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หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
เป็นบันได ๓ ขั้นสู่ความส�าเร็จ

การเข้าใจ คอื การสร้างให้เกดิความเข้าใจในข้อมลูพืน้ฐาน ด้วยการศกึษาข้อมลูทกุมติขิองชมุชน 

ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด�าริทั่วประเทศ

การเข้าถงึ เป็นเรือ่งการสือ่สารและสร้างการมส่ีวนร่วม โดยมุง่สือ่สารสร้างความเข้าใจและความ

มั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวน 

การพัฒนามากที่สุด

การพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน  สร้างทีมพี่เลี้ยง  การออกแบบ

หลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปกิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้

ทีมพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล

บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและน�าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด
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การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) เน้นการด�าเนิน

งานที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) การขับเคลื่อนงานของเลขาธิการ ศอ.บต. และ

เจ้าหน้าที่ทุกคนเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็ง จริงจัง และจริงใจ มี

ประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคารพให้เกียรติใน

ความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง

กัลยาณมิตรและสันติสุข โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทาง

ของคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาค

ใต้ (คปต.) ครอบคลุม 7 กลุ่มภารกิจงานส่งผลให้ในห้วง 1 ปีที่

ผ่านมา การปฏบิตังิานของทหาร ต�ารวจ และพลเรอืน เกดิเอกภาพ 

มีการน�าแผนความต้องการของประชาชน (คัมภีร์ 8 เล่ม) สู่การ

ปฏิบัติ มีการบูรณาการงานพัฒนากับงานความมั่นคง ด้วยการ

สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ ให้ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน และประชาชนในพืน้ที่

ต�าบล หมูบ้่าน ช่วยดแูลความปลอดภยัสนบัสนนุฝ่ายความมัน่คง

ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล ผ่านศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ 37 อ�าเภอ 

ควบคู่ไปกับการอ�านวยความเป็นธรรมคลายทุกข์ที่ต้นทาง การ

สร้างความเข้าใจที่ดีผ่านสื่อทุกรูปแบบ การสนับสนุนพัฒนาการ

ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

ตามศักยภาพ และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการพูด

คุยร่วมกับ กอ.รมน. ท�าให้สถานการณ์ความไม่สงบดีขึ้นกว่าทุก

ปีที่ผ่านมา ประชาชนอุ่นใจ และเชื่อมั่นในแนวทางภาครัฐเพิ่ม

มากขึ้น ยืนยัน ผลจากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง ดัชนี

ความเชื่อมั่นด้านการค้า และการลงทุนเพิ่มขึ้น และผลส�ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

ระบุชัดเจนว่าประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น คาดหวัง

ว่าสันติสุขเกิดขึ้นได้
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หนึ่งปีของการด�าเนินงานของ ศอ.บต.
หนึ่งปีของก้าวการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรับบาล ได้มี

การแก้ไขปัญหาตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ทีส่�านกังานสภาความมัน่คงแห่ง

ชาติ จัดท�าขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 4 พร้อมไปกับได้มีการ

ปรับโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการใหม่ เป็นระดับนโยบาย 

ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติการ ซึ่ง

ก�าหนดให้ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วน

หน้า เป็นหน่วยรบัผดิชอบหลกัในพืน้ที ่เพือ่ให้งานด้านความมัน่คง 

และด้านการพฒันาด�าเนนิไปอย่างมเีอกภาพ และมปีระสทิธภิาพ

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย โดยเป็นไปตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 และค�า

สั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 21 

กรกฎาคม 2557 ที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ น�าเสนอ 

และต่อมาได้มีค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 125/2557 

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ยกเลิกค�าสั่งคณะรักษาความ

สงบแห่งชาต ิที ่96/2557 และแต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์

สุวรรณ เป็นประธาน

เพือ่ให้การเร่งรดัการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบนโยบายและ

กลไกดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง คือ กอง

อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์อ�านวย

การบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ส�านกังบประมาณ และส�านกังาน

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจดัท�าแผนปฏบิตักิารแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558-2560 เพื่อ

เป็นเครือ่งมอืในการท�างานร่วมกนัของทกุหน่วยในการแก้ไขปัญหา 

ซึ่งจะท�าให้การแก้ไขปัญหามีความชัดเจน เป็นรูปธรรมเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน

09 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



ผังโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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แผนปฏิบัติการการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2558-2560

โครงสร้างและกรอบอัตราก�าลังของ ศอ.บต.

11 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้



ผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา
และแก้ ไขปัญหา
ภำยใต้กำรบริหำรงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2558

12Check-in ปลำยด้ำมขวำน



ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ง

ผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 

เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา รวมทั้งความเชื่อมั่นของประชาชน

ที่มีต่อภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 

โดยเฉพาะในระดับหมู่บ้าน/ต�าบล ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน ศอ.บต. ได้ด�าเนินการโครงการต่างๆ ในการสนับสนุน 

ส่งเสริม การขับเคลื่อนงานตามรูปแบบ ทุ่งยางแดงโมเดล โดย

ขยายการด�าเนนิงานให้ครอบคลมุทกุศนูย์ปฏบิตักิารอ�าเภอ (ศปก.อ.) 

(ทั้ง 37 แห่ง) ซึ่งมีการน�ารูปแบบ “ทุ่งยางแดงโมเดล” เป็นกรอบ

กิจกรรมในการด�าเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยมอบหมาย

ให้ ศปก.อ. ก�ากับดูแล และชี้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งต้อง

ด�าเนินการทุกต�าบล ทั้งนี้ การน�ารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และบริบทของแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะ

สม ซึ่ง ศอ.บต. ได้ด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็ง
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งใน

พื้นที่เขตเมืองเพื่อความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มี 

2 กิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมที่ 1 ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) เป็นชุด

พิทักษ์เขตเมือง ในพื้นที่ชุมชนเขตเมือง 4 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ (12 เขตเมืองหลัก จ�านวน 966 คน) ทั้งนี้เพื่อท�าหน้าที่เป็นชุด

พิทักษ์เขตเมือง ในพื้นที่ชุมชน 12 เขตเมืองหลักให้พ้นความเสี่ยง

การก่อเหตรุนุแรง โดยได้มกีารตัง้ด่านตรวจ/จดุตรวจ ในห้วงเวลา

ต่างๆ ตามนโยบายผูบ้ังคบับญัชาทุกระดับสั่งการในการเฝา้ระวงั

พื้นที่ ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

13 ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้



2) กิจกรรมที่ 2 อุดหนุนจัดตั้งเครือข่าย กู้ชีพ-กู้ภัย เพิ่มขีดความ

สามารถอาสาสมคัรกูช้พี-กูภ้ยั เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัด้านความมัน่คง 

และสาธารณภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 17 แห่ง

2. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็ง
โครงการเสรมิสร้างความปลอดภยัและความเข้มแขง็ของหมูบ้่าน/

ต�าบล (ต�าบลสันติธรรม)ด�าเนินการในพื้นที่ต�าบลเป้าหมาย รวม 282 

ต�าบล ของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ�าเภอ ของจังหวัด

สงขลา (อ�าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ทั้งนี้มุ่งเน้นส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยสนบัสนนุหลกัการประชาธปิไตยให้เกดิขึน้ ในหมูบ้่าน/

ต�าบล ด้วยวิธีการจัดท�าประชาคม เพื่อก�าหนดรูปแบบ มาตรการที่เหมาะ

สมในการเสรมิสร้างความปลอดภยัและความเข้มแขง็ของพืน้ทีต่นเอง โดย

มีกลไกสนับสนุนที่ส�าคัญของพื้นที่หมู่บ้าน/ต�าบล คือ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการในระดับต�าบล (ชมรม

สันติสุขอยู่ที่ต�าบล) รวมทั้งสภาเสริมสร้างสันติสุขต�าบล ร่วมสนับสนุน

ด�าเนินการ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอ�าเภอ (ศปก.อ.) ท�า

หน้าทีใ่นการชีเ้ป้าทางยทุธศาสตร์ ผลจากการด�าเนนิการ

ได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนท�าให้หมูบ้่าน/ต�าบล เกดิ

พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ส่งผลให้จ�านวน

เหตุการณ์ความไม่สงบลดลงร้อยละ 60 และจ�านวนผู้เสีย

ชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบลดลงร้อยละ 71 และ

จ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง

ร้อยละ 57 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้

จ�านวนหมู่บ้านที่และชุมชนที่เคยเกิดเหตุการณ์ความไม่

สงบลดลงร้อยละ 33 และมีพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่เกิด

เหตุการณ์ความรุนแรงในรอบ 6 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24
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3.  โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน 
โดยการใช้ศาสนา 

โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิแบบยัง่ยนื โดย

การใช้ศาสนา การศกึษา การแพทย์ การสาธารณสขุ และครอบครวั

เข้มแข็ง สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านเป้า

หมายตามโครงการ “ต�าบลเอาชนะ ยาเสพติด” ที่ กอ.รมน.ภาค 

4 สน. ในฐานะศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จงัหวดัชายแดนภาคใต้(ศอ.ปส.จชต.) รบัผดิชอบในการบรูณาการ 

โดยเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในภารกิจ จ�านวน ๒๖๕ 

หมู่บ้าน ใน ๓๗ อ�าเภอของจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 

๔ อ�าเภอของจงัหวดัสงขลา (อ�าเภอจะนะ เทพา นาทว ีและอ�าเภอ

สะบ้าย้อย) รวมทั้งหมู่บ้านเป้าหมาย ที่มีการขยายผลเพิ่มเติมใน 

๓๗ อ�าเภอๆ ละ ๑ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๓๐๒ หมู่บ้านๆ ละ 3 

คน รวมเป็น 906 คน เพือ่ให้การส่งเสรมิอาชพี และพฒันาคณุภาพ

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม ให้แก่ “ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา”

จากการส�ารวจจาก “SUARA POLL เสียงสะท้อนชายแดน

ใต้” สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เปิดเผยผลส�ารวจ

ความคดิเหน็ของประชาชนต่อโครงการแก้ไขปัญหายาเสพตดิแบบ

ยั่งยืนฯ ท�าการส�ารวจ บุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และผู้

ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนฯ ในพื้นที่ 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอของจงัหวดัสงขลา กระจาย

4. โครงการสว่างเมือง สว่างใจ
โครงการสว่างเมือง สว่างใจ การด�าเนินงานเป็นตามเป้า

หมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ทีท่ีส่อดคล้อง

กบัความมัน่คงและสงัคมจติวทิยาเพิม่ความปลอดภยัให้แก่ประชาชน

ในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มารวมทั้งเป็นภารกิจในการส่งเสริม

สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายใน

การประหยัดพลังงานเพื่อเสริมสร้างมาตรการการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ แยกรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

1) กจิกรรมที ่1 การตดิตัง้เสาไฟส่องสว่าง (โฮเมท) ขนาด

สูง ๑๕ เมตร โคมไฟ ๘ ดวง จ�านวน ๓๔ จุด ในเขตชุมชนเมือง 

๘ แห่ง ประกอบด้วย เมืองยะลา เมืองนราธิวาส เมืองปัตตานี 

สุไหงโก-ลก รามัน ยะหา สายบุรี และรือเสาะ เป้าหมายเพิ่มแสง

สว่างในเขตชุมชนเมืองสร้างความมั่นใจในการเดินทางสัญจร
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2) กจิกรรมที ่2 การพฒันาระบบแสงสว่างด้วยชดุโคมส่อง

สว่างแบบแอลอีดี (LED) ประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบนัทกึภาพโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) และเพิม่แสงสว่างในจดุ

เสี่ยงภัยในเส้นทาง เพื่อความปลอดภัย เปลี่ยนเป็นชุดโคมไฟส่อง

สว่างแบบแอลอีดี (LED) จ�านวน ๔,๐๐๐ ชุด ประกอบด้วยถนน

สาย ๔๒ จากอ�าเภอเทพาจงัหวดัสงขลาถงึอ�าเภอสไุหงโก-ลก ผ่าน 

๑๑ อ�าเภอ(เทพา โคกโพธิ์ หนองจิก เมืองปัตตานี ยะหริ่ง ปานะ

แระ สายบุรี บาเจาะ ยี่งอ เมืองนราธิวาส และสุไหงโก-ลก)และ

ถนนสาย ๔๑๐ เมืองปัตตานี ถึงอ�าเภอ เบตงยะลา ผ่าน ๗ 

อ�าเภอ(เมอืงปัตตาน ียะรงั เมอืงยะลา กรงปินงั บนันงัสตา ธารโต 

และเบตง) การด�าเนินงานในพื้นที่
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3) กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งชุดโคมส่องสว่างถนนแบบโซ

ล่าเซลล์ ตามถนนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ของประชาชน โดย

จะติดตั้งชุดโคมส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในพื้นที่จังหวัดยะลา, 

ปัตตานี และนราธิวาสจังหวัดละ ๖๐๐ เสา และ ๔ อ�าเภอของ

จังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จะนะนาทวี) จ�านวน ๒๐๐ เสา 

รวมทั้งหมดจ�านวน ๒,๐๐๐ เสา

4) กิจกรรมที่ 4 การติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่าง

โซล่าเซลล์ในศาสนสถานและสถานที่ฝังศพ เผาศพ (กุโบร์/สุสาน

จีน/ฌาปณสถาน) ในพื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนาและหมู่บ้าน

เสรมิสร้างการพฒันา ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้จ�านวน ๘๗๑ 

แห่ง
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5) การติดตั้งโคมไฟถนน LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มแสง

สว่างบนถนนสายหลักและถนนสายรองระหว่างพื้นที่ตลอดสอง

ข้างทางช่วยลดและป้องกนัเหตสุร้างความปลอดภยัให้กบัประชาชน

รวมทั้งช่วยลดการใช้พลังงานโดยจะด�าเนินการติดตั้งในพื้นที่

เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ เสา 

การด�าเนินงานข้างต้นท�าให้จ�านวนของเหตุการณ์ความ

ไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ และจ�านวนผูส้ญูเสยีลดลง

อย่างชัดเจน จากผลการรวบรวมข้อมูลทางสถิติของศูนย์ปฏิบัติ

การต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรียบเทียบสถิติเหตุการณ์

ความไม่สงบฯ ผูเ้สยีชวีติ และผูบ้าดเจบ็ ระหว่างห้วงเดอืน ตลุาคม 

2556-กันยายน 2557 และ ห้วงเดือน ตุลาคม 2557-กันยายน 

2558 พบว่า สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ลดลง 

ร้อยละ 50.51 และ จ�านวนสถิติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ลดลง

ร้อยละ 44.94
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กลุ่มงานอ�านวยความเป็นธรรม และเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ

ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลเรื่องศูนย์ด�ารง

ธรรม ด้วยการริเริ่มการคลายทุกข์ที่ต้นทาง เพื่อรับเรื่องราวร้อง

ทกุข์ของประชาชนระดบัหมูบ้่าน และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน

ให้รวดเร็ว โดยได้ปฏิบัติใน 3 แนวทาง 

1. สุขใจที่ได้ช่วย
สุขใจที่ได้ช่วย โดยมอบหมายให้เครือข่าย ศอ.บต. ใน

พืน้ทีห่มูบ้่าน/ต�าบล (บณัฑติอาสา ศอ.บต.นติกิรอ�าเภอ เจ้าหน้าที่

เยียวยา ยุติธรรมชุมชน นักบริการเรือนจ�า นักกฎหมายประจ�า

ส�านักอิสลามประจ�าจังหวัด) รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ประสบ

ปัญหาเข้าแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เครือข่ายได้รับรายงานความ

เดือดร้อน จ�านวน 6,812 เรื่อง ได้ช่วยเหลือยุติแล้ว 6,362 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 95 อยู่ระหว่างการประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วย

เหลือ จ�านวน 450 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5
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2. ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจ
ปลายนิว้สมัผสัวดัความพอใจ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน

ที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ กดปุ่มแสดงความพอใจ ไม่

พอใจ หรอืเฉยๆ ทีต่ดิตัง้ ณ ทีว่่าการอ�าเภอ 37 อ�าเภอ มปีระชาชน

เข้ารับบริการ จ�านวน 206,239 ราย มีความพึงพอใจมาก จ�านวน 

202,139 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 พึงพอใจปานกลางในการให้

บริการ จ�านวน 2,984 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4 ไม่พึงพอใจในการ

ให้บริการ จ�านวน 1,116 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5

 

3. ทุกปัญหามีค�าตอบ
ประชาชนที่เดือดร้อน แจ้งสายด่วน 1880 ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง ศอ.บต. จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ช่วยบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น 

ได้รับแจ้งรวมกลุ่มได้ 6,800 เรื่อง
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เจ้าหน้าสายด่วน 1880 รับ เรื่อง ช่วยเหลือและดูแลติดตามเรื่อง 12,790 ราย จ�าแนก ดังนี้

4.  การอ�านวยความยุติธรรมประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

การอ�านวยความยตุธิรรมประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ด�าเนินการอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1) การเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการยตุธิรรมทัง้ระบบใน

การด�าเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง

การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการด�าเนินงาน โดยเฉพาะ

เพื่อช่วยในการตรวจพิสูจน์และค้นหาความจริง ด�าเนินกิจกรรม

ต่างๆ ได้แก่

1.1)  กิจกรรมส่งเสริมนิติรัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด�าเนนิคดคีวามมัน่คงของเจ้าพนกังานเกีย่วกบัพยาน

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานอื่น

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.2)  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบสถาน

ที่เกิดเหตุตามมาตรฐาน ISO 1702 และการจัดท�า

ฐานข้อมูล DNA/ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือ ใน

พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ ส�าหรบัเจ้าหน้าทีส่บืสวน

สอบสวน

1.3)  กจิกรรมเพิม่ประสทิธภิาพชดุปฏบิตักิารสอบสวนคดี

ส�าคัญ

1.4)  กจิกรรมสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิคดี

ความมั่นคง

ล�าดับที่ ประเภท จ�านวน ร้อยละ
ผลการด�าเนินการ

ยุติเรื่อง
อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ
1 สอบถามข้อมูล 2,790 41.03% 2,790 0
2 ขอความช่วยเหลือ 543 7.99% 543 0
3 ขอความเป็นธรรม 6 0.09% 6 0
4 แจ้งเบาะแส 24 0.35% 24 0
5 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 14 0.21% 14 0
6 อื่น ๆ 3,423 50.34% 3423 0

รวม 6,800 100% 6,800 0

21 ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้



ในการด�าเนินกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรม เป็นการ

พฒันาบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม ให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในกระบวนการท�าส�านวนการสอบสวนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ควบคูก่บัการพฒันาศักยภาพดา้นนติวิิทยาศาสตร์ ให้มี

ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย มุ่งเน้นในเรื่องการ

ตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจเก็บหลักฐานทาง

นิติวิทยาศาสตร์

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน�าหลักศาสนามา

แก้ปัญหาความขัดแย้ง และน�าหลักยุติธรรมสมานฉันท์ 

โดยให้คูก่รณแีละชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ

คลีค่ลายความขดัแย้ง หรอืระงบัข้อพพิาท ในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้
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3) สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการ 

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชน 

ผู้เสียหาย พยาน รวมถึงบุคคลที่ถูกจับกุม 

หรือผู้ต้องหา จ�าเลย หรือผู้ต้องขัง ที่ได้รับ

การปล่อยตวัชัว่คราว หรอืพนกังานอยัการสัง่

ไม่ฟ้อง หรอืศาลมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุยกฟ้อง 

เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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4) ส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อน จากกรณีที่ไม่ได้รับความยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องหา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมาย

พิเศษ ให้เข้าถึงกระบวนการด�าเนินคดี ทั้งทางแพ่ง และทาง

อาญา ตลอดจนการอ�านวยความเป็นธรรมของรฐัตามบทบญัญตัิ

ของกฎหมาย

5) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ความไม่สงบ ทั้งด้านทรัพย์สิน ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 

เพือ่ให้ด�ารงชพีในสงัคมได้อย่างปกตสิขุ และให้ความช่วยเหลอื

ด้านมนษุยธรรมแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตคุวามรนุแรง และ

จากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

24Check-in ปลำยด้ำมขวำน



5.  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับความเสียหายและ
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1) การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการช่วยเหลือด้าน

ร่างกาย (กรณีเสียชีวิต /กรณีบาดเจ็บ /กรณีทุพพลภาพ ) จ�านวน

ทั้งสิ้น 288 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 32,277,500 บาท และกรณีการ

ช่วยเหลอืด้านทรพัย์สนิ (ทรพัย์สนิ/บ้านเรอืน/อาคาร/ยานพาหนะ) 

จ�านวนทั้งสิ้น 169 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 22,505,548 บาท

2) ช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐ

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ 26 ราย เป็นเงนิจ�านวน

ทั้งสิ้น ๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท
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3) การช่วยเหลือเยียวยาแล้ว ตามระเบียบ กพต. กรณี

ถูกจับกุมควบคุมหรือคุมขัง หรือถูกด�าเนินคดีโดยไม่มีความผิด 

(เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป (ครั้งที่ 21-

23) มีจ�านวนทั้งสิ้น 271 ราย เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 18,702,200 

บาท 

4) การมอบเงนิช่วยเหลอืเยยีวยาแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ความไม่สงบ ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 

2555 โดยก�าหนดให้จ่ายเพิ่มเติมปีละ 100,000 บาท /ราย (กรณี

ประชาชนเสียชีวิต และทุพพลภาพ) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๘ มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,447 ราย เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 

๒๔๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท
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5) โครงการซ่อมแซมบ้านผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย ศอ.บต. ร่วมกับ 

สภากาชาดไทย (เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด) รวม 60 หลัง 

งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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6) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ด�าเนินการจัดท�าโครงการช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการ

ติดตามคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยได้ด�าเนิน

โครงการต่างๆ เช่น ด้านการส่งเสริมอาชีพ,การซ่อมแซมที่อยู่

อาศยั โครงการส่งเสรมิอาชพีแก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความไม่

สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน 

ท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบส่งผล

ให้สญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิ ขณะนีม้สีตรแีละบรุษุต้องขาดคูค่รอง 

ถึง 2,816 ราย บุตรขาดผู้อุปการะต้องเป็นเด็กพร้า 6,094 ราย 

และต้องท�าให้สูญเสียผู้น�าครอบครัวเป็นจ�านวนมาก เพื่อให้เกิด

ความสามคัคเีป็นอนัหนึง่อนัเดยีวทีจ่ะร่วมพฒันาหมูบ้่านและ เพือ่

เป็นการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยามวลชน ในการแก้ไขปัญหาใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีจงึจดัให้มโีครงการสนบัสนนุ

และให้ความช่วยเหลอืด้านคณุภาพชวีติของผูไ้ด้รบัผลกระทบ กรณี

ส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธวิาส และสงขลา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจ�านวน

ทั้งสิ้น 214 ราย เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 3,262,037 บาท
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7) โครงการสนับสนุนผู้พิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

แบดมินตันวิลแชร์ ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ศูนย์อ�านวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น�าผู้พิการจากสถานการณ์

ความไม่สงบ เข้าร่วมโครงการ “สานฝันฮีโร่” เพื่อคัดเลือกและ

ทดสอบกีฬาคนพิการ เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ การ

กีฬาแห่งประเทศ ซึ่งจากผลการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตัน มี

นักกีฬาผู้พิการจากจังหวัดยะลาผ่านการคัดเลือก จ�านวน 2 คน 

โดยทั้ง 2 คน ได้รับการฝึกซ้อมกับโค้ชผู้ฝึกสอนทีมชาติ เมื่อวันที่ 

1-10 มิถุนายน 2558 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมตัว

ส�าหรับลงแข่งขันแบดมินตันวิลแชร์ในรายการ 2nd Indonesia 

Para-badminton International ณ เมอืงโซโล ประเทศอนิโดนเีซยี 

ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2558 เพื่อให้ผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม

เกิดแรงบันดาลในการเล่นกีฬาและสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ได้

สัมผัสกับสังคมคนพิการระดับนานาชาติ ผู้พิการมีแรงบัลดาลใจ 

ที่มีกิจกรรมท�าให้เกิดการพบปะพูดคุยกับผู้พิการด้วยกัน เป็นต้น

แบบทีผ่ลกัดนัให้ผูพ้กิารรายอืน่ๆ ทีม่กัเกบ็ตวัไม่ออกจากบ้านเหน็

คณุค่าในตนเองมากขึน้ ท�าให้สขุภาพร่างกายและจติใจดขีึน้ สร้าง

สัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้พิการ ญาติ และชุมชนของผู้พิการ เกิด

การยอมรบัในครอบครวั ชมุชน สร้างให้ผูพ้กิารจากสถานการณ์ฯ 

เป็นกลุ่มผู้พิการด้านกีฬาได้ และก�าลังพลที่ปลดพิการมีขวัญ

ก�าลังใจ ต้องการกลับรับใช้ชาติอีกครั้งด้วยการเล่นกีฬา
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8) โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น

ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ท�าให้

มีความหวาดระแวง วิตกกังวล หวาดกลัว ไม่มั่นใจในชีวิตและ

ทรัพย์สิน รวมถึงวิถีการด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป สตรี เป็นหัวหน้า

ครอบครัว ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งที่ผ่าน

มาสตรีหม้ายมักจะเป็นผู้ด้อยโอกาสในการเข้าร่วมสังคม ดังนั้น 

หากสตรหีม้ายได้รบัโอกาสในการพฒันาตนเอง พฒันาทกัษะชวีติ

พฒันาภาวะความเป็นผูน้�า ตลอดจนได้รบัการส่งเสรมิให้ได้มกีาร

เรยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่เชือ่มโยงสูก่ารสร้างครอบครวัอบอุน่ โครงการ

ค่ายครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็งได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดจีากครอบครวัของผูไ้ด้รบัผลกระทบฯ ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา 

ปัตตาน ีนราธวิาส และสงขลา เนือ่งจากเป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาส

ให้สมาชกิในครอบครวั (พ่อหรอืแม่ และลกู ๒ คน) ซึง่เป็นครอบครวั

เลี้ยงเดี่ยวได้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กันภายในครอบครัว กอปรกับเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ศีล

ธรรม จรยิธรรม ให้กบับตุรของผูร้บัผลกระทบฯ ให้มคีวามกตญัญู 

เชือ่ฟังและมสีมัมาคารวะต่อพ่อแม่ให้เป็นชมุชนทีม่คีวามเข้มแขง็

ต่อไป
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จากการด�าเนนิงานด้านการอ�านวยความเป็นธรรม ศอ.บต. 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฎยะลาส�ารวจความพึงพอใจผลการ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหา จชต. ผลการส�ารวจปรากฏว่า พี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในระดับ “มาก” ดังนี้

1) สถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

ความพึงพอใจมากร้อยละ 69

2) การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการดแูลรกัษาความ

ปลอดภัยของประชาชน (ทุ่งยางแดงโดมเดล) มีความพึงพอใจ

มากร้อยละ 69.8

3) การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการด�ารงชีวิต

และการประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจมากร้อยละ 68.2

4) การสร้างความเชือ่มัน่ของประชาชนในการน�าไปสูก่าร

คลี่คลายปัญหาสถานการณ์ และการสร้างสันติสุข การอ�านวย

ความเป็นธรรม และการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบฯต่างๆ 

มีความพึงพอใจมากร้อยละ 69.2

5) การพัฒนาและแก้ปัญหาของประชาชนระดับชุมชน/

หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (คัมภีร์ 8 เล่ม) มีความ

พึงพอใจมากร้อยละ 69.4 
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การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ และต่างประเทศ ให้เข้าใจ

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ คสช. และรัฐบาล ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ประชาชน หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง แจ้งข่าวดีที่ได้ด�าเนินการและตอบปัญหา ล้างข่าวร้ายที่เกิด

ขึน้ ซึง่มเีครอืข่ายนอกภาครฐัร่วมสนบัสนนุการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมอืในการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 190 เครือข่าย 

กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ 
(เรื่องสิทธิมนุษยชน)
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1.  สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนทั้งในและต่าง
ประเทศผ่านสื่อต่างๆ

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนทั้งในและ

นอกพื้นที่ และต่างประเทศ โดย ศอ.บต. ด�าเนินการสื่อสารสร้าง

ความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ 

ดังนี้

1) การปฏบิตักิารข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ ศอ.บต. 

ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม ความเคลื่อนไหว

ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนทั้ง

ในและนอกพืน้ทีส่ามารถตดิตามข่าวสารและข่าวประสมัพนัธ์ของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ที่ www.sbpac.go.th โดยจัดเพิ่ม

ข้อความข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีก 4 ภาษา คือ ภาษายาวี 

ภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ (อารบิก) 

2) ผลิตสื่อวิทยุสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์ เพื่อเป็น

ช่องทางในการสือ่สารสร้างความเข้าใจทีด่ต่ีอกนัระหว่างหน่วยงาน

ราชการกับประชาชน โดยมีรายการวิทยุ ดังต่อไปนี้

2.1  รายการสายตรง ศอ.บต. ออกอากาศเวลา 08.01-08.10 

น. ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทยในสังกัด ส�านักประชาสัมพันธ์ 

เขต ๖ สงขลา จ�านวน 6 สถานี 

2.2  รายการซลามซือยัตรา หรือรายการ ขอความสันติ 

ออกอากาศทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 

น. ทางสถานวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวดั

ยะลา ระบบ FM 92.00 MHz
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2.3  รายการ “สายสัมพันธ์ฮัจญ์ศอ.บต.” ณ สวท.ปัตตานี เป็นแม่ข่าย

ถ่ายทอด เสียงไปยัง สวท.จชต. ๗ สถานี ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. รวมทั้งสิ้น ๘ 

ครั้ง 

2.4  รายการเลขาธิการ ศอ.บต.รายงานประชาชน ทุกวันศุกร์ เวลา 

14.30-15.00 น.

3) ผลติสือ่โทรทศัน์สร้างความเข้าใจทีด่ต่ีอกนัระหว่างหน่วยงานราชการ

กับประชาชน โดยมีรายการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้

3.1  รายการโทรทัศน์ “รอมฎอนกะรีม ประจ�าปี 2558” เพื่อส่งเสริม

บทบาทขององค์กรศาสนา นกัวชิาการศาสนา ครสูอนศาสนา ผูน้�า

จติวญิญาณ ร่วมกนัสร้างความรู ้ให้ประชาชน

ทีน่บัถอืศาสนาอสิลามทัง้ในและนอกพืน้ที่ 

มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อหลักค�าสอนของ

ศาสนาอสิลามอย่างแท้จรงิไม่ตกเป็นเครือ่ง

มอืของผูไ้ม่หวงัดแีละบดิเบอืนหลกัค�าสอน 

ได้ด�าเนนิการแพร่ภาพออกอากาศทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) 

ความยาวตอนละ 55 นาท ีจ�านวน 29 ตอน 

3.2  รายการ Kedai kopi แบณ ุ(ร้านน�า้ชาภาณ)ุ 

รูปแบบรายการสนทนา โดยมีเลขาธิการ 

ศอ.บต. เป็นผู้ร่วมรายการ ออกอากาศทุก

วันพุธ เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด

ยะลา 

3.3  รายการโทรทศัน์ สายสมัพนัธ์ฮจัญ์ศอ.บต. 

ประจ�าปี 2558 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 

ด�าเนินรายการภาษาไทยและภาษามลายู 

ตัง้แต่วนัที ่14 สงิหาคม-30 กนัยายน 2558 

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30 น.-15.00 

น. รวมทั้งสิ้น 35 ตอน หรือตลอดช่วงเทศ

กาลท�าฮัจญ์

3.4  รายการเลขาธกิาร ศอ.บต. รายงานประชาชน 

ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 10.00-10.30 

น. ทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดยะลา
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3.5  รายการสถานีคลายทุกข์ รูปแบบรายการ สนทนา 

สัมภาษณ์ (ภาษาไทย) โดยผู้ด�าเนินรายการ น�าเสนอ

การช่วยเหลือ ผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามโครงการ

คลายทุกข์ที่ต้นทางของ ศอ.บต. ตลอดจนลงพื้นที่

สมัภาษณ์ผูไ้ด้รบัการช่วยเหลอืจาก ศอ.บต. ผ่านสาย

ด่วน 1880 ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-11.00 

น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด

ยะลา

3.6  รายการสานใจสูส่นัตสิขุ (สลามตั สลาตนั) ออกอากาศ 

ทกุวนัพฤหสับด ีเวลา 10.00-10.30 น. ทางสถานวีทิยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา

3.7  รายการครอบครัวคุณธรรม รูปแบบรายการ ออก

อากาศ ทุกวนัจันทร ์เวลา 10.30-11.00 น. ทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
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3.8  รายการ Alhamdulilah ออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา 

10.30-11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดยะลา

3.9  รายการ RTMT NEWS ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 

10.30-11.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดยะลา

3.10  รายการสลาตันกีตอ ออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา 

10.00-10.30 น. ทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดยะลา

3.11  รายการห้องข่าว ศอ.บต. ออกอากาศ ทกุวนัจนัทร์ เวลา 

10.00-10.30 น. ทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดยะลา
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2. การชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ต่างประเทศในเวที
การชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ต่างประเทศในเวทีสัมมนา

นานาชาติ ศอ.บต. ต้องเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้แก่คณะบคุคลต่างๆ ได้รบัทราบข้อมลู

ที่ถูกต้อง และเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอด

ศอ.บต. ต้องเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่คณะบุคคลต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล

ที่ถูกต้อง และเป็นตัวประสานความสัมพันธ์ที่ดีแก่คณะฯ ดังนี้ 

• ให้การต้อนรบักงสลุใหญ่มาเลเซยี ประจ�าจงัหวดัสงขลา

• ต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

• ต้อนรบัคณบดแีละนกัศกึษาฝึกงานจากประเทศอนิโดนเีซยี

• ต้อนรับคณะกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจ�า จ.สงขลา

•  ต้อนรับคณะผู้สังเกตการณ์จากสถานเอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย

•  ต้อนรับคณะผู้สังเกตการณ์จากสถานเอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย

• คณะผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

• ต้อนรบัคณะผูแ้ทนยนูเิซฟ (UNICEF) ประจ�าประเทศไทย

•  ต้อนรับคณะทูตประเทศสมาชิกขององค์การความร่วม

มืออิสลาม (OIC)

• ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย

รวมทั้งการด�าเนินงานช่วยเหลือคนไทยในราชอาณาจักร

ซาอุดิอาระเบีย ด้านทะเบียนราษฎร์ให้แก่คนไทยในประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย จ�านวนประมาณ 100 คนเศษ
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จากภารกิจของ ศอ.บต. ตาม พรบ.การบริหารราชการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 9 (12) ให้ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้

ร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จดัการ

ศึกษาและพัฒนาศักยภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 

และสังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวม

ทัง้พฒันาความร่วมมอืกบัองค์กรภายในและต่างประเทศ และโลก

มสุลมิในการขยายโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนในพืน้ทีด้่วยการ

จัดท�ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

1.  โครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงานโครงการสนับสนุน
ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จ
พระเทพฯ

ศอ.บต. ได้ด�าเนินการโครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

โครงการสนบัสนนุด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม

นักเรียนให้ปลอดจากภาวะ ทุพโภชนาการ ในโรงเรียนพระบรม

ราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมี
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การพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยให้คล่องเพื่อน�าสู่

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีนทีมุ่ง่เน้นการมสีขุภาวะดเีลศิ เพือ่เป็นการดแูลนกัเรยีนให้

มสีุขภาพดขีึ้นปลอดจากภาวะทพุโภชนาการของโรงเรยีนในเครอื

ข่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 46 โรง

2) อบรมการพฒันาคณุภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย หลกัสตูร

การพัฒนาทักษะภาษาส�าหรับครูปฐมวัย ของโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

3) การรบัมอบตูย้าและเวชภณัฑ์จากสภากาชาดไทยตาม

โครงการพัฒนาความพร้อมด้านยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับโรงเรียน

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4) สนบัสนนุสือ่การเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาการ

ศึกษาภาษาไทยในโรงเรียนตามโครงการพระราชด�าริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน 46 โรง
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2.  ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

อดุมสูโ่รงเรยีนเครอืข่ายในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ จ�านวน 25 ศนูย์

3) การจัดสนามสอบกลาง (Pre O-Net) ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนของรัฐและเอกชนในพื้นที่ 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยได้จดัโครงการการจดัสนามสอบกลาง 

(Pre-O-Net) ณ ศนูย์สอบประจ�าแต่ละโรงเรยีนของนกัเรยีนระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งของรัฐและเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�าแนกตามแต่ละสังกัดรวมทั้งสิ้น 195 โรงเรียน 

รวมทั้งสิ้น 19,447 คน

ศอ.บต. ด�าเนนิการพฒันาคณุภาพการศกึษา และยกระดบั

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้

1) ศอบต ระดับ O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนขยาย

โอกาสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา

ปีที่ 6 จ�านวน 4,840 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จ�านวน 4,477 คนโดยจัดตั้งศูนย์ติวเตอร์ จ�านวน 46 ศูนย์ 

2) ศอ.บต.ด�าเนนิการจดัตวิฟร ีสรปุเข้ม ครัง้ที ่11 step up 

ขยับฝันแบ่งปัน ชายแดนภาคใต้ จ�านวนกว่า ๒๐,๐๐๐ คน เพื่อ

เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน

เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ 

(O-Net) และ GAT-PAT เพื่อการสอบ Admission เข้าสู่การศึกษา

ในมหาวทิยาลยั โดยจะมกีารส่งสญัญาณภาพและเสยีงผ่านระบบ

วิดีโอคอนเฟอเรนส์ (Video-Conferences) จากโรงเรียนเตรียม
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4) การจดัการศกึษาในพืน้ทีเ่ป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา 

โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

เพือ่เป็นการส่งเสรมิและพฒันาการจดัการศกึษาทีส่อดคล้อง

กับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพการ

จัดการศึกษาของตาดีกา ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

โดยให้การรับรองตาดีกาที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�า

มัสยิด (ตาดีกา) ภายใต้แนวความคิด ตาดีกา การันตี เพื่อส่ง

เสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของตาดีกาทั้ง ๒,๐๗๑ แห่ง ให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่และยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐาน ด้วย

จังหวัด ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ รวม
นราธิวาส 44 583 627

ปัตตานี 76 553 629

ยะลา 46 381 427

สตูล 55 146 201

สงขลา (4 อ�าเภอ) 84 103 187

รวม 305 1,766 2,071

การเยี่ยมเยียนศูนย์ตาดีกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับรองคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานของ “ตาดีกา การันตี และให้โล่ประกาศ

เกียรติคุณ เพื่อยกระดับให้เป็นตาดีกาต้นแบบตามระดับขนาด

ของตาดีกา ซึ่งประกอบด้วย ขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่เพื่อ

เป็นต่อยอดในการพัฒนาต่อไป ศอ.บต.ได้ให้การรับรองตาดีกาที่

มีความพร้อมในด้านต่างๆ คือ ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 

ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมผู้เรียน และด้านความสัมพันธ์ชุมชนโดยมีกลุ่มเป้า

หมายตาดกีาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จ�านวน 2,071 แห่ง ประกอบด้วย
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3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาใน

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน 

32 โรงเรียน ด�าเนินการเร่งด่วนเพื่อเป็นการน�าร่องในสถานศึกษา 

๓๒ แห่ง ประกอบไปด้วย ๖ ประเด็น คือ การเสริมสร้างความ

เข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน การสนับสนุนมิติทางกายภาพ การส่ง

เสริมและสนับสนุนโรงเรียนสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในการจัดติวเตอร์ การสอน

เสริมเติมความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูผู้สอน อุสตาซ และ

นกัเรยีน และการเปิดโลกทศัน์ครแูละนกัเรยีนภายใต้พหวุฒันธรรม 

หรือการจัดระบบองค์ความรู้กระบวนการสันติวิธี ในสถานศึกษา

เพื่อสร้างสันติสุข

2) โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 22 และ รุ่นที่ 23 

ประจ�าปีงบประมาณ 2558 เพือ่ให้เยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้ มีประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน

กรงุเทพมหานคร และจงัหวดัใกล้เคยีงเรยีนรูส้งัคมพหวุฒันธรรม 

เยาวชนเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 240 คน การด�าเนินงาน รวม

พล 10 ปี เยาวชนโครงการสานใจไทยสูใ่จใต้ เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 

2558 ทีห่อประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา มหาวทิยาลยัราชภฏั

สงขลา ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

และรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดงานรวมพล 10 ปี โดยมีพลเอกสุร

ยทุธ์ จลุานนท์ ประธานคณะกรรมการด�าเนนิโครงการฯ ครอบครวั

อุปถัมภ์และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คนเข้าร่วมใน

ครั้งนี้
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4.  การส่งเสริม สนับสนุน อ�านวยความสะดวก และแก้ ไข
ปัญหาแก่คนไทยในจังหวัด

ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส จัดอ�านวยความสะดวก

ไปประกอบพิธีฮัจญ์ (เที่ยวไป) ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ในวัน

ที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมายผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวน ๑,๑๕๕ คน บินตรงไปยังท่า

อากาศยานเมอืงมะดนีะห์ ประเทศซาอดุอิาระเบยี รวม ๔ เทีย่วบนิ 

5. โครงการ รอมฎอนสันติสุข สู่ชายแดน
ศอ.บต. ได้บูรณาการการท�างานร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 

4 สน. จัดกิจกรรม รอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ภายใต้

ค�าขวัญ “รอมฎอนสันติสุข” เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาค

ราชการ ภาคประชาชน และผู้น�าศาสนาในการปฏิบัติศาสนกิจ

ในช่วงเดอืนรอมฏอน ประจ�าปี 2558 โดยเน้นการเสรมิสร้างความ

เข้าใจในการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม ซึง่มกีจิกรรมส�าคญัๆ 

เช่น การสนบัสนนุอทิผลมัข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่พีน้่องประชาชน 

เรือนจ�า และภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมการละศีลอด 

สนับสนุนกิจกรรมการละหมาดตะรอเวียะห์ แจกจ่ายอินทผลัม

ตามเส้นทางสัญจรต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม เอียะติกาฟ จัด

รายการวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของพี่น้อง

ประชาชน เป็นต้น 
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6.  กิจกรรมวัดท�าบุญในวันพระปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ใน
หลักศีลธรรม โดย ศอ.บต. พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 

ศอ.บต. พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วม

กันปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิ

กชนและเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาส

ปฏิบัติศาสนกิจที่ตนนับถือ เพื่อเชิญชวนชาวพุทธหันมาเข้าวัด

ท�าบุญ ปฏิบัติศาสนกิจทางพุทธศาสนา
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จากการบรูณาการของ ศอ.บต. กบัหน่วยงานด้านเศรษฐกจิ

ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ อาทิ การขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ ส�าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 การพัฒนาคุณภาพ

ชวีติระดบัหมูบ้่าน(พนม.) การแก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิในเขตอทุยาน

แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี การซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านที่ช�ารุดโดย

ใช้ส่วนผสมยางพารา การจดัจ�าหน่ายสนิค้าของดชีายแดนใต้ การ

จดังานกระตุน้เศรษฐกจิชายแดนใต้ การส่งเสรมิผูป้ระกอบการรุน่

ใหม่ การส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้การแก้ไขและพฒันานคิม

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตาน ีและวสิาหกิจชุมชน ตลอดจน

การแก้ไขปัญหาราคายางพาราและไม้ผลตกต�่า ท�าให้ดัชนีความ

เชื่อมั่นของประชาชนด้านการค้าและการลงทุน ในห้วง 11 เดือน 

(พฤศจิกายน 2557 – ตุลาคม 2558) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44 เมื่อ

เทยีบกบัห้วงเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆ ดงันี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับ 
หมู่บ้าน

ศอ.บต. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย 

1,970 หมู่บ้านๆ ละ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

เป็นเงิน 236,400,000 บาท (สองร้อยสามสิบหกล้านสี่แสนบาท

ถ้วน) ใน 37 อ�าเภอ ของ 3 จังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี และ

ยะลา) และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และ

สะบ้าย้อย) ให้หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดท�า

เวทีประชาคมโดยน�าแผนความต้องการพัฒนาตามศักยภาพของ

พื้นที่ระดับจังหวัด (มหาภาค) และความต้องการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ตามแผนชุมชนหมู่บ้าน (จุลภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ซึง่คณะท�างานขบัเคลือ่นนโยบายการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ (คปต.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยก�าหนดโครงการ/

กจิกรรมทางเลอืก และเงือ่นไข

ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ และ

มผีูน้�าสีเ่สาหลกัประกอบด้วย 

1) ผูใ้หญ่บ้าน 2) ผูแ้ทนสมาชกิ 

อบต. 3) ผู้น�าศาสนา และ 4) 

ปราชญ์ชาวบ้าน ในหมู่บ้าน

นั้น เป็นผู้ลงนามร่วมกัน

กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ 
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2. โครงการแก้ ไขปัญหาที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-
สุไหงปาดี

การแก้ไขปัญหาของชาวบ้านทีเ่ดอืดร้อน กว่า 89 หมูบ้่าน 

ในพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส 7 อ�าเภอ จงัหวดัปัตตาน ี1 อ�าเภอ จงัหวดั

ยะลา 1 อ�าเภอ เนื่องจากเขตอุทยานฯ ทับซ้อนที่ดินท�ากินของ

ราษฎร ส่งผลให้ราษฎรเดือดร้อนกว่า 20,926 ราย 23,015 แปลง 

เนื้อที่ 127,612 ไร่ เพราะไม่สามารถตัดโค่นต้นยางพาราที่หมด

อายุ เพื่อปลูกใหม่ทดแทน หรือขอรับทุนจากกองทุนสงเคราะห์

การท�าสวนยางของทางราชการได้ เป็นข้อเรยีกร้องจากประชาชน 

นับแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นปัญหามาแทบทุกรัฐบาล จนเมื่อรัฐบาล     

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ ศอ.บต.เร่งรัดแก้ไข โดยให้

ด�าเนนิการตรวจสอบแนวเขตทีช่ดัเจนตามระยะเวลาทีค่รอบครอง

และได้ออกเอกสารสทิธ ิและเสนอขอความเหน็ชอบในการให้สทิธิ

ท�าประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ และในส่วนพื้นที่นอกเขตอุทยาน

และป่าสงวน ก็สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ถือว่าปัญหาข้อเรียก

ร้องดงักล่าวได้รบัการแก้ไขส�าเรจ็แล้ว ขณะนีช้าวบ้านสามารถตดั

ต้นยางพารา สามารถพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับเขต

อทุยานแห่งชาตบิโูด-สไุหงปาดอีกีด้วย โดยเร่งรดัให้จดัท�าแล้ว

เสร็จในเวลา 2 ปี จากระยะเวลา 10 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับ ศูนย์

อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  

ได้ท�าการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั

การแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตอทุยานแห่งชา

ติบูโด - สุไหงปาดี รวม 9 อ�าเภอ 25 ต�าบล 90 

หมู่บ้าน จ�านวนหมู่บ้านละ 20 ตัวอย่าง รวม 1,800 

ตวัอย่างสรปุผลได้ดงันี ้ผูต้อบแบบสอบถาม จ�านวน 

1,800 คน ใน 90 หมู่บ้าน  ของ 25 ต�าบล 9 อ�าเภอ 

ในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติบูโด– สุไหงปาดี ตอบ

ว่ามคีวามเชือ่มัน่ต่อการแก้ไขปัญหาอทุยานแห่งชาติ 

บูโด-สุไหงปาดีของทางราชการ ในระดับมาก คิด

เป็นร้อยละ 51.94 รวมทัง้มคีวามเชือ่มัน่ว่า ประชาชน

จะร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐัในการแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในเขต
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3. โครงการบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้ยัง่ยนืและแก้ไขปัญหาการว่างงานศอ.บต.ร่วมกบับรษิทั

ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั ลงนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU) โครงการ

จ�าหน่ายสนิค้าฮาลาลชายแดนใต้ เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้า 

หวงัสร้างรายได้ให้กบัผูป้ระกอบการในพืน้ที ่ในปี 2558 ศอ.บต.ได้

จัดท�าชั้นวางสินค้าเพิ่มขึ้น ขยายจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 

เพิม่เป็น 7 จงัหวดัภาคใต้ตอนบน เพือ่ให้ครอบคลมุทัง้ 14 จงัหวดั

ภาคใต้ และได้เพิ่มจุดจ�าหน่าย ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ในเขต

กรุงเทพมหานครอีก 4 แห่ง รวมขณะนี้สินค้าฮาลาลชายแดนใต้ 

มีจ�าหน่าย ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ทั้งสิ้น 30 แห่ง 38 ผลิตภัณฑ์
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4. การแก้ ไขปัญหาและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาลจังหวัดปัตตานี

ศอ.บต. ได้ก�าหนดแนวทางพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และ

วางกรอบพัฒนานิคมฯ โดย ศอ.บต. ร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ในการเข้าไปพัฒนานิคมฯ เพื่อสร้าง

งาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสัญลักษณ์ฮาลาลให้เกิดขึ้นใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1) กิจกรรม Big Cleaning Day นิคมอุตสาหกรรมอาหาร

ฮาลาล จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ นิคม

อตุสาหกรรมอาหารฮาลาล จงัหวดัปัตตาน ีเพือ่ให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

48Check-in ปลำยด้ำมขวำน



5. โครงการส่งเสรมิการตลาดสนิค้าฮาลาล จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

ศอ.บต.ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ลงนามบันทึก

ความร่วมมือ (MOU) โครงการจ�าหน่ายสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ 

เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า หวังสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบ

การในพืน้ที ่ในปี 2558 ศอ.บต.ได้จดัท�าชัน้วางสนิค้าเพิม่ขึน้ ขยาย

จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพิ่มเป็น 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และได้เพิ่มจุดจ�าหน่าย 

ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานครอีก 4 แห่ง รวมขณะ

นี้สินค้าฮาลาลชายแดนใต้ มีจ�าหน่าย ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ทั้งสิ้น 

30 แห่ง 38 ผลิตภัณฑ์
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6. โครงการจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ 
ศอ.บต.

1) การจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ 

ศอ.บต. ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน�าผลิตภัณฑ์ของผู้

ประกอบการ ผู้ได้รับผลกระทบจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไป

จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าในพื้นที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

โดยภายในประเทศด�าเนินการ 4 ครั้ง ดังนี้

1) จัดแสดงครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-17 

ธันวาคม 2558  ยอดจ�าหน่าย 8,495,802 บาท

2) จัดแสดงครั้งที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-

25 ธันวาคม 2558 ยอดจ�าหน่าย 4,758,655 บาท

3) จัดแสดงครั้งที่ 3 จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 3-9 

มิถุนายน 2558 ยอด จ�าหน่าย 7,782,583 บาท

4) จัดแสดงครั้งที่ 4 จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 12-18 

มิถุนายน 2558 ยอดจ�าหน่าย 4,907,240 บาท

การด�าเนนิการจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าของดชีายแดน

ใต้ ณ ประเทศมาเลเซีย จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

1) จัดแสดงครั้งที่ 1 รัฐปีนัง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2558-1 มีนาคม 2558 ยอดจ�าหน่าย 1,052,440 บาท

2) จดัแสดงครัง้ที ่2 รฐัตรงักาน ูระหว่างวนัที ่9-15 มนีาคม 

2558 ยอดจ�าหน่าย 11,236,110 บาท

3) จัดแสดงครั้งที่ 3 รัฐกลันตัน ระหว่างวันที่ 25-31 

มีนาคม 2558 ยอดจ�าหน่าย 11,292,070 รวม 23,580,620 บาท

2) งานรวมพลคนออนไลน์ของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. 

ประจ�าปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2558   ณ ห้าง

สรรพสินค้าเซ็ลทรัลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จ�านวน 100 ราย  เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการอบรมพัฒนา

ความรู้ด้านสื่อออนไลน์ในการจ�าหน่ายสินค้า ที่ ศอ.บต. ได้จัด

อบรมให้กบัผูป้ระกอบการและผูไ้ด้รบัผลกระทบฯ โดยให้มโีอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจ�าหน่ายสินค้าผ่านสื่อ

ออนไลน์ พร้อมกับมีการออกบูธจ�าหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ 

ได้ยอดจ�าหน่าย 3 วัน  ทั้งสิ้น 8,507,240 บาท
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7. โครงการสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราวิสาหกิจ 2 แห่ง 
ชุมชน

โรงงานแปรรปูยางพาราวสิาหกจิชมุชน 2 แห่ง คอืโรงงาน

แปรรปูวสิาหกจิชมุชน ต�าบลตาช ีอ�าเภอยะหา จงัหวดัยะลา และ

โรงงานแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ต�าบลถ�้าทะลุ อ�าเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา รวมงบประมาณ 49,048,800บาท และ ศอ.บต. ได้

ด�าเนินการมอบ Model รูปแบบโรงงานแปรรูปยางพาราให้กับวิ

สหกิจชุมชน ต�าบลตาชี อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงงาน

แปรรูปวิสาหกิจชุมชน ต�าบลถ�า้ทะลุ อ�าเภอบันนังสตา จังหวัด

ยะลา เพื่อเป็นต้นแบบแก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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8. โครงการฝึกอาชีพพระราชทาน จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที ่รฐัสภา ร่วมกบั กองทพับก จดัท�าโครงการก่อสร้าง

อาคารโรงฝึกอาชพีให้กบัโรงเรยีน ราชประชานเุคราะห์ ๓๙ (จงัหวดั

นราธิวาส) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔o (จังหวัดปัตตานี) 

และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ (จังหวัดยะลา) โดยมอบให้

กองทพับกเป็นผูร้บัผดิชอบการก่อสร้างและได้รบัการสนบัสนนุงบ

ประมาณรายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฝึกอาชีพ จากมูลนิธิราช

ประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�าหรับศูนย์ฝึกอาชีพ

พระราชทานทั้ง ๓ แห่ง เพื่อด�าเนินการฝึกอาชีพให้กับเยาวชน 

และประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ การฝึกอาชพีใน รุน่ที ่1 กลุม่เป้าหมาย

จากโครงการพาคนกลับบ้านของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. หลักสูตร

การฝึกวิชาชีพ จ�านวน ๓ สาขาอาชีพ คือช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้า 

และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ สาขาละ ๒๕ คน/จังหวัด รวม  

3 จังหวัด รวมจ�านวน 225 คน บัดนี้ มีนักเรียนจบหลักสูตรแล้ว 

184 คน ได้งานในสถานประกอบการแลว้ 61 คน ทีเ่หลอืประกอบ

ธุรกิจและอาชีพเกษตรกร ปี 2558 ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น  

178 คน
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9. โครงการเติมเต็มความสุขผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ

โครงการเติมเต็มความสุขผู้ป่วยติดเตียงจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ มีแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วย

ติดเตียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดูและผู้ป่วยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยการรับบริจาคเตียงและที่นอนลมจากผู้มีจิตศรัทธา

ทัง้ประเทศ   ผลการด�าเนนิงาน ศอ.บต. ได้รบับรจิาคเตยีง จ�านวน 

105 เตียง ได้แจกเตียงให้กับผู้ป่วย ดังนี้ • อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา 28 เตียง

• อ�าเภอไม้แก่น อ�าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 39 

เตียง

• อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 28 เตียง
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10. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ๑ สนาม ๑ 
ต�าบล 

โครงการก่อสร้างสนามกฬีาฟตุซอล ๑ สนาม ๑ ต�าบล 

(พืน้สนามผลติจากยางพารา) ศอ.บต. ได้รบัการจดัสรร จ�านวน 

๕๐ สนาม งบประมาณ ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบแปดล้าน

บาทถ้วน) (สนามละ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท) ด�าเนินการก่อสร้าง

ในพื้นที่ต�าบลต่างๆ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนา

ทกัษะกฬีาฟตุซอล และสนามกฬีาทีไ่ด้

มาตรฐาน และน�านวัตกรรมที่ได้จาก

งานวิจัยมาผลิตเป็นพื้นสนามจาก

ยางพารา ซึง่เป็นการช่วยเหลอืชาวสวน

ยางพารา ด้านราคาได้เป็นอย่างดี
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กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย

1. โครงการองค์กรใสสะอาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศอ.บต. ได้ด�าเนนิการโครงการ “องค์กรใสสะอาดจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้” เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืของหน่วยงานรฐัให้กบั

ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ มกีลุม่เป้าหมาย ซึง่เป็น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่ ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล มีจ�านวน 52 แห่ง 

 1.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดเลก็ ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต�าบล จ�านวน 215 แห่ง รวมทั้งสิ้น 275 แห่ง

ผลการด�าเนินงาน ได้ อปท. ขนาดใหญ่ ประเภทรางวัล 

ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 1 รางวัล และ อปท. ขนาดเล็ก 

ประเภทรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 1 รางวัล และ

ประเภทรางวัล ชมเชย 8 รางวัล ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จะมีเงินรางวัล จ�านวน 1,000,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 

จ�านวน 500,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณส�าหรับสนับสนุนการ

ด�าเนนิโครงการเพือ่การพฒันาพืน้ทีแ่ละคณุภาพชวีติของประชาชน

ตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีท่ีร่บัผดิ

ชอบ เช่น การก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนน และสร้างศาลาที่พัก

ของประชาชน
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3.  โครงการบรูณาการระดบัปฏบิตักิารของ ผูบ้งัคบัหน่วย
ทีมสันติสุขระดับอ�าเภอ (สามสหาย)

ศอ.บต. ได้ด�าเนนิการระหว่างวนัที ่8-9 มถินุายน 2558 

ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่ม

เป้าหมาย จ�านวน 115 คน วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการ

ปฏบิตังิานในระดบัพืน้ทีใ่ห้เป็นเอกภาพ ปรบัทศิทางการท�างาน

ด้านความมัน่คงให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์และเพือ่แลกเปลีย่น

ข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ 

ศอ.บต. ด�าเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรีในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบวุฒิบัตรและเข็มกลัดเชิดชู

เกียรติ ให้กับสตรีในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประกอบด้วยจงัหวดัยะลา จ�านวน ๕๘ คน จงัหวดัปัตตานี 

๑๑๕ คน จังหวัดนราธิวาส จ�านวน ๗๗ คน  จังหวัดสง

ขา ๔ อ�าเภอ (เทพา  จะนะ  นาทวี สะบ้าย้อย) จ�านวน 

๔๐ คน จังหวัดสตูล จ�านวน ๓๖ คน รวมทั้งสิ้น ๓๒๖ 

คน โดยทั้งหมดผ่านการคัดเลือก จากส�านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีคุณสมบัติโดด

เด่น อันประกอบด้วย ๑) ความเสียสละ ๒) ความมีจิตอาสา 

๓) การมีสภาวะผู้น�า 
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5. โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “วทิยากรเสรมิสร้างสนัตสิขุ” 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ได้ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“วิทยากรเสริมสร้างสันติสุข” จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี 

2558  จ�านวน 3,700 คน เพื่อสร้างการเรียนรู้กระบวนการเทคนิค

การท�างานเป็นทีม พัฒนาทีมงานยุคใหม่ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย 

สามารถสร้างทีมและเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติสุขใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ร่วมด�าเนนิการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องปฐมนเิทศ

ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน 1,000 คน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ

เสรมิสร้างสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่พฒันาประสทิธภิาพ

ข้าราชการให้มคีวามรูค้วามเข้าใจยทุธศาสตร์ นโยบายข้อเทจ็จรงิ

เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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6. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในการขบัเคลือ่นนโยบายการแก้ไขปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

ศอ.บต. ได้ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือ

ข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�าปี 2558 จ�านวน 336 

คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวนโยบายของรัฐบาลและ

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ในห้วงทีผ่่านมา ศอ.บต. ได้สนบัสนนุงานพดูคยุเพือ่สนัตสิขุ

ระดับพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยการสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสม และเอื้อต่อกระบวนการสร้างความเข้าใจและการ

ประสานความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งในพืน้ที ่ผ่าน

กิจกรรมสานเสวนาที่มีเป้าหมายพัฒนาความร่วมมือ   ในระดับ

หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความปรองดอง สามัคคี 

และสันติสุข

1. โครงการเวทีการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องเปิดคมความคิด
เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ได้ด�าเนินการจัดเวทีการปฏิรูปประเทศไทยเรื่อง

เปิดคมความคิดเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ร่วมกับ 

กอ.รมน. ภาค 4 สน. และคณะอนุกรรมาธิการ ขับเคลื่อนเยาวชน

เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและจัดท�ารัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดี

กว่าในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาการปฏิรูปแห่ง

ชาติ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเยาวชนทุก

เชื่อชาติ ศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1) ครั้งที่ 1 จัดเวทีการปฏิรูปประเทศไทย เรื่อง “เปิดคม

ความคิดเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ภาค 4 สน. ค่ายสิริน

ธร ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อสนับสนุนการ

จดัเวทสีาธารณะเพือ่สะท้อนมมุมองและความคดิเหน็ของเยาวชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิรูปประเทศไทย มีผู้เข้า

ร่วมประชุม 200 คน 
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2. พบปะผูบ้รหิารมสัยดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบ
แนวทางเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

ศอ.บต. พบปะผูบ้รหิารมสัยดิในจงัหวดัสงขลา พร้อมมอบ

แนวทางเสรมิสร้างสนัตสิขุในพืน้ที ่ณ ห้องประชมุ ส�านกังานคณะ

กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดสงขลา 

3. โครงการส่งเสรมิกระบวนการท�างานกลุม่เป้าหมายสมาชกิ
ผู้ร่วมสร้างสันติสุข

ศอ.บต. ได้ด�าเนินการจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการ

ท�างานกลุ่มเป้าหมายสมาชิกผู้ร่วมสร้างสันติสุข (โครงการพาคน

กลับบ้าน) สนับสนุนการด�าเนินโครงการพาคนกลับบ้านของกอง

2. ร่วมกบั กอ.รมน. จดัเวทรีะดบัจงัหวดั โดม ฉก.จงัหวดั/

อ�าเภอและ ศปก. ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ

สะท้อนปัญหาโครงการพาคนกลับบ้าน

3. ด�าเนินการสร้างกลุ่มอาชีพในพื้นที่เป้าหมายน�าร่องโค

รงการฯ จ�านวน 6 พื้น

อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีการ

ด�าเนินกาที่ส�าคัญ 

1. ร่วมชี้แจงและท�าความเข้าใจกับส่วนราชการในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ร่วมกนัของ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ในการ

ด�าเนินโครงการพาคนกลับบ้าน โดยเป็นการประชุมร่วมกับเจ้า

หน้าที่ ศปก.อ�าเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมด้วย 

ประชาชนทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูของโครงการพาคนกลบับ้านและเครอื

ญาติของกลุ่มที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 

200 ราย ในแต่ละครั้งของการด�าเนินการ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง  

(ไม่น้อยกว่า 1,200 ราย)
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2558 หนึ่งปีที่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา

1. ผลการส�ารวจความพึงพอใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็น

ของพีน้่องประชาชนต่อการแก้ไขปัญหา และพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล และ

การด�าเนนิงานของศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

“SUARA POLL (ซูวารอ โพสล์) เสียงสะท้อนชายแดนใต้”             

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ 37 อ�าเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธวิาส และจงัหวดัสงขลา 4 อ�าเภอ (อ�าเภอเทพา, นาทว,ี จะนะ 

และสะบ้าย้อย) ปรากฏผลการส�ารวจ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนรอบ 4 เดือน 

(มิถุนายน - กันยายน 2557) ซึ่งอยู่ในช่วงการบริหารประเทศของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้ประชากรตัวอย่าง 1,850 

ตัวอย่าง ปรากฏผล ๑) ประชาชนมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ความ

ไม่สงบ ลดลง โดยร้อยละ 78 ตอบว่า มีความมั่นใจในด้านความ

ปลอดภัยมากขึ้นเหตุการณ์ลดลงจริง ๒) ประชาชนวางใจใน

แนวทางของ คสช.  โดยร้อยละ 72 ตอบ มั่นใจว่า คสช. มาถูก

ทาง และ๓) เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของทหาร ต�ารวจ และ   

พลเรือนเกิดเอกภาพ โดยร้อยละ 86 มั่นใจในบทบาทของศูนย์

ปฏิบัติการอ�าเภอ (ศปก.อ�าเภอ) ที่ร่วมบูรณาการปฏิบัติในพื้นที่

ในเกิดเอกภาพ

ครั้งที่ ๒ ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน ช่วงไตรมาส

ของปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ใช้ประชากรตัวอย่าง 1,850 ตัวอย่าง 

เพือ่ประเมนิซ�้ายนืยนัความเชือ่มัน่ของประชาชนในครัง้แรก ซึง่อยู่

ในช่วงการบริหารประเทศของรัฐบาล ปรากฏว่า ๑) ประชาชน

พอใจในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเพิม่ขีน้จากเดมิ ร้อยละ 36.19 

2) ประชาชนเชือ่มัน่วางใจในแนวทางของรฐับาล ท�าให้เกดิสนัตสิขุ

ได้ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 44.78 และ ๓) เชื่อมั่นว่าศูนย์ปฏิบัติ

การอ�าเภอ (ศปก. อ�าเภอ) มีการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ เพิ่ม

ขึน้จากเดมิร้อยละ 38.67 รวมทัง้ประชาชนพอใจในการปฏบิตักิาร

ของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

ต�าบล หมู่บ้านตนเอง

จากผลการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนดงักล่าว เป็น

หลกัฐานเชงิประจกัษ์ยนืยนัพฒันาการเชงิบวก ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคสช. รัฐบาล และศูนย์

อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีมุ่ง่เน้นให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในทุกมิติ และสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ

งานของหน่วยงานภาครฐั ท�าให้ประชาชนเชือ่มัน่วางใจ ในแนวทาง

เสริมสร้างสันติสุข และพูดโดยทั่วกันว่า “ชายแดนภาคใต้วันนี้ดี

ขึ้นแล้ว”
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2. สรุปความพึงพอใจของพี่น้องประชาชน
1) ผลประเมินจากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง 1 ปี คสช. กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย  SUARA 

POLL เสียงสะท้อนชายแดนใต้ ัยและพฒันาชายแดนใต้ มหาวทิยาลยัราชภฎัยะลา ได้ส�ารวจความเหน็ประชาชนในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา จ�านวน 5,045 หน่วยตัวอย่าง ปรากฏผลดังนี้

1.1) ประชาชนรู้จัก คสช. ร้อยละ 99.44

62Check-in ปลำยด้ำมขวำน



2) ความพึงพอใจการท�างานของ คสช. ด้านต่างๆในภาพรวม 

2.1) การสร้างความปรองดอง มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 74

2.2) การแก้ปัญหาประเทศ มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 72

2.3) การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 69.8
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3. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของศูนย์อ�านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท�าโดยส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ก�าหนดให้ส่วนราชการด�าเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวม

ของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการ โดย

ส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด

สามารถ เพิ่มผลงาน โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือสามารถ

ด�าเนินการตามแผนลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ ส่วนราชการจะได้

รับจัดสรรเงินรางวัล เพื่อน�าไปจัดสรรในส่วนราชการ

ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ได้ด�าเนินการเจรจาข้อตกลง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 โดยส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ ผลการตรวจ ปรากฏว่า ผลคะแนนการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ผลการ

ประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.8 จาก 5 คะแนน
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน
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ะ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ
1 2 3 4 5
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น�้า
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ัก

มิติภายนอก 70 4.928

การประเมินประสิทธิผล 70 4.928

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง

ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงตัวชี้วัด

ระหว่างกระทรวง และตัวชี้วัด

ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย

ร่วมกัน (Joint KPI)

70 4.928

1.1 ระดับความส�าเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ กลุ ่ม

เป้าหมาย (ผู้ได้รับผลกระทบจาก

ความไม่สงบ)

ระดับ 20 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5 1.053

 1.2 ร้อยละของข้อร้องเรียนการ

ละเมิดของเจ ้าหน้าที่ของรัฐที่  

สามารถหาข้อยุติได้

20 5

1.2.1 ร ้อยละของข้อร ้อง

เรียนการละเมิดของเจ ้า

หน้าที่รัฐ คงค้างที่สามารถ

หาข้อยุติได้ 

ร้อยละ 10 72 79 86 93 100 100 5 0.526

ตารางคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
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1.2.2 ร ้อยละของข้อร ้อง

เรียนการละเมิดของเจ ้า

หน้าที่รัฐที่ เกิดขึ้นใหม่ใน

ปี2557 ที่สามารถหาข้อยุติ

ได้

ระดับ 10 72 79 86 93 100 100 5 0.526

1.3 ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการ

ค ้าและการลงทุน 3 จั งหวัด 

ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส) 

ร้อยละ 15 27.54 32.54 37.54 42.54 47.54 45.858 4.664 0.736

1.4 จ�านวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์

การประเมินของ ศูนย์อ�านวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาค

ใต้  

ระดับ 15 90 95 100 800 1000 1,424 5 0.790

 ด้านการประเมินคุณภาพ 0 0

 2 .  คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร

ประชาชน ( Se r v i ce Leve l 

Agreement: SLA) (ไม่มีตัวชี้วัด

นี้น�าน�้าหนักไปไว้ที่ ตัวชี้วัดที่ 1)

ระดับ 0 - - - - - - - -
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
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มิติภายใน 25 3.783

ด้านการประเมินประสิทธิภาพ 15 4.054

 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 2.561

3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 2.5 70 73 76 79 82 54.508 1 0.026

3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม
ร้อยละ 2.5 87 89 91 93 95 93.242 4.121 0.108

 4. การประหยัดพลังงาน ระดับ 0

4.1 ด้านไฟฟ้า ระดับ 0 - - - **

4.2 ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง ระดับ 0 - - - **

 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ
ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.8 4.8 0.505

การพัฒนาองค์การ 10 3.378

 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 5 3

6.1 ระดับความส�าเร็จของการ

จัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญ 

ขององค์การ

ระดับ 1 1 2 3 4 5 3 3 0.032

 6.2 ระดับความส�าเร็จของการ

พัฒนาองค์การ
ระดับ 4 1 2 3 4 5 3 3 0.126

 7  ระดับความส�า เร็จของการ

ด�าเนินโครงการสร้างความ โปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ 

5 3.755
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
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7.1 ระดับความส�าเร็จในการจัด

ท�าแผนสร้างความโปร ่งใสใน 

การปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 1.5 50 60 70 80 90 88.5 4.85 0.077

7.2 ระดับความส�าเร็จในการ

ด�าเนินการตามแผนสร้างความ  

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 1.5 1 2 3 4 5 1 1 0.016

7.3. ผลการส�ารวจความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการ
ร้อยละ 2 65 70 75 80 85 88.528 5 0.105

 น�้าหนักรวม 95   ค่าคะแนนที่ได้ 4.627

คะแนนที่ได้ 4.627
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