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ โดยผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ ได้แก่  
สถานีวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. คลื่น ๑๐๓.๗๕ MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู คลื่น ๙๑.๗๕
MHz ตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง   และถ่ า ยทอดเสี ย งไปยั ง เครื อ ข่ า ยสถานี วิ ท ยุ ชุ ม ชนอี ก 5 สถานี ได้ แ ก่ สถานี วิ ท ยุ
สะบ้าย้อยเรดิโอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ระบบ FM ความถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz, สถานีวิทยุคลื่นวิถีไทย อ.เมือง
จ.ยะลา ระบบ FM ความถี่ ๙๕.๕๐ MHz, สถานี วิ ท ยุ ค นรั ก สุ ข ภาพ อ.เมื อ ง จ.ยะลา ระบบ FM ความถี่
๙๒.๕๐ MHz, สถานีวิทยุทูเลิฟ สุไหงโก-ลก เรดิโอ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ระบบ FM ความถี่ 94.00 MHz และ
สถานีวิทยุไอเดียสเตชั่น อ.เมือง จ.สตูล ระบบ FM ความถี่ 102.60 MHz รวมทั้งออนไลน์สู่นานาประเทศที่เวปไซต์
www.prdsbpac.com
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1.4 ประสานส่งข่าว สกูป๊ ข่าว ออกอากาศเครือข่ายวิทยุชมุ ชน  สือ่ ท้องถิน่ และจัดกิจกรรมในเชิงคุณภาพ  
ลงพื้นที่เปิดเวทีสื่อสารกับกลุ่มผู้นำ�  กลุ่มความคิดต่าง โฆษกชาวบ้าน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ผลการจัดกิจกรรมเพิ่ม
ระดับการรับรู้ แลกเปลีย่ นรับฟังปัญหา  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมเปิดใจให้ขอ้ มูล และร่วม
รับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองร่วมกัน
1.5 ผลิตรายการร่วมกับเครือข่าย ได้แก่
- ผลิตรายการ“รอมฎอนกะรีม” ในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ จำ�นวน ๓๐ ตอนๆ ละ ๕๐ นาที
เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (เวลา ๐๔.๐๕-๐๕.๐๐ น.) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนา
และเผยแพร่ ความรู้ ในหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
- รายการ “ห้องข่าว ศอ.บต.” นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานของ ศอ.บต. สร้างความเข้าใจให้กับ
คนในท้องถิ่น  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ช่อง ๑๑ ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๑.๐๐–๑๑.๓๐ น.   
1.6 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นผลงานของ ศอ.บต. ของรัฐบาล และสิ่งที่ดีๆ ใน
จชต. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ทางสื่อทุกช่องทาง ได้แก่
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านสื่อสิ่งพิมพ์   ผลิตวารสาร “ฟ้าใหม่ชายแดนใต้”   
รายเดือน แจกจ่ายกลุ่มเป้าหมาย เช่น คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนในพื้นที่ จำ�นวนพิมพ์ 5,000 เล่ม/ฉบับ   มีเนื้อหาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของ ศอ.บต. ในทุกแง่มุม
ทั้งนี้ ศอ.บต.ยังได้พัฒนาระบบการสื่อสารเชื่อมสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับกลุ่มประเทศอาเซียน โลกมุสลิม
และนานาประเทศทัว่ โลก  โดยได้จดั ตัง้ ศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  เพือ่ การสือ่ สารและประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้   พร้อมได้จัดทำ�คลังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (FTP) บูรณาการเชี่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารมวลชน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว โดยทาง เวปไซต์ Prsbpac .com
- โครงการ “ศอ.บต.สัมพันธ์ สัญจร” ผลิตรายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์ สัญจร ส่งกระจายเสียง
ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิต/เผยแพร่ออกอากาศทางระบบ FM ความถี่ 103.75 และความถี่ 108.0 MHz
สถานีวิทยุเครือข่าย เว็บไซต์ และระบบวิทยุออนไลน์ จัดกิจกรรมปฏิบัติการเคลื่อนที่ สร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์  
และศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อทำ�หน้าที่เป็นสื่อสองทาง เป็นเพื่อน ทหาร ตำ�รวจ อาสาสมัคร และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
เวรยามในเวลาดึก  สร้างความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างบุคคล กลุ่มต่างๆ ทั้งไทยพุทธ  ไทยมุสลิม  
- โครงการ “เปิดเวทีสอื่ สะท้อนแนวทางแก้ไขปัญหาและการพูดคุยเพือ่ สันติภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” จัดเวทีเปิดให้สื่อเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  สะท้อนความลึกซึ้งของปัญหา สู่การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พร้อมจัดทำ�สือ่ ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ ต่างๆ โดยจัดทำ�เป็น
สารคดี และสกู๊ปข่าว สารคดีเชิงข่าว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้นที่ สร้างความเข้าใจสู่สาธารณชน
ภูมิภาคอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- โครงการ ศอ.บต. พบประชาชนเนือ่ งในโอกาสเทศกาลดูดวงจันทร์ตอ้ นรับต้อนรับเดือนรอมฎอน
และวันอีดลิ ฟิฏรียป์ ระจำ�ปีฮจิ เราะห์ศกั ราช 143๕  โดยมีกจิ กรรมพบปะพีน่ อ้ งมุสลิมโดย ผูบ้ ริหาร ศอ.บต. และร่วมเปิด
ปอซอด้วยกัน พร้อมทำ�สกู๊ปข่าว ผลิตสารคดีเชิงข่าว รายงานบรรยากาศการดูดวงจันทร์   เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์  
สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อีเลคทรอนิกส์ พร้อมมอบของขวัญและเอกสารประชาสัมพันธ์ แนะนำ�องค์กรแจกจ่ายให้กบั ประชาชน
ที่เดินทางไปดูดวงจันทร์ จำ�นวน ๓,๐๐๐ ชุด
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- การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ผา่ นบทบาทขององค์กรศาสนา นักวิชาการด้านศาสนา ครูสอนศาสนา
ผู้นำ�จิตวิญญาณ เป็นพลังในการสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อชาวไทยมุสลิมทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นได้อย่าง
กว้างขวาง ได้แก่ การส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ บุคคลเหล่านี้ก็จะทำ�หน้าที่ตัวแทน ศอ.บต. ในการ
สร้างความเข้าใจสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อจากท่านจุฬาราชมนตรี และประธานคณะกรรมการ
อิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทัง้ การเสวนารับฟังความคิดเห็นผูน้ �ำ ศาสนาซึง่ จะมีการพูดคุยสือ่ สารถึงประชาชน
ในท้องถิ่นให้เข้าใจเพิ่มขึ้น
- โครงการ “สื่อสร้างความสุขสันต์วันเด็ก ประจำ�ปี ๒๕๕๗” ประกอบด้วยกิจกรรมถ่ายทอดสด
ทาง “วิทยุ ศอ.บต.” ระบบ FM ความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz, เปิดพื้นที่ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดอนาชีด ประกวด
เรียงความ “ความฝันของเด็กรุ่นใหม่ชายแดนใต้ ประกวดวาดภาพ “สันติสุขที่ใฝ่ฝัน”, ประกวดหนูน้อยดีเจ,  กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้แข่งขันตอบคำ�ถาม พร้อมมอบของขวัญให้เด็กๆ ร่วมกับสื่อมวลชนและโรงเรียน  
- โครงการ เด็กสร้าง ผู้ใหญ่เสริมร่วมกันสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมให้เกิด
การเรียนรูก้ ารอยูก่ นั เป็นกลุม่ จัดอบรมการผลิตสือ่ หนังสือ่ พิมพ์ เว็บ ทีวี และ โซเซียลมีเดีย  อบรมการเป็นผูส้ ร้างสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียนรู้การแก้ปัญหา   การบำ�เพ็ญประโยชน์ การเสียสละต่อส่วนรวม ความเอื้ออาทรต่อกัน
สร้างทัศนคติในการดำ�รงชีวติ ท่ามกลางชุมชนทีม่ คี วามคิดความเชือ่ ทีแ่ ตกต่าง  กระตุน้ ให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
- ส่งเสริมเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น และสื่อมวลชนในต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข้อมูลข่าวสาร
- พบปะหารือกับสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งจากส่วนกลาง  ท้องถิ่น และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง
- โครงการสานสัมพันธ์สื่อจังหวัดชายแดนใต้-รัฐเปรัก กลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเชิญ
บรรณาธิการจากรัฐเปรักและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทุกสำ�นัก และผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและ
นราธิวาส ร่วมเสวนา รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองในมิติของการนำ�เสนอข่าวในสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   และเรียนเชิญ ผู้เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งตำ�รวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ของการนำ�เสนอข่าวในวิกฤตของสถานการณ์ใต้ พร้อมทั้งนำ�คณะบรรณาธิการ
และผู้สื่อข่าวจากรัฐเปรัก และรัฐกลันตัน  ศึกษาเยี่ยมชม สถานที่สำ�คัญๆ ทางศาสนา ทั้งพุทธ  มุสลิม และจีน ในพื้นที่
จังหวัดยะลา  ปัตตานีและนราธิวาส
- ศอ.บต. ได้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สันติสุข   เป็นสื่อสาธารณะของประชาชน ออกอากาศผ่าน
ช่องสัญญาณดาวเทียม และภาคพื้นดิน ของกรมประชาสัมพันธ์ วันละ 24 ชั่วโมง ผลิตรายการทั้งหมด 11 รายการ
และจ้างผลิตรายการจำ�นวน 11 รายการ รวม 22 รายการ ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู  เป็นรายการเพื่อส่งเสริมด้าน
ศาสนาอิสลาม รายการเพื่อส่งเสริมการศึกษา รายการเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยว ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กฎหมาย และประชาสัมพันธ์ผลการดำ�เนินงานของ ศอ.บต. บริหารจัดการ กำ�หนด
รูปแบบรายการ โดยประชาชนในรูปของคณะกรรมการฯ   ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นสื่อที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ รักษา
ซึ่งอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ นำ�ไปสู่ทัศนคติที่ดี ลดความหวาดระแวง ย่อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญต่อการดับไฟใต้
เพราะการยอมรับและให้เกียรติต่อ “ภาษา” ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีที่สุด และความสำ�คัญต่อการเตรียมความพร้อม
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2. การสร้างความเข้าใจ และสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ
2.1 การเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมนักเรียนไทยในสาธารณรัฐตุรกี ครัง้ ที  ่ 3 จำ�นวน 106 คน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐตุรกี ทำ�ให้กลุ่มประเทศโลกมุสลิมรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาที่สอดรับ
กั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ไขปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รั บ ทราบปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาไทย
ติดตามความคืบหน้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักศึกษา การที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจ
และดูแลนักศึกษา ทำ�ให้ลดช่องว่างของมุมมองที่ไม่ดีต่อรัฐ และสร้างความไว้วางใจระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่รัฐ

2.2 จัดทำ�เอกสารข้อมูล 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ อาหรับ มลายู) จำ�นวน 3,000 เล่ม แจกจ่ายไปยัง
จังหวัดชายแดนภาคใต้และกลุ่มประเทศโลกมุสลิม เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ดีทั้งในและต่างประเทศ และประชาชน
ทุกภาคส่วนรับทราบการดำ�เนินงานและความพยายามของภาครัฐในการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 การต้อนรับคณะรัฐบาลอินโดนีเซียในการประชุมหารือเรือ่ ง ความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กับรัฐบาล
อินโดนีเซีย จำ�นวน 60 คน ณ จังหวัดกรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำ�ให้กลุ่มประเทศโลกมุสลิม
รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกับประเทศโลกมุสลิม
2.4 การสนับสนุนนักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับทุนการศึกษารัฐบาลอินเดีย
ICCR: Indian Council for Coltural Relations. ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 20 คน ณ  จังหวัดกรุงเทพฯ และพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำ�ให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ ส่งผลให้คุณภาพการ
ศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับดีขึ้น
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2.5 ความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยขององค์กรอิสลามอินโดนีเซีย (Muhammadiyah)
รุน่ ที่ 6 ประจำ�ปี 2557 จำ�นวน 200 คน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจังหวัดชายแดนภาคใต้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา
จำ�นวน 61  คน กระชับความสัมพันธ์ในระดับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชน ไทย-อินโดนีเซีย นักเรียน
ได้รบั โอกาสทางการศึกษา และเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่ ของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
และนักเรียนมีระดับการศึกษาทีด่ ขี นึ้ ปัญหาและอุปสรรค กระบวนการคัดเลือกมีระยะเวลาทีส่ นั้ / การระบุโควตาในแต่ละ
คณะยังไม่ชัดเจน การครอบคลุมของทุนการศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน เกณฑ์การคัดเลือกโดยคณะกรรมการฝ่ายอินโดนีเซีย
มีการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นทุกปี และบางคณะต้องมีการเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้ครบหลักสูตรที่ ก.พ. ของไทยกำ�หนด

2.6 การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี
ในด้านวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างประเทศไทย-อินเดีย ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้มโี อกาสได้ศกึ ษาต่อในต่างประเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพ รับทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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2.7 การเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์
และเดินทางไปรัฐสุลต่านโอมาน เพื่อเยี่ยมเยียนคนไทยที่พำ�นักอยู่ในต่างประเทศ จำ�นวน 250 คน สถานที่ดำ�เนินการ  
ราชอาณาจักรซาอุดอิ าระเบีย และรัฐสุลต่านโอมาน ซึง่ ผูท้ เี่ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์สว่ นใหญ่ เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพือ่ กระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย กับรัฐสุลต่านโอมาน และราชอาณาจักร
ซาอุดิอารเบีย

ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่และต่างประเทศได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
2. ลดเงื่อนไขความหวาดระแวงของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม
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4. งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ นักเรียนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั โอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมกัน และมีแรงบันดาลใจในการเรียนรูม้ ากขึน้
ตลอดจนประชาชน  ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในเจตนาที่รัฐได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต
2. เพื่อบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�  โดยบูรณาการภาคประชาสังคม ภาคเอกชน รวมทั้ง
ส่วนราชการอื่น เพื่อให้ระบบการสร้างงานในพื้นที่ครบวงจร
3. สนับสนุน อบจ./อบต. ในท้องถิน่ ให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาตาดีกา และสถานศึกษาปอเนาะ
4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแต่ละจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีส่วนเข้าร่วม
ในการพัฒนา กำ�กับ นิเทศ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด
5. เพื่อให้สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตรการศึกษาและครูทั้งสายสามัญและสายศาสนาอย่างครบถ้วน
6. เด็ ก และเยาวชนและผู้ ที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ ความรู้
การเพิม่ ทักษะอาชีพ โดยการพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรูแ้ ละสนับสนุนระบบการศึกษานอกโรงเรียน และมีความรูภ้ าษาไทย
ภาษามลายู  ภาษามลายูถิ่น และภาษาต่างประเทศที่สำ�คัญ ในทุกระดับการศึกษา
วิธีการ
		
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
			 ศอ.บต. ร่วมกับ สำ�นักศึกษาธิการภาค 12 และมูลนิธศิ นู ย์ประสานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมกันขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตาดีกา โดยมีภาคีเครือข่ายตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มาร่วมกันพิจารณา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของผู้สอน และพัฒนารูปแบบหลักสูตร
และเทคนิคการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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			 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายบูรณาการกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพ รวมถึงความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างประเทศ เช่น โครงการมหกรรมตาดีการะดับจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำ�ปี 2557 ครูต่างชาติ
เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำ�หรับนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-อินโดนีเซีย
			 ส่งเสริมและยกระดับการศึ ก ษาในทุ ก ช่ วงวั ย ให้ ทุ ก ส่ วนบู ร ณาการการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และมีเป้าหมายสำ�คัญคือเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาที่จำ�เป็น
ต้องใช้ในการสอบ O-net ประจำ�ปีการศึกษา 2557 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทุกแห่ง จำ�นวน 109 โรงเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน
4,840 คน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 4,477 คน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 7,317 คน   นอกจากนี้
ทางศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนโยบายจะจัดตั้งศูนย์ติวเตอร์ จำ�นวน 46 ศูนย์ ประกอบไปด้วย
จังหวัดยะลา จำ�นวน 8 ศูนย์  จังหวัดปัตตานี จำ�นวน 17 ศูนย์ และจังหวัดนราธิวาส จำ�นวน 21 ศูนย์ เพื่อการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย ซึ่งมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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			 สนั บ สนุ น และยกระดั บ การศึ ก ษาด้ า นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ รองรั บ และเตรี ย มความพร้ อ ม
ความสามารถการติดต่อและสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางการสนทนาในเวทีโลกและประชาคมอาเซียน โดย
ศอ.บต. ได้สนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่มีครูภาษาอังกฤษ จากต่างประเทศ

			 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยบูรณาการการทำ�งานกับหน่วยงานทางการศึกษา รวมถึง
เสริมสร้างขวัญกำ�ลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ สร้างเครือข่ายการมีสว่ นร่วมของชุมชน เช่น เปิดศูนย์ตวิ เตอร์
การพัฒนายกระดับคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสของรัฐในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สำ�นักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อบรม
การสอนภาษามลายูกลาง ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา เป็นต้น
		
2. ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่บูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคง
			 จัดประชุมร่วมกับกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการขับเคลือ่ นแผนงาน/โครงการงานด้านการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาค
ใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด
(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การันตีตาดีกา) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด (ตาดีกา) ให้มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและเยี่ยมเยียน ประเมินผล รายงานผลการประเมิน
เพือ่ รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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3. ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและมีงานทำ�
			 ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดมหกรรมกีฬาตาดีกา
สัมพันธ์และตาดีกาวิชาการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผนู้ �ำ ทางศาสนา ครูผสู้ อนตาดีกา
มีศกั ยภาพในการเรียนรูไ้ ด้อย่างหลากหลาย จากประสบการณ์จริง และสามารถนำ�ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั มาพัฒนาชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และให้ผู้เรียนในศูนย์ตาดีกาเข้าร่วมและแสดงความกล้า ความสามารถในกิจกรรมต่างๆได้และ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้นำ�ศาสนามีความสนใจ

			 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผเู้ รียน เยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษามีโลกกว้างทางการศึกษา และ
เป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน และประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามสนใจและเรียนรูไ้ ด้อย่างหลากหลาย และสามารสร้างการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา และภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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		ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำ�นวน 6 แห่ง จัดกิจกรรมโครงการ
อุดหนุนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�  กิจกรรม 1 ร้านตัดผม 1 ตำ�บล เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชน
และประชาชนให้ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำ�หนด รวมถึงการศึกษาเพื่อการมีงานทำ�ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

		โครงการ ทุนซีพีออล์ล เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รบั การศึกษาทีต่ รงตามความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดย บริษัท ซี พี ออลล์  จำ�กัด (มหาชน)อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตรและมีอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
จำ�นวน ๑๑๐ ทุน/ปี โดยได้รับการดูแลและอำ�นวยความสะดวกจาก ศอ.บต. และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ทุน
การศึกษา)  
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		กิจกรรม 1 ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 1 ตำ�บล ได้จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายโดยวิทยาลัยในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาผูผ้ า่ นการอบรมปฏิบตั งิ านประจำ�ร้าน โดยงบประมาณการเปิดร้านได้รบั การสนับสนุนจาก
ศอ.บต. ร้านละ 25,000 บาท โดยมีวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส สุไหงโก-ลก
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี

		สนั บ สนุ น อุ ด หนุ น งบประมาณให้ เ ยาวชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ เข้ า ไปเรี ย นหลั ก สู ต ร
การประกอบและบำ�รุงรักษาอากาศยานขนาดเล็ก เพือ่ สามารถสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รบั
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการอากาศยานก่อนเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย จะส่งผลต่อมิติทาง
ด้านความมั่นคง ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในเชิงบวก อีกทั้งก่อให้เกิดการถ่วงดุลปัญญานานาชาติใน
ภูมิภาคประชาคมอาเซียน และเป็นดัชนีชี้วัดการส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
		ได้สนับสนุนการก่อสร้างอุตยานการเรียนรุ้ TK Park เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูส้ งั คมพหุวฒ
ั นธรรม สร้างเวที
ให้เยาวชนได้แสดงออก ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี และการจัดกิจกรรมนันทนาการ การเสริมทักษะด้านต่างๆ
และเป็นพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย ศอ.บต. ได้สนับสนุนการก่อสร้าง
ในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส
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		สนับสนุนเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 22 มีการประชุมเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการดำ�เนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้สร้างความเข้าใจโต๊ะครูและนักเรียนมีความเข้าใจการ
ดำ�เนินงานโครงการฯ และได้ดำ�เนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 22
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16, โรงเรียนในสังกัด  
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำ�นวน 240 คน เจ้าหน้าที่สำ�นักงานการศึกษาเอกชน สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 คณะกรรมการมัสยิด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการได้เริ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์   รับสมัคร ตั้งแต่ 1สิงหาคม 2557  สอบสัมภาษณ์
และประชุมเตรียมความพร้อม เดือนกันยายน 2557  และช่วงที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศ ส่งตัวเยาวชนเดินทางไป กทม.
ต้นเดือนตุลาคม 2557
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5. ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาและศาสนศึกษา
		ประชาชนได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมองค์กรทางศาสนา ให้มคี วามเข้มแข็งและ
มีบทบาทในการทำ�นุบำ�รุงศาสนา เพื่อให้สถาบันทางศาสนา เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณธรรม และแหล่งเรียนรู้ทาง
ศาสนา เป็นการเพิม่ พัฒนาการจัดการศึกษา  กระตุน้ ให้โต๊ะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้บนพื้นฐานความหลากหลาย บูรณาการหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้มีเป้าหมายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพสถาบันการศึกษามาพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
ความต้องการและบริบทของคน และชุมชนในพื้นที่ และส่งเสริมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
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6. ด้านการสร้างความสัมพันธ์การศึกษาระหว่างประเทศ
		ส่งเสริมและสนับสนุนดำ�เนินการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและฝึกวิชาชีพที่รัฐบาลประเทศ
มาเลเซียได้สนับสนุนผ่าน ศอ.บต. รัฐบาลมาเลเซียโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนาของรัฐในประเทศมาเลเซีย
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา ปีละจำ�นวน 60 ทุน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 30 ทุน และนักเรียนหญิง จำ�นวน
30 ทุน เป็นระยะเวลา 6 ปี รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 360 ทุน  โดยในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 มีนักเรียนรุ่นที่ 1 สำ�เร็จ
การศึกษา จำ�นวน 41 คน

		สนับสนุนการนิเทศและติดตามกลุ่มนักศึกษาที่มาเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ศอ.บตได้ไปศึกษาสภาพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคม
ของนักศึกษา อันเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจให้กบั นักศึกษาและศิกษ์เก่าทีไ่ ด้มาศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้และ
การเข้ามาเรียนของนักศึกษาต่างประเทศเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ความปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่
และเป็นการยกระดับการศึกษาในระดับโลกอีกด้วย
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		มอบกองทุนเพือ่ มนุษยธรรมช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบการต่อสูส้ งครามภายในประเทศซีเรีย
โดย ศอ.บต. ได้มอบให้นักศึกษาไทยในประเทศซีเรียนำ�ไปให้ประชาชนในพื้นที่
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		สนับสนุนทุนการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรมทั่วไป
(นักศึกษาไทยเรียนร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ประจำ�ปีการศึกษา 2557  จำ�นวน 40 คน
โดยเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโยลีการเกษตรและประมง ปัตตานี

ผลสัมฤทธิ์
๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้   อยู่ภายใต้โครงการ
ส่ ง เสริ ม การสอนหลั ก สู ต รทวิ ภ าษา (เต็ ม รู ป แบบ) โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดน และโรงเรี ย นพระราชดำ � ริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๒. เด็กไทยในประเทศมาเลเซีย  ได้เรียนรู้ภาษาไทย  โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้น  ในประเทศมาเลเซีย  
๓. เกิดการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูแบบเข้ม   พัฒนาบัณฑิตในพื้นที่ให้เป็นครูพันธุ์ใหม่โดยมี
เป้าหมายในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ให้สูงขึ้น  
๔. นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสอนเสริมติวเข้มเพื่อการศึกษาต่อ
๕. เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาได้รับทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง  
เสริมสร้างความมั่นคงของพื้นที่
๖. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การสร้างความตระหนักในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย  
ภาษามลายู และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สำ�คัญ
๗. ประชาชน เด็ก เยาวชน ครู และบุคลากร ทุกระบบทั้งในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและโรงเรียน
ของรัฐได้แสดงความเห็นในการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกัน
8. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพื่ออาชีพและมีทักษะ รักในการประกอบอาชีพ   สร้างรายได้   ตลอดจน
การส่งเสริมทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา   เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   ในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  และสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในประเทศมาเลเซีย
9. มีการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ให้สถานบันศึกษาปอเนาะ ใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ เน้นให้
เด็กนักเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ  มีทักษะการประกอบอาชีพและสร้างรายได้  หลังจากได้เรียนจบระดับชั้นศาสนา  
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2. การส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายปฏิบตั ติ ามประเพณีและศาสนาเป็นพลังสร้างสรรค์สงั คมพหุวฒ
ั นธรรม
และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งเกิดความรู้สึกและความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทย
2. เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ รักษาอัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น
3. เพือ่ สนับสนุนเครือข่ายชุมชนดูแลศาสนสถาน ศาสนบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การคุม้ ครอง/
เฝ้าระวัง และสามารถประกอบศาสนกิจอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้องค์กรชุมชน วัด มัสยิด เป็นองค์กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
5. เพื่อให้พระพุทธศาสนาสามารถดำ�รงอยู่ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมั่นคงสืบไป
วิธีการ
1. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม
			 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมที่ประชาชนได้ปฏิบัติตามปฎิทิน เพื่อส่งเสริม
ทำ � นุ บำ � รุ ง กิ จ กรรมทางศาสนา อาทิ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กิ จ กรรมสำ � คั ญ ของประชาชน
ชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยจีน เช่นประเพณีชักพระ งานสมโภชแห่พระลุยไฟ งานศาลเจ้า งานสนับสนุนปรับปรุง
ซ่อมแซมศาสนสถาน จัดโครงการสนับสนุนการปฏิบตั ศิ าสนกิจของไทยมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน ได้แก่ การสนับสนุน
งบประมาณอุดหนุนในการละศีลอดรวมกันตามมัสยิดในพื้นที่ การเข้าร่วมกิจกรรมเอียะอฺติกาฟใน 10 คืนสุดท้ายของ
เดือนรอมฎอน, การสนับสนุนประเพณีต้อนรับเดือนมุฮัรรอม ปีใหม่ของอิสลาม, เมาลิดสัมพันธ์
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		ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ
ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ผ้าพระกฐินพระราชทานส่วนพระองค์ ทอดถวายแด่พระสงฆ์ จำ�นวน 124 วัด
ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและจังหวัดสงขลา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ผ้าป่า จำ�นวน 104 วัด เพื่อนำ�ไปทอด วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพระสงฆ์จำ�พรรษาครบถ้วน ไตรมาส
และยังไม่มีผู้จองกฐิน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

		ศอ.บต. ได้สนับสนุนชนชาวไทยเชื้อสายจีน ได้แก่ ประเพณีกินเจ วันชาติจีน ประเพณีไหว้พระจันทร์
ประเพณีลุยไฟ   
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2. สร้างความเข้มแข็งองค์กรทางศาสนา
		ศอ.บต. ได้ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ า งๆ ในการพั ฒ นาชุ ม ชน และสั ง คมให้ เ กิ ด ความสั น ติ สุ ข อาทิ
สนับสนุนให้องค์กรคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ดำ�เนินการประชุมสัมมนากรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด ๑๕ จังหวัด
ภาคใต้, เงินอุดหนุนองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำ�ปี ๒๕๕๗ องค์กรทางศาสนาอิสลาม
ซึ่งประกอบด้วย สำ�นักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด กรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด และผู้นำ�ศาสนา
ซึ่งประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและคณะกรรมการอิสลามประจำ�มัสยิด ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อศึกษาแนวทางระดมความคิดเห็นและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ๑๕ จังหวัดภาคใต้
และองค์กรอิสลามมีความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาและมีทัศนคติที่ดีต่อ ศอ.บต.

		ศอ.บต. ได้ ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ า งๆ ทางศาสนาพุ ท ธ เช่ น การสนั บ สนุ น การประชุ ม สมาพั น ธ์
พุทธศาสมาคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรวมพลังทางความคิดจากผู้ที่ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา คณะสงฆ์
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานสู่สันติสุข
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ตักบาตรพระ 1,000 รูป และถวายสังฆทาน 323 วัด

ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำ�เนินการมอบรถยนต์ที่ได้รับบริจาคจากราชการส่วนกลาง
ให้แก่วัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น ได้ดำ�เนินการเร่งรัดเพื่อนำ�
รถยนต์มาและมอบให้เป็นทรัพย์สินของวัดเพื่อนำ�ไปใช้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้
อยากให้เผือ่ แผ่ให้แก่วดั ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทางศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยทอดทิง้
พี่น้องพุทธและดูแลพี่น้องพุทธและมุสลิมอย่างเท่าเทียม

3. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และโบราณสถาน
สนับสนุนการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ มัสยิดตะโละมาเนาะ, การสร้างศูนย์บริหารกิจการอิสลาม ณ ศูนย์กลาง
อิสลามประจำ�จังหวัดปัตตานี ยะลาและสงขลา และได้มอบงบประมาณสนับสนุนการบูรณปฏิสงั ขรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม
บริเวณโดยรอบศาลาพระวิหาร จำ�นวน 200,000 บาท ให้กับพระอธิการอิศรา ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดเจาะไอร้อง
ธรรมาราม คาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณ 1 เดือน นับตั้งแต่ปี 2547 ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สร้างความหวาดระแวง ทำ�ให้ศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธ และผู้มีจิตศรัทธาไม่กล้าเข้ามาทำ�บุญ
วัดไม่มีจตุปัจจัยในการดูแลหรือปฏิสังขรณ์ ทำ�ให้วัดมีสภาพชำ�รุด ทรุดโทรม บางส่วนต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ซ่อมแซม
เพิ่มเติมใหม่ เพื่อพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจตามวันสำ�คัญทางศาสนามากขึ้น อันจะมีผลทำ�ให้เกิดความ
เลื่อมใสในศรัทธา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสถาพรต่อไป
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4. ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม
ศอ.บต. ดำ�เนินการมาต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์
จำ�นวน 124 คน โดยจัดเทีย่ วบินตรงจากจังหวัดนราธิวาสไปยังเมือมาดีนะห์ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย และนำ�คุณค่าฮัจญ์
มาเสริมสร้างสังคมสันติสุข และการสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันศึกษาปอเนาะ จำ�นวน 44 แห่งๆ ละ 5,000 บาท
ได้สง่ เสริมพุทธศาสนิกชนไปปฏิบตั ธิ รรมทีป่ ระเทศอินเดีย และเนปาล จำ�นวน 134 คน และส่งเสริมชาวไทยเชือ้ สายจีน
ไปเยี่ยมญาติ และบรรพบุรุษที่ประเทศจีน 80 คน แสดงถึงการให้ความสำ�คัญของทุกศาสนาเท่าเทียมกัน
ผลสัมฤทธิ์
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทำ�ให้
ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความเข้าใจกัน โดยผ่านการกระบวนการวัฒนธรรมทำ�ให้ประชาชนในพื้นที่
เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กัน มีความเข้าใจกัน โดยผ่านการกระบวนการวัฒนธรรม มีการนำ�ศาสนาเป็นศูนย์รวมยึดเหนีย่ วจิตใจ
และสื่อเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน และประชาชน เยาวชน ได้ร่วมรักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
2. ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อหน่วยงานภาครัฐ นำ�มาซึ่งการสร้างสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความสงบสุข
3. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน
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5. งานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเน้นไปที่ระดับหมู่บ้าน และส่งเสริมประชาธิปไตยในหมู่บ้าน โดยให้เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดความรัก ความสามัคคี สังคมมีความสมานฉันท์
และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
วิธีการ
ศอ.บต. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย 1,970 หมู่บ้าน ใน 37 อำ�เภอ ของ 3 จังหวัด
(นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) และ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยกำ�หนด
โครงการ/กิจกรรมทางเลือก และเงือ่ นไขให้เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้ ซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นมีสภาพทีแ่ ตกต่างกันไป โดย
มีจุดมุ่งเน้นที่จะให้ประชาชนทุกศาสนิกในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และให้นำ�ปฏิทินทางวัฒนธรรมหมู่บ้าน
มาประกอบการดำ�เนินงานตามโครงการ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ห้าม
ดำ�เนินการ คือ การฝึกอบรมทีข่ าดผูเ้ ชีย่ วชาญดำ�เนินการและการวัดผลสัมฤทธิท์ ไี่ ม่เป็นรูปธรรม รวมทัง้ การศึกษาดูงาน
ผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาทุกหมูบ่ า้ นเป้าหมายได้มกี ารจัดเวทีประชาคม และค้นพบความต้องการและปัญหาจำ�เป็นเร่ง
ด่วนของหมู่บ้านนำ�ไปสู่การแก้ไขโดยประชาชน เพื่อประชาชน และเป็นเรื่องของประชาชนโดยตรง รวมทั้ง ทีมปฏิบัติ
การชุดพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสร้างความใกล้ชิด ความเชื่อมั่น และความอบอุ่นใจ เกิด
ขึ้นกับประชาชนในหมู่บ้าน
ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้และที่สำ�คัญ คือ สามารถรวมกลุ่ม
ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีอาชีพส่งผลต่อการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ รายได้เฉลี่ยของประชาชน/ต่อคน/ปี
มีอัตราเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนในหมูบ่ า้ นเป้าหมายเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อภาครัฐสูงขึน้ คนในครัวเรือนร่วมทำ�กิจกรรมสาธารณะ
และกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้าน ทุกกิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคมนำ�ไปสู่ความรัก ความสามัคคี
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
3. จากผลการวิจัยโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาธรรมาธิปไตย (ดร.บงกช นพวงศ์ ณ อยุธยา และคณะฯ)  
ปรากฏว่า
(1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการที่ทางภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและกำ�หนดโครงการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ผลอยู่ในระดับดี
(2) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาครัฐ ผลอยู่ใน
ระดับดีมาก
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2. โครงการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ เร่งด่วนทีน่ คิ มสร้างตนเองสุคริ นิ อุทยานแห่งชาติบโู ด–สุไหงปาดีและทีด่ นิ อำ�เภอไม้แก่น
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ เร่งรัดและสนับสนุนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารดำ�เนินงานตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
เรื่องเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี
ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗) ซึ่งมติ ครม. ข้างต้นมอบให้ ศอ.บต. เป็นผู้ดำ�เนินการ
๒. เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการแก้ปัญหา ในการใช้กระบวนการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ  
หน่วยงานสนับสนุน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดการยอมรับในการจัดทำ�ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง นำ�ไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ ดังยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนา”
๓. เพื่อคืนสิทธิและความเป็นธรรมให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบเรื่องสิทธิทำ�มาหากิน และเพื่อส่งเสริม
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ตรงตามวิถีอัตลักษณ์ของชุมชนดั้งเดิม
วิธีการ
		
ดำ�เนินการบูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในกรณีสิทธิความเป็นธรรมให้กับราษฎรในพื้นที่ ๓ จังหวัด
๙ อำ�เภอ ๒๕ ตำ�บล ๘๙ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
- จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่อำ�เภอบาเจาะ อำ�เภอสุคิริน อำ�เภอสุไหงปาดี อำ�เภอเจาะไอร้อง,อำ�เภอยี่งอ
อำ�เภอรือเสาะ และอำ�เภอระแงะ
- จังหวัดปัตตานี ในพื้นที่อำ�เภอกะพ้อ        
- จังหวัดยะลา ในพื้นที่อำ�เภอรามัน
ผลสัมฤทธิ์
(๑) สามารถเร่งรัดและสนับสนุนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารดำ�เนินงานตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๕๑ โดยรังวัดรายแปลงที่ดินในเขตอุทยานฯ ได้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่ ๓ จังหวัด ๙ อำ�เภอ ๒๕ ตำ�บล ๘๙ หมู่บ้าน
จำ�นวน ๒๐,๙๒๖ ราย จำ�นวน ๒๓,๐๑๕ แปลง จำ�นวน ๑๒๗,๖๑๒ ไร่
(๒) สามารถทำ � การพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ที่ ดิ น ราษฎรที่ อ ยู่ ใ นเขตอุ ท ยานฯได้ จำ � นวน ๑๒,๑๐๑ ราย จำ � นวน
๑๓,๐๕๓ แปลง จำ�นวน ๖๓,๐๔๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมด
(3) สามารถทำ�การจัดทำ�แนวเขตควบคุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ท้องที่อำ�เภอบาเจาะ
อำ�เภอยี่งอ อำ�เภอรือเสาะ อำ�เภอระแงะ อำ�เภอสุคิริน อำ�เภอเจาะไอร้อง อำ�เภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
อำ�เภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และอำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา จำ�นวน 2,500 หลัก
(4) ร่วมกับกรมที่ดินดำ�เนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรนอกเขตอุทยานฯ ซึ่งเป็นที่ดินอยู่นอกเขต
อทุยานฯ และป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับกรมที่ดิน ซึ่งดำ�เนินการในส่วนเฉพาะการแก้ปัญหาที่นอกเหนือจากกรมที่ดิน
ไม่สามารถดำ�เนินการได้ จำ�นวน 745 ราย 994 แปลง ประมาณ 4,116 ไร่  
(5) สามารถสนับสนุนการแก้ปญ
ั หาในการใช้กระบวนการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วม ระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน
สนับสนุน และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เกิดการยอมรับในการจัดทำ�ฐานข้อมูล นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงในพื้นที่
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(6) สามารถหนุนเสริมในการสร้างกลไกในการ “เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงความคิด เชื่อมโยงพื้นที่” นำ�ไปสู่
การสร้างเครือข่ายในการทำ�งานก่อให้เกิดความเข้าใจทีด่ ใี นการทำ�งานร่วมกันทุกภาค ส่วนลดความหวาดระแวง นำ�ไปสู่
งานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) และประชาชน
รอบเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สิทธิที่ดินของราษฎรได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๖ ของพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมด

3. โครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บัณฑิตอาสาทำ�หน้าที่เป็น ศอ.บต. ส่วนหน้า เป็นศูนย์ข้อมูลเรื่องข่าวสารในพื้นที่ เพื่อให้ภาครัฐ
มีฐานข้อมูล สำ�หรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผูน้ �ำ รุน่ ใหม่เสริมทักษะ ในการประกอบอาชีพและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต. ในมิติต่างๆ
๓. เพื่อพัฒนาตัวบัณฑิตเองและนำ�องค์ความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อหล่อหลอม
จิตสำ�นึกรักบ้านเกิดและพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำ�ในอนาคต
๔. เพื่อเตรียมความพร้อมปัญญาชนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  
๕. เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตในหมู่บ้าน
วิธีการ
ให้บณ
ั ฑิตอาสาทีเ่ ป็นคนในหมูบ่ า้ นเป็นผูป้ ระสานงานโครงการกับหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องในหมูบ่ า้ นกับประชาชน
รวมทั้งการเป็นตัวแทน ศอ.บต. ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี ในพื้นที่ หมู่บ้าน
เป้าหมาย ๒,๒๔๙ หมู่บ้าน ใน ๔๐ อำ�เภอ ของ ๔ จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล) และ ๔ อำ�เภอของจังหวัด
สงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
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ผลสัมฤทธิ์
1. บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้ประจำ�เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ทำ�ให้ครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงในครอบครัวเนื่องจากปฏิบัติงานในหมู่บ้านของตนเอง
2. บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทำ�ให้เป็นที่
ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน และได้รับความไว้วางใจจากทางราชการในการมอบหมายภารกิจทำ�ให้การขับเคลื่อน
แผน/โครงการของ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีข้อมูลที่เชื่อมโยง
สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง โดยภารกิจที่มอบ อาทิ การทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประสานการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อำ�นวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประสานการ
ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหายและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับ
หมู่บ้าน (พนม.) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำ�บล (ตำ�บลสันติธรรม) โครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด (ตาดีกา) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
3. เนื่องจากบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ เป็นผู้มีความรู้ และเป็นบุคคลในพื้นที่ จึงเป็นพลังสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านซึ่งเป็นภูมิลำ�เนาของตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำ�หนดแนวทางการพัฒนา ความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของชุมชนทีช่ ดั เจน และทำ�ให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการพัฒนาพืน้ ที่ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั และถูกต้องตามความ
เป็นจริง อีกทั้งยังส่งผลต่อการสร้างจิตวิทยามวลชนในเชิงบวก
4. การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน การค้า การลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน แก่ผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากราคายางพาราตกตํ่า
และช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน
วิธีการ
1. ส่งเสริมการแปรรูปวัตถุดิบจากยางพารา โดยการจัดสร้างโรงงานแปรรูปวิสาหกิจชุมชน 3 แห่ง
2. ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และควบคุมการทำ�ประมงที่
ผิดกฎหมาย การสร้างงานในช่วงฤดูมรสุม การสนับสนุนเครื่องมือประมงพื้นบ้าน และจัดการแข่งขันตกปลานานาชาติ
กระต้นเศรษฐกิจ
3. นำ�ผลิตภัณฑ์ของดีชายแดนใต้ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และผู้ประกอบการ
ไปจำ�หน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ จำ�นวน 6 ครั้ง
4. กระจายไม้ผลในช่วงฤดูการผลิต โดยการรับซื้อลองกอง และมังคุดจากเกษตรกรในราคาประกัน
แล้วกระจายไปยังตลาดต่างๆ
5. จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ผลสัมฤทธิ์
		
1. โครงการแปรรูปวัตถุดิบจากยางพารา ได้จัดสร้างโรงงานแปรรูปวัตถุดิบจากยางพาราในวิสาหกิจ
ชุมชน 3 แห่ง ดังนี้
1) โรงงานแปรรูปวิสาหกิจชุมชนถํ้าทะลุ เลขที่ 26หมู่ที่ 1 ตำ�บลถํ้าทะลุ อำ�เภอบันนังสตา
จังหวัดยะลา งบประมาณ  3,200,000  บาท
2) โรงงานแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านตาชี หมูท่ ี่ 1 ตำ�บลตาชี อำ�เภอยะหา จังหวัดยะลา งบประมาณ
3,200,000  บาท
3) โครงการปรับปรุงโรงอัดก้อนยางให้สถาบันเกษตรกรของกลุ่มสหกรณ์ กองทุนสวนยางสตูล
งบประมาณ  1,170,000  บาท
ให้กลุม่ วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรได้สร้างโรงงานแปรรูปและปรับปรุงโรงอัดก้อนยางเรียบร้อยแล้ว
จำ�นวน 3 แห่ง ทำ�ให้ชาวบ้านและประชาชนใกล้เคียงได้ขายนํ้ายางสดในราคาสูงขึ้น กิโลกรัมละ 7-10 บาท
ซึ่งสูงกว่าราคาพ่อค้าตลาดทั่วไป

		
2. ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนชาวประมงชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 4 อำ�เภอ
เพื่อผลักดันให้ชาวบ้านประมงมีงานทำ�ตามฤดูกาล โดยการเสริมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุมการทำ�ประมง
ที่ผิดกฎหมายจังหวัดปัตตานี การแข่งขันตกปลานานาชาติสตูลหัวโทงฟิชชิ่ง ครั้งที่ 4 และสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล การช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในช่วงฤดูมรสุม และการสนับสนุนเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
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3. การจำ�หน่ายสินค้าและงานจัดแสดงและจำ�หน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ทั้งในและต่างประเทศ
เพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนรากฐานในรูปวิสาหกิจชุมชน จำ�นวน 6 ครัง้ จำ�หน่ายสินค้าได้ จำ�นวน 53,240,404 บาท
มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1) จัดแสดงสินค้าและจำ�หน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2557
จังหวัด/สินค้า
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
สงขลา
สตูล
รวม

อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป
2,397,676
1,264,700
670,800
54,000
4,387,176

188,000
396,610
180,400
765,010

ประเภท
เสื้อผ้าเครื่อง
ของใช้
แต่งกาย
ของตกแต่ง
479,874
80,490
294,585 206,500
- 616,670
357,150
95,200
39,810
1,131,609 1,038,670

รวม
3,146,040
1,765,785
1,684,080
686,750
39,810
7,322,465

ลำ�ดับยอด
1
2
3
4
5

2) จั ด แสดงและจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ของดี ช ายแดนใต้ ณ รั ฐ กลั น ตั น ประเทศมาเลเซี ย ระหว่ า งวั น ที่
23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2557
จังหวัด/สินค้า
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
สงขลา
สตูล
Order
รวม

อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป
4,169,247 512,290
2,415,560 116,530
1,026,000 445,085
87,300 278,500
164,500
7,862,607 1,352,405

ประเภท
ลำ�ดับยอด
เสื้อผ้าเครื่อง
ของใช้
รวม
แต่งกาย
ของตกแต่ง
1
476,962 392,490 5,550,989
2
817,336 224,885 3,574,311
3
688,650 807,990 2,967,725
4
380,300 233,940 980,040
5
- 294,600 459,100
- 2,816,480
2,363,248 1,953,905 13,532,165

เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและของดีชายแดนใต้ ซึ่งประเทศมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทย
โดยมีวัฒนธรรม ประเพณีที่คล้ายคลึงกันมาก ภาษาพูดก็ใกล้เคียงกัน สามารถที่จะติดต่อสื่อสารและเข้าใจกันง่าย
ทำ�ให้สามารถจำ�หน่ายสินค้าตามตารางที่แสดงไว้ข้างต้น และโครงการนี้ก็จะจัดต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป
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3) โครงการจัดแสดงและจำ�หน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ในประเทศ 4 ครั้ง จำ�นวนงบประมาณ
7,511,300 บาท
- จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2557
จังหวัด/สินค้า

อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป

424,518 482,635
ปัตตานี
494,700 122,600
นราธิวาส
183,530 248,500
ยะลา
506,650 213,600
สงขลา
356,700 164,790
สตูล
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
1,966,098 1,232,125
รวม

ประเภท
ลำ�ดับยอด
เสื้อผ้าเครื่อง
ของใช้
รวม
แต่งกาย
ของตกแต่ง
2
272,970 129,580 1,309,703
4
171,300
39,100 827,700
5
7,080 150,550 589,660
1
255,970 837,994 1,814,214
3
602,100
9,280 1,132,870
122,194
1,309,420 1,166,504 5,796,341

- จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2557
จังหวัด/สินค้า

อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป

603,950 751,750
ปัตตานี
184,900 174,150
นราธิวาส
123,200 379,900
ยะลา
892,600 514,800
สงขลา
559,500 289,800
สตูล
ผู้ได้รับผลประทบ
Order
2,364,150 2,110,400
รวม

ประเภท
ลำ�ดับยอด
เสื้อผ้าเครื่อง
ของใช้
รวม
แต่งกาย
ของตกแต่ง
2
319,970 128,050 1,803,720
5
238,800
51,800 649,650
4
123,750 182,670 809,520
1
487,950 889,040 2,784,390
3
623,600
18,400 1,491,300
175,639
364,500
1,794,070 1,269,960 8,078,719
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- จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2557
จังหวัด/สินค้า

อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป

ประเภท
เสื้อผ้าเครื่อง
ของใช้
แต่งกาย
ของตกแต่ง
307,230 159,490
203,470
41,800
174,800 193,470
345,100 1,860,091
1,317,395
28,900

รวม

2,190,500
958,090 765,690
ปัตตานี
495,270
168,000
82,000
นราธิวาส
1,048,770
383,900 296,600
ยะลา
3,068,851
357,380 506,280
สงขลา
2,524,895
861,800 316,800
สตูล
322,020
ผู้ได้รับผลกระทบ
229,650
บูธสาธิต
1,046,150
Order
2,729,170 1,967,370 2,347,995 2,283,751 10,926,106
รวม

ลำ�ดับยอด
3
5
4
1
2

- จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2557
จังหวัด/สินค้า

อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป

ประเภท
เสื้อผ้าเครื่อง
ของใช้
แต่งกาย
ของตกแต่ง
197,321
95,000
116,130
17,820
164,000 141,650
637,320 976,072
385,580
22,390

755,935 427,660
ปัตตานี
12,600
นราธิวาส
530,700 493,500
ยะลา
451,550 515,950
สงขลา
686,800 191,470
สตูล
ผู้ได้รับผลกระทบ
บูธสาธิต
Order
2,424,985 1,641,180 1,500,351 1,252,932
รวม

รวม
1,475,916
146,550
1,329,850
2,580,892
1,286,240
287,930
335,280
141,950
7,584,608

ลำ�ดับยอด
2
5
3
1
4

เป็นการสร้างอาชีพและขยายเครือข่ายด้านเศรษฐกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการระดับฐานรากรวมถึงผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบให้มีรายได้เพิ่มจากการจำ�หน่ายสินค้า มีความอยู่ดีกินดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. กระจายไม้ผลในช่วงฤดูการผลิต เช่น ลองกอง มังคุด โดยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลให้มีราคา
เป็นที่พึงพอใจ โดยสำ�นักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้รับซื้อมังคุด ลองกองจากเกษตรกร
ประกันในราคาที่ยุติธรรมในส่วนกลางเป็นการกระจายผลไม้ให้ในราคาที่เป็นธรรม

5. การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการท่องเที่ยวและชมการแสดงของหอการค้า
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา คือ
- การหอการค้าสงขลาแฟร์ 2014 ครั้งที่ 2
- มหกรรมมอเตอร์โซว์ ประจำ�ปี 2557 ครั้งที่ 8
- การเชื่อมั่นเศรษฐกิจชายแดนใต้ หอการค้านราแฟร์ 2014
- การกระตุ้นการบริโภคสินค้าและบริการภายในจังหวัดปัตตานี
- หอการค้าและอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3
- ย๊ะล๊า ยะลา แฟร์ 2014
- มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 29
- มหกรรมชิงแชมป์นกกรงหัวจุกอาเซียน ประจำ�ปี 2557
- แข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำ�ปี 2557
- ขยายฐานการผลิตไก่เพื่อเป็นคลังอาหารและศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปี 2557
6. การขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการดำ�เนินธุรกิจฮาลาลของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ฮาลาลในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี และปัญหาโรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร OTOP ฮาลาล จังหวัดปัตตานี
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
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วิธีการ
1. ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บูรณาการกำ�หนดมาตรฐานการ
รับรองฮาลาลให้เป็นไปทางเดียวกัน
2. ผลักดันการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี ผ่านคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร OTOP ฮาลาล
จังหวัดปัตตานี
4. จัดตั้งสมาคมการค้าฮาลาลชายแดนใต้
5. จัดกิจกรรม Halal Street และมหกรรมสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำ�กัด จัดตั้ง Kios สินค้าฮาลาลชายแดนใต้ ณ ร้านค้าไปรษณีย์เขต 9
จำ�นวน 15 แห่ง
7. ประสานผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านต้มยำ�ในประเทศมาเลเซียจัดตัง้ สหกรณ์ในการเชือ่ มโยงการค้าระหว่าง
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสหกรณ์
8. อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (YES 1)
ผลสัมฤทธิ์
1. ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
บูรณาการกำ�หนดมาตรฐานการรับรองฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ยกร่างข้อบังคับ
ร่วมกันทั้ง 5 จังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือเฉพาะการกำ�หนดแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานให้เป็นแบบเดียวกัน
2. การแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี (ต.บ้านนํ้าบ่อ อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี) ซึ่งดำ�เนินการมาตั้งแต่ ปี 2557 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยติดขัดเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมของชาวบ้าน
เจ้าของที่ดินเดิม ได้ดำ�เนินการผลักดันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยขณะนี้อยู่ระหว่าการพิจารณาของ คปต.
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3. การแก้ไขปัญหาโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร OTOP ฮาลาล (ตำ�บลบ่อทอง อำ�เภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี) ซึง่ จัดสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2549 แต่ปัจจุบนั ไม่มกี ารใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศอ.บต. ได้มคี ำ�สัง่ ที่
095/2557 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากโรงงานฯ
และคำ�สัง่ ที่ 133/2557 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 แต่งตัง้ คณะทำ�งานบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากโรงงานฯ
ซึง่ คณะกรรมการฯ และคณะทำ�งานฯ ได้ด�ำ เนินการยกร่าง TOR การใช้โรงงานฯ ให้จงั หวัดปัตตานีด�ำ เนินการต่อไปแล้ว
4. การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งสมาคมการค้าฮาลาลชายแดนใต้ โดยได้นำ�เสนอข้อบังคับ
สมาคมฯ และเอกสารประกอบให้สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยะลาพิจารณาดำ�เนินการแล้ว
5. การจัดกิจกรรม Halal Street ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสัญลักษณ์และส่งเสริม
การตลาดธุรกิจฮาลาล โดยกำ�หนดจัดเป็นประจำ�ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของสิ้นเดือน ณ โรงแรมยะลาชางลี
อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา

6. การจัดงานมหกรรมสินค้าฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : Halal Expo 2014 Five Provinces
Southern of Thailand ณ บริเวณหน้าโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ธุรกิจฮาลาล
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับนานาชาติ
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7. บูรณาการกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด กำ�หนดจัดตั้ง Kios สินค้าฮาลาลชายแดนใต้ ณ ร้านค้า
ไปรษณีย์ในเขต 9 จำ�นวน 15 แห่ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง
ซึ่งเปิดดำ�เนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

8. ประสานผู้ประกอบธุรกิจร้านต้มยำ�ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีร้านค้ากว่า 5,000 ร้าน แรงงานกว่า
200,000 คน โดยดำ�เนินการจัดตัง้ สหกรณ์บริการสมาคมผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย เพือ่ รวมกลุม่
ช่วยเหลือสมาชิกในด้านการดำ�เนินธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และได้ดำ�เนินการเชื่อมโยงการค้า
ระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสหกรณ์ฯ โดยในเบื้องต้นได้นำ�ผู้ประกอบการข้าวเกรียบและปลากะพงเป็นสินค้า
นำ�ร่องไปเจรจาการค้ากับสหกรณ์ฯ แล้ว
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9. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีอินโดนีเซียที่พำ�นักในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการฝึกอบรมการประกอบ
อาหารและนำ�กลุ่มสตรีอินโดนีเซียเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อทดลองตลาด อาทิ งาน Halal Street และงานมหกรรม
สินค้าฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : Halal Expo 2014 Five Provinces Southern of Thailand

10. เช่าพืน้ ที่ ชัน้ 3 ตึก WISMA PTA กำ�ปงบารู กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม
2556 – 30 มิถุนายน 2558 เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นสถานที่เรียนหนังสือของลูกหลานสมาชิกสมาคมผู้ประกอบ
ธุรกิจอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย เป็นที่ตั้งสมาคมฯ และที่ตั้งสหกรณ์ฯ
11. อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 (1ST Young Executive Network @
Southern Border Provinces Administrative Center : YES ๑) เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่
นักธุรกิจรุน่ ใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุน่ ที่ 1 จำ�นวน 30 คน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถนุ ายน 2557 ประกอบด้วย
3 กิจกรรม ได้แก่ (1) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและฝึกอบรม (2) การเชื่อมโยงและเจราจาการค้า (3) การจัดทำ�
โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนโดยการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (1ST Young Executive SBPAC : YES 1) โดยคาดว่า
อีก 5 ปี ข้างหน้า จะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่กว่า 300 คน
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7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการ ผู้ยากจน เด็กกำ�พร้า และผู้ได้รับผลกระทบ
ดำ�เนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามอัตภาพ
วิธีการ
ประสานหน่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือ คลายปัญหา แก่ประชาชน
และผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
1. สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาช่วงเข้าพรรษาและเดือนรอมฎอน ภายใต้กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
การแพทย์เคลื่อนที่ร่วม 3 ฝ่าย โดยการตรวจสุขภาพ ศอ.บต. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ตรวจสุขภาพกลุ่มผู้นำ�ศาสนา
พุทธ มุสลิม และประชาชนทั่วไป อายุ 50 ปีขึ้นไป จำ�นวน 8,000 คน โดยจ้างเหมาโรงพยาบาลเอกชน  (โรงพยาบาล
สงขลา) เป็นค่าจ้างตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 8,000 คน เหมาจ่ายคนละ 1,000 บาท และการเยี่ยมบ้าน
มอบอุปกรณ์สำ�หรับผู้พิการ และเยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดย กอ.รมน. (ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก มีผู้พิการได้รับมอบอุปกรณ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 335 คน

2. สนับสนุนกายอุปกรณ์ส�ำ หรับผูพ้ กิ ารจังหวัดชายแดนภาคใต้บรู ณาร่วมกับกิจกรรมการตรวจสุขภาพ
การแพทย์เคลื่อนที่ 3 ฝ่าย โดยศูนย์แพทย์ทหารบกขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียงในการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. เป็นหน่วยจัดซื้อกายอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์แพทย์
ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้จำ�นวน 335 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย รถเข็นผู้พิการ จำ�นวน 280 คัน ที่นอนลมป้องกัน
แผลกดทับ แบบลอน จำ�นวน 35 ชิ้น รถโยกผู้พิการ จำ�นวน 20 คัน
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3. ผ่าตัดต้อกระจกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรเี พือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยต้อกระจกได้รบั การ
รักษาโดยการผ่าตัด โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการและคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก
เพือ่ รับการผ่าตัด และจัดบริการผ่าตัดให้แก่กลุม่ เป้าหมาย ในวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2556 โดยขอสนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องนอนสำ�หรับแจกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับ จำ�นวน 200 ชุด

		
4. แสงแห่งความหวังรักษาโรคต้อเนื้อ ต้อกระจกพื้นที่อำ�เภอกะพ้อ และอำ�เภอมายอ จังหวัดปัตตานี
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยโรคต้อเนือ้ /ต้อกระจกได้รบั การผ่าตัดตา โดยมีกจิ กรรมให้บริการตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก/ต้อเนือ้
แก่ผสู้ งู อายุและประชาชนอำ�เภอกะพ้อ และอำ�เภอมายอ ในวันที่ 23 – 28  และวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2556
รวม 900 คน
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2557 ลงทะเบียนประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ตรวจคัดกรองและจัดลำ�ดับการรักษา โดยวันการตรวจคัดกรองมีการจัดประชุมชีแ้ จงให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ย ญาติ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่างๆ เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด โดยใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แก่กลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 450 คน รวม 3 วัน ผ่าตัดต้อเนื้อ/ต้อกระจกแก่ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง และติดตามผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อน
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5. สนับสนุนการดำ�เนินงานรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต.
รวบรวมข้อมูลจำ�นวนผู้ป่วย ดำ�เนินการจัดซื้อที่นอนอเนกประสงค์ สนับสนุนแก่โรงพยาบาลตามแผนการรณรงค์
จำ�นวน 1,900 ชุด โดยโรงพยาบาลชุมชนเบิกที่นอนอเนกประสงค์จาก ศอ.บต. เพื่อแจกให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อ
		
6. เยาวชนสตรีหัวใจเข้มแข็ง ห่างไกลอบายมุข โดยจัดค่ายเยาวชน 3  วัน  2  คืน  โดยมีกิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจกรรมสัมพันธ์  กิจกรรมเปิดใจ  กิจกรรมให้ความรู้ของวิทยากรศาสนา  และกิจกรรมฐานต่างๆ

		
7. ทำ�ดีเพื่อพ่อ  โดยการประชุมกลุ่มปฏิบัติการการเสวนาเชิงวิชาการ กิจกรรมภาคสนาม นิทรรศการ

		
8. ตรวจสุขภาพ สุขภาพจิต และทดสอบสมรรถนะทางกายคนไทยในประเทศมาเลเซีย เพื่อใน
วันแรงงาน โดยให้บริการตรวจสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพคนไทยในประเทศมาเลเซีย
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9. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการหัวใจเข้มแข็ง เป็นการดำ�เนินงานกิจกรรมมอบรถเข็นคนพิการที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน และอยู่ในชุมชนห่างไกล

		
10. สนับสนุน Smart Lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด จังหวัดยะลา โดยดำ�เนินการ
นำ�กลุ่มสตรีเข้าร่วมให้กำ�ลังใจกิจกรรม smart lady Thailand ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด ของสตรีจังหวัดยะลา
		
11. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี และผู้นำ�องค์กรสตรี จังหวัดปัตตานี จัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มสตรี จำ�นวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน
		
12. กิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังผู้หญิงชายแดนใต้ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ” จัดเวทีเสวนาผู้หญิง
ชายแดนใต้ยตุ คิ วามรุนแรงทุกรูปแบบ ระดับจังหวัดและระดับอำ�เภอ และเดินรวมพลังผูห้ ญิงชายแดนใต้ยตุ คิ วามรุนแรง
ทุกรูปแบบ
		
13. อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยของ ดช.อัลอิลฮาม บองอแม ดำ�เนินการมอบเงิน
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยของ ดช.อัลอิลฮาม  บองอแม
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14. ศอ.บต. ใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้นแก่ผมู้ ารับบริการทำ�หนังสือเดินทางที่
ศอ.บต.

		
15. สรรค์สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยชายแดนใต้ การแสดงฟ้อนรำ�  รำ�พื้นเมือง ของผู้สูงอายุ การแสดง
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอภิปรายกลุ่มหัวข้อรู้ทันโซเซียลมีเดียใหม่ๆ การละเล่นกีฬาพื้นเมือง
กีฬามหาสนุก            
		
16. สานสัมพันธ์เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำ�ปี 2557 พิธีรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ บริการด้านการแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป

		
17. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
คนพิการในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี) มอบกายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ และรถวิลแชร์
แก่ผู้พิการ  ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจที่เข้าร่วม
โครงการ
		
18. จัดงานวันคนพิการสากลของจังหวัดยะลา ประจำ�ปี 2556 สนับสนุนข้าวสารบรรจุถุง จำ�นวน  
2,000 ถุง ให้ผู้พิการในการจัดงานวันคนพิการ จังหวัดยะลา ประจำ�ปี 2556
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ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้นำ�ศาสนาพุทธ มุสลิม และประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจสุขภาพ จำ�นวน 8,000 คน และ
ตรวจพบความผิดปกติที่ต้องพบแพทย์ จำ�นวน 898 คน คิดเป็นร้อยละ 11.23
2. ผู้พิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับกายอุปกรณ์ จำ�นวน 335 คน ทำ�ให้ผู้พิการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีขวัญกำ�ลังใจในการดำ�รงชีวิตอยู่ ได้รับการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ผูป้ ว่ ยต้อกระจก และต้อเนือ้ ในอำ�เภอสายุบรี และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้รบั การผ่าตัด จำ�นวน 105 คน พืน้ ที่
อำ�เภอกะพ้อ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำ�นวน 457 คน และมีผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อเนื้อ/ต้อกระจก จำ�นวน 514 คน
มีผู้ป่วยเข้รับการผ่าตัดต้อเนื้อ/ต้อกระจก จำ�นวน 134 ราย และพื้นที่อำ�เภอทุ่งยางแดง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
จำ�นวน 450 คน และมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด ต้อเนื้อ/ต้อกระจก จำ�นวน 60 คน
4. ทำ�ให้ผู้ป่วยต้อกระจก หลังผ่าตัดสามารถมองเห็นได้ชัด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ผูส้ งู อายุได้รบั การผ่าตัดต้อกระจก จำ�นวน  1,900  คน ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้อกระจกทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดสามารถ
มองเห็นได้ หลังผ่าตัดและไมเกิดภาวะแทรกซ้อน
6. เครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สตรี  200  คน  ชาย  100  คน  ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
รวม  300  คน เยาวชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองไม่ให้กระทำ�ผิดมากขึ้น เด็ก เยาวชน  และผู้ปกครองมี
การสื่อสารที่เข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมากขึ้น เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  และไม่สร้างปัญหา
ให้กับตนเอง  ครอบครัวและสังคม และเกิดเครือข่ายกลุ่มสตรี  เยาวชนในการพัฒนาชุมชน
7. มีเครือข่ายมุสลีมะห์ทำ�งานด้านสังคม ชุมชนและครอบครัว ทำ�ให้ชุมชนมองเห็นคุณค่า และพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง  พัฒนาทักษะชีวิต และมุสลีมะหืสามารถปรับวิถีการดำ�เนินชีวิตของชุมชนให้สามารถดำ�รงชีวิตอยุ่
ในสังคมอย่างถูกหลักและมีความสุขอย่างยังยืน รวมทัง้ มุสลีมะห์ได้พบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน เข้าถึง
ความสำ�คัญของการทำ�งานเป็นทีมและมีส่วนร่วมทำ�งานเพื่อสังคม
8. ตรวจสุขภาพและรับการรักษา โดยแพทย์ 113 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคทางระบบทางเดินอาหารและ
ระบบทางเดินหายใจ รับการประเมินสุขภาพจิต โดยแบบประเมิน GHQ 12 จำ�นวน 65 คน โดยพบและประเมิน
ต่อด้วยแบบประเมิน SCL 90 รวมทั้งได้รับการทดสอบสมรรถนะทางกาย จำ�นวน 212 คน และคนไทยที่รับบริการมี
ความพึงพอใจร้อยละ 99.02
9. สตรีได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทผู้นำ�สตรีรุ่นใหม่ให้มีความพร้อม
ต่อการเป็นพลังสร้างสรรค์ประเทศไทย  และก้าวสู่ประชาคมอาเซียน คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพและบทบาทผู้นำ�สตรีรุ่นใหม่
10. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปัตตานี และผู้นำ�องค์กรสตรี จำ�นวน 10 คน มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการพัฒนาองค์กร วางแผนในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
อย่างเต็มความสามารถ
11. สตรีจงั หวัดชายแดนใต้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 1,000 คน ผูห้ ญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี วามเข้าใจ
ในเรื่องการป้องกันความรุนแรง ร้อยละ 80 และเกิดความร่วมมือในการทำ�งานในทุกภาคส่วน     
12. ผูม้ ารับบริการทำ�หนังสือเดินทางที่ ศอ.บต. มีจ�ำ นวน 35,360 คน มีผมู้ ารับบริการตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น
จำ�นวน 893 คน คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของผู้มาทำ�หนังสือเดินทาง และคิดเป็นร้อยละ 89.30 ของเป้าหมาย ผู้ที่มา
รับบริการจัดทำ�หนังสือเดินทางที่สำ�นักหนังสือเดินทาง จังหวัดยะลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในช่วงวัยแรงงาน และไม่เคย
ได้รบั การตรวจสุขภาพ ได้รบั ทราบสถานะสุขภาพของตนเองเป็นเบือ้ งต้น ซึง่ จะส่งผลการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
ได้ทันท่วงที อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาพรวม
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13. มีเครือข่ายผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง และเกิดขวัญกำ�ลังใจที่ดีสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
14. ผู้ สู ง อายุ จ าก 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จำ � นวน 500 คน ผู้ สู ง อายุ มี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม รักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
15. ผู้พิการที่ขอรับกายอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ได้รับกายอุปกรณ์
16. จัดซื้อข้าวสารบรรจุถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม จำ�นวน 2,000 ถุง ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลาไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 มีขวัญกำ�ลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
17. ผู้พิการทางหู จำ�นวน 100 คน เข้าร่วมประชุมประจำ�ปี 2556 อย่างพร้อมเพียงกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ชมรมคนพิการหูหนวก
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6. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โดยสันติวิธี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของประชาชนทุกระดับในหมู่บ้านชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและความต้องการภายใต้งบประมาณขับเคลื่อนการทำ�งานที่จัดสรรโดย ศอ.บต.
2. เพื่อให้เยาวชนได้ออกแบบแนวความคิด ร่วมคิด ร่วมทำ�และร่วมติดตาม รวมถึง การแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและส่งผลต่อความมั่นคง/พัฒนาการที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน
วิธีการ
		
1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อกระบวนการสร้างความเข้าใจและการประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ของประชาชนทุกระดับในหมู่บ้านชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและความต้องการ
ภายใต้งบประมาณขับเคลื่อนการทำ�งานที่จัดสรรโดย ศอ.บต. ผ่านโครงการที่สำ�คัญ ได้แก่
1) การสนับสนุนงบประมาณให้แก่อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา/จังหวัดปัตตานี/จังหวัดนราธิวาส
เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรม หรือโครงการทีเ่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน รวมถึงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั กลุม่ องค์กรต่างๆ ทีเ่ ป็นเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องกลุม่ เป้าหมาย
แต่ละกลุ่ม
2) การสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ไปดำ�เนินการจัดกิจกรรมทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ นำ�สีเ่ สาหลัก
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลาไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำ�หนดแนวทางและเป้าหมายในการเร่งสร้างสันติสุข
ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนของตนเอง จำ�นวน 4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งนั้น จะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนา
ชุมชน สาธารณสุข สำ�นักงานจังหวัด เป็นต้น ได้ร่วมเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย เพื่อจะได้จัดทำ�แผนปฏิบัติ
การภายใต้แนวคิด “สี่เสาหลักคิด หน่วยงานรัฐสนับสนุน”
		
2. การส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของเยาวชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เยาวชนได้ออกแบบแนวความคิด ร่วมคิด ร่วมทำ�และร่วมติดตาม
รวมถึงการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ เป้าหมายเยาวชนและส่งผลต่อความมัน่ คง/พัฒนาการทีไ่ ม่เหมาะสมของเยาวชน
โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญ ดังนี้
1) การจัดฝึกอบรมค่ายลูกเสือพัฒนา โดย ศอ.บต. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กบั ฉก.จังหวัดนราธิวาส
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำ�นวน 38 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน
2) จัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตลักษณ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การอยู่ร่วมกันของต่างศาสนิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ให้เยาวชน
ได้ออกแบบแนวคิดในการทำ�งานร่วมกัน
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3) “ค่ายพลังเยาวชน ร่วมสร้างความรัก ความเข้าใจ ความปรองดอง สมานฉันท์และสันติสุขให้กับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ 20-25 มิถนุ ายน 2557 ณ สวนสัตว์สงขลา เพือ่ แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
อันเนื่องจากอคติทางศาสนาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานและปัจจุบันได้ขยาย
ขอบเขตของปัญหามากขึ้น ดั่งจะเห็นได้จากการก่อเหตุใช้ความรุนแรงในพื้นที่ที่มากขึ้นและขาดเหตุผลในการกระทำ�
มากขึ้นเช่นกันในปัจจุบัน การดำ�เนินการในครั้งนี้ ได้ให้ความสำ�คัญกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และดำ�เนินการด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์
การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม
4) รณรงค์ส่งเสริมการดูแลและสอดส่องพฤติกรรมเยาวชนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานี
ตำ�รวจภูธรอำ�เภอ นายอำ�เภอ จังหวัดในการดำ�เนินการตามมาตรการที่ ศอ.บต. ขอความร่วมมือให้ด�ำ เนินการใน 5 เรือ่ ง
ในห้วงเวลาที่มีการใช้ความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน (ทั้งที่เยาวชนเป็นฝ่ายกระทำ�/ถูกกระทำ�) ได้แก่
(1) ขอความร่วมมือจังหวัดและอำ�เภอประสานการทำ�งานไปยังหน่วยงานด้านความมัน่ คงในพืน้ ที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ เช่น ทหาร ตำ�รวจ และอำ�เภอ ฯลฯ ให้ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดเหตุการณ์การใช้ความ
รุนแรงในกลุม่ เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยคุมเข้มพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทีม่ แี นวโน้มการ
ใช้ความรุนแรงด้วยการเข้มงวดการตรวจตรา ตรวจสอบและการสกัดกัน้ เด็กและเยาวชนทีม่ พี ฤติกรรมใช้ความรุนแรงใน
พื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการใช้ความรุนแรง
(2) การกำ�หนดแนวทางการแจ้งข้อมูล การสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับการระงับการเกิดเหตุการณ์ หรือ
เพื่อป้องกันมิให้มีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่จากบุคคล สื่อและองค์กรต่างๆ โดยดำ�เนินการเปิดช่องทางที่ทุกฝ่าย
สามารถสื่อสารถึงกันได้โดยสะดวก
(3) รณรงค์ขอความร่วมมือจากพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ผูป้ กครอง หน่วยงาน/องค์กรทีร่ บั ผิดชอบ  
การดำ�เนินงานด้านครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้รว่ มกัน
รณรงค์ เฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง โดยมุง่ เน้นให้เด็กและเยาวชนได้มกี ารดูแลตนเอง
มากขึ้น  ควบคู่ไปกับการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่นำ�ไปสู่การเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงจากเด็กและเยาวชนคนอื่นๆ
(4) หากเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงฯ แล้ว ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ จะต้องมีแนวทางการคุม้ ครองช่วยเหลือ
เยียวยาและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำ�ความรุนแรง กรณีที่เด็กเป็นผู้ถูกกระทำ�
ต้องมีมาตรฐานสากลคุ้มครองเด็กอย่างครบวงจร
(5) ให้มกี ารจัดตัง้ กลไกการทำ�งานจากทุกภาคส่วนในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการเฝ้าระวังและป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง โดยมุง่ เน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีร่ บั ผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนระดับหมูบ่ า้ นเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี มีความสามัคคี ปรองดอง
2. เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รว่ มออกแบบความคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
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7. งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง คสช. ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.)
2. เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ (ศปก.อ.) ให้มี
ประสิทธิภาพ
3. เพือ่ พัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างขวัญกำ�ลังใจเจ้าหน้าทีร่ ฐั ฝ่ายพลเรือนให้มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ต่อการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีการ
		
1. ปรับแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557 จำ�นวน 11 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 106 ล้านบาทเศษ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการขับเคลือ่ นให้เป็นไปตามนโยบาย คสช. ประกอบด้วย
6.1 โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (โฮเมท) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
งบประมาณ 23,460,000 บาท เป้าหมาย เขตชุมชนเมือง 8 แห่ง จำ�นวน 34 จุด คือ เมืองยะลา, เมืองปัตตานี,
เมืองนราธิวาส, อำ�เภอสุไหงโก-ลก, อำ�เภอรามัน, อำ�เภอยะหา, อำ�เภอสายบุรี และ อำ�เภอรือเสาะ
6.2 โครงการตำ�บลเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 5,766,821 บาท
เป้าหมาย 37 ตำ�บลๆ ละ 1 หมู่บ้าน
6.3 โครงการคัดเลือกกำ�นันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น แหบทองคำ� งบประมาณ 1,000,000 บาท เป้าหมาย
คัดเลือกกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น จำ�นวน 13 คน ตามเขตการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1) จังหวัดปัตตานี 4 คน
2) จังหวัดนราธิวาส 4 คน  3) จังหวัดยะลา 3 คน และ 4) จังหวัดสงขลา 2 คน
6.4 โครงการซ่อมบำ�รุงกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ
16,516,800 บาท เป้าหมาย ซ่อมบำ�รุงกล้องวงจรปิดที่ชำ�รุด เสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย (ศอ.บต. แจ้งซ่อม 216 จุด,
กอ.รมน. ภาค 4 สน. แจ้งซ่อม 710 จุด) ขอซ่อมก่อน 400 จุด ผล ได้กำ�หนดและประกาศราคากลางแล้ว รอลงนาม
ดำ�เนินการต่อไป
6.5 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาด้านความมั่นคง งบประมาณ 4,500,000 บาท เป้าหมาย
ผู้ถูกจับกุมคุมขังตาม พรก. และ ป.วิอาญาที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ จำ�นวน 1,000 คน ได้กำ�หนด
แผนเยีย่ มและความต้องการด้านอาชีพ และแจ้งให้จงั หวัดจัดทีม ศปก.อำ�เภอ และหน่วยทหารในพืน้ ที่ ตรวจเยีย่ มสำ�รวจ
ความต้องการแล้ว เพื่อช่วยเหลือคนละไม่เกิน 4,500 บาท
6.6 โครงการอาสาป้องกันชาติจังหวัดภาคใต้ งบประมาณ 6,750,000 บาท เป้าหมาย พื้นที่เขต
เศรษฐกิจ เขตชุมชนเมือง 9 เมืองหลัก 8 อำ�เภอ 300 คน ได้แก่ 1) เทศบาลนครยะลา 2) เทศบาลอำ�เภอเบตง
3) เทศบาลเมืองปัตตานี 4) เทศบาลตำ�บลตะลุบัน 5) เทศบาลตำ�บลโคกโพธิ์  6) เทศบาลตำ�บลนาประดู่ 7) เทศบาล
เมืองนราธิวาส 8) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และ 9) เทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและออกคำ�สั่ง
แต่งตั้งไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้
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6.7 โครงการสนับสนุนการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดิน กรณีเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี งบประมาณ
5,000,000 บาท เป้าหมาย 300 แปลง ได้ออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้ราษฎรแล้ว 210 แปลง
6.8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ช่วงเข้าพรรษา และเดือนรอมฎอน งบประมาณ 24,500,000 บาท
เป้าหมาย สนับสนุนเงินช่วยเหลือวัด สำ�นักสงฆ์ 333 แห่ง และข้าวสาร นํ้าตาล อินทผาลัมให้มัสยิด 2,403 แห่ง
รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพกับประชาชน พระภิกษุ สามเณร ผู้นำ�ศาสนา 8,000 คน 		
6.9 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ศปก.อ. ในการแก้ไขปัญหาระดับอำ�เภอ ตำ�บล หมู่บ้าน และ
การติดตามประเมินผล งบประมาณ 15 ล้านบาท เป้าหมาย 37 อำ�เภอ ได้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
อำ�เภอๆละ 100,000 บาท แล้ว 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2557) เป็นเงิน 7,400,000 บาท เพื่อบริหาร
จัดการศูนย์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางของ คสช.
6.10 โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ �ำ การศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงแรมชางลี)
พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ 1,800,000 บาท เป้าหมาย 1) ขออนุมัติจ้าง รปภ. 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน) 2)
ปรับปรุงอาคาร รปภ.  3) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารชางลี คสช. ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการอนุมัติงบประมาณสำ�นักงบประมาณ
7. ร่วมกับ สมช. และ กอ.รมน. จัดทำ�ร่างแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2558-2560 และบูรณาการร่วมกับกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วย
7 ภารกิจ ได้แก่ 1) งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2) งานอำ�นวยความเป็นธรรม 3) งานสิทธิมนุษยชน/
สร้างความเข้าใจ 4) งานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 5) งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 6) งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และ 7) งานเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลือ่ นนโยบายฯ
		
8. บูรณาการกับกระทรวง ทบวง กรม จัดทำ�คำ�ของบประมาณปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25-26
มิถุนายน 2557 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ คสช. ทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ กรอบวงเงินงบประมาณ 2,767,334,200 บาท
9. ศอ.บต. ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงสร้างของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ทั้งในส่วนสำ�นักงานเลขานุการ คปต. ส่วนอำ�นวยการพัฒนาของ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และการจัดตั้งศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (ศอ.บต. ส่วนหน้า)
10. การสนั บ สนุ น งบประมาณและกำ � กั บ ติ ด ตามการทำ � งานของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารอำ � เภอ (ศปก.อ.)
ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
11. การสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมชี้แจงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐให้ทราบและเข้าใจ
ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ให้แก่บุคลากรและพลังมวลชนที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
		
12. โครงการพัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างขวัญกำ�ลังใจเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตอ่ การปฏิบตั งิ านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2553 กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ ของ ศอ.บต. ตามมาตรา 9 (9) เสนอแนะหรือแนะนำ�ต่อหน่วยงาน ของรัฐเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจะส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งดำ�เนินการ
ให้มกี ารพัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐฝ่ายพลเรือน ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการ การปฏิบตั หิ น้าที่
ของหน่ ว ยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพและสอดคล้ อ งกั บสภาพทางสั ง คม
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน
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การพัฒนาจริยธรรมและเสริมสร้างขวัญกำ�ลังใจเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ต่อการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา
ได้แก่ เทพา, สะบ้าย้อย, จะนะ และอำ�เภอนาทวี กิจกรรมประกอบด้วย
- การฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์หลักสูตรการเสริมสร้างสมรถนะในการปฏิบัติงาน
- โครงการพัฒนาวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างทีมงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
- โครงการเสวนา 4 ประสานเพื่อรอมฎอนสันติสุขเสริมสร้างความสามัคคี
- โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผลสัมฤทธิ์
1. การขับเคลื่อนพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพในการ
ทำ�งานของฝ่ายทหาร ตำ�รวจ และพลเรือน
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหามากขึ้น โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ
เป็นศูนย์การขับเคลื่อนระดับอำ�เภอ
3. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน จำ�นวน 3,286 ราย มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ภาครัฐได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจการ
พัฒนาในพื้นที่ ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น กิจกรรมต่างๆที่ดำ�เนินการได้รับความร่วมมือจากประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาแสดงความคิดเห็น ร่วมสะท้อนปัญหา อุปสรรค เป็นจำ�นวนมาก ส่งผลดีต่อทิศทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทสรุป
ตามที่ ศอ.บต. ได้ดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ทำ�ให้การปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือน ทหาร
ตำ�รวจ เกิดเอกภาพ โดย ศอ.บต. ขับเคลื่อนงานฝ่ายพลเรือนให้เกิดการประสานงานของกระทรวง กรม จังหวัด ถึง
ระดับตำ�บล และท้องถิน่ ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนามากขึน้ สามารถลดเงือ่ นไขเดิมๆ
ทีเ่ ป็นประเด็นของกลุม่ ผูไ้ ม่หวังดีกล่าวอ้าง ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทีด่ เี สริมสร้างความมัน่ คงจากยุทธศาสตร์การทำ�งาน
เชิงรุกภายใต้นโยบายรับบาล ได้เห็นภาพเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ที่ประชาชนเชื่อมั่นและเข้ามามีส่วนร่วมดูแล
ความปลอดภัยในหมูบ่ า้ นตนเองกับจังหวัด อำ�เภอ และ กอ.รมน. ในหลายมิติ ทำ�ให้เหตุการณ์ความไม่สงบลดลงเกือบครึง่
เมื่อเทียบกับห้วงเดียวกันของปีก่อน เชื่อมั่นได้ว่าหากดำ�รงความเป็นเอกภาพในการทำ�งาน และประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้านชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องถึงปี 2558 และปีถัดไปมีโอกาสสร้างความมั่นใจให้พื้นที่เกิดความสันติสุขได้
ซึ่งในรอบปี 2557 เกิดสถานการณ์เชิงบวกในประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
1. การลดลงของเหตุการณ์ความไม่สงบ และจำ�นวนผู้สูญเสีย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถานการณ์ความไม่สงบลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 1.60 จำ�นวนผู้เสียชีวิต
ลดลงร้อยละ 13.19 และจำ�นวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 10.60 เมือ่ เทียบกับห้วงเดียวกันของปีกอ่ น แต่ภายหลัง
การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ในห้วง
4 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2557 (มิถุนายน-กันยายน 2557) เหตุการณ์ที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั กล่าวคือ ลดลงร้อยละ 40.10 จำ�นวนผูเ้ สียชีวติ ลดลงร้อยละ 24.14 และจำ�นวนผูบ้ าดเจ็บลดลง
ร้อยละ 21.89 ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อการลดลงของสถานการณ์ คือ การทำ�งานของฝ่ายทหาร ตำ�รวจและพลเรือน
มีเอกภาพมากขึน้ ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลความปลอดภัย และแจ้งเบาะแสกับทางราชการมากขึน้ ตลอดจน
การดำ�เนินนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ คสช. และรัฐบาล ยังคงความต่อเนื่องเรื่องการพูดคุย
เพื่อสันติสุข แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
2. การปฏิบัติงานของฝ่ายทหาร ตำ�รวจ และพลเรือนเกิดเอกภาพมากขึ้น
ศอ.บต. ได้บูรณาการกับผู้บริหารระดับจังหวัด นายอำ�เภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่หมายเลข 2 ตัว
ผูก้ �ำ กับการสถานีต�ำ รวจภูธร นายกเทศมนตรีเขตเมืองหลัก ปลัดอำ�เภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำ�ตำ�บล และกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ในการเสริมสร้างความปลอดภัย และความเข้มแข็งของพืน้ ทีร่ ะดับหมูบ่ า้ น ชุมชน ตำ�บล ด้วยการกำ�หนดเป้าหมาย “พืน้ ที่
ปลอดเหตุ คนปลอดภัย และตำ�บลเอาชนะยาเสพติด” โดยให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตนเองในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) และพื้นที่ 4 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา
สะบ้าย้อย) รวม 37 อำ�เภอ 282 ตำ�บล 1,975 หมู่บ้าน ร่วมมือกับประชาชนจัดตั้งชมรมสันติธรรมตำ�บล ดำ�เนิน
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมป้อมจุดตรวจ สนับสนุนการปฏิบัติงานชุดคุ้มครองหมู่บ้าน เชื่อมความสัมพันธ์ ความรัก
สามัคคี ภายในหมู่บ้านเดียวกันและต่างหมู่บ้าน ต่างตำ�บล โดยมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ (ศปก.อ.) เป็นหน่วย
ขับเคลื่อน และใช้บทบาทของฝ่ายปกครองโดยเฉพาะกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อนำ�ไปสู่การคืน
ความสุขให้กับประชาชนชายแดนภาคใต้และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้ได้จัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์เมือง (อส.พม.) และไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) จำ�นวน 966 คน
เพื่อช่วยดูแลและเฝ้าระวังเหตุความรุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 9 แห่ง สนับสนุนฝ่ายความมั่นคง ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างในเขตชุมชนเมือง 8 แห่ง 34 จุด ในเส้นทางสำ�คัญที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา และเป็นเส้นทางหลักของ
การค้า การลงทุน ตลอดจนติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชนเมือง 8 แห่ง 34 จุด ในเส้นทางสำ�คัญที่ประชาชน
ใช้สญ
ั จรไปมา และเป็นเส้นทางหลักของการค้า การลงทุน ตลอดจน ซ่อมแซมบำ�รุงกล้องวงจรปิด CCTV จำ�นวน 400 ชุด
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
เพือ่ เพิม่ เอกภาพการทำ�งานของฝ่ายทหาร ตำ�รวจ และพลเรือน ศอ.บต. ได้ปรับแผนงาน โครงการ ในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย คสช. 10 รายการ งบประมาณ 102.7366 ล้านบาท ในการสนับสนุน
ความมั่นคง อาทิ โครงการตำ�บลเอาชนะยาเสพติด 37 ตำ�บล 265 หมู่บ้าน การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ถูกจับกุมคุมขัง
ตาม พรก. และ ป.วิอาญาที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากราชการ 817 คน และการสนับสนุนเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ
บริเวณรอบเขาบูโด-สุไหงปาดี 225 แปลง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการอำ�เภอ (ศปก.อ.)
37 อำ�เภอให้มีเอกภาพ
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นอย่างเป็นระบบ
จากแนวคิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาทุกมิติ ใช้ฐานการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ชุมชน ภายใต้สโลแกน “ชัยชนะอยู่ที่หมู่บ้านตำ�บล” ศอ.บต.
ได้บรู ณาการกับหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน สนับสนุนงานความมัน่ คงให้ขบั เคลือ่ นไปอย่างมีเอกภาพ ส่งผลให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน 1880 ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถป้องกันการเกิดเหตุ
ได้หลายกรณี อีกทั้งศูนย์ดำ�รงธรรม ศอ.บต. ได้สนับสนุนการดำ�เนินงานศูนย์ดำ�รงธรรมตามนโยบาย คสช. และให้มีผล
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ บัณฑิตอาสาพัฒนา
มาตุภูมิในทุกหมู่บ้าน นิติกรประจำ�อำ�เภอ เจ้าหน้าที่เยียวยา นักยุติธรรมชุมชน นักบริการเรือนจำ�  และนักกฎหมาย
ประจำ�สำ�นักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด ทำ�ให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อน
ได้หลายช่องทางตามความสะดวก โดยเครือข่ายเหล่านี้ให้คำ�แนะนำ�หรือส่งเรื่องต่อมายังศูนย์ดำ�รงธรรม ศอ.บต. เข้าไป
แก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้ทันท่วงที ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านตัวเงิน จิตใจ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ทันที เท่าเทียม ทั่วถึง ทำ�ให้ประชาชนวางใจ เชื่อใจ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบตามโครงการตำ�บลสันติธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่หมู่บ้าน ตำ�บล โดยกำ�หนดเป้าหมายให้พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย ตำ�บลเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ 37 อำ�เภอ
282 ตำ�บล 1,970 หมู่บ้าน โดยมีกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
ระดับหมู่บ้าน (พนม.) ในพื้นที่ 1,970 หมู่บ้าน ซึ่งดำ�เนินการเป็นปีที่ 7 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเนื่องจาก
มีรูปแบบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ผ่านการทำ�เวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยในปีนี้ได้เพิ่มเป้าหมายช่วยลด
การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ภายในหมู่บ้านด้วย ซึ่งเป็นยุทธวิธีหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
ความปลอดภัยและพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตนเองอีกด้วย
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สำ�หรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งดำ�เนินการมา
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสื่อสารสร้างความเข้าใจผ่านสื่อทุกรูปแบบ การพัฒนาการศึกษา และยกระดับการศึกษาแก่
โรงเรียนขยายโอกาสโดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมทุกศาสนาให้
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ การอำ�นวยความสะดวกการทำ�ฮัจญ์-อุมเราะห์ของพี่น้องมุสลิม การขยายผลโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริ และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาราคาไม้ผลตกต่� 
ำ การแก้ไขปัญหา
ทีด่ นิ ทำ�กินบริเวณเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี และทีส่ �ำ คัญคือการให้ประชาชนได้มพี นื้ ทีแ่ สดงความเห็นผ่านเวทีเสวนาต่างๆ
เพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี สนับสนุนแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุขของรัฐบาล
และมีความปรองดองสามัคคีภายในหมู่บ้านชุมชน
4. ประชาชนเข้าใจ และมั่นใจในแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาของภาครัฐมากขึ้น
จากการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรอบ 4  เดือน (มิถนุ ายน - กันยายน
2557) ซึ่งอยู่ในช่วงการบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในพื้นที่ 37 อำ�เภอ จำ�นวน 1,850 ตัวอย่าง
ปรากฏผลสรุปที่สำ�คัญ คือ
1. ประชาชนมีความรูส้ กึ ว่า เหตุการณ์ตา่ งๆ ลดลง โดยร้อยละ 78 บอกว่า มีความมัน่ ใจมากขึน้ เหตุการณ์
ลดลงจริง
2. ประชาชนมี ค วามมั่ น ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางที่ รั ฐ บาลดำ � เนิ น การตามนโยบายสร้ า งสั น ติ สุ ข ได้ จ ริ ง
โดยร้อยละ 72 มั่นใจว่ารัฐบาลมาถูกทาง
3. บทบาท ของ ศปก.อำ�เภอ ซึ่งประกอบด้วย ตำ�รวจ ทหาร พลเรือน ทำ�งานร่วมกันเพื่อเอกภาพและ
สร้างประสิทธิภาพในการทำ�งานเพื่อแก้ไขปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พบว่าประชาชนมีความมั่นใจในบทบาท ของ ศปก.อำ�เภอ ร้อยละ 86 และมั่นใจ
ในบทบาท กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 68
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นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2555-2557
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ กำ�หนดวิสัยทัศน์ “มุ่งให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่พร้อมและ
เอือ้ ต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
เสริมสร้างสันติภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ ๙ ข้อ ประกอบด้วย การขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยง
และเอื้อต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย การเสริมสร้างความเข้าใจ และฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน
และระหว่างประชาชนด้วยกัน ให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญและแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กระจายตัวอย่างเท่าเทียม ในทุกระดับ ตรงกับความต้องการ
ไม่ท�ำ ลายอัตลักษณ์ และวิถชี วี ติ ของประชาชน ตลอดจนมีผลต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมัน่ คง และการเสริมสร้าง
การเรียนรูแ้ ละสร้างความตระหนักในคุณค่าของการอยูร่ ว่ มกันภายใต้ความหลากหลายของวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม รวมทัง้
การเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุย
ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และการให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับดังกล่าว ศูนย์
อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดทำ�ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแผน
ปฏิบัติการที่จะดำ�เนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ โดยน้อมนำ�ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งหลักรัฐประศาสโนบายสำ�หรับมณฑลปัตตานีของรัชกาลที่ ๖ ซึ่งวางไว้สำ�หรับ
ปฏิบตั ริ าชการ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๖ มาเป็นหลักยึดการทำ�งานของข้าราชการและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๙ ประเด็น มีแผนปฏิบัติการรองรับ ๙ แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นระบบ
มีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์การบังคับบัญชาและ การปฏิบัติโดยให้ความสำ�คัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และการติดตาม
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้าง สันติสุข วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเพือ่ ให้ประชาชนร่วมดำ�เนินการสร้างสรรค์สงั คมของตนเอง และแผนปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างหมูบ่ า้ นและชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตั ด วงจรที่ นำ � ไปสู่ ก ารเลื อ กใช้ ค วามรุ น แรงในการแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง โดยมี พื้ น ที่ สั น ติ ภ าพ
(ปลอดภัย) สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพือ่ ความรักความสามัคคีและสร้างความปรองดอง และแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริม
สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรงและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรม   และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความเจริญงอกงามทั้งความรู้ และคุณธรรมที่บูรณาการเชื่อมโยงการศึกษา
ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้สามารถดำ�รงตน
อย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ และแผนปฏิบัติการพัฒนาคนและ
สังคมให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การอำ�นวยความเป็นธรรม
การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำ�หลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและ
ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง วัตถุประสงค์เพื่ออำ�นวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่งเสริมใช้ยุติธรรมสมานฉันท์แก้ปัญหาความขัดแย้งและการเยียวยาช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และแผนปฏิบัติการอำ�นวยความเป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานให้
สอดคล้องกับศักยภาพบริบทของพื้นที่ วิถีชีวิต ความต้องการของประชาชน และความร่วมมือตามแผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิต และเศรษฐกิจ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ส่งเสริม การท่องเที่ยวและกีฬาบนฐานทุนทางศาสนา
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะด้านของประชาชนและพื้นที่ และแผนปฏิบัติการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศได้เข้าใจรับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ และแผนปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อนำ�คุณค่าที่ประชาคมโลกรู้จักปัตตานี (หรือฟาตอนี) เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและประเทศโลกมุสลิม ในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรวมถึง
การปรั บ ปรุ ง ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนให้ ดี ขึ้ น และแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ประเทศ
ประชาคมอาเซียน โลกมุสลิมและองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)
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คำ�สั่ง

คณะทำ�งานจัดทำ�รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2557
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

นายภาณุ อุทัยรัตน์
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ผศ.ปิยะ กิจถาวร

เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ช่วยรองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประธานคณะทำ�งาน

ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ที่ปรึกษารองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

รองประธานคณะทำ�งาน
นายวชิระ อัลภาชน์
นายสมเกียรติ อ้นทอง

ที่ปรึกษารองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผน
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะทำ�งาน

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก/กองของศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายอำ�นาจ ชูทอง
ผู้อำ�นวยการส่วนประสานนโยบายและยุทธศาสตร์สำ�นักนโยบายและแผน
		
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายธัชชัย อุบลไพศาล
ผู้อำ�นวยการส่วนแผนและงบประมาณสำ�นักนโยบายและแผน
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะเลขานุการ

นายเทอดศักดิ์ รัญจวน

ผู้อำ�นวยการส่วนติดตามและประเมินผลสำ�นักนโยบายและแผน
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวกนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษสำ�นักนโยบายและแผน
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายมูหามะรีดหวัน สอและ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำ�นักนโยบายและแผน
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาวกมลชนก ชุ่มชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำ�นักนโยบายและแผน
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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