
 

 

ผลการด าเนินงานของ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ศอ.บต. ของทุกคน จริงใจ เพื่อบ้านเมือง 
สายด่วนอุ่นใจ 1880 

 



สารบัญ 

 

 เรื่อง        หนา 

บทสรุปผูบริหาร ก 
ผลการดําเนินงานของ ศอ.บต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

1. กลุมงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1 
2. กลุมงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 10 
3. กลุมงานสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ/เร่ืองสิทธิมนุษยชน 22 
4. กลุมงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 25 
5. กลุมงานพัฒนาตามศักยภาพพืน้ที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 35 
6. กลุมงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและขับเคล่ือนนโยบาย 49 
7. กลุมงานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 58 

 

 



บทสรุปผูบริหาร 

 การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 กฎหมายบัญญัติใหกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอ่ืนของรัฐนํานโยบาย              
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติจัดทําเสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ และรัฐสภารับทราบ ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต  เรียกโดยยอวา “ศอ.บต.” เปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่
จัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว และจัดทําแผนปฏิบัติ 
การที่จะดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามยุทธศาสตร และกําหนดให ศอ.บต. เสนอแนะ               
และบูรณาการ แผนงานและโครงการในดานการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอ่ืนของรัฐ               
ที่ดําเนินการในจังหวัดชายเดนภาคใตใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกํากับเรงรัด และติดตามการปฏิบัติงาน
ของรัฐฝายพลเรือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
 

 นอกจากนี้ยังมีอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ และอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน รวมทั้ง
ตรวจสอบและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเจาหนาที่ของรัฐ ใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ เสนอแนะมาตรการสรางขวัญกําลังใจสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตอคณะรัฐมนตรี เสนอแนะหรือแนะนําตอหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค             
ของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งจะสงไปปฏิบัติหนาที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งการพัฒนาเจาหนาที่ของฝายพลเรือน
และบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สงเสริมอํานวยความสะดวกและแกไขปญหา
แกคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา                 
และสงเสริมแนวคิดกานพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  รวมทั้ งการประชาสัมพันธนโยบาย                         
และการดําเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาลเพื่อสรางความเขาใจอันดีแกคนไทยและตางประเทศ ตลอดจนรวมมือ
กับสวนราชการที่เก่ียวของในการเสริมสรางความสัมพันธ ความเขาใจ ความรวมมือในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตกับตางประเทศ 
 

 การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)และรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีประสิทธิภาพและเกิดสนัติสุข โดยการนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งไดดําเนินการแกไขปญหา ตามนโยบาย 
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557 ที่สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติจัดทํา
ขึ้นตาม มาตร 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 พรอมกับไดมี              
การปรับโครงสรางกลไกการบริหารจัดการใหม เปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับนโยบาย 2) ระดับแปลงนโยบาย                    
ไปสูการปฏิบัติ และ 3) ระดับหนวยปฏิบัต ิ
 
 
 



 

1) ระดับนโยบาย มีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
และแนวทางแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติใหคําปรึกษา
 

2) ระดับแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกยอวา 
หนาที่ในการบูรณาการงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และสวนที่
สอดใหสภาความมั่นคงแหงชาติกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ศอ
หลักรวมกันในการบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน
ความมั่นคง และดานการพัฒนา ใหประสานสอดคลองกันทุกมิติ
 

3) ระดับหนวยปฏิบัติ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 
สน.) เปนหนวยงานหลัก รับผิดชอบขับเคล่ือนงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพื้นที่ โดยให ศอ
จัดใหมี ศอ.บต. สวนหนา เพื่อปฏิบัติงานรวมกับ กอ
นี้อีกประการหน่ึง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้
ประชาชน เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ/นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบกําหนดนโยบาย
และแนวทางแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติใหคําปรึกษา

ระดับแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ แบงเปน 2 สวน สวนแรกใหมีคณะกรรมกรขับเคลื่อนการแกไข
ดชายแดนภาคใต เรียกยอวา “คตป.” มีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ

หนาที่ในการบูรณาการงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และสวนที่
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ศอ

หลักรวมกันในการบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ ของสวนราชการและหนวยงานรัฐ ในดาน
ความม่ันคง และดานการพัฒนา ใหประสานสอดคลองกันทุกมิต ิ

ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา 
บผิดชอบขับเคล่ือนงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพื้นที่ โดยให ศอ

สวนหนา เพื่อปฏิบัติงานรวมกับ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ซ่ึง ศอ.บต. มีหนาที่สําคัญตามประกาศ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้

ประชาชน เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน

ข 

นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบกําหนดนโยบาย 
และแนวทางแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติใหคําปรึกษา 

สวน สวนแรกใหมีคณะกรรมกรขับเคล่ือนการแกไข
ประวิตร วงษสุวรรณ) มีอํานาจ

หนาที่ในการบูรณาการงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และสวนที่
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ศอ.บต. เปนหนวยงาน

โครงการ ของสวนราชการและหนวยงานรัฐ ในดาน                

สวนหนา (กอ.รมน. ภาค 4 
บผิดชอบขับเคล่ือนงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในพื้นที่ โดยให ศอ.บต. 

มีหนาที่สําคัญตามประกาศ              
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ในทุกมิติ โดยเขาถึง

ประชาชน เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน 



ค 
 

โดยสรุปผลการดําเนินงานของ ศอ.บต. ตามภารกิจ 7 กลุมงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้  
 

1. กลุมงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ตองการใหประชาชนสวนรวมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ศอ.บต.ไดสนองนโยบายดังกลาว เพื่อสนับสนุนดานความมั่นคง โดยการจัดต้ัง             
ไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) ชวยดูแลความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก 5 เมืองเสริม และเสริมสราง
ความปลอดภัยและความเขมแข็งหมูบาน/ตําบล (ตําบลสันติธรรม) โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณในจุดตรวจ จุดสกัด 
ของชุดคุมครองหมูบาน/ตําบล (ชคบ./ชคต.) การซักซอมแผนเผชิญเหตุ ครอบคลุม 1,970 หมูบาน 282 ตําบล 
รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนเสี่ยงภัย 238 ชุมชน โดยติดต้ังและปรับปรุงปองกัน             
การเกิดภัยอาทิ ระบบกลองวงจรปด ระบบสัญญาณเตือนภัยไซเรน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผาน              
การบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 1,000 คน ซึ่งทํางานเปนเครือขายบูรณาการ             
กับศูนยปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) ที่บูรณาการการทํางาน 3 ฝาย (พลเรือน ตํารวจ ทหาร) ทําใหสามารถปองกัน
และลดการเกิดเหตุ ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสรางความเช่ือม่ันใหผูประกอบการ นักทองเที่ยว                 
และประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
 

2. กลุมงานอํานวยความยุตธิรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 
  ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. เรื่องการสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตามหลัก           
นิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติ ศอ.บต. ไดเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความเปนธรรม              
จนมีการพัฒนาใหประชาชนม่ันใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเปนที่พึ่งในการรองทุกข รองเรียน
ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดชายเดนภาคใต สายดวนอุนใจ 1880 ตลอด 24 ชั่วโมง และครือขายอาสาคลายทุกข           
ถึงระดับหมูบาน ตําบล รวมทั้งการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบอยางทันที ทั่วถึง 
เทาเทียม ใหสามรถดํารงชีพในสังคมไดตามสิทธิมนุษยชนที่พึงไดรับจากรัฐจนกระทั่งเม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2559 สามารถประกาศขอกลาวอางวาไมไดรับความเปนธรรมไมมีแลวทุกคนไดรับการดูแลจากรัฐ และไดวาง
กลไกแกไขความเดือดรอนของประชาชนที่ชัดเจนผานศูนยอํานวยความเปนธรรมภาคประชาชน โดยจัดตั้งชุดอาสา
คลายทุกขลงพื้นที่ติดตาม และใหความชวยเหลือยางทั่วถึงทั้ง 1,970 หมูบาน/ชุมชน  
 

3. กลุมงานสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ เร่ืองสิทธิมนุษยชน 
  การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. มุงเนน                
การแกไขปญหาโดยสันติวิธีหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา ศอ.บต.               
ไดเรงสื่อสารความเขาใจที่ดีทั้งในและตางประเทศใหเห็นวารัฐบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม เคารพในสิทธิ
มนุษยชน และใหการชวยเหลือประชาชนดวนความจริงใจ ผานสื่อทุกรูปแบบ รวมถึงการชี้แจงสรางความเขาใจ
ถูกตองแกประชาชน โดยเครือขายนักประชาสัมพันธถึงระดับหมูบาน ตําบล ตลอดจนการช้ีแจงสรางความเขาใจ                   
แกตางประเทศในเวทีสัมมนานานาชาติ เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ถูกตอง เพื่อประสานความสัมพันธที่ดีในอาเซียน                
และโลกมุสลิม 
 
 
 



ง 
 

4. กลุมงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  การศึกษา คือ อนาคตของการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะยาว ศอ.บต. 
มีนโยบายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองของคนในพื้นที่ตามแนวนโยบายรัฐบาล และรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนในพื้นที่ใหความรูคูคุณธรรม และ             
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง อีกทั้งไดสงเสริมกิจการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณธรรมมีความสามัคคี ปรองดอง
อยาสงกัลยาณมิตร ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

5. กลุมงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี เปนสังคมแหงการแบงปน เพื่อลดความเหล่ือมล้ํา เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล                 
ที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนมาอยางตอเน่ือง โดยสรางการมีสวนรวมของรัฐ ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ตามแนวประชารัฐ และจากสถานการณความไมสงบไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2559            
ที่ประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เห็นชอบหลักการโครงการ
เมืองตนแบบ “วามเหลี่ยมมั่นคง ม่ันค่ัง ยั่งยืน” โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ     
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ศอ.บต. และหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนทั้งสวนกลาง และในพื้นที่จัดทํารายละเอียด
โครงการ เสนอรองนายกรัฐมนตรีดานความมั่นคง และรองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจพิจารณากลั่นกรอง               
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนตอไป โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รับทราบ            
ผลการประชุม กรอ. และเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต (คปต.) มีมติเห็นชอบหลักการกรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ซึ่งนับเปนครั้งแรก
ในการบูรณาการราษฎร-รัฐ พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม เพื่อสรางรายไดและจางงาน
ในทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนนําไปสูการกระจายรายไดในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มพื้นที่
ปลอดภัยใหมากขึ้น 
 

6. กลุมงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคล่ือนนโยบาย 
  ตามที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการสรางสังคมปรองดอง สมานฉันทอยูรวมกันอยางกัลยาณมิตร 
รวมถึงการสรางมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม ของสังคมใหแกทุกภาคสวน ศอ.บต. ไดนํานโยบายดังกลาวมา
ปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรวมกับ กอ.รมน. ภาค 4 สน. กําหนดยุทธศาสตร
การทํางานรวมกันตามแผนประชารัฐ รวมใจ สรางสันติสุข โดยบูรณาการการทํางานของทุกภาคีเครือขายในพื้นที่
เขามามีสวนรวมขับเคล่ือน เพื่อสรางครอบครัวคุณธรรม สรางสันติสุข และพัฒนาเครือขายผูนําศาสนา                     
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการมุสลิม เครือขายประชาสัมพันธ กํานัน ผูใหญบาน และเครือขาย
สถาบันการศึกษา เขามามีสวนรวมแกไขปญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงเนนคุณธรรมและ              
ธรรมาภิบาลการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนนโยบาย 
 
 
 
 



จ 
 

7. กลุมงานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 ตามแนวนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตที่มุงเนนการแกไขปญหา              

โดยสันติวิธีและบังคับใชกฎหมายโดยเทาเทียม ศอ.บต. ไดดําเนินการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแกประชาชน
ในพื้นที่ระดับหมูบาน โดยใชส่ือวิทยุ โทรทัศน และเครือขายอาสาตางๆ เพื่อใหประชาชนเขาใจเจตจํานง            
ของรัฐบาลที่มุงเนนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข หลีกเหลี่ยงการใชความรุนแรง และใหผูกอเหตุที่แสดงตน
รายงานตัวไดอยูรวมกับครอบครัวอยางอบอุนดวยการสงเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สําหรับผูที่ไมมั่นใจ 
ในความปลอดภัยไดจัดสรางที่อยูอาศัยพรอมมีอาชีพภายในบริเวณที่จัดไว เพื่อแสดงถึงความจริงใจของภาครัฐ             
ในการชวยเหลือประชาชนทุกกลุม ซึ่งเปนคนไทยดวยกันใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 

 จากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา               
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. 2559 ในภารกิจ 7 กลุมงาน 28 ประเด็น ใชประชากรกลุมตัวอยาง 3,300 ตัวอยาง              
ในพื้นท่ี 33 อําเภอของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งทําการสํารวจประเมินเมื่อหวงเดือน
กันยายน 2559 ปรากฏผลพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.             
ในภาพรวมโดยเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 81.46 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต              
และทรัพยสินของประชาชน ศอ.บต. ไดสนองนโยบายดังกลาว เพื่อสนับสนุนงานดานความมั่นคง โดยการ
จัดตั้งไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) ชวยดูแลความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก 5 เมืองเสริม                   
และเสริมสรางความปลอดภัยและความเขมแข็งหมูบาน/ตําบล (ตําบลสันติธรรม) โดยสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณในจุดตรวจ จุดสกัด ของชุดคุมครองหมูบาน/ตําบล (ชรบ./ชคต.) การซักซอมแผนเผชิญเหตุ 
ครอบคลุม 1,970 หมูบาน 282 ตําบล รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนเสี่ยงภัย 
238 ชุมชน โดยติดตั้งและปรับปรุงปองกันการเกิดภัยอาทิ ระบบกลองวงจรปด ระบบสัญญาณเตือนภัย
ไซเรน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 
1,000 คน ซึ่งทํางานเปนเครือขายบูรณาการกับศูนยปฏิบัติการอําเภอ (ศปก.อ.) ที่บูรณาการการทํางาน                
3 ฝ าย (ทหาร ตํารวจ พลเรือน)  ทําใหสามารถปองกันและลดการเกินเหตุ  ประชาชนมั่นใจ                             
ในความปลอดภัยสรางความเชื่อมั่นใหผูประกอบการ นักทองเที่ยว และประชาชนในพืน้ที่เพิ่มมากขึ้น 

 การเสริมสรางสมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ (ทสปช.) จํานวน 966 คน เพื่อสงเสริมสนับสนุนภาค
ประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในรูปแบบอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยดานความ
มั่นคงและสาธารณภัย เสริมสรางความปลอดภัยและความเขมแข็งในพื้นที่เขตเมือง เพื่อความเชื่อมั่นในการอยู
รวมกันอยางสันติสุขโดยดําเนินการในพื้นที ่ดังนี้ 

จังหวัดนราธิวาส พื้นที่เขตเมืองนราธิวาส เมืองสุไหงโก-ลก และเมืองตากใบ  
จังหวัดปตตานี พื้นที่เขตเมืองปตตานี เมืองโคกโพธิ์ เมืองนาประดู และเมืองตะลุบัน  
จังหวัดยะลา พืน้ที่เขตเมืองยะลา และเมืองเบตง  
จังหวัดสงขลา พื้นที่เขตเมืองหาดใหญ และเมืองสะเดา  

  
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามภารกจิ 7 กลุมงาน 

 

1.กลุมงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 



ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 2 

 

 การฝกทบทวนสมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ 2 ครั้ง/ปตามหลักสูตรของ ทสปช. โดยเชิญเจาหนาที่
ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง และผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเปนวิทยาการ เพื่อใหจังหวัด/อําเภอ 
โดยเฉพาะ ศปก.อ.สามารถบูรณาการกําลังภาคประชาชน สนับสนุนการทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย           
ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักเขตชุมชนเมืองจํานวน 12 เมืองหลัก ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยผลสัมฤทธิ์          
จากการฝกทบทวนของสมาชิก ทสปช.ที่ทําหนาที่ชุดพิทักษเขตเมืองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่สรางความเชื่อมั่นตอประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสามารถกระตุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่ 5 เมืองหลัก 7 เมืองเสริม เพื่อใหสามารถยุติลงโดยเร็ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อุดหนุนจัดตั้งเครือขาย กูชีพ-กูภัย จํานวน 17 แหง สมาชิก 706 คน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
อาสาสมัครกูชีพ-กูภัย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยดานความมั่นคง และสาธารณภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
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เปาหมายโครงการฯ 
(อําเภอ) 

 

แผน 
 

 

จํานวน
สมาชิก 

 
 

จังหวัดนราธิวาส   

มูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาส  (ซือเต็กเซี่ยงตึ้ง) 20  
สมาคมกูภัยนรา 01 58 
มูลนิธิธารน้ําใจสุไหงโก-ลก (เซิ่งหมู) 110 

รวม 188 
 
 
 
 

จังหวัดปตตานี  

มูลนิธิปตตานีสงเคราะห 3 
มูลนิธิรวมบําเพ็ญการกุศลปตตานี (ทง เต็กเซี่ย
งตึ้ง) 

9 

มูลนิธิฮิลาลอะหมัร 65 
ศูนยกูชีพ กูภัย วารี 28 
กูชีพ สันติ 27 
กูชีพเจริญประดิษฐ 12 

รวม 144 
 
 
 
 

จังหวัดยะลา  

มูลนิธิแมกอเหนี่ยว 63 
ชมรมศูนยกูชีพ กูภัย ตลาดเกา (มัสยิดกลางยะลา) 12 
มูลนิธิตุยบวยเต็งเนี่ยงศาลเจาแมทับทิม 10 
มูลนิธิฮิลาลอะหมัรสาขา อําเภอบันนังสตา 48 
มูลนิธิแมกอเหนี่ยวยะลา สาขา อําเภอยะหา 24 
ชมรมอาสาสมัครกูชีพ-กูภัย อําเภอเบตง 37 
กูชีพกองทุนประชาสงเคราะหคอกชาง 138 
มูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตง 42 

รวม 374 
รวม 17 แหง 706 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนเสี่ยงภัย 
แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกําหนดใหมีการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนเสี่ยงภัย เปนแนวทางหนึ่งของการแกไ
ดําเนินการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนเสี่ยงภัยดังกลาวขางตนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
และนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนา
กอ.รมน.ภาค 4 สน.ทําการสํารวจเปาหมายพื้นที่
พื้นที่จัดทําประชาคมและสํารวจความตองการตามกิจกรรมทางเลือก พรอมทั้งสนับสนุนให ศปก
อุปกรณและปรับปรุงระบบปองกันภัยตามกิจกรรมทางเลือกของชุมชน และชุมชนเสี่ยงภัยมีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัย อยางนอย 
ซึ่งรายการตามกิจกรรมทางเลือก
ตั้งดานตรวจสกัดติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน และไดดําเนินการเปนลําดับขั้นตอน
 ๑.ชี้แจงสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประม
สนับสนุนงบประมาณ ใหกับ ศปก.อ

 

 ๒.ชี้แจงสรางความเขาใจ
วิธีการสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอกระบวนการพูดคุยสันติสุข
ตางๆ และการสนับสนุนงบประมาณใหไปขยายผลการสรางความเขาใจ ในหมูบานเปาหมายชุมชนเสี่ยงภัย 
จํานวน ๓๑๘ ชุมชน ๓๑ อําเภอ 
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ฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนเสี่ยงภัย 282 ชุมชน ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการ
แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกําหนดใหมีการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนเสี่ยงภัย เปนแนวทางหนึ่งของการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และกําหนดให ศอ
ดําเนินการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนเสี่ยงภัยดังกลาวขางตนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
และนําไปสูการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไดในที่สุด ซึ่งโครงการนี้ ศอ

ทําการสํารวจเปาหมายพื้นที่ชุมชนเสี่ยงภัย และให ศปก.อ.และ ฉก
พื้นที่จัดทําประชาคมและสํารวจความตองการตามกิจกรรมทางเลือก พรอมทั้งสนับสนุนให ศปก
อุปกรณและปรับปรุงระบบปองกันภัยตามกิจกรรมทางเลือกของชุมชน และชุมชนเสี่ยงภัยมีมาตรการในการ

อย 1 มาตรการ ไดเกินกวาเปาหมาย มีจํานวนทั้งสิ้น
ซึ่งรายการตามกิจกรรมทางเลือก ซึ่งดําเนินการติดตั้งอุปกรณ และระบบสัญญาณเตือนภัยจัดซื้ออุปกรณ
ตั้งดานตรวจสกัดติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ติดตั้งโคมไฟสองสวางแบบโซลาเซลลปรับปรุง
ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน และไดดําเนินการเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

ชี้แจงสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการ
อ. จํานวน ๓๑ อําเภอ 

 

 

 

 

ชี้แจงสรางความเขาใจนโยบายการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
อตอกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต

ตางๆ และการสนับสนุนงบประมาณใหไปขยายผลการสรางความเขาใจ ในหมูบานเปาหมายชุมชนเสี่ยงภัย 
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการ
แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกําหนดใหมีการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

และกําหนดให ศอ.บต. มีหนาที่
ดําเนินการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนเสี่ยงภัยดังกลาวขางตนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม             

ไดในที่สุด ซึ่งโครงการนี้ ศอ.บต. ไดรวมกับ            
และ ฉก.หมายเลขในแตละ

พื้นที่จัดทําประชาคมและสํารวจความตองการตามกิจกรรมทางเลือก พรอมทั้งสนับสนุนให ศปก.อ. ติดตั้ง
อุปกรณและปรับปรุงระบบปองกันภัยตามกิจกรรมทางเลือกของชุมชน และชุมชนเสี่ยงภัยมีมาตรการในการ

มาตรการ ไดเกินกวาเปาหมาย มีจํานวนทั้งสิ้น๓๑๘ ชุมชนเสี่ยงภัย                
และระบบสัญญาณเตือนภัยจัดซื้ออุปกรณ              

องสวางแบบโซลาเซลลปรับปรุง

าณดําเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการพรอม

จังหวัดชายแดนภาคใต และเทคนิค
จังหวัดชายแดนภาคใต การใชวัสดุอุปกรณ

ตางๆ และการสนับสนุนงบประมาณใหไปขยายผลการสรางความเขาใจ ในหมูบานเปาหมายชุมชนเสี่ยงภัย 



 

 ๓.ศปก.อ.รวมกับ ฉก.หมายเลขในพื้นที่ พรอมดวยผูนําชุมชนเสี่ยงภัย ขยายผลสรางความเขาใจ
นโยบายการแกไขปญหาและพัฒนา
พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ในหมูบานเปาหมายชุมชนเสี่ยงภัย จํานวน 

 

๔.การติดตามพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาความสัมพันธ

ในชุมชนเสี่ยงภัย 

 การพัฒนาและเสริมสราง
1. มาตรการเสริมสรางครอบครัวคุณธรรม 

 1) การพิจารณาชวยเหลือวัสดุซอมแซมที่พักอาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม เสียหายไมสามารถอยูอาศัยได
อยางปกติสุข 
 2) การชวยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีพของผูที่
 3) การชวยเหลือจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครอบครัว
 4) การชวยเหลือดานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการหมูบานพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสมและจําเปน

2. มาตรการดานการปองกันเฝาระวัง สรางความปลอดภัยและเส
ตําบล ใหพื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย

1) ปรับปรุง ซอมแซม จุดตรวจ จุดสกัด ในการรักษาความปลอดภัยหมูบาน
2) สนับสนุนการปฏิบัติงานชุดคุมครองหมูบาน

ปฏิบัติงาน การซักซอมแผนเผชิญเหตุ เปนตน
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หมายเลขในพื้นที่ พรอมดวยผูนําชุมชนเสี่ยงภัย ขยายผลสรางความเขาใจ
ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และการสรางสภาวะแวดลอมที่

จังหวัดชายแดนภาคใตการใชวัสดุอุปกรณตางๆ ในการระวังปองกันเหตุและการเผชิญเหตุ 
ในหมูบานเปาหมายชุมชนเสี่ยงภัย จํานวน ๓๑๘ ชุมชน ๓๑ อําเภอ 

 

 

 

 

 

การติดตามพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาความสัมพันธและปรับทุกขผูกมิตรกับประชาชนที่อยูอาศัย

 

 

 

 

 

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งระดับตําบล (ตําบลสันติธรรม)  
มาตรการเสริมสรางครอบครัวคุณธรรม  

การพิจารณาชวยเหลือวัสดุซอมแซมที่พักอาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม เสียหายไมสามารถอยูอาศัยได

การชวยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีพของผูที่ชวยเหลือตนเองไดนอย
การชวยเหลือจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครอบครัว
การชวยเหลือดานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการหมูบานพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสมและจําเปน

มาตรการดานการปองกันเฝาระวัง สรางความปลอดภัยและเสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน
ตําบล ใหพื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย 

ปรับปรุง ซอมแซม จุดตรวจ จุดสกัด ในการรักษาความปลอดภัยหมูบาน/ตําบลในพื้นที่เสี่ยงภัย
สนับสนุนการปฏิบัติงานชุดคุมครองหมูบาน/ตําบล (ชคบ.หรือชคต.) ในสวนที่มีความจําเปนในการ

ซักซอมแผนเผชิญเหตุ เปนตน 
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หมายเลขในพื้นที่ พรอมดวยผูนําชุมชนเสี่ยงภัย ขยายผลสรางความเขาใจ
และการสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอกระบวนการ

นการระวังปองกันเหตุและการเผชิญเหตุ              

และปรับทุกขผูกมิตรกับประชาชนที่อยูอาศัย            

การพิจารณาชวยเหลือวัสดุซอมแซมที่พักอาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม เสียหายไมสามารถอยูอาศัยได

ชวยเหลือตนเองไดนอย 
การชวยเหลือจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครอบครัว 
การชวยเหลือดานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการหมูบานพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสมและจําเปน 

ริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/

ตําบลในพื้นที่เสี่ยงภัย 
ในสวนที่มีความจําเปนในการ
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3) สนับสนุนการทบทวนทางยุทธวิธีใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย
หมูบาน/ตําบล โดยมีแผนยุทธการกํากับของหนวยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ตัว ที่รับผิดชอบพื้นที่รวมดําเนินการดวย 

ทั้งนี้ ดําเนินการในพื้นที่ตําบลเปาหมาย ๒๘๒ ตําบล ( ๑,๙๗๐ หมูบาน) ในพื้นที่ทุกอําเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) โดยมี
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) การชวยเหลือวัสดุซอมแซมที่พักอาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม เสียหายไมสามารถอยูอาศัยได ในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) แยกเปนจังหวัด 

จังหวัดนราธิวาส จํานวน  205 หลัง/ครัวเรือน 
  จังหวัดปตตานี จํานวน  344 หลัง/ครัวเรือน 
  จังหวัดยะลา จํานวน  149 หลัง/ครัวเรือน 
  จังหวัดสงขลา จํานวน  179 หลัง/ครัวเรือน   

รวมทั้งสิ้น จํานวน 873 หลัง/ครัวเรือน 
 

2) การชวยชวยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จําเปนตอการดํารงชีพ ฯ  
จังหวัดนราธิวาสจํานวน 48 กิจกรรม 

  จังหวัดปตตานี จํานวน  46 กิจกรรม 
  จังหวัดยะลา จํานวน  14 กิจกรรม 
  จังหวัดสงขลา จํานวน  21 กิจกรรม   

รวมทั้งสิ้น จํานวน 129 กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

3) การชวยเหลือจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครอบครัว  
  จังหวัดนราธิวาส จํานวน    9 กิจกรรม 
  จังหวัดปตตานี จํานวน  33 กิจกรรม 
  จังหวัดยะลา จํานวน    8 กิจกรรม 
  จังหวัดสงขลา จํานวน    3 กิจกรรม   

รวมทั้งสิ้น จํานวน 53 กิจกรรม  
4) ปรับปรุง ซอมแซม จุดตรวจ จุดสกัด ในการรักษาความปลอดภัยหมูบาน/ตําบลในพื้นที่เสี่ยงภัย  

  จังหวัดนราธิวาส จํานวน  30 กิจกรรม 
  จังหวัดปตตานี จํานวน  48 กิจกรรม 
  จังหวัดยะลา จํานวน  17 กิจกรรม 
  จังหวัดสงขลา จํานวน    5 กิจกรรม   

รวมทั้งสิ้น จํานวน 100 กิจกรรม  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) สนับสนุนการปฏิบัติงานชุดคุมครองหมูบาน
ปฏิบัติงานการซักซอมแผนเผชิญเหตุ การทบทวนทางยุทธวิธีฯ ดังนี้ 
  จังหวัดนราธิวาส 
  จังหวัดปตตานี 
   จังหวัดยะลา 
  จังหวัดสงขลา 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) กิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานฯ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอ่ืน
  จังหวัดนราธวิาส 
  จังหวัดปตตานี 
  จังหวัดยะลา 
  จังหวัดสงขลา 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 
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สนับสนุนการปฏิบัติงานชุดคุมครองหมูบาน/ตําบล (ชคบ.หรือชคต.) ในสวนที่มีความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานการซักซอมแผนเผชิญเหตุ การทบทวนทางยุทธวิธีฯ ดังนี้  

 จํานวน  148 กิจกรรม 
 จํานวน  161 กิจกรรม 

 จํานวน    56 กิจกรรม 
 จํานวน    22 กิจกรรม   

รวมทั้งสิ้น จํานวน 387 กิจกรรม  

กิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานฯ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และอ่ืนๆ 

 จํานวน    55  กิจกรรม 
 จํานวน    87 กิจกรรม 

 จํานวน    18 กิจกรรม 
 จํานวน    23 กิจกรรม   

รวมทั้งสิ้น จํานวน 183 กิจกรรม  
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ในสวนที่มีความจําเปนในการ

กิจกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานฯ กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในพื้นที่เปาหมาย 
ระดับ 1 และระดับ 2 รวม 463 หมูบาน โดยไดดําเนินการพัฒนาและใหความชวยเหลือดานการพัฒนาฝมือ
แรงงานและการประกอบอาชีพแกผูผานการบําบัดรักษาซึ่งไดมีการบูรณาการในการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต รวมกับศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.ปส.จชต.) ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด ใหสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับหมูบาน/ชุมชน โดยมี
เปาหมาย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน ในการดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดไมกลับมา
เสพซ้ํา หายขาดจากยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใชชีวิตในสังคมอยางม่ันใจ/มั่นคง และเปนไปอยาง
ปกติสุข ในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม และเปนการสงเสริมสนับสนุนการสรางครอบครัวคุณธรรม “สัจจะ 
สันติสุข” ในพื้นท่ีเปาหมายตามที ่ศอ.ปส.จชต. หรือ กอ.รมน.ภาค 4 สน. กําหนด   

ศอ.บต. ไดจัดกิจกรรมฝกอบรมวิชาชีพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559               
โดยใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดของแตละ
จังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการจัดการฝกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 10 วัน (60 ชั่วโมง) ใน 7 สาขาวิชา 
ประกอบดวย  

 1) สาขาสาชางเชื่อมโลหะ 
 2) สาขาชางซอมเครื่องยนตขนาดเล็ก (ทางดานการเกษตร) 
 3) สาขาชางปูกระเบื้อง 
 4) สาขาชางแตงผมสุภาพบุรุษ 
 5) สาขาชางเดินสายไฟภายในอาคาร 
 6) สาขาชางทาสีอาคาร 
 7) สาขากออิฐฉาบปูน 

 ในการสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดระดับหมูบาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข ไดดําเนินการ
ฝกอบรมวิชาชีพผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดที่สมัครใจเขารวมโครงการฯ พรอมทั้งมอบวุฒิบัตร                    
และเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการประกอบอาชีพใหกับผูผานการฝกอบรมวิชาชีพในแตละสาขา               
รวมจํานวน 1,000 คน ดังนี้ 
 
 

จังหวัด เปาหมาย 

สาขาวิชาชาง 

รวม เชื่อม
โลหะ 

ซอมเครื่องยนต
ขนาดเล็ก ปูกระเบื้อง 

แตงผม
สุภาพบุรุษ 

เดินสายไฟ
ภายใน
อาคาร 

ทาสี
อาคาร 

กออิฐ
ฉาบ
ปูน 

นราธิวาส 300 52 116 27 44 48 13 0 300 
ปตตานี 300 46 163 57 51 32 0 13 380 
ยะลา 300 99 101 0 0 20 0 0 220 
สงขลา 100 27 54 0 11 8 0 0 100 

รวม 1,000 242 434 84 106 108 13 13 1,000 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยผูผานการฝกอบรมวิชาชีพ มีทักษะ และความเชื่อมั่นที่จะนําความรูจากการฝกไปประกอบ
อาชีพ และผูผานการฝกอบรมวิชาชีพได

1) จะนําความรู และวัสดุอุปกรณที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุ
ของตนเองและครอบครัว ตอไป  

2) จะไมนําเอาวัสดุอุปกรณที่ไดรับจากทางราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดช
ใหผูอื่นไปใชประโยชนในทางที่ไมถูกตองตามหลักศาสนา 

3) จะไมเก่ียวของกับยาเสพติด
4) จะไมสรางความเดือดรอนใหกับสังคม
5) จะใหความรวมมือและชวยเหลือสวนรวม
6) จะใหความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของ
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ผูผานการฝกอบรมวิชาชีพ มีทักษะ และความเชื่อมั่นที่จะนําความรูจากการฝกไปประกอบ
ผูผานการฝกอบรมวิชาชีพไดทําสัญญาคุณธรรมและใหคํามั่นสัญญา ดังนี้  
จะนําความรู และวัสดุอุปกรณที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุ

จะไมนําเอาวัสดุอุปกรณที่ไดรับจากทางราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไปจําหนายใหกับผูอื่น หรือ
ใหผูอื่นไปใชประโยชนในทางที่ไมถูกตองตามหลักศาสนา  

จะไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
จะไมสรางความเดือดรอนใหกับสังคม 
จะใหความรวมมือและชวยเหลือสวนรวม 
จะใหความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลอยางจริงจัง
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ผูผานการฝกอบรมวิชาชีพ มีทักษะ และความเชื่อมั่นที่จะนําความรูจากการฝกไปประกอบ
 

จะนําความรู และวัสดุอุปกรณที่ไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จะไมนําเอาวัสดุอุปกรณที่ไดรับจากทางราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการ
ายแดนภาคใต ไปจําหนายใหกับผูอื่น หรือ           

รัฐบาลอยางจริงจัง 
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 ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. เรื่องการสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติ ศอ.บต. ไดเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความเปนธรรม                
จนมีพัฒนาการใหประชาชนมั่นใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเปนที่พึ่งในการการรองทุกข 
รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต สายดวนอุนใจ 1880 ตลอด 24 ชั่วโมง และเครือขาย
อาสาคลายทุกขถึงระดับหมูบาน/ตําบล รวมทั้งการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ               
ความไมสงบอยางทันที ทั่วถึง เทาเทียม ใหสามารถดํารงชีพในสังคมไดตามหลักสิทธิมนุษยชนที่พึงไดรับจากรัฐ
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สามารถประกาศขอกลาวอางวาไมไดรับความเปนธรรม             
ไมมีแลว ทุกคนไดรับการดูแลจากรัฐ และไดวางกลไกแกไขความเดือดรอนของประชาชนที่ชัดเจนผาน
ศูนยอํานวยความเปนธรรมภาคประชาชน โดยจัดตั้งชุดอาสาคลายทุกขลงพื้นที่ติดตาม และใหความ
ชวยเหลืออยางทั่วถึงท้ัง 1,988 หมูบาน/ชุมชน 

 เปดมิติการทํางานยุติธรรมเชิงรุก “คลายทุกขที่ตนทาง” สําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
นอกจากจะมีศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ซึ่งทํางานในเชิงรับแลวยังมีการทํางานงานในเชิงรุก ที่เรียกวา 
“คลายทุกขที่ตนทาง” โดยจะมีเจาหนาที่ของ ศอ.บต. ประจําแตละหมูบาน จํานวน 2,204 คน ทั่วทุก
หมูบานทํางานในสามมิติสําคัญ ดังนี้ 

1. สุขใจที่ไดชวยเปนการดําเนินงานที่สงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบอํานวย
ความเปนธรรม ในการคลายทุกข โดยการตรวจสอบขอเท็จจริง เรื่องราวรองเรียน รองทุกข ตามขอรองเรียน
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และการใหคําปรึกษากฎหมายกับประชาชน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบขอเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข ของประชาชนผาน ศอ.บต. ทั้งสิ้น จํานวน 400-๖๐๐ 
เรื่อง/ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.กลุมงานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 
 



 

 กิจกรรมบานอาสาคลายทุกข ตามแนวนโยบาย 
ชายแดนภาคใต และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา 
และซอมแซมบานอาสาคลายทุกข ใหแกครัวเรือนผูยากไรตามเปาหมายของการสรางบานใหม และซอมแซม
บาน รวมทั้งสิ้น 70 หลังคาเรือน (สรางใหม 
มหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองรา
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 
ใหครัวเรือนไดรับการชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
และเกิดความรวมมือกันระหวางรัฐกับป
 
 

 
 
 
 
 
 
 

และการคลายทุกขฉุกเฉิน
ชุดเคลื่อนที่ เร็วบัดทุกขบํารุงสุขแกผู รองทุกข  เชน 
ผูพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส และเปนขวัญกําลังใจต
การคลายทุกขกรณีฉุกเฉินเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
คลายเครียดและมีทัศนคติที่ ดีตอการบริการของ
เจาหนาที่รัฐ 

 
 
 

  2. ทุกปญหามีคําตอบ
ผานชองทางสายดวนอุนใจ 1880 
เพื่อรวมกันใหความชวยเหลือในเบื้องตนและดําเนินการชวยเหลือตามลําดับตอไ
จํานวน 9,016 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต 

บานอาสาคลายทุกข ตามแนวนโยบาย “ประชารัฐ” ประจําป 2559
อําเภอ จังหวัดสงขลา (รวม 37 อําเภอ) โดยขอความรวมมือทุกอําเภอสร

และซอมแซมบานอาสาคลายทุกข ใหแกครัวเรือนผูยากไรตามเปาหมายของการสรางบานใหม และซอมแซม
สรางใหม 40 หลัง ซอมแซม 30 หลัง)เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

มหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 70 ป และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองเนื่องใน
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ 7 รอบ ในป พ

ครัวเรือนไดรับการชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
ความรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชนในการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต

คลายทุกขฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุน            
บัดทุกขบํารุงสุขแกผู รองทุกข  เชน               

ผูพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส และเปนขวัญกําลังใจตอ
การคลายทุกขกรณีฉุกเฉินเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
คลายเครียดและมีทัศนคติที่ ดีตอการบริการของ

ทุกปญหามีคําตอบรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ขอความชวยเหลือจากผูรอง
1880 ตลอด 24 ชั่วโมง และดําเนินการประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อรวมกันใหความชวยเหลือในเบื้องตนและดําเนินการชวยเหลือตามลําดับตอไป ในรอบปมีคําตอบชวยเหลือ 
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2559ในพื้นที่ 3 จังหวัด
โดยขอความรวมมือทุกอําเภอสราง                 

และซอมแซมบานอาสาคลายทุกข ใหแกครัวเรือนผูยากไรตามเปาหมายของการสรางบานใหม และซอมแซม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

ป และเพื่อเปนการเฉลิมฉลองเนื่องใน
รอบ ในป พ.ศ. 2559 สงผล             

ครัวเรือนไดรับการชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต 

รับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข ขอความชวยเหลือจากผูรอง                
นการประสานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ           

ป ในรอบปมีคําตอบชวยเหลือ 
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  3. ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจ โดยใหประชาชนที่รับบริการจากหนวยงานภาครัฐ กดปุม
แสดงความพอใจ ไมพอใจ หรือเฉยๆ ณ ที่วาการอําเภอ รวม 37 อําเภอ (๓ จังหวัด ๔ อําเภอของจังหวัด
สงขลา) เพื่อวัดผลความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของรัฐโดยประชาชนเขารับบริการทั้งสิ้น 
198,601 คน ประชาชนพึงพอใจรอยละ 98 ดังนี้ 

 

 

จังหวัด 
 

จํานวนผูใชบริการ(คน) 
ผลการประเมิน 

พอใจ(คน) เฉย ๆ(คน) ไมพอใจ(คน) 
สงขลา 17,425 16,817 252 356 
ปตตาน ี 54,067 52,379 223 1,465 
ยะลา 40,985 40,305 446 234 

นราธิวาส 86,124 85,240 501 383 

รวม 198,601 194,741 1,422 2,438 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การขับเคลื่อนศูนยอํานวยความเปนธรรมภาคประชาชนระดับตําบล (KEADILAN CENTER)     
สูการประเมินผลและตอบสนองตอนโยบายและแนวทางแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 โดยไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพเครือขายศูนยอํานวยความเปนธรรมภาคประชาชนระดับตําบล             
ใหเขมแข็งกาวสูการดําเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพ จํานวน 3 รุน ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสามารถ
ดําเนินงานตามบทบาทภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพเครือขายดวยวิทยากรมืออาชีพ
ที่มีประสบการณ และเพื่อใหเครือขายศูนยอํานวยความเปนธรรมภาคประชาชนระดับตําบล มีความเขมแข็ง     
มีแนวทางในการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนกาวสูการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความพรอม
ในการสนับสนุนโครงการพาคนกลับบานตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
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 การสงเสริมกระบวนการในการอํานวยความเปนธรรม และการชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับความ
เสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ          
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสํารวจรายชื่อผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทํา             
ของเจาหนาที่ของรัฐ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยอํานวยความเปนธรรมภาคประชาชน ลงพื้นที่พรอมนํา
กระเชาเยี่ยมผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ณ ศูนยอํานวย
ความเปนธรรมภาคประชาชน และใหความรู คําแนะนําดานการบริหารประชาชน ผูไดรับความเสียหาย และ           
ผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐที่มายื่นเรื่องขอรับการชวยเหลือเยียวยาตามระเบียบ 
กพต. ใหคําปรึกษาดานกฎหมายรับเรื่องราวรองทุกข สงผลใหประชาชนที่เขารับบริการไดรับความพึงพอใจ                   
ในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สงเสริมใหผูตองขังมุสลิมไดประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม โดยไดสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจในเดือนรอมฎอน สงผลใหผูตองขังมุสลิมสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่กําหนด                 
ไวไดอยางครบถวน สรางความรูสึกที่ดีใหแกผูตองขัง รวมทั้งญาติๆของบุคคลเหลานี้ไดมีทัศนคติที่ด ี                   
ตอหนวยงานของรัฐ และเปนการสรางสภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ดวยแนวทางสันติวิธี และจัดกิจกรรมตาง อาทิ กิจกรรมอาซูรอสัมพันธสานสายใยสูผูตองขังเรือนจํา จํานวน 
1,239 คน และกิจกรรมสายใยรักครอบครัวผูตองขังชายแดนใต เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2558 
เปนตน 
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 การสงเสริมสิทธิเสรีภาพแกนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยกระบวนการมีสวนรวม ระดมความคิดเห็น นําเสนอแลกเปลี่ยนใหแกนักเรียน นักศึกษา จํานวน 15 
สถานศึกษา 1,500 คน สงผลใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิ์เสรีภาพ                 
ขั้นพื้นฐาน และบทบาทภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการขับเคลื่อน                  
พลังวัฒนธรรม (Power of Culture) ที่มาจากตนทุนทางสังคม (Social Capital ) คือจาก นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนทําใหปญญาชน สามารถเปนกระบอกเสียงในการเผยแพรความรูสูสังคมหรือชุมชนบานเกิดตนเอง             
อีกทั้งยังสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน เพื่อขยายพื้นที่กลุมเปาหมายตอไป                 
ในอนาคต  
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 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการอํานวยความเปนธรรมในการคลายทุกขโดยนักกฎหมายอิสลาม
ประจําศาลยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และนักบริหารประจําเรือนจําในพื้นที่ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ และไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท               
ใหแกพี่นองประชาชนที่มาใชบริการที่ศาลยุติธรรม เรือนจํา และสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม                
เขาถึงการใหบริการในการอํานวยความเปนธรรมของหนวยงานภาครัฐไดงาย สะดวก รวมเร็ว ทั่วถึง และ              
มีความรูสึกไดรับความเปนธรรม มีทัศนคติท่ีดีและมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

 1. ศาลประจําจังหวัด 
 

ที ่ เรื่อง ศาลประจําจังหวัด รวม 

สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส นาทวี 
1 ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า ต า ม ที่ ป ร ะ ช า ช น                 

ขอคําปรึกษา 
1,886 1,749 635 308 1,799 6,377 

2 ใหความชวยเหลือหรือใหบริการแก
ประชาชน 

1,615 3,662 436 370 2,058 8,141 

3 ประชาสัมพันธหรือสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับการใหบริการของหนวยงาน
และขอบังคับ กฎ ระเบียบตางๆของ
ศาล 

1,449 1,449 0 92 0 2,990 

4 บู รณากา ร และ ประส าน ง านกั บ
หนวยงานอื่น 

158 11 0 112 0 281 

5  ปฏิ บั ติ ง านอื่ นๆตามที่ ป ร ะช าชน            
รองขอ 

1,541 401 0 131 2,254 4,327 

6 ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ๆ ต า ม เ จ า ห น า ที่
มอบหมายสั่งการ 

599 1,333 500 430 7,278 10,140 

 รวม 7,248 8,605 1,571 1,443 13,389 32,256 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

2. เรือนจํา 

ที ่ เรื่อง 
กลาง
สงขลา 

1 ใหคําปรึกษาตามที่
ประชาชนขอ 

309 

2 ใหความชวยเหลือ
หรือใหบริการแก
ประชาชน 

285 

3 ประชาสัมพันธหรือ
สรางความเขาใจ 

268 

4 บู ร ณ า ก า ร แ ล ะ
ประสานงานกับ
หนวยงานอื่น 

23 

5  ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ๆ
ตามที่ ประชาชน
รองขอ 

216 

6 ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ๆ
ต า ม เ จ า ห น า ที่
มอบหมายสั่งการ 

189 

 รวม 1,290 
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เรือนจํา 
กลาง

ปตตาน ี
กลาง
ยะลา 

จังหวัด
สงขลา 

จังหวัด
นราธิวาส 

อําเภอ  
เบตง 

669 8,423 246 260 410 

3,082 6,930 219 344 371 

500 7,595 247 454 227 

60 6 22 0 178 

289 925 268 137 208 

446 1,190 63 194 438 

 5,046 25,069 1,065 1,389 1,832
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รวม 
อําเภอ  

 
อําเภอ
นาทวี 

 760 11,077 

 514 11,745 

 634 9,925 

 35 324 

 599 2,642 

 855 3,375 

832 3,397 39,088 
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  3. สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

ที ่ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการประจําจังหวัด รวม 

สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 
1 ใหความชวยเหลือดานการรองเรียน/

รองทุกข 
779 570 567 606 620 3,142 

2 การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 459 402 420 370 182 1,833 
3 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม

วาดวยเรื่องครอบครัวฯ 
78 506 434 459 790 2,267 

4 ใ ห ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ อื่ น ๆ ต า ม ที่
ประชาชนรองขอ 

58 191 0 26 84 359 

5  การจัดโครงการของคณะกรรมการ
อิสลาม 

17 93 175 28 28 341 

6 การบูรณาการและประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ 

231 363 200 444 12 1,250 

7 ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ๆ ต า ม ที่
คณะกรรมการอิสลามมอบหมาย 

352 526 109 368 20 1,375 

 รวม 1,974 2,651 1,905 2,301 1,736 10,567 
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 การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

จากสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นับตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๔๗ เปนตนมา 
ทําใหเจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน ผูบริสุทธิ์ไดรับผลกระทบสงผลใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ไดรับความ
เสียหาย โดยเฉพาะครอบครัว ที่สูญเสียหัวหนาครอบครัว ภรรยาสูญเสียสามีบุตรขาดผูอุปการะ ความรุนแรง
ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง แมบางชวงเหตุการณจะเบาบางลง ความสูญเสีย ความหวาดระแวง วิตกกังวล 
หวาดกลัวไมมั่นใจในความปลอดภัยชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป แมวา
รัฐบาลไดใหความชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนไปบางสวนแลวก็ตาม แตครอบครัวผูสูญเสีย ยังคงเกิดความรูสึก
โดดเดี่ยว จึงจําเปนที่ภาครัฐตองใหความสําคัญ และกําหนดแนวทางการชวยเหลืออยางตอเนื่อง เพื่อมิใหเกิด
ความรูสึกวาถูกทอดทิ้งไมไดรับการดูแลจากภาครัฐ ดังนั้น ปญหาเหลานี้จึงเปนหนาที่หลักของรัฐที่จะตอง
เขาไปดูแลชวยเหลือ ฟนฟูเยียวยาใหบุคคลเหลานั้น มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถ              
อยูรวมในสังคมอยางปกติสุข ซึ่งจะมีผลใหประชาชนมีทัศนคติและความเขาใจที่ดีตอความรับผิดชอบ                 
ของภาครัฐ และเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดสันติสุขอยางยั่งยืนตอไป 
 ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหถายโอนภารกิจการ
ชวยเหลือเยียวยาผู ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ใหแก             
ศอ.บต.ซึ่งไดดําเนินการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามหลักเกณฑท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 ๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑการให
ความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งดานรางกาย 
ชีวิต และทรัพยสินกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ เชน กรณีประชาชนเสียชีวิตไดรับการชวยเหลือเยียวยา 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ทพุลภาพ ๘๐,๐๐๐ บาท กรณีเจาหนาที่รัฐ เสียชีวิตไดรับการชวยเหลือเยียวยา ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท พิการ ทพุลภาพ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑและวิธี          
ใหความชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยการเยียวยาฟนฟูดานการเงินและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผูไดรับความเสียหายและ            
ผูไดรับผลกระทบ ใหสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
 3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงิน              
ใหความชวยเหลือเยียวยา กรณีประชาชนเสียชีวิตและทพุลภาพ จากเดิมไดรับ 10๐,๐๐๐ บาท และ 80,000 บาท 
ตามลําดับ เพิ่มเปน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเปนตนไป แลวมา
หักออกจากจํานวนเต็มที่จะพึงไดรับและใหยอนหลังครอบคลุมผูเสียชีวิตและทุพลภาพ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๔๗ เปนตนมา โดยสวนที่มีผลยอนหลังจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นไมชากวาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘             
เพื่อไมใหเปนภาระดานงบประมาณในปหนึ่งปใดเกินสมควร และใหนําจํานวนเงินที่ไดรับความชวยเหลือ               
ไปแลวมาหักออกจากจํานวนเต็มที่จะพึงไดรับ 
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จากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต นับตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๔๗ เปนตนมา           
ทําใหผูบริสุทธิ์ไดรับผลกระทบสงผลใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ไดรับความเสียหาย จากการรวบรวมขอมูล            
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของสํานักการใหความชวยเหลือเยียวยา 
พบวา เกิดเหตุการณท้ังหมด 17,168 ครั้ง มีผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบฯท้ังสิ้น จํานวน 
21,895 ราย แยกเปนผูไดรับผลกระทบดานรางกาย (เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ/ทุพลภาพ) จํานวน 15,385 
ราย และผูไดรับผลกระทบดานทรัพยสิน (อาคาร/บานเรือน พาหนะ พืช/สวนไร) จํานวน 6,510 ราย             
และ ศอ.บต.ใชงบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาแลวท้ังสิ้น เปนเงินจํานวน 2,874,052,021 บาท            
แยกเปนการชวยเหลือดานรางกาย เปนเงินจํานวน 1,828,156,723 บาท และดานทรัพยสิน เปนเงิน
จํานวน 1,045,895,298 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31สิงหาคม 2559) 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

เหตุการณ

0

1000

2000

3000

4000

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ความสูญเสีย



ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 20 

 

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลเหตุการณและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตั้งแตป 2547 ถึงปจจุบัน พบวา มีจํานวนเหตุการณและจํานวนผูไดรับผลกระทบลดลงอยางเห็นไดชัด 
โดยเฉพาะขอมูลยอนหลัง 3 ป (2557-2559) ท่ีผานมา ถึงแมป 2559 มีจํานวนผูไดรับผลกระทบฯ 
เพ่ิมข้ึนมากกวาปท่ีผานมาก็ตามเนื่องจากลักษณะการกอเหตุของผูกอความไมสงบไดใชวิธีการวางระเบิด
มากกวาวิธีอ่ืนๆ สงผลใหเกิดความสูญเสียท้ังทางดานรางกายและทรัพยสินเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากสถิติขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาการชวยเหลือของภาครัฐท่ีผานมาคอนขางจะประสบความสําเสร็จแมทุกวันนี้จะยังมี
เหตุการณเกิดข้ึนอยูบางก็ตาม แตสิ่งท่ีภาครัฐไดรับจากประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตก็คือความ
ไววางใจ ซ่ึงหมายถึง จากผลการดําเนินการของภาครัฐท้ังทางดานฝายความม่ันคงและพัฒนา สามารถ  
ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหากับภาครัฐมากข้ึน โดยเฉพาะการใหขอมูลขาวสารแก
เจาหนาท่ีรัฐ อันเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมีสถิติลดลง
เรื่อยๆ และความสูญเสียก็เกิดข้ึนนอยลง อยางไรก็ตามเปาหมายสูงสุดของภาครัฐคือ การเรงดําเนินการ             
ใหพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตกลับมาสงบสุขอีกครั้ง ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเคยมีมา 

 การชวยเหลือดานคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด        
ชายแดนภาคใตการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ไมเพียงแตรัฐชวยเหลือเยียวยาในเรื่องการจายเงินอยางเดียว แตรัฐใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบฯ ดวย โดยดําเนินการตามหลักเกณฑการชวยเหลือ                
ดานคุณภาพชีวิตแกผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 

1) การสงเสริมพัฒนาอาชีพ 421 ราย  
 
 
 
 
 
 

 
 

 2) สนับสนุนผูพิการจากเหตุการณความไมสงบเขารวมโครงการสานฝนฮีโร 51 ราย และสนับสนุน
กาย/อุปกรณ 6 ราย 
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 3) ซอมแซม สรางบานใหผูไดรับผลกระทบ 60 หลัง 

 

 

 

 

 

 

 4) สรางเครือขายครอบครัวอุนใจชุมชนเขมแข็งแกผูไดรับผลกระทบ 69 ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 
 

 5) สงเสริมอาชีพของดีชายแดนใตแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
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 การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. มุงเนนการแกไข
ปญหาโดยสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา ศอ.บต.                   
ไดเรงสื่อสารสรางความเขาใจท่ีดีท้ังในและตางประเทศใหเห็นวารัฐบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม 
เคารพในสิทธิมนุษยชน และใหการชวยเหลือประชาชนดวยความจริงใจ ผานสื่อทุกรูปแบบ รวมถึงการ
ชี้แจงสรางความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชน โดยเครือขายนักประชาสัมพันธถึงระดับหมูบาน/ตําบล ตลอดจน
การชี้แจงสรางความเขาใจแกตางประเทศในเวทีสัมมนานานาชาติ เก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีถูกตอง เพ่ือประสาน
ความสัมพันธท่ีดีในอาเซียนและโลกมุสลิม 

 การสื่อสารสรางความเขาใจท่ีดีท้ังในและตางประเทศ และเรื่องสิทธิมนุษยชน เปนแนวนโยบายเชิง
รุกของรัฐบาลท่ี ศอ.บต. มุงเนนใหเปนการสื่อสารเพ่ือสรางสันติสุข โดยสรางความเขาใจท่ีดีแกประชาชน               
ท้ังในและตางประเทศ ผานสื่อทุกรูปแบบวารัฐแกไขปญหาโดยสันติวิธี หลีกเลี่ยงความรุนแรงประชาชนในพ้ืนท่ี
ตองการความสงบสุข สามารถติดตามขาวสารการประชาสัมพันธทางเว็ปไซด ศอ.บต. www.sbpac.go.th
ผลิตวิทยุสรางความเขาใจ และสมานฉันท ออกอากาศ 24 ช่ัวโมง ผานระบบ FM 95.50 MHz และ           
ผลิตสื่อโทรทัศน เรงนําสันติสุขสูชายแดนใตตามนโยบายรัฐบาล 9 รายการ ดังนี้ 

1.1.  รายการ หองขาว ศอ.บต. ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 NBT 
(ยะลา) เวลา 10.00 - 10.30 น. (ทุกวันจันทร) 

1.2.  รายการ BERITA SBPACออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 NBT 
(ยะลา) เวลา 10.30 - 11.00 น. (ทุกวันจันทร) 

1.3.  รายการ สลาตันกีตอ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 NBT 
(ยะลา) เวลา 10.00 - 10.30 น. (ทุกวันอังคาร) 

1.4.  รายการ อัลฮัมดุลิละฮ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 NBT 
(ยะลา) เวลา 10.30 - 11.00 น. (ทุกวันอังคาร) 

1.5.  รายการกือดากอปดาโตะนุฮ (รานน้ําชาภาณุ) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน แหง
ประเทศไทย ชอง 11 NBT (ยะลา) เวลา 10.00 - 11.00 น. (ทุกวันพุธ)  

1.6.  รายการ สลามัต สลาตัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 NBT 
(ยะลา) เวลา 10.00 - 10.30 น. (ทุกวันพฤหัสบดี) 

1.7.  รายการ ครอบครัวคุณธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 
NBT (ยะลา) เวลา 10.30 - 11.00 น. (ทุกวันพฤหัสบด)ี  

1.8.  รายการ เลขาธิการ ศอ.บต. รายงานประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ชอง 11 NBT (ยะลา) เวลา 10.00 - 10.30 น. (ทุกวันศุกร) 

1.9. รายการ สถานีคลายทุกข ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 NBT 
(ยะลา) เวลา 10.30 - 11.00 น. (ทุกวันศุกร) 

 

 

3.กลุมงานสรางความเขาใจท้ังในและตางประเทศ เรือ่งสิทธมินุษยชน 
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 การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจกับตางประเทศ (ประเทศเพ่ือนบานและโลกมุสลิม)  
1. ประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 13  
2. ประชุมเตรียมการประชุมคณะทํางานดานการจัดการชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 24 
3. ประชุมเตรียมการ Universal Periodic Review กลุมยอยเรื่องสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต 
4. ประชุมแนวทางของภาครัฐตอองคการระหวางประเทศ (IGOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)  
5. ประชุมคณะทํางานดานการจัดการชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 24  
6. ประชุมคณะทํางานการบริหารชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 2           
7. ประชุมหารือกับองคกรทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย  
8. ประชุมหารือกับเลขาธิการองคการความรวมมืออิสลาม (OIC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือแหงชาติเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ UNDP 
10. รับฟงการบรรยายสรุปจากผูแทนองคกรGeneva Call 
11. ประชุมคณะกรรมาธิการรวมไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ครั้งท่ี 1  
12. รวมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแนวทางภาครัฐตอองคการระหวางประเทศ IGOS และองคกร

พัฒนาเอกชนNGOs ท่ีเก่ียวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี1/2559  
13. สัมมนาระดับภู มิภาคเรื่องติดตามเก็บขอมูลความรุนแรงและเขารวมการเขาเยี่ยมคารวะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน 
14. ประชุมสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือหารือแนวทางประสานความรวมมือกับองคกร Geneva call             

ณ หองประชุม 4 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
15. เตรียมการดานสารัตถะ ไทย-ตุรกี ครั้งท่ี 4 และเขารวมงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐอเมริกา  
16. ประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานขององคการ (IGOS) และองคกร (HGOs) 

เก่ียวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งท่ี 1/2559 ณ หองประชุมจิรวิชิตสงครามสํานักงาน              
สภาความม่ันคงแหงชาต ิ

17. ประชุมเตรียมการดานสารัตถะและประสานทาทีฝายไทยสําหรับการหารือกลุมเล็กระหวาง
นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ หองประชุมกรมเอเชียตะวันออก ชั้น 4 กระทรวงการ
ตางประเทศ   
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18. ประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งท่ี 104 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ประชุมการกําหนดแนวทางและทาทีการดําเนินความสัมพันธของไทยตอตุรกีดานความม่ันคง                      
ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 กระทรวงการตางประเทศ  

 การอบรมและเผยแพรความรู เกี่ยวกับอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน               
เพ่ือเสริมสรางความรูในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนใหแกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต และ
แกไขปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ียังขาดความรูความเขาใจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเขารวม
เปนภาคี และเปนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลไทย และภายใตกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การ แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2558-2560 สงผลใหผูเขารวมรับฟงกิจกรรม   
“การอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน” ไดรับความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงคุณคาเก่ียวกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชน และไดแสดงความคิดเห็น ซักถามในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายฯเพ่ือสามารถนําความรู 
ท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีและสามารถเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนแกประชาชนได 
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 การศึกษา คือ อนาคตของการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะยาว ศอ.บต.            
มีนโยบายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองของคนในพ้ืนท่ีตามแนวนโยบายรัฐบาล                 
และรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนในพ้ืนท่ีใหมีความรู                 
คูคุณธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง อีกท้ัง               
ไดสงเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข              
มีคุณธรรม มีความรักสามัคคี ปรองดองอยางกัลยาณมิตร ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

 โครงการสงเสริมการศึกษาในสถานศึกษาเปาหมาย 90 แหง ตามแผนงานการพัฒนาสถานศึกษา 
(เสริมสรางความเขาใจสถานศึกษาเปาหมาย ในพ้ืนท่ีเสี่ยงตามเปาหมายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เพ่ือพัฒนา
มิติดานกายภาพของสถานศึกษา อาทิ การสรางระบบสุขาภิบาลภายในสถานศึกษา การปรับปรุงท่ีพักทางเดิน
เทา หรือระบบไฟฟาภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ครู-อุสตาซ และเสริมสราง                   
ความเขาใจผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนใหมีความเขาใจตอนโยบาย “ประชารัฐ
รวมใจ”และตามนโยบายเลขาธิการ ศอ.บต. “สงเสริมการสรางครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข”                   
และสนับสนุนการพัฒนาทางกายภาพใหแกโรงเรียนเรียน กลุมเปาหมาย ๙๐ แหง ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต และจังหวัดสงขลา ๔ อําเภอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.กลุมงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 



 

 โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต
1) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัต

แหง เพ่ือแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ การอานออกเขียนไดภาษาไทย เพ่ือนําสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและปลอดจากภาวะทุพโภชนาการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เสริมสรางความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
จํานวน 108 แหง สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน การพัฒนาศักยภาพโรงเรียน และ
การพัฒนาดานกายภาพของสถานศึกษาโดยบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน และเปนการสรางความเชื่อ ม่ันใหประชาชนมีความม่ันใจสถานศึกษาของรัฐมีศั
และมีประสิทธิภาพ 
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โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ การอานออกเขียนไดภาษาไทย เพ่ือนําสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและปลอดจากภาวะทุพโภชนาการ 

เสริมสรางความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน การพัฒนาศักยภาพโรงเรียน และ

การพัฒนาดานกายภาพของสถานศึกษาโดยบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน และเปนการสรางความเชื่อ ม่ันใหประชาชนมีความม่ันใจสถานศึกษาของรัฐมีศั
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โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต 
นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 111 

เพ่ือแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ การอานออกเขียนไดภาษาไทย เพ่ือนําสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์

เสริมสรางความเขมแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน การพัฒนาศักยภาพโรงเรียน และ    

การพัฒนาดานกายภาพของสถานศึกษาโดยบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน และเปนการสรางความเชื่อ ม่ันใหประชาชนมีความม่ันใจสถานศึกษาของรัฐมีศักยภาพ                    
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3) ครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุขในโรงเรียนชุมชนคุณธรรม เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนครอบครัว           
มีความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุมกันและหางไกลยาเสพติด และ
ตระหนักถึงผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบตอวิถีชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรการทํางานรวมกัน
ตามแผนประชารัฐรวมใจสรางอําเภอสันติสุข โดยมีโครงการครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ภายใตเง่ือนไข 
ปลอดยาเสพติด มีจิตอาสา ไมสรางปญหาตอสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ลูกเสือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและลูกเสือจิตอาสาฮัจญเพ่ืออํานวยความสะดวก
ประชาชนในพ้ืนท่ีไปประกอบพิธีฮัจญ 

 

 

 

 

 

 

 

 5) เสริมสรางศักยภาพศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)จํานวน 22 แหง 
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 6) สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

 

 

 

 

 

 
 

 โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
1) สงเสริมและสนับสนุนพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสงเสริม และสนับสนุน

กิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ และประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ตามวิถีชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบดวย วัดและท่ีพักสงฆในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต และ4 อําเภอของจังหวัด
สงขลา รวมท้ังสิ้น 367 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) สงเสริมและสนับสนุนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสงเสริม และสนับสนุน    

การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจ และประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ตามวิถี
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ไดแก มัสยิดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 2,446 แหง บทบาท              
ผูนําศาสนาในการมีสวนรวมเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
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 โครงการสนับสนุนและอุดหนุนแกองคกรศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต 
1. สงเสริมและสนับสนุนบทบาทหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดน

ภาคใต และผูนําศาสนาตามมัสยิดในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนองคกรอันทรงเกียรติท่ีคนในชุมชน 
ใหความเชื่อม่ัน ความศรัทธา และความนับถือตลอดจนความไววางใจในการท่ีจะนําพาชุมชนสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใตใหเกิดความสันติสุขโดยนําหลักธรรมท่ีบัญญัติทางศาสนามาบริหารจัดการกับคนในชุมชน            
และมัสยิดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. สรางกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยใชมิติดานศาสนา และวัฒนธรรม           
ไดอยางสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสรางความศรัทธาท่ีมีตอหนวยงานภาครัฐนํามาซ่ึงการสราง
สังคมจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการกอสรางอุทยาน TK Park จังหวัดนราธิวาส และปตตานี (ระยะท่ี 2)  
สงเสริมใหเด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตมีนิสัยรักการอาน การแสวงหาความรู            
การเรียนรูอยางสร างสรรคสรางนวัตกรรมจากการ
ผสมผสานดานศิลปวัฒนธรรม คานิยมหรือวิ ถีชี วิต  
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลาย และเปน
ศูนยกลางพัฒนาการเรียนรู ถายทอดองคความรูสูชุมชน              
ในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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 โครงการสงเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดําเนินการตาม
ภารกิจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๑๑) วาดวย
อํานาจหนาท่ีของ ศอ.บต. คือ การสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกและแกไขปญหาแกคนไทยในจังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีเดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 โดยในปงบประมาณ ๒๕๕9 ศอ.บต. ไดดําเนินงานสงเสริม สนับสนุนการไปประกอบพิธีฮัจญ                 
ใหกับประชาชนชาวไทยมุสลิมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต รวม 4 ดาน คือ  

1. ดานการพัฒนาผูไปประกอบพิธีฮัจญในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๕9 รวมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล และสมาคม                   
ผูประกอบกิจการฮัจญภาคใต จัดอบรมกลุมเปาหมายประชาชนชาวไทยมุสลิม  ในจังหวัดชายแดนภาคใต           
ท่ีไดรับสิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจําป ๒๕๕9 จํานวน 5,๐๐๐ คน            
โดยจัดอบรมแยกเปนรายจังหวัด รวม ๕ รุนๆ ละ ๒ วัน สงผลใหผูไปประกอบพิธีฮัจญในจังหวัดชายแดน
ภาคใตรอยละ ๘๐ มีความพรอมทุกเรื่องท้ังเรื่องความรูในการประกอบพิธีฮัจญ การปฏิบัติตนขณะเดินทาง
และขณะพํานักในประเทศซาอุดิอาระเบีย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ดานการอํานวยความสะดวกแกผูไปประกอบพิธีฮัจญในป ๒๕๕9ทางการซาอุดิอาระเบีย จัดสรร
จํานวนผูไปประกอบพิธีฮัจญใหกับประเทศไทย จํานวน ๑๐,๔๐๐ คน ในจํานวนนี้เปนพ่ีนองชาวไทยมุสลิม           
ในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวนท้ังสิ้น 5,466 รวมกับหนวยงานและองคกรทางศาสนาในพ้ืนท่ีจัดอํานวย
ความสะดวกแกผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญท่ีอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต ณ ทาอากาศยานนราธิวาส              
และหาดใหญ โดยบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จัดเท่ียวบินแบบเชาเหมาลํา เท่ียวไป ระหวางวันท่ี 4-9 
สิงหาคม ๒๕๕9 รวม ๑3 เท่ียวบินและเท่ียวกลับ ระหวางวันท่ี 20 กันยายน - 2 ตุลาคม ๒๕๕9 รวม ๑3 
เท่ียวบิน ผูแสวงบุญรวมท้ังสิ้น จํานวน 3,673 คน 

 
 



ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

และสนับสนุนการอํานวยความสะดวก ประสาน และติดตามประเมินผลการเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจญของพ่ีนองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เทศกาลฮัจญ
ประจําป ๒๕๕9 โดย ศอ.บต.จัดเจาหนาท่ี จํานวน ๕ คน เดินทางไปราชการ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย             
เพ่ือปฏิบัติงานรวมกับอะมีรุลฮัจญและกรมการศาสนา ในการอํานวยความสะดวกแกผูไปประกอบพิธีฮัจญ 
ระหวางวันท่ี 8 สิงหาคม – 2 ตุลาคม ๒๕๕9 ทําใหผูไปประกอบพิธีฮัจญในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 
5,466 คน ไดรับความสะดวก และมีความพึงพอใจในระดับสูงท่ีทางราชการใหการสนับสนุนสงเสริม                  
การประกอบกิจทางศาสนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดานการสงเสริมสนับสนุนการไปประกอบพิธีฮัจญและพิธีอุมเราะห 

3.๑ สงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตไปประกอบพิธีฮัจญ เทศกาลฮัจญ
ประจําป ๒๕๕9กลุมเปาหมายของโครงการเปนประชาชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) จํานวน ๑๓๖ คน แยกเปน ๓ กลุม คือ (๑) กลุมผูไดรับผลกระทบ               
จากเหตุการณความไมสงบ จํานวน ๑๐ คน (๒) กลุมผูทําคุณประโยชนตอสังคม จํานวน ๔๖ คน และ (๓) 
กลุมผูมีรายชื่ออยูในบัญชีซะกาตประจํามัสยิด จํานวน ๘๐ คน 

ศอ.บต. ไดนํากลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ ท้ัง ๑๓๖ คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญณ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหวางวันท่ี 8 สิงหาคม – 2 ตุลาคม ๒๕๕9มีการจัดพิธีสงในวันท่ี 8 สิงหาคม ๒๕๕
9 ณ อาคารอเนกประสงคทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เปนประธาน และ
เดินทางกลับประเทศไทย ถึง ทาอากาศยานนานาชาตหิาดใหญ ในวันท่ี 27 กันยายน๒๕๕9 โดยมี เลขาธิการ 
ศอ.บต. รวมตอนรับคณะดังกลาว 
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ผลการดําเนินงานดังกลาว ผูไปประกอบพิธีฮัจญตามโครงการมีความพึงพอใจตอ ศอ.บต.              
อยูในระดับท่ีสูงและ ศอ.บต.ไดเครือขายผูเขารวมโครงการในการนําคุณคาของการประกอบพิธีฮัจญเขามา             
มีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนการเสริมสรางครอบครัวคุณธรรมของ
ผูผานการไปประกอบพิธีฮัจญโครงการดังกลาวและกลุมเปาหมายตองการใหทางราชการไดสนับสนุนใหมี             
การดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ในลักษณะจิตอาสาและมีขอเสนอใหมีการจัดโครงการนํากลุมเปาหมาย 
ไปประกอบพิธีฮัจญในปตอไปอยางตอเนื่อง รวมท้ังใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3.2 การสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะหแกเครือขาย ศอ.บต. ไดจัดโครงการสนับสนุน
การประกอบพิธีอุมเราะหแกเครือขาย ศอ.บต.เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจ เสริมสรางความสัมพันธ เพ่ิมพูน
ประสบการณ และเสริมสรางทัศนคติในเชิงบวกแกชาวไทยมุสลิมท่ีเปนเครือขายการทํางานใหทางราชการ          
โดยการไปประกอบพิธีอุมเราะห ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กลุมเปาหมายผูท่ีอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) จํานวน ๖2 คนเดินทางระหวางวันท่ี ๑6-31 มีนาคม ๒๕๕๙  
โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  
 ๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเดินทาง เพ่ือชี้แจงการ
ดําเนินงาน และฉีดวัคซีนปองกันโรคแกผูท่ีเปนเครือขายของทางราชการท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส ปตตานี 
ยะลา สตูล และสงขลา (๔ อําเภอ) และใหความรูเรื่องการประกอบพิธีอุมเราะห การเตรียมสัมภาระ และ          
นัดหมายการเดินทางแกกลุมเปาหมายท้ัง ๖๒ คน  
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 2) จัดพิธีสงผูไปประกอบพิธีอุมเราะห ท้ัง ๖๒ คน เม่ือวันท่ี ๑6 มีนาคม ๒๕๕๙              
ณ อาคารอเนกประสงคทาอากาศยานนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต.            
เปนประธาน ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ผูนําศาสนา และหัวหนาสวนราชการรวมพิธีสง และมีญาติพ่ีนอง
ของผูไปประกอบพิธีอุมเราะหมาสงประมาณ ๒,๐๐๐ คน ไดรับรูและเห็นถึงความจริงใจของทางราชการ               
ท่ีสนับสนุนการประกอบกิจทางศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) จัดพิธีตอนรับผู เดินทางกลับจากการประกอบพิธี อุมเราะห  ท้ัง ๖๒ คน                       
จากประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 ผลการดําเนินงาน ผู เขารวมโครงการโดยสวนใหญมีความพึงพอใจและมีความ
ประทับใจตอ ศอ.บต.ในระดับมากท่ีสุดท่ีจัดโครงการนี้ มีขอเสนอใหจัดโครงการนี้อยางตอเนื่อง เพราะเห็นวา
เปนการสนับสนุนผูเสียสละท่ีปฏิบัติงานใหกับทางราชการ
ใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ไดมีการพัฒนาดาน
จิตวิญญาณท่ีจะนําไปสูผูท่ีทรงคุณธรรมดวยกระบวนการ
ของอุมเราะห ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
รวมท้ังเสนอใหมีการจัดตั้งเครือขายผูผานการไปประกอบ
พิธีอุมเราะหใหมีจัดกิจกรรมตางๆ ในลักษณะจิตอาสา
หลังจากกลับสูมาตุภูมิแลว 

 
  3 .3  การ ให ค วามช วย เหลื อด า น
มนุษยธรรมแกครอบครัวผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห ณ เมือง
เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี กลุมเปาหมาย            
คือ ผูไดรับผลกระทบท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส และใน ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา จํานวน 86 
คน เดินทางไปประกอบพิธี อุมเราะห ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหวางวันท่ี ๑๗ มกราคม – ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
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 3.4 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะหแกเครือขายครอบครัวคุณธรรม สัจจะ 
สันติสุข กลุ ม เป าหมายชาวไทยมุสลิมผู ท่ี เปน ทีม
ขับเคลื่อนโครงการครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอ                
ของจังหวัดสงขลา รวม ๒3 คน เม่ือวันท่ี ๑-๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ นํากลุมเปาหมายเครือขายครอบครัวคุณธรรม 
สัจจะ สันติสุข จํานวน ๒๓ คน เดินทางไปประกอบพิธ ี           
อุมเราะหณ ประเทศซาอุดิอาระเบียและวันท่ี ๙ มิถุนายน 
๒๕๕๙ รับกลุมเปาหมาย จํานวน ๒3 คน เดินทางกลับ 
จากการประกอบพิธีอุมเราะห ณ ทาอากาศยานนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

4. ดานการประชาสัมพันธดําเนินการจัดรายการวิทยุ “สายสัมพันธฮัจญศอ.บต.”ชวงกอนเทศกาล
ฮัจญ จัดเฉพาะวันอาทิตย  สัปดาหละ 1 วัน เริ่มวันท่ี 6 ธันวาคม 2558-10 กรกฎาคม 2559                 
ชวงเทศกาลฮัจญ จัดทุกวันจันทร-อาทิตย เริ่มวันท่ี 11 กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕9 ทุกวัน เวลา       
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทยจังหวัดปตตานี เปนแมขาย ถายทอดเสียงไปยังสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดชายแดนภาคใต  
๗ สถานี ผลการดําเนินงานกลุมเปาหมายประชาชนชาวไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับสิทธิ์เดินทางไป
ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ฮั จ ญ  ณ  ป ร ะ เ ท ศ ซ า อุ ดิ อ า ร ะ เ บี ย                      
ในป พ.ศ. ๒๕๕9 จํานวนประมาณ ๗,๐๐๐ คน ไดรับขอมูล
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการสงเสริมกิจการฮัจญของทางราชการ
และไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวชวงกอน ระหวาง               
และหลังพิธีฮัจญท้ังในประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบีย  

และจัดรายการโทรทัศน “สายสัมพันธฮัจญศอ.บต.”ระหวางวันท่ี ๑ สิงหาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๕9 
ทุกวัน เวนวันเสาร-อาทิตย เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง ๑๑ ยะลา 
และมีการสงสัญญาณภาพและเสียงจากประเทศซาอุดิอาระเบียมายังประเทศไทย ผลการดําเนินงานประชาชน
ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับสิทธิ์
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ในป พ.ศ. ๒๕๕9 จํานวนประมาณ 5,466 คน และ              
พ่ีนองชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี  ยะลา และ
นราธิวาส จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง
เก่ียวกับการสงเสริมกิจการฮัจญของทางราชการ และ
ได รั บข าวสาร สถานการณ  ความเคลื่ อนไหวชว ง               
กอน ระหวาง และหลังพิธี ฮัจญ ท้ังในประเทศไทย               
และในประเทศซาอุดิอาระเบีย  
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 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน            
ใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี เปนสังคมแหงการแบงปน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล          
ท่ี ศอ.บต. ขับเคลื่อนมาอยางตอเนื่อง โดยสรางการมีสวนรวมของรัฐ ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ตามแนวประชารัฐ และจากเหตุการณความไมสงบไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559  
ท่ีประชุมคณะกรรมการรวมรัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เห็นชอบหลักการโครงการ
เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา             
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ศอ.บต. และหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนท้ังสวนกลาง และในพ้ืนท่ี
จัดทํารายละเอียดโครงการ เสนอรองนายกรัฐมนตรีดานความม่ันคง และรองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ
พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนตอไป โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 
2559 รับทราบผลการประชุม กรอ. และเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน            
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) มีมติเห็นชอบหลักการกรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนา
โครงการฯ ซ่ึงนับเปนครั้งแรกในการบูรณาการราษฎร-รัฐ พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต                
อยางเปนรูปธรรม เพ่ือสรางรายไดและจางงานในทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนนําไปสู                
การกระจายรายไดในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมพ้ืนท่ีปลอดภัยใหมากข้ึน 

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน (พนม.) ดําเนินงานภายใตกรอบภารกิจการ
พัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุก                       
ภาคสวน ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยวิธีการสงเสริมประชาธิปไตยในระดับหมูบาน ในรูปแบบ          
การทําประชาคมโดยดําเนินการภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ี และคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลาวคือ “คําตอบอยู ท่ีหมูบาน และเปนการแกไขปญหาตามความเปนจริงท่ีสอดคลองกับชวงเวลา            
และสถานการณท่ีเปลี่ยนไป” รวมท้ังมีจุดมุงหมาย “ตองการใหขาราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหมูบาน                
ลงไปปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการในรูปชุดปฏิบัติการทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ท่ีเปนครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข เปนครอบครัวท่ีปลอดยาเสพติด มีจิตอาสา และไมสราง
ปญหาตอสังคม ตามยุทธศาสตรประชารัฐ รวมใจสรางสันติสุข เพ่ือใหเกิดความใกลชิดกับประชาชน                
สรางความอบอุนใจ และเชื่อม่ันตอทางราชการ” โดยโครงการนี้เปนเครื่องมือในการทํางานท้ังฝายพลเรือน
และฝายความม่ันคงรวมกับประชาชนในหมูบาน กอใหเกิดการทํางานท่ีเขมแข็งเกิดข้ึนในหมูบาน โดยมุงเนน
การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับหมูบานใหยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 

5.กลุมงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ีและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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โดยไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานเปาหมายจํานวน 1,970 หมูบานๆละ 120,000 บาท 
เปนเงิน 236,400,000 บาท ใน 37 อําเภอของจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และสงขลา (อําเภอ จะนะ 
เทพา นาทวี และสะบายอย) เปนการโอนเงินเขาบัญชีหมูบานเปาหมาย จํานวน 1,970 บัญชี โดยให
คณะกรรมการหมูบาน (กม.) จัดทําเวทีประชาคมโดยพิจารณาครอบครัวคุณธรรมท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ตัวชี้วัดและประเมินครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ภายใตยุทธศาสตรประชารัฐรวมใจสรางสันติสุข 
ประจําป 2559 โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรมทางเลือก และเง่ือนไขใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว ดังนี้  

1) การพิจารณาชวยเหลือครอบครัวคุณธรรมใหพิจารณาคัดเลือกครอบครัวท่ีมีความลําบาก ยากจน 
พ่ึงพาตนเองไดยาก เปนลําดับแรกในการพิจารณาใหความชวยเหลือ 

2) ใหมีการพิจารณาชวยเหลือครอบครัวคุณธรรม โดยสนับสนุน วัสดุสิ่งของ ตามความจําเปน และ          
มีความเหมาะสม ดังนี ้

- การซอมแซมท่ีพักอาศัยท่ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม และเสียหายจนไมสามารถอยูอาศัย               
ไดอยางปกติสุข 

- การชวยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หรือสิ่งของตองใชเปนประจํา ท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ
ของผูพิการ ผูปวยทุพลภาพ ฯลฯ ท่ีพ่ึงพาตนเองไดยาก 

- การชวยเหลือจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณ สําหรับใชในการประกอบอาชีพเสริม
เพ่ิมรายไดใหครอบครัวตามความจําเปนและเหมาะสมกับผูรับ 
  - การชวยเหลือดานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการหมูบาน พิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม            
ในการใหการชวยเหลือ โดยชวยเหลือเปนวัสดุอุปกรณอ่ืนๆตามความจําเปน 
   

 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทางเลือก ดังนี ้

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559) 
หมายเหตุ : อําเภอบันนังสตา จังหวดัยะลา ราษฎรสมทบ 618 บาท 

 

 

 

 

ที ่ จังหวัด จํานวน
หมูบาน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม 
ที่ไดรับ
อนุมัติ 

จํานวน
ครัวเรือนที่

ไดรับ
งบประมาณ 

งบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติดําเนินการ 

(บาท) 

ผลการเบิกจายเปน
เงิน (บาท) 

ผลการเบิกจาย
คิดเปนรอยละ

ของงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ 

(%) 

ผลการ
ดําเนินงานได
เนื้องานคิด
เปนรอยละ 

(%) 

1 นราธิวาส 589 830 92,582 70,680,000 70,680,000 100% 100% 
2 ปตตานี 641 940 53,620 76,920,000 76,920,000 100% 100% 

3 ยะลา 380 457 45,768 45,600,618 45,600,618 100% 100% 

4 สงขลา 360 627 49,947 43,200,000 43,200,000 100% 100% 

รวม 1,970 2,854 241,917 236,400,618 236,400,618 100% 100% 
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 สรุปประเภทโครงการ/กิจกรรมทางเลือก ดังนี้ 

ที ่ ประเภทโครงการ/กจิกรรม สรุปงบประมาณจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นายอําเภออนมุัต ิ

  นราธิวาส ปตตาน ี ยะลา สงขลา รวม 

1 ดานซอมแซมทีอ่ยูอาศัย 195 304 70 163 732 

13,197,146 25,193,121 6,257,972 10,864,396 55,512,635 

2 ดานเครื่องอุปโภค-บริโภค 448 383 270 355 1,456 

44,375,199 34,857,474 29,790,737 24,278,634 133,302,044 

3 ดานการเกษตร 85 120 64 38 307 

5,872,022 8,106,684 5,868,260 2,632,780 22,479,746 

4 ดานอืน่ๆ 102 133 53 71 359 

7,235,633 8,762,721 3,683,649 5,424,190 25,101,193 
รวมจํานวนโครงการ/กิจกรรม 830 940 457 627 2,854 

รวมงบประมาณ 70,680,000 76,920,000 45,600,618 43,200,000 236,400,618 

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2559) 
หมายเหตุ : อําเภอบันนังสตา จังหวดัยะลา ราษฎรสมทบ 618 บาท 
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 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี ครอบคลุมพ้ืนท่ี                   
3 จังหวัด 9 อําเภอ 25 ตําบล 98 หมูบาน โดย ศอ.บต. ไดมอบเอกสารสิทธิ (โฉนด) ใหแกราษฎรในท่ีดิน
โดยรอบนอกเขตอุทยานแหงชาติเขาบูโด–สุไหงปาดี กรมท่ีดินเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการรวมเปาหมาย 
๒๔,๐๕๐ แปลง ดําเนินการแลว จํานวน ๑2,144 แปลง แจกโฉนด 4,829 รายคิดเปนรอยละ 50.49 
ซ่ึงเปาหมายท่ีเหลือจะดําเนินแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐รวมท้ังไดดําเนินการสงเสริมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางโรงเรือนเพาะชํา และใหเมล็ดพันธุพืชผักสวนครัว 25 แหง ในพ้ืนท่ี                   
9 อําเภอ 25 ตําบลๆละ 1 แหง บูรณาการงบสนับสนุนตามโครงการประชารัฐรวมใจสรางอําเภอสันติสุข       
โดยสนับสนุนงบประมาณใหอําเภอดําเนินการ ตามขอมูลเปาหมายชุดติดตามตรวจเยี่ยมพบปะรายครัวเรือน
ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ซ่ึงครัวเรือนตองการใหชวยเหลือดานอาชีพการเกษตร (พืช) ตามแนวทาง 6 อาชีพ
ทางเลือกในพ้ืนท่ีเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี จํานวน 6,250 ครัวเรือน รวมท้ังอนุรักษทรัพยากรในพ้ืนท่ี                 
โดยจัดตั้งอาสาสมัครตาสับปะรด เพ่ือทําหนาท่ีในการดูแลไมใหมีการบุกรุกผืนปาเพ่ิมข้ึน และดูแลตนไมท่ีปลูก
กันแนวเขตรอบนอกอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี ภายใตแนวคิด คนอยูได ปาอยูรอด 
 

 

 

 

 

 

 สนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและลดการวางงาน โดยคัดเลือกผูวางงานท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีจิตอาสา ประสงคจะทํางานในถ่ินมาตุภูมิของตนเอง จากครอบครัวผูไดรับ
ผลกระทบ มีฐานะยากจน หรือจากบัญชีครอบครัวซากาต หรือครอบครัวผูดอยโอกาสท่ีไดรับการรับรอง             
จากผูนํา 4 เสาหลักของหมูบาน ดวยวิธีการจางเหมาบริการ และดําเนินการจางบัณฑิตอาสาหมูบานละ 1 คน            
ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 2,249 หมูบานของจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล  และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 
(อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือประชาชนรวมกับทางราชการในการเขาไป
บริการ พัฒนา และแกไขปญหาตางๆ ในพ้ืนท่ี หมูบาน และการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหเปนผูนํารุนใหม
ดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด “บัณฑิตอาสาฯ : ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง จิตอาสาผูกลา พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต”รวมท้ังเสริมทักษะในการประกอบอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืนตลอดจน              
นําองคความรูท่ีไดรับไปเผยแพรใหกับประชาชนในหมูบานไดรับทราบ ประกอบกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
เหลานี้เปนบุคคลในพ้ืนท่ีจะเปนผูชวยเสริม และประสานใหเจาหนาท่ีของรัฐสามารถลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
หมูบาน/ตําบล ซ่ึงจะเปนการลดชองวางระหวางรัฐกับประชาชน นอกจากนี้ยังเปนการสรางงานใหกับบุคคล 
ในพ้ืนท่ี และเปนการเสริมสรางการมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ีใหเขามาแกไขปญหาในพ้ืนท่ีของตนเอง ผลลัพธ
คือการสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ตําบล สรางความเช่ือม่ันของประชาชนท่ีมีตอรัฐ และทายสุด
ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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 การชวยเหลือผูดอยโอกาสและเด็กกําพรา โดยคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต                
ยังเปนปญหาท่ียังตองไดรับการดูแลและแกไขอยางเปนระบบ เนื่องจากพ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความเชื่อ รวมท้ังความแตกตางทางการศึกษา เศรษฐกิจและอ่ืนๆ เหลานี้สงผลทําใหสถานการณทางสังคม
ในปจจุบัน มีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน จําเปนตองบูรณาการการทํางานรวมกันหลายๆหนวยงาน เพ่ือให
ประชาชนในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางสงบสุข ปญหาความไมสงบ           
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต สงผลกระทบตอประชาชนหลายดาน โดยเฉพาะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรางของสถาบันตางๆ เชน สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน และประชาชนกลุมหนึ่งท่ีไดรับ                
ผลอยางเลี่ยงไมไดคือ กลุมผูดอยโอกาสใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก   
กลุมคนเหลานี้เดิมตองพ่ึงพิงรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนอยูแลว ดังนั้นการเสริมสรางความเขมแข็งใหกลุม
ดังกลาวสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ                     
ชีวิตผูดอยโอกาส ตามโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสและเด็กกําพราไดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. การฟนฟูสมรรถภาพดานรางกาย แกผูพิการ ผูสูงอายุ  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2. สงเสริมดานอาชีพ แกผูพิการ ผูดูแลผูพิการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัย แกผูพิการ ผูดอยโอกาส
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สงเสริมกิจกรรมทางสังคม แกเด็กกําพรา ผูพิการ
๕. การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาและบริการอันเปน

สาธารณะผลิตภัณฑท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
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สงเสริมดานอาชีพ แกผูพิการ ผูดูแลผูพิการ 

ชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัย แกผูพิการ ผูดอยโอกาส 

สงเสริมกิจกรรมทางสังคม แกเด็กกําพรา ผูพิการ สตรี ผูสูงอายุ และประชาชนในพ้ืนท่ี
การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาและบริการอันเปน

สาธารณะผลิตภัณฑท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
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สตรี ผูสูงอายุ และประชาชนในพ้ืนท่ี 
การชวยเหลือใหเขาถึงนโยบาย แผนงานโครงการ กิจกรรมการพัฒนาและบริการอันเปน
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 โครงการพัฒนาแหลงน้ําและระบบประปาหมูบานเสริมความม่ันคง 162 หมูบาน เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนในเรื่องท่ีมีความจําเปนเรงดวนเฉพาะหนาโดยการกอสรางระบบสาธารณูปโภค (ระบบประปา
หมูบาน) จํานวน 29 แหง ในพ้ืนท่ี 13 อําเภอ โดยการนํารอง จํานวน 29 หมูบาน โดย ศอ.บต. ไดจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสงผลใหประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวใหดีไดอยางม่ันคง ในดานการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน มีการอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดจากการ                 
ทํากิจกรรมตอเนื่อง เชน การปลูกพืชผักสวนครัวเปนอาชีพเสริมเพ่ิมรายได การเลี้ยงสัตวน้ําในแหลงน้ํา                         
ท่ีจัดทําข้ึน การปรับสภาพภูมิทัศนเปนท่ีพักผอนของหมูบาน เปนตน รวมท้ังเกิดกิจกรรมสรางความสามัคคี                  
ใหคนในชุมชน เพ่ือทํากิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกัน เชน การทําฝายชะลอน้ําเพ่ิมเติมของแหลงน้ําชุมชน
ท่ีใชน้ําจากประปาภูเขา เปนตน 

 โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพและการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาสังคม บูรณาการเกษตร
กาวหนาริมทางหลวง (Smart Farm) ดําเนินการในพ้ืนท่ีเกษตรรกราง และไมมีการใชประโยชนมาเปนระยะ
เวลานาน ใหมีการรื้อฟนการเพาะปลูก ท้ังในลักษณะการเพาะปลูกเดิม และใหเพ่ิมเติมการทําเกษตร ผานการ
ปลูกพืชผักสวนครัวท่ีใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสูการลดรายจาย สรางรายได รวมไปกับการ           
ปรับภูมิทัศนพ้ืนท่ีนาราง พ้ืนท่ีไรประโยชนไปสูการพลิกฟนพ้ืนดินใหสามารถทําการเกษตรได และสราง            
ความรักความสามัคคีของประชาชน ผานโครงการบูรณาการเกษตรกาวหนาริมทางหลวง (Smart Farm)                  
มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

 1. การนอมนํากระแสพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เรื่อง “การปลูกปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง” และพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง “คนอยู
รวมกันกับปาอยางยั่งยืน” มาเปนแนวทางหลักของการขับเคลื่อนโครงการ 

 2. การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนท่ี ตามแนวทาง “ประชารัฐ” คือ ประชาชน              
และชุมชนมีบทบาทสําคัญ ในการดําเนิน การบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนท่ี ใชหลักการมีสวนรวม                  
ของประชาชนอยางกวางขวาง และท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมเปน “ภาคีการพัฒนา” โดยรวมวางแผน
รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 โดยมีพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการเปนพ้ืนท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข 43 ตอสายจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 418 เปนจุดนํารองโครงการฯ ในขอบเขตระทาง 2 กิโลเมตรและลึก 1 กิโลเมตร พ้ืนท่ีท้ังหมด           
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปุโละปูโย อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ประกอบดวย    
4 หมูบาน คือ หมูท่ี 1 บานกาหยี หมูท่ี 6 บานอูแตบองอ หมูท่ี 7 บานคาย และหมูท่ี 5 บานปาแดลางา 
จํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูก 755 ไร สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. การดําเนินการโครงการฯ มีพ้ืนท่ีท้ัง 3 หมูบาน ประกอบดวย บานคาย หมูท่ี 7 บานอูแตบองอ 
หมูท่ี 6 และ บานปาแดลางา หมูท่ี 5 รวมพ้ืนท่ีท่ีดินท้ังหมด 801.50 ไร เฉลี่ยพ้ืนท่ี 5.97 ไร/ครอบครัว        
พ้ืนท่ีดินท่ีมีคุณภาพ จํานวน 443 ไร คิดเปนรอยละ 55.27 ไร และพ้ืนท่ีดินท่ีเสีย 358.50 ไร คิดเปนรอย
ละ 44.73 
 2. ผลผลิตถ่ัวเขียวท้ัง 3 หมูบาน ท้ังหมด 32,810.50 กิโลกรัม หมูบานท่ีไดผลผลิตถ่ัวเขียว                  
มากท่ีสุดเปนอันดับ 1 คือ บานปาแดลางา หมูท่ี 5  จํานวน  22,465.50 กิโลกรัม อันดับ 2 คือ บานอูแต
บองอ หมูท่ี 6 จํานวน 5,785 กิโลกรัม และอันดับท่ี 3 คือ บานคาย หมูท่ี 7 จํานวน 4,560 กิโลกรัม 
 
 



 

 3. ผลผลิตถ่ัวเขียวท่ีไดจําหนายแลว จํานวน 
กิโลกรัม คิดเปนเงินจํานวน 502
กิโลกรัม คิดเปนเงินจํานวน 465,765 
เปนเงินท้ังหมด 968,395 บาท 
 4. รายไดเฉลี่ยจากการขายถ่ัวเขียว ไมนอยกวา 
 5. รายไดผลผลิตจากการจําหนายขาวโพด คิดเปนเงิน 
1,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการผูจบปริญญาตรีสนใจทําเกษตรศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ใหบัณฑิตสนใจทําการเกษตรในพ้ืนท่ีใชพ้ืนท่ี และใชเวลาวางของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมกลุมสรางอาชีพ เพ่ือผลิตผัก ผลไมใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมรายไดในขณะท่ี                  
ตนกําลังรองานสามารถวางแผนในการผลิตดานการเกษ
ศึกษา จํานวน 233 คน ดังนี้ 

 

จังหวัด
ปตตานี

นราธิวาส

รวมท้ังสิ้น
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ผลผลิตถ่ัวเขียวท่ีไดจําหนายแลว จํานวน 17,285 กิโลกรัม เฉลี่ยขายราคา 
502,631 บาท ยังคงเหลือถ่ัวเขียวท่ียังไมไดจําหนาย จํานวน 

765 บาท (คิดราคาประมาณ 30 บาท/กิโลกรัม) รวมผลผ

ยจากการขายถ่ัวเขียว ไมนอยกวา 3,000 บาท/ครอบครัว 
รายไดผลผลิตจากการจําหนายขาวโพด คิดเปนเงิน 9,000 บาท และฟกทอง คิดเปนเงินจํานวน 

โครงการผูจบปริญญาตรีสนใจทําเกษตรศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ใหบัณฑิตสนใจทําการเกษตรในพ้ืนท่ีใชพ้ืนท่ี และใชเวลาวางของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมกลุมสรางอาชีพ เพ่ือผลิตผัก ผลไมใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมรายไดในขณะท่ี                  
ตนกําลังรองานสามารถวางแผนในการผลิตดานการเกษตรใหยั่งยืน โดยมีบัณฑิตท่ีมีความพรอม

จังหวัด จํานวน (คน) 
ปตตาน ี 94 
ยะลา 70 

นราธิวาส 60 
สงขลา 9 

รวมท้ังสิ้น 233 
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โลกรัม เฉลี่ยขายราคา 30.85 บาท/
จําหนาย จํานวน 15,525.50 

รวมผลผลิตจากถ่ัวเขียว

บาท และฟกทอง คิดเปนเงินจํานวน 

โครงการผูจบปริญญาตรีสนใจทําเกษตรศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือสงเสริม             
ใหบัณฑิตสนใจทําการเกษตรในพ้ืนท่ีใชพ้ืนท่ี และใชเวลาวางของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการ
รวมกลุมสรางอาชีพ เพ่ือผลิตผัก ผลไมใหเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน เพ่ือเพ่ิมรายไดในขณะท่ี                  

ตรใหยั่งยืน โดยมีบัณฑิตท่ีมีความพรอมทําการเกษตร



 

 ซ่ึง ศอ.บต. สนับสนุนปจจัยการเกษตรใหแกบัณฑิตเกษตรในรูปแบบของเงินอุดหนุนคนละ
โดยใหแตละจังหวัดรวมกลุม เพ่ือจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมบัณฑิตเกษตรไดดําเนิน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเสนอโครงการขอสนับสนุนปจจัยการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
จํานวน 4 กลุม ไดแก 
  1. กลุมวิสาหกิจชุมชนบัณฑิตปตตานี ส
  2. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรบัณฑิตกาวหนายะลา
  3. กลุมวิสาหกิจชุมชนบัณฑิตนราธิวาส สนใจการเกษตร
  4. กลุมวิสาหกิจบัณฑิตสงขลา สนใจการเกษตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการสงเสริมอาชีพและการกระตุนเศรษฐกิจ 
1) จัดแสดงและจําหนายสินคาของดีชา

107,561,001 บาท 
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สนับสนุนปจจัยการเกษตรใหแกบัณฑิตเกษตรในรูปแบบของเงินอุดหนุนคนละ
โดยใหแตละจังหวัดรวมกลุม เพ่ือจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมบัณฑิตเกษตรไดดําเนิน

จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเสนอโครงการขอสนับสนุนปจจัยการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนบัณฑิตปตตานี สนใจการเกษตร 
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรบัณฑิตกาวหนายะลา 
กลุมวิสาหกิจชุมชนบัณฑิตนราธิวาส สนใจการเกษตร 
กลุมวิสาหกิจบัณฑิตสงขลา สนใจการเกษตร 

โครงการสงเสริมอาชีพและการกระตุนเศรษฐกิจ ดังนี้ 
จัดแสดงและจําหนายสินคาของดีชายแดนใต  ศอ.บต. มียอดสั่ ง ซ้ือสินคา
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สนับสนุนปจจัยการเกษตรใหแกบัณฑิตเกษตรในรูปแบบของเงินอุดหนุนคนละ 15,000 บาท 
โดยใหแตละจังหวัดรวมกลุม เพ่ือจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมบัณฑิตเกษตรไดดําเนิน                    

จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเสนอโครงการขอสนับสนุนปจจัยการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 

ยอดสั่ ง ซ้ือสินคา  จํานวน 
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 2) การพัฒนาอาชีพและรายไดดานการเกษตรและอ่ืนๆ ดําเนินการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวีและอําเภอสะบายอย) และบริเวณโดยรอบเขต
พ้ืน ท่ี อุทยานแห งชาติบู โด-สุ ไหงปาดี  ( โดยครอบคลุม พ้ืน ท่ี  9 อํา เภอ 25 ตํ าบล 89 หมูบ าน  
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต) ไดสนับสนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพ จํานวน 85 กลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการสงเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาลในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

1) ปรับปรุงพ้ืนท่ีและปรับภูมิทัศนในพ้ืนท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปตตานี 

 

 

 

 

 
 

 2) ผลิตน้ําดื่มของกลุมวิสาหกิจชุมชนศิริมงคลปตตาน ี

 3) พัฒนาและจัดตั้งโรงงานระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
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 4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานพ้ืนท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปตตาน ี

 

 

 

 

 

 

 5) การสนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการขอรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ     
ฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต  

 

 

 

 
 

 6) พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑฮาลาล 

 

 

 

 

 7) สงเสริมการตลาดผานชองทางท่ีทําการไปรษณีย โดยจัดตั้งไปรษณีย 72 แหง 38 จังหวัด 

ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 



ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 46 

 

 
8) สงเสริมผูประกอบการฮาลาลเพ่ือการสงออก 

 

 

 

 

 

9) สนับสนุนสงเสริมนักธุรกิจรุนใหมจังหวัดชายแดนภาคใต  

 

 

 

 

 

 สนับสนุนการฝกอาชีพศูนยฝกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต รุนท่ี 2 ประจําป 2559
ตามท่ี มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ รัฐสภา รวมกับ กองทัพบก จัดทําโครงการกอสราง
อาคารศูนยฝกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใตใหกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๙ (จังหวัด
นราธิวาส) โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔0 (จังหวัดปตตานี) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๑ (จังหวัด
ยะลา) โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ ไดสนับสนุนงบประมาณในการฝกอาชีพท้ังหมด 
และไดมอบหมายให ศอ.บต. ดําเนินการสงเสริมการฝกอาชีพใหประชาชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ศอ.บต. จึงได
จัดทําโครงการสนับสนุนการฝกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต รุนท่ี 2  

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการฝกอาชีพ ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต และเปนการเยียวยาและสนับสนุนกลุมประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 
ใหสามารถประกอบอาชีพ และตอยอดการฝกอาชีพตอไป 

กลุมเปาหมาย คือ กลุมไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
และหรือผูท่ีมีฐานะยากจน ท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑหลักสูตรฝกอบรม 3 สาขา ๆ ละ 25 คน รวม 75 
คน/จังหวัด (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมท้ังสิ้น 225 คน  
 กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรละ ๖ เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ - 15 สิงหาคม 2559 โดยการ
ฝกภาคทฤษฎี จํานวน ๔ เดือน (560 ชั่วโมง) และสงฝกภาคปฏิบัติตามสถานประกอบการ จํานวน ๒ เดือน 
มีผูผานการฝกอบรมท้ังสิ้น 194  ราย  ดังนี้ 
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  (1) ศูนยฝกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส จํานวน  68 ราย ดังนี้ 
    - สาขาชางไฟฟา   24  ราย 
    - สาขาชางเทคนิคกอสราง  22  ราย 
    - สาขาชางซอมรถจักรยานยนต 22  ราย 
  (2) ศูนยฝกอาชีพพระราชทานจังหวัดปตตานี  จํานวน  68 ราย ดังนี้ 
    - สาขาชางไฟฟา   28  ราย 
    - สาขาชางเทคนิคกอสราง  13  ราย 
    - สาขาชางซอมรถจักรยานยนต 27  ราย 
  (3) ศูนยฝกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา  จํานวน  58 ราย ดังนี้ 
    - สาขาชางไฟฟา   19  ราย 
    - สาขาชางเทคนิคกอสราง  16  ราย 
    - สาขาชางซอมรถจักรยานยนต 23  ราย         
 

 

 

 

 

 สงเสริมและพัฒนาทักษะดานการกีฬาและการทองเท่ียว เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาใหแก
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต สูความเปนเลิศดานกีฬาในระดับชาติสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาใหกับชมรม สมาคมกีฬา สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ เอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
และสงเสริมการเลนกีฬา การออกกําลังกาย เปนการเสริมสรางสุขภาพ ลดปญหายาเสพติด รวมท้ังกิจกรรม            
ดานนันทนาการ จะสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดรับการพัฒนาการตามวัย สรางการเรียนรู รูอภัย จะเสริมสราง
ความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และเกิดความสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
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2) การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

3) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดนตรีใหกับบุคลากรของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

 

 

 

 

 

 

 
 

 โครงการกอสรางสนามฟุตบอล 1 ตําบล 1 สนาม (ตามแนวทางทุงยางแดงโมเดล) จํานวน ๕๐ 
แหงในพ้ืนท่ี ๓๓ อําเภอ ๓ จังหวัดชาแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) ศอ.บต. มีนโยบายยุทธศาสตร            
ในการใชกิจกรรมกีฬา มาใชแกปญหาในการสรางความรักความสามัคคี โดยการสรางแรงกระตุน แรงจูงใจ               
ใหเกิดความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองของนักกีฬาระดับเยาวชนใหกาวสูความเปนนักกีฬาอาชีพ โดยการ
กอสรางสนามฟุตซอล ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๕๐ แหงตามมาตรฐานระดับชาติ โดยเยาวชนไดรับ                
การพัฒนาทักษะดานกีฬา ฟุตซอลสูความเปนเลิศตัวแทนระดับจังหวัด และเปนนักกีฬาอาชีพในอนาคต              
เด็ก เยาวชน ไดรับการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล และสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน และนํานวัตกรรมท่ีไดจาก
งานวิจัยมาผลิตเปนพ้ืนสนามจากยางพารา ซ่ึงเปนการชวยเหลือชาวสวนยางพารา ดานราคาไดเปนอยางดี 
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 ตามท่ีรัฐบาลใหความสําคัญกับการสรางสังคมปรองดอง สมานฉันทอยูรวมกันอยางกัลยาณมิตร 
รวมถึงการสรางมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม ของสังคมใหแกทุกภาคสวน ศอ.บต. ไดนํานโยบาย
ดังกลาวมาปฏิบัติ เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรวมกับกอ.รมน.ภาค 4 สน. 
กําหนดยุทธศาสตรการทํางานรวมกันตามแผนประชารัฐ รวมใจ สรางสันติสุข โดย บูรณาการการทํางาน
ของทุกภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมขับเคลื่อน เพ่ือสรางครอบครัวคุณธรรม สรางสันติสุข             
และพัฒนาเครือขายผูนําศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการมุสลิม เครือขายประชาสัมพันธ 
กํานัน ผูใหญบาน และเครือขายสถาบันทางการศึกษา เขามามีสวนรวมแกไขปญหา และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมุงเนนคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพและขับเคลื่อนโยบาย 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินไปยัง 
ศอ.บต. ทรงปลูกตนตะเคียนทอง เพ่ือความเปนสิริมงคล ณ บริเวณลานอเนกประสงค หนาบานพักเลขาธิการ 
ศอ.บต. จากนั้นทรงประทับรถยนตพระท่ีนั่งไปยังหองประชุมอาคารอเนกประสงค ศอ.บต. ทรงเปนองคประธาน
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มท่ีระลึกแกผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน           
ในรอบปของจังหวัดชายแดนภาคใตประจําป พุทธศักราช 2559  จํานวน 72 คน ไดแกกลุมขาราชการ พนักงาน
สวนทองถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุมผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน กลุมผูนําศาสนา สตรี กลุมขาราชการ                 
ชั้นผูใหญ เจาหนาท่ี ศอ.บต. และกลุมเด็ก เยาวชน สมาชิกอาสาสมัครทุกรูปแบบ สื่อสารมวลชน องคกร               
มูลนิธิตาง ๆ บุคคลท่ีสงเสริมดานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี เลขาธิการ ศอ.บต. กราบบังคม
ทูลถวายรายงาน และนําคณะขาราชการ เจาหนาท่ี ตํารวจ ทหาร รวมรับเสด็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.กลุมงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย 
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 หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ    
ผลการดําเนินงานของ ศอ.บต. ในโอกาสกอตั้งครบรอบ 35 ป และผลการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของราษฎรตามโครงการพระราชดําริ บริเวณมุมดานขางหองประชุม อันไดแก โครงการ “ครอบครัว                 
พระบารมีปกเกลาฯ” ความเปนมาของ ศอ.บต. ศอ.บต. กับการแกไขปญหาท่ีดินทํากินของราษฎรทับซอนเขต
อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี ศอ.บต. รวมแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา การกอสรางถนนและสนาม            
ฟุตซอลดวยยางพารา การใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โครงการบานกาชาดชวย โครงการบานประชารัฐ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช                       
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนยฝกอาชีพพระราชทาน
จังหวัดชายแดนภาคใต มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดน
ภาคใต กลุมวิสาหกิจชุมชนบาตู (กลุมเครือขายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต) โครงการ               
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ตาดีกา การันตี” ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาอิสลามสินคาฮาลาล และสินคาของดีชายแดนใต 

 ศอ.บต เปนหนวยงานอํานวยการระดับพ้ืนท่ีซ่ึงรัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งข้ึนตั้งแต             
ป 2524 โดยพัฒนาจากศูนยประสานงานการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปต.) ของกรมการปกครอง              
ท่ีมีอยูเดิมทําหนาท่ีเรงรัด กํากับ ดูแล ประสานงาน ผนึกกําลังและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงาน
ฝายพลเรือนในพ้ืนท่ีใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของนโยบายความม่ันคงแหงชาติเก่ียวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยเนนหนักงานดานสังคมจิตวิทยา การเมือง การปกครอง การพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ              
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเสริมสรางความเขาใจอันดี และความรวมมือในระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน 
รวมท้ังการประสานการปฏิบัติงานกับสวนราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนดังคําขวัญท่ีวา                 
“ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จริงใจ เพ่ือบานเมือง” 
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 การบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจําปใหมีความเปนเอกภาพ และ                
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือและการบูรณาการใน 7 กลุมภารกิจ
งานหลักของ คปต. ผานการจัดทํายุทธศาสตรรวมระหวาง กอ.รมน. และ ศอ.บต. และแผนปฏิบัติการ               
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558-2560 แบงเปน 9 วัตถุประสงค 29 เปาหมาย                     
ซ่ึงมีความสอดคลองตามการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ของ สมช. 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 
   1) ลดการใชความรุนแรงในพ้ืนท่ี 
   2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและอยูในสังคมอยางปกติสุข 
   3) สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต เปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง 
   4) ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังตางประเทศสนับสนุน
แนวทางของภาครัฐ 
 มีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีกําหนดใน 7 กลุมภารกิจงาน จะมีคาเปาหมายแตละ                  
กลุมภารกิจกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปทิศทางเดียวกันและยังเสริมแรงการปฏิบัติงานรวมกัน ท้ังนี้                    
มีเปาหมายท้ังสิ้น 38 เปาหมาย 68 กลยุทธ เพ่ือเปนกรอบการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
แกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตอเนื่องถึงปงบประมาณ         
พ.ศ. 2559 โดยกระทรวง/กรม/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 หนวยงาน ทําใหปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถ
บูรณาการงบประมาณไดรอยละ 40 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดมากถึง รอยละ 87  
 และมีเปาหมายพ้ืนท่ีรวมรับผิดชอบชัดเจน การปฏิบัติงานตางๆ ของทุกสวนราชการท่ีมีแผนปฏิบัติ
งานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จะตองเปนการดําเนินการท่ีสนองตอบตอการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area 
Base Problem) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท้ัง 37 อําเภอ 290 ตําบล 1,988 หมูบาน โดยแบงพ้ืนท่ี
เปน 3 ระดับ คือ  
   พ้ืนท่ีหมูบานระดับ 1 (พ้ืนท่ีเสริมสรางความม่ันคง) มี กอ.รมน.ภาค 4 สน. เปนเจาภาพหลัก 
   พ้ืนท่ีหมูบานระดับ 2 (พ้ืนท่ีเรงรัดการพัฒนา) มี ศอ.บต. สวนหนา เปนเจาภาพหลัก 
   พ้ืนท่ีหมูบานระดับ 3 (พ้ืนท่ีเสริมสรางการพัฒนา) มีจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 
  จากผลการจัดโครงสรางท่ีเปนระบบมีเปาหมายการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2558-2560 และกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย              
ท่ีชัดเจนทําใหสามารรถบูรณาการงานของ 16 กระทรวง 55 หนวยงาน ในป 2558 ไดรอยละ 40 และ               
ป 2559 ไดรอยละ 87 ซ่ึงเปนการลดความซํ้าซอนการทํางาน และประหยัดงบประมาณของรัฐได 

 ครอบครัวคุณธรรมสัจจะ สันติสุข ประจําป 2559 สืบเนื่องจากรัฐบาลไดใหความสําคัญ                
กับการสรางสังคมปรองดอง สมานฉันท รวมถึงการสรางมาตรฐานของคุณธรรม จริยธรรม ของสังคม               
ใหแกทุกภาคสวน ประกอบกับ กอ.รมน.ภาค 4สน. และ ศอ.บต. ไดกําหนดยุทธศาสตรการทํางานรวมกัน 
ตามแผนประชารัฐ รวมใจสรางสันติสุข เพ่ือขับเคลื่อนวาระดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรม ท้ังนี้เปาหมาย               
ท่ีจะรวมกันรณรงค สงเสริม และสนับสนุนใหกลไกการทํางานในระดับพ้ืนท่ี อันประกอบดวย กํานัน 
ผูใหญบาน ผูนําศาสนา และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ บูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือใหทุกชุมชน                
รวมกันสรางครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ตามหลักการของศาสนาทุกศาสนา ภายใตเ ง่ือนไข                   
ปลอดยาเสพติด มีจิตอาสา ไมสรางปญหาตอสังคม ท้ังนี้เพ่ือดํารงไวซ่ึงชุมชนแหงความดี มีคุณธรรม รวมรักษา
สัจจะตามหลักการของศาสนา และรวมสรางสันติสุขโดยรวมใหกับพ้ืนท่ีตอไป 
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 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเกิดผลเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง                      
การใหทุกภาคสวน ไดเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน เพ่ือสรางครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข                  
และสงเสริม สนับสนุนใหทุกครัวเรือนในชุมชน ไดมีการพัฒนา และประเมินตนเองตามเง่ือนไขตัวชี้วัด              
เพ่ือผานการรับรองเปนครอบครัวคุณธรรม ตามหลักศาสนา โดยศาสนาพุทธ เรียกวา “ครอบครัวญาติธรรม”
และศาสนาอิสลาม เรียกวา “ครอบครัวฟาดีละฮฺ”ดวยเหตุผลความจําเปนดังกลาว จึงไดทําโครงการ 
ครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ประจําป 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุมเปาหมาย 

1. พ้ืนท่ีเปาหมายนํารอง 5 อําเภอ ไดแก อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
อําเภอเจาะไอรอง อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหไดรอยละ 60 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด ภายในเดือนมกราคม 2559 

2. พ้ืนท่ีเปาหมายท่ัวไปในทุกอําเภอนอกเหนือจากอําเภอเหนือจากอําเภอตามขอ 1 ใหไดรอยละ 60 
ของครัวเรือนท้ังหมด ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. การเตรียมความพรอม จัดแบบสํารวจการประเมินครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข จํานวน 
450,000 ชุด เพ่ือใชในการสํารวจครัวเรือนตามโครงการ 

2. ประชาสัมพันธ การดําเนินงานตามโครงการใหทุกภาคสวนไดรับทราบอยางท่ัวถึงดวยการจัดทํา
ปายขอความครอบครัวคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ท่ีมีแถบกาว (สติ๊กเกอร) สําหรับมอบใหแกครัวเรือนท่ีผาน
หลักเกณฑการประเมิน โดยจัดพิมพ จํานวน 450,000 แผน 

3. การประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการครอบครัวสรางกําลังใจใหแกทีมงาน ประเมิน 3 ครั้ง              
คือ เดือนมกราคม มีนาคม และเมษายน 2559 
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ผลการดําเนินงาน 
1. พ้ืนท่ีท่ัวไป 3 จังหวัด 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 

จังหวัด ครัวเรือน
ท้ังหมด 

เปาหมาย รอยละ ผลการดําเนินงาน รวม รอยละ 

ญาติธรรม ฟาดีละฮ 
ปตตานี 134,486 80,691 15,523 71,334 86,857 64.59 

นราธิวาส 139,130 83,487 9,374 70,041 79,415 87.08 
สงขลา 80,486 48,292 24,607 20,422 45,029 55.95 
ยะลา 103,199 61,919 9,037 41,968 51,005 49.43 

รวมท้ังสิ้น 457,301 274,380 58,541 203,765 262,306 57.36 
 

2. พ้ืนท่ีเนนหนัก 5 อําเภอสันติสุขนํารอง 
 

อําเภอนํา
รอง 

ครัวเรือน
ท้ังหมด 

เปาหมาย  
รอยละ 

ผลการดําเนินงาน รวม รอยละ 

ญาติธรรม ฟาดีละฮ 
หนองจิก 13,019 7,808 1,614 10,115 11,729 90.10 
นาทวี 17,812 10,687 11,592 3,935 15,527 87.18 

บาเจาะ 11,652 6,991 122 9,111 9,233 79.24 
เจาะไอรอง 6,972 4,177 259 4,260 4,519 65.82 

ยะหา 12,817 7,691 464 7,331 7,775 60.67 
รวมท้ังสิ้น 62,272 37,354 14,051 34,732 48,783 78.34 
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3. หมูบานท่ีผานเกณฑรอยละ 60 มีจํานวน 637 หมูบาน 

จังหวัด หมูบานท้ังหมด หมูบานท่ีผานเกณฑ 
รอยละ 60 ข้ึนไป 

รอยละ 

ยะลา 334 110 32.93 
ปตตานี 642 232 36.14 

นราธิวาส 589 157 26.65 
สงขลา 349 138 39.54 

รวมท้ังสิ้น 1,914 637 33.28 
 

 การพัฒนาและเสริมสรางขวัญกําลังใจเจาหนาท่ี และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรท้ังในและนอกพ้ืนท่ีใหมีความรูความเขาใจวิถีชีวิต
ของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ ชาติพันธุ และประวัติศาสตรทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต และแนวนโยบาย ความเขาใจนโยบาย และยุทธศาสตรในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต                  
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันดังนี ้

1) ปฐมนิเทศขาราชการ พนักงานราชการ และพนักงานสวนทองถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 1,330 คน 
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2) การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป 2559 จํานวน 350 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3) การสรางทีมงานและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาบูรณาการระดับปฏิบัติการของผูบังคับหนวย
ระดับอําเภอ (สามหาย) จํานวน 117 คน 
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 4) พัฒนาศักยภาพกํานัน ผูใหญบานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 500 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาบุคลากรในเครือขายสตรี เยาวชน และภาคประชาชน จํานวน 
100 คน 
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6) พัฒนาศักยภาพขาราชการมุสลิมในการขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประจําป 2559 จํานวน 350 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 7) พัฒนาศักยภาพโฆษกภาษามลายู สื่อสารอยางสรางสรรค รวมกันสรางครอบครัวคุณธรรม 
สัจจะ สันติสุข ประจําป 2559 จํานวน 100 คน 
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 ตามแนวนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมุงเนนการแกไขปญหา              
โดยสันติวิธี และบังคับใชกฎหมายโดยเทาเทียม ศอ.บต. ไดดําเนินการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ     
แกประชาชนในพ้ืนท่ีถึงระดับหมูบาน โดยใชสื่อวิทยุ โทรทัศน และเครือขายอาสาตางๆ เพ่ือใหประชาชน
เขาใจเจตจํานงของรัฐบาลท่ีมุงเนนกระบวนการพูดคุย เพ่ือสันติสุขหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง                
และใหผูกอเหตุท่ีแสดงตนรายงานตัวไดอยูรวมกับครอบครัวอยางอบอุนดวยการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต สําหรับผูท่ีไมม่ันใจในความปลอดภัยไดจัดสรางท่ีอยูอาศัยพรอมมีอาชีพภายในบริเวณ                
ท่ีจัดไว เพ่ือแสดงถึงความจริงใจของภาครัฐในการชวยเหลือประชาชนทุกกลุม ซ่ึงเปนคนไทยดวยกัน               
ใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 ช้ีแจงสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต               
และเทคนิควิธีการสรางสภาวะแวดลอมท่ีเ อ้ือตอกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต                 
ใหกับเจาหนาท่ีของ กอ.รมน.จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ ศปก.อ. จํานวน ๓๓ อําเภอ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 สนับสนุนงบประมาณใหกับ กอ.รมน .
จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ ศปก.อ. 
จํานวน ๓๓ อําเภอ เพ่ือใหมีความพรอมดําเนินการ
อํานวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุข และแสวงหา
ทางออกจากความขัดแยงระหวางประชาชนกับภาครัฐ 

 
 
 

 ช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต             
และเทคนิควิธีการสรางสภาวะแวดลอมท่ีเ อ้ือตอกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต                   
ใหกับเครือขายภาคประชาสังคม ๑๒ กลุมเปาหมาย โดยใชพ้ืนท่ีของภาคเอกชน สถาบันศึกษา และในพ้ืนท่ี
ชุมชนหมูบาน จํานวน 102ครั้งเปาหมาย 1,000คน 

 อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพ/เครือขายภาคประชาสังคมท่ีไดเขารวมการช้ีแจงทําความ
เขาใจ ๓๓ อําเภอ จํานวน ๙๙ กลุม 

 

7.กลุมงานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 
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 จัดตั้งกลุมชมรมพาคนกลับบาน จํานวน ๓๗ กลุมชมรม และสนับสนุนอาชีพใหกับกลุมชมรม                  
พาคนกลับบาน จํานวน ๒๒ กลุม (ดําเนินการในป พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๑๕ กลุม) 

 
  

 
 
 
 

 
 

 ประชุมระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนขับเคลื่อนกระบวนการสรางสภาวะแวดลอม                  
ท่ีเอ้ือตอกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 รวมกับเครือขายภาคประชาสังคม (จิตอาสา) ขยายผลการสรางกระบวนการสรางสภาวะ
แวดลอมท่ีเอ้ือตอกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในพ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา และในพ้ืนท่ี
ระดับอําเภอ ตําบล ชุมชน/หมูบาน จํานวน ๑๑๘ ครั้ง เปาหมาย 1,600 คน 

 
 
 
 
 
 

  

 
  

ศอ.บต. ของทุกคน จรงิใจ เพือ่บานเมอืง 

สายดวนอุนใน 1880  


