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สารเลขาธิการ ศอ.บต. 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต      
พ.ศ. 2553 กําหนดใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 5 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและ
จังหวัดสงขลา เปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเชื่อมโยงสัมพันธกับตางประเทศที่มีประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งมีสถานการณความไมสงบในพื้นที่
เปนปญหาที่สงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนและการ

พัฒนาของประเทศ ซึ่งตาม พรบ. ฉบับนี้ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) เปนองคกรหลักในพื้นที่ที่มีบทบาท ภารกิจ

ในการอํานวยการบูรณาการดานการพัฒนาและแกไขปญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนระบบ มีเอกภาพทั้งใน
เรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร การบังคับบัญชา การปฏิบัติงานของขาราชการฝายพลเรือน และการสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชน เพื่อใหการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตมีประสิทธิภาพ 
 นโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี(นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) แถลงตอรัฐสภาเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2554 
กําหนดใหการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนนโยบายเรงดวนที่จะตองดําเนินการในปแรก โดยเรงนําสันติสุข
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับคืนสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัด
ความยากจน ยาเสพติด อิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในทุกภาคสวนกับ
ประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอยางทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความ
เสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นสงเสริมการกระจาย
อํานาจการปกครองทองถ่ินในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่ โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ
การบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้ง ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวของใหสอดคลองทันสมัย กับสภาพความเปนจริงของปญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากความไมสงบ   
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศอ.บต.ไดดําเนินการนํานโยบายของรัฐบาล ไปปฏิบัติใหเกิดมรรคผล ในมิติ
ดานการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหความสําคัญกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนของประชาชนทุกภาคสวนในพื้นที่ อาทิเชน บทสรุป 8 ปไฟใต ขอเสนอ 7 ประการของหะยีสุหลง การ
ระดมความเห็นของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 5 จังหวัดและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต บทสรุปจากการเสวนาของผูนํา
ศาสนา ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ กลุมเยาวชน สตรี หอการคา สภาเกษตรกร สภาอุตสาหกรรมและนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นํามาวิเคราะหประมวลผลจัดทําเปนยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งมีเปาหมายในการเรงนําสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เกียรติยศศักดิ์ศรีความเสมอภาค และความเจริญรุงเรือง กลับคืนสูจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการนอมนํายุทธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักรัฐประศาสโนบายของลนเกลา
รัชกาลที่ 6 ที่วางไวสําหรับปฏิบัติราชการมาเปนยุทธศาสตรหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
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 จากนโยบายของรัฐบาลและความหวังของประชาชนในพื้นที่ผนวกกับบทบาทภารกิจของ ศอ.บต. ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 นับเปนประเด็นที่ทาทายความสามารถของ
กระผมและสวนตางๆที่เก่ียวของมิใชนอยในการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดสันติสุข ซึ่งฉันทา
มติของทุกฝายเห็นตรงกันวาการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความสงบสุขอยางยั่งยืนนั้น ตองอาศัยการมี
สวนรวมและสรางความเขาใจที่ดีของประชาชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานชุมชน ตองเปดพื้นที่ใหคนมี
ความเห็นตางไดแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี ตองสงเสริมใหคนมีการศึกษาและปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนาที่เที่ยงตรง 
ตองอํานวยความเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับทุกฝายและมีการเยียวยา ฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 
โดยตองกระทําควบคูไปพรอมกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและกีฬาใหสอดคลองกับศักยภาพและ
ความตองการของคนในพื้นที่ รวมไปถึงการสรางความรวมมือที่ดีกับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศมุสลิม และตอง
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ในรอบปที่ผานมา ศอ.บต. ไดมุงม่ันและทุมเทการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อดําเนินการสิ่งตางๆ
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองความตองการของประชาชนทุกภาคสวนในพื้นที่ โดยมีการ
พัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการกับสวนราชการและภาคประชาชนใหเกิดเอกภาพ มีการสราง
ความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมูบาน (พนม.) อยางตอเนื่อง มีการเปดเวที
แสดงความเห็นจากทุกกลุมองคกรในการรวมสรางสันติสุข ไดสนับสนุนสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะพหุ
วัฒนธรรม ไดเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความเปนธรรม และการฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงปจจุบัน ไดเสริมสรางความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจแกประชาชนในพื้นที่ และดึงดูดนักลงทุนตาง
พื้นที่เขามาลงทุน รวมทั้งสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการเสริมสรางความเขาใจที่ดีกับ
องคกรตางประเทศ เชน องคกรความรวมมืออิสลาม(OIC) ผูนําศาสนาทุกศาสนาทั่วโลก เปนตน ซึ่งปรากฏตาม
รายงานประจําป 2555 เลมนี้    
 สําหรับการดําเนินงานของ ศอ.บต. ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ยังคงยึดม่ันในแนวนโยบายของรัฐบาลและ
บทสรุปที่เปนความคาดหวังของคนในพื้นที่ มาใชขับเคลื่อนการพัฒนา โดยอาศัยประสบการณที่ไดรับจากปที่ผานมา 
นํามาแกไขปรับปรุง ยกระดับความเขมขนของการพัฒนาใหเกิดความตอเนื่อง ทั้งในเร่ืองของการพัฒนาการศึกษา 
ภาษา ศาสนา การอํานวยความเปนธรรม การเยียวยาผูไดรับผลกระทบ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคูกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงภายในและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการกระชับ
ความสัมพันธในการสรางความรวมมือกับตางประเทศและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งกระผมตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจของทุกฝายในการรวมกันสรรสรางความรัก ความเขาใจ ความเขาถึง และการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตใหเกิดสันติสุขยั่งยืนสืบไป                     
 
 
 
 

                                              พ.ต.อ. 
                                                                            (ทวี  สอดสอง) 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริม

สิทธิมนุษยชนการอํานวย ความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การ
สงเสริมนําหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแกไขปญหาความขัดแยง 
การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง  

65 

ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่  วิถีชีวิตและความตองการของ
ประชาชน  

82 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกาส  90 
ยุทธศาสตรที่ 8 การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน  93 
ยุทธศาสตรที่ 9 การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขา

สูประชาคมอาเซียน 
108 

สวนที่ 5 สรุปผลการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ ศอ.บต. 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 นับตั้งแตการบังคับใชพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแตวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปนตนมา ศอ.บต. เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ตามกฎหมายฉบับนี้ โดยยางกาวแรกของการดําเนินงานดานการพัฒนา ในป ๒๕๕๔ สวน
ใหญเปนการเตรียมความพรอม การรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การปรับปรุงกฎระเบียบใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานตาม พ.ร.บ. กาวตอมาภายใตการนําของพันตํารวจเอกทวี  สอดสอง เลขาธิการ ศอ.บต. ในชวงปลายป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มุงเนนการบูรณาการ และการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อน เร่ิมตนจากการรับฟงขอเสนอแนะที่เปนความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต ผานเวทีประชาคมตางๆ เชน บทสรุป ๘ ปไฟใต : บทเรียนและทางออก ขอเรียกรอง ๗ 
ประการ ของนายหะยีสุหลง การระดมความเห็นของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ๕ จังหวัดและครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต บทสรุป
จากการเสวนาของผูนําศาสนาทุกศาสนา กํานัน ผูใหญบาน และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศบาล 
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลอดจนความคิดเห็นของประชาชน กลุมเยาวชน สตรีและนักวิชาการมหาวิทยาลัย 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต นํามาประมวลผลเปนฐานขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  
 ในขณะเดียวกัน ศอ.บต. ไดนํานโยบายของรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ของ สมช. และหลักรัฐประศาสโนบายของลนเกลารัชกาลที่ ๖ มาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนารวมกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดทําเปนยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศน : เรงนําสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกียรติยศศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และ
ความเจริญรุงเรือง กลับคืนสูจังหวัดชายแดนภาคใต 

๒. ยุทธศาสตรหลัก : นอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง”
และหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ ๖ ซึ่งวางไวสําหรับปฏิบัติราชการ 

๓. เนื้อหาของยุทธศาสตร ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตรหลัก 9 ประเด็นยุทธศาสตร 9 เปาหมาย 14 
วัตถุประสงค 52 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพื้นที่พิเศษ 
 มี 1 เปาหมาย 2 วัตถุประสงค 7 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันติสุข 
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางพื้นที่และสภาพแวดลอมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี  
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 
 มี 1 เปาหมาย 3 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน

การอํานวย ความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลักศาสนาหรือ
ยุติธรรมชุมชน ในการแกไขปญหาความขัดแยง การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณรุนแรง  

 มี 1 เปาหมาย 3 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความตองการของประชาชน  

 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 5 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกาส  
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน  
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 5 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม         

อาเซียน 
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 5 กลยุทธ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ศอ.บต. ไดขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรผานกลไกตางๆ ๓ กลไกหลัก
ไดแก ๑) การขับเคลื่อนผานกลไกคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) 
ประกอบดวยคณะกรรมการ จํานวน ๓๖ คน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 
เปนประธาน รัฐมนตรีกระทรวงตางๆ เปนกรรมการ และเลขาธิการ ศอ.บต. เปนกรรมการและเลขานุการ ๒) การ
ขับเคลื่อนผานกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(กปต.) ประกอบดวย คณะกรรมการ จํานวน ๒๐ คน โดยมี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เปน
ประธาน มีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และมี เลขาธิการ กอ.รมน. และ
เลขาธิการ ศอ.บต. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการรวม และ ๓) การขับเคลื่อนผานกลไกสภาที่ปรึกษาการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (สปต.) ประกอบดวย สมาชิกสภา จํานวน ๔๙ คน ที่มาจากผูนํา
องคกร และประชาชนในพื้นที่ทุกภาคสวน โดยมี นายอาซิส  เบญหาวัน เปนประธาน และนายวรรณชัย  สุวรรณ
กาญจน เปนเลขานุการ จากการขับเคลื่อนผานกลไกตางๆ และการบูรณาการแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
กอใหเกิดผลการดําเนินงานที่สําคัญตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ดังนี้
 ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๑ :  การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวม และบูรณาการแกไขปญหา
            พ้ืนที่พิเศษ  

๑. การบูรณาการทุกภาคสวนจัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๗ ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553  มาตรา ๙ (๑)  

๒. การบูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตาม พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ป ๒๕๕๓ มาตรา 9(2) ซึ่งประกอบดวยสวน
ราชการจํานวน ๑๗ กระทรวง ๖๐ กรม ๓ รัฐวิสาหกิจ ๕ จังหวัด และ ๒ สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ จํานวน ๕๘๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๙๐.๖๗๒๔ ลานบาท  

๓. การเสนอแนะบูรณาการและผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๓.๑ ผานมติความเห็นชอบของ กพต. จํานวน ๕๖ เร่ือง ครอบคลุมมิติการยกระดับการศึกษา การ

ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาองคกรศาสนา การ
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ รวมทั้ง การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะ
เรงดวน ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

 ๓.๒ ผานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(กปต.) กอใหเกิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต                 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ซึ่งเปนการบูรณาการทํางานรวมระหวาง ศอ.บต. ที่ดูแลดานการพัฒนา กับ กอ.รมน. ที่ดูแล
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ดานความม่ันคง ภายใตกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ของ สมช. โดยมี
ยุทธศาสตรรวม จํานวน ๒๙ ประเด็น และ ศอ.บต. ไดบูรณาการกับหนวยงานฝายพลเรือน ปรับแผนงานโครงการ
เขาประเด็นยุทธศาสตร จํานวน ๔๖๔ โครงการ งบประมาณรวม ๒๐,๒๒๓.๙๓๔๒ ลานบาท  

 ๓.๓ ผานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีการประชุมสภาที่
ปรึกษาฯ เปนประจําทุกเดือนไดขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่เปนเสียง
สะทอนจากภาคประชาชน 

๔. การกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๕) 

 ๔.๑ การติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการดานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  ที่ ศอ.บต. 
ดําเนินการเอง จํานวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๒๔.๒๗๑๒ ลานบาท และที่หนวยงานของรัฐฝายพลเรือน
ดําเนินการในพื้นที่ ๕ จชต. จํานวน ๕๖๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๕๖๖.๔๐๑๒ ลานบาท 

 ๔.๒ การประเมินผล 
   ๑) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ ศอ.บต. ซึ่งเปนปแรกที่ ศอ.บต. ดําเนินการ โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ไดลงนามในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกับรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) มีตัวชี้วัด จํานวน ๑๗ ตัวชี้วัด และผลการประเมินผล
ตนเองรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔- กันยายน ๒๕๕๕) ศอ.บต. ไดคะแนนเฉลี่ยประมาณ ๔.1456                         
จากคะแนนเต็ม ๕  

   ๒) การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ป ๒๕๕๕  
    ศอ.บต. รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและเครือขายมหาวิทยาลัยในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ๕ มหาวิทยาลัย ไดพัฒนาเครือขายวิชาการเพื่อการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรวมกัน
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลภายใตแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาทุกมิติใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง 

 ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๒ :  การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานชุมชนในการรวมสรางสันติสุข 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมูบาน (พนม.) เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของ

หมูบานชุมชน ที่ ศอ.บต. ดําเนินการเปนปที่ ๖ ในหมูบานเปาหมาย ๑,๙๗๐ หมูบาน ของจังหวัดยะลา ปตตานี 
นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา ภายใตแนวคิดประชาชนคิดเอง ตัดสินใจเองและดําเนินการเองสูชุมชนที่
เขมแข็ง  

๒. การเสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการหมูบานจังหวัดชายแดนภาคใต โดย มีกิจกรรม
ดานการขาว การมอบแนวทางการปฏิบัติงานใหแกกํานัน การพัฒนาบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
แกไขการวางงาน การสงเสริมเครือขายศูนยตาดีกา การพัฒนาแบบมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล              
การพัฒนาศักยภาพสตรี รวมทั้ง การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในเขตเทศบาล 

๓. การเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหกับจังหวัดและอําเภอ จํานวน ๔ จังหวัด ๓๗ อําเภอ และตํารวจภูธรจังหวัด จํานวน ๖๐ สถานี มุงเนน
การมีสวนรวมของประชาชนสงผลทางจิตวิทยามวลชนใหมีความเชื่อม่ันภาครัฐ รวมกันสรรสรางสันติสุข 
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  ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางพ้ืนที่และสภาพแวดลอมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยง
            โดยสันติวิธี 
  เนนการเปดพื้นที่เพื่อใหบุคคลที่มีความเห็นตางไดมีเวทีแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตอยางสันติภาพ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น ๘ ปไฟใต : บทเรียนและทางออก เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕                
๒. การพบปะประชาชนที่ถูกเชิญตัวไปใหขอมูลกับหนวยงานกําลังในพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุย ใหกําลังใน

และรับฟงปญหาจากประชาชนโดยตรง จํานวน ๓ คร้ัง ผูถูกเชิญตัว จํานวน ๗๙๐ คน 
๓. จัดประชุมรวมกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต และผูกํากับตํารวจภูธรทุกแหงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาโดยแนวสันติวิธี 
๔. การเสวนาแลกเปลี่ยนหลักคิด มุมมองและประสบการณ เยียวยาอยางไร นําไปสูความสมานฉันท 

        ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๔ : การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและ 
         ประวัติศาสตรทองถิ่น  

๑.  การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนระบบ 
 ๑.๑ ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนและนักเรียน พัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ทําใหผล
การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียน 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ดีขึ้น 
 ๑.๒  ดานการสรางโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทํา โดยการพัฒนาเปดศูนยการเรียนรูภาษาไทย 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจน
จบปริญญาตรี สนับสนุนการศึกษาวิชาชีพแกเด็กเยาวชน สงเสริมความรวมมือทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และสงเสริมการศึกษาศาสนาควบคูสามัญ 
 ๑.๓  ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาจัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด จัดกิจกรรมศึกษาความตองการและความเหมาะสมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู(TK Park) และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนดานภาษาสูประชาคมอาเซียน  

๑.๔  ดานการสงเสริมศาสนศึกษา โดยการพัฒนาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม 
และสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา 
 ๑.๕ ดานการชวยเหลือโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

๒. การสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา 
๓. การปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด (ตาดีกา)  
๔. การสนับสนุนงบประมาณองคกรศาสนาอิสลาม และพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต        
๕. การเพิ่มเงินอุดหนุนพิเศษใหกับพระภิกษุสงฆใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต  
6.การส ง เส ริมคนดี มี คุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ไปประกอบพิธี ฮัจญ  ณ นครมักกะห                   

ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
7. การสงเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหลงสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ณ ประเทศ

อินเดียและเนปาล 
8. โครงการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 



 
5 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

9. การสนับสนุนการออกใบอนุญาต ใหจัดตั้งโรงเรียนมิฟตาฮุลอูลูมอนุสรณ  (ปอเนาะสะปอม หรือโรงเรียน
อิสลามบูรพา) 

10. การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําป ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๕  :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน อํานวยความ
        เปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลักศาสนาหรือยุติธรรม
        ชุมชนในการแกไขปญหาความขัดแยง การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับ 
        ผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง 
 ๑. รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ ๒,๐๘๐ ลานบาท เพื่อเยียวยาและชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการมีสวนรวมมือของทุกฝายทั้งเจาหนาที่ทางดานความม่ันคง 
ผูวาราชการจังหวัดในพื้นที่ ผูนําศาสนา แพทย ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และผูไดรับผลกระทบโดยตรง ในการ
รวมกันกําหนด-ปรับปรุงหลักเกณฑการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบอันเนื่องจากเหตุการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดจายเงินเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบทั้ง 6 ประเภทแลว จํานวน 7,893 ราย วงเงิน 
1,505,578,118 บาท 
 ๒. การพัฒนาระบบการควบคุมดูแลผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต ตามวิธีปฏิบัติ
ศาสนาอิสลาม 
 3. การพิจารณาคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใตมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4. การจัดใหมีและพัฒนาพนักงานบริการใหมีความรูภาษามลายูถิ่นทําใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดงายขึ้น 
 ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๖ : การเสริมสรางความเช่ือมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
           ใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิตและความตองการของ 
           ประชาชน  

ไดขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และวิถีชีวติบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ           
ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยกําหนดตําแหนงทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้  

สงขลา-สตูล  : เปนศูนยเชื่อมโยงการขนสงสินคาภายในและระหวางประเทศ  
สตูล : ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับภูมิภาค 
สงขลา : เปนศูนยกลางยางพาราโลก ศูนยกลางการศึกษานานาชาติ    

  ศูนยกลางการทองเที่ยวและกีฬาระดับโลก 
ปตตานี : เปน ศูนยกลางประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา และอิสลามศึกษานานาชาติ  

   ศูนยกลางสินคาและบริการสรางสรรคระดับภูมิภาค     
  ศูนยอุตสาหกรรมฮาลาลสะอาด 

ยะลา :  เปนศูนยกลางการเกษตรและตลาดการเกษตร 
นราธิวาส : เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาควบคูกับพื้นที่ตอนเหนือ  

  ของประเทศมาเลเซีย (North Corridor Economic Region : NCER)  
  และพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศมาเลเซีย    
  (East Coast Economic Region : ECER) 

ผลการดําเนินงาน 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนพึ่งตนเองได 
2. การจัดกิจกรรมสรางความเชื่อม่ันดานเศรษฐกิจและการแกไขกฎเกณฑในการดึงดูดนักลงทุน 
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3. การสงเสริมการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 
4. การสงเสริมผูประกอบการและแรงงานไทยในมาเลเซีย (ตมยํา) 

ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๗ : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬา และผูดอยโอกาส 
1. การดําเนินงานโครงการคืนดวงตาสดใส ใหผูสูงวัยเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล                     

แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุทธศักราช 
๒๕๕๕ ใหบริการผาตัดตอกระจกแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

2. ดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑเงินยังชีพผูพิการ ประกอบการชวยเหลือเยียวยาเฉพาะผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตอไป 

3. จัดกิจกรรมรวมน้ําใจไทย สูชายแดนใต  เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา ออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน ประชาชน หางไกลยาเสพติด  

4. การชวยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวใสขาเทียมฟรี เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
ครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร  

5. การพิจารณาคัดเลือกผูพิการเพื่อเขาทํางานในหนวยงานธนาคารอิสลามจังหวัดยะลา โดยคัดสรรผูพิการ
ที่จบปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร มีความสามารถดานการบันทึกขอมูล การประชาสัมพันธเขาทํางาน 

6.  สงเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีและศักยภาพสตรี โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันสตรี
สากลใหแกจังหวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกิจกรรมประกอบไปดวยการรวมพลังสตรี การเสวนา การ
แสดงผลงานสตรี การใหความรูเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชน  

ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๘ : การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน 
๑. การสื่อสารผานชองทางสื่อวิทยุไดปรับระบบการสง กระจายเสียงใหทันสมัย สื่อ 3 ภาษา(ไทย อังกฤษ มลายู) 

ประกอบดวย 1)รายการวิทยุ “ศอ.บต.สัมพันธสัญจร” 2)การสืบสานตํานานศิลปกับศิลปนพื้นบาน 3)คุยเฟองเร่ือง 
ศอ.บต. ทางวิทยุแหงประเทศไทย (สวท. ๓ จชต.) มุงเนนการกระตุนเศรษฐกิจ ระหวางเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. 4)
การดําเนินรายการ “ศอ.บต.สัมพันธ”ทางวิทยุ ศอ.บต. เผยแพรเสียง ๕ จชต. เพื่อใชสื่อวิทยุ ศอ.บต.สรางความ
เขาถึงจิตใจประชาชน เริ่มเวลา ๒๐.๐๐  – ๐๗.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น 

๒. การสื่อสารผานชองทางสื่อโทรทัศน ประกอบดวย 1) การประชาสัมพันธนโยบาย  และการดําเนินงาน
ของ ศอ.บต. ผานทีวีมุสลิม 2) กิจกรรม"หองขาว ศอ.บต." 3) การผลิตสารคดีโทรทัศน  ของ ศอ.บต.  รายการ 
“ไทยพัฒนา” 4) รายการเสียงสะทอนจากทองถิ่นใต” ทางสถานีโทรทัศน สปริงนิวส 5) การผลิตและเผยแพร
รายการโทรทัศนเฉพาะกิจ"รอมฎอนการรีม" 6) การผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนเฉพาะกิจ  "ทีวีรอมฎอน " 
เผยแพรภาพออกอากาศ ๓ ชอง (ทีวีมุสลิม ระบบ C Band, DTV ระบบ KU Band ผานสัญญาณดาวเทียมไทยคม 
๕ และ IPM ระบบ KU Band ผานสัญญาณดาวเทียมไทยคม Nss 7) การผลิตสารคดีเชิงขาว  ทางสถานีโทรทัศน 
ชอง ๗ ในชวงหลังขาว 8) กิจกรรมผลิตสื่อและสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธเชิงรุก ผลิตรายการโทรทัศนและสื่อ
ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ  ที่เปนผลงานของ ศอ.บต. และของรัฐบาล และสิ่งที่ดีๆ ใน จชต. 9) การผลิตและ
เผยแพร ละครสั้นโทรทัศนเพื่อสรางความเขาใจอันดีกับสังคมชายแดนใต 10) การผลิตและเผยแพรสารคดีสั้น
“ปอเนาะ ศาสนศึกษา พัฒนาชีวิต” ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕  11) รายการ “คุยขาว ๑๐ โมง” 
ออกอากาศทุกวันจันทร และอังคาร  ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  รวมทั้งแพรภาพออกอากาศทาง  TGN  
และออกเสียงสกุปทางสถานีวิทยุจราจร FM ๙๙.๕ 12) ผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศน “เสียงจากผูหญิง
ชายแดนใต” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง ๙) ชวงเวลา ๐๓.๓๐ – ๐๔.๓๐ น. รวม ๓๐ วัน/ตอน   
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๓. การสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพ ประกอบดวย 1) จัดทําไดอารี่ ประจําป ๒๕๕๕ ของ ศอ.บต.  2) การจัดทํา
ปายประชาสัมพันธสรางความเขาใจ  3) จัดทําวารสารรายปกษ เดือนละ ๒ ปกษ“ฟาใหมชายแดนใต” เปนสื่อกลาง
สรางความเขาใจระหวางประชาชนในระดับพื้นที่  ศอ.บต. และรัฐบาล 

๔. การสื่อสารผานชองทางสื่อกิจกรรม ประกอบดวย 1) การเสริมศักยภาพ “บัณฑิตอาสาผูสื่อขาวยุติธรรม
ชุมชน” จํานวน  ๒๕๒ คน 2) การปรับปรุงศูนยประสานสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต 3) การสัมมนา “การ
สื่อสารสรางความเขาใจรวมแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต”4) การประชุมพบปะสรางความเขาใจในการ
ชวยเหลือแรงงานไทยที่ทํางาน “รานตมยํา” ในประเทศมาเลเซีย 5) การจัดกิจกรรม “การเปดเวทีสื่อสารสราง
ความเขาใจเครือขายภาคประชาสังคมรวมแกไขปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต” 6) การสานเสวนา“เพื่อรอยรัก 
ถักธรรมนําเมืองใต” 7) การ “เสวนาหาทางออกวิกฤตสถานการณใต” ณ บริเวณถนนรวมมิตร (สี่แยกจงรักษ)  เขต
เทศบาลนครยะลา  
  ผลงานตามยุทธศาสตรที่ ๙ : การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ และการเตรียมความพรอมเขา
            สูประชาคมอาเซียน 

1. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับตางประเทศและโลกมุสลิม 
2. ศอ.บต. ใหการตอนรับคณะผูแทนระดับสูง OIC ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ระหวาง

วันที่ ๗-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
3. การประชุมสัมมนา “ศาสนากับกระบวนการสรางสันติภาพในอาเซียน เม่ือวันที่ 17-19 กันยายน 2555 

มีศาสนิก 7 ศาสนา 13 ประเทศ มาประชุมรวมกันเพื่อเตรียมความพรอมรับประชาคมอาเซียนในอีก 3 ป  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1  
สภาพทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคใต 
(นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล) 
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สภาพทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ขอมูลทางกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดสตูล 

ตั้งอยูตอนลางของประเทศอยูระหวางเสนรุงที่ 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา

ตะวันออก ถึง 105 องศา 15 ลิปดาตะวันออก หางจากกรุงเทพฯโดยทางรถไฟ ประมาณ 937 กิโลเมตร โดยทาง

รถยนต 1,200 กิโลเมตร ทางทะเล 725 กิโลเมตร ติดตอทะเลอาวไทย ดานทิศตะวันออกระยะทาง 330 กิโลเมตร 

ติดตอทะเลอันดามัน ดานทิศตะวันตก ระยะทาง 144.3 กิโลเมตร สวนทางทิศใตติดตอประเทศมาเลเซียระยะทาง 

500 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 20,809.730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.97 ลานไร ซึ่งจังหวัดสงขลา            

มีพื้นที่มากที่สุด และจังหวัดปตตานีมีเนื้อที่นอยที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
9 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

จังหวัดชายแดนภาคใต มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 20,809.730 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12.97 

ลานไร โดยมีรายละเอียดแตละจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดในกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต ตารางกิโลเมตร ลานไร ติดตอกับประเทศมาเลเซีย 

นราธิวาส 4,475.430 2.79 รัฐกลันตันและรัฐเปรัค 

ปตตานี 1,940.356 1.21 - 

ยะลา 4,521.078 2.8 รัฐเปรัคและรัฐเคดาห 

สงขลา 7,393.889 4.62 รัฐเคดาหและรัฐเปอรลิส 

สตูล 2,478.977 1.55 รัฐเปอรลิส 

รวม 20,809.730 12.97  

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

1.2 ลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพ 

จังหวัดชายแดนภาคใต มีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่การเกษตร คิดเปนรอยละ 52.9 ของพื้นที่              

โดยมีเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรี เปนเสนแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือ ที่ราบฝงตะวันออก

(จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลาและนราธิวาส) และที่ราบฝงตะวันตก (จังหวัดสตูล) ลักษณะภูมิอากาศฝงตะวันออก

เปนแบบฝนเมืองรอน มีฝนตกตลอดป สวนดานตะวันตกมีสภาพอากาศแบบมรสุมเมืองรอน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย

ตอป และปริมาณปาไมสูงกวาฝงตะวันออก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศกลุมจังหวัดชายแดนภาคใตอาจแบงตามลักษณะภูมิอากาศออกไดเปน 2 บริเวณ 

คือ ฝงตะวันออก จัดอยูในอากาศแบบฝนเมืองรอนตลอดป หรืออากาศแบบปาดงดิบ เนื่องจากไดรับอิทธิพลทั้งจาก

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีฝนตกมากตลอดป สวนฝงตะวันตก ของคาบสมุทรจัด

อยูในอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปสูงกวาฝงตะวันออก ของคาบสมุทรจึงทําใหปาทางฝงนี้

ตนไมหนาแนนมากกวา อุณหภูมิอยูระหวาง 25.2-28.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธโดยเฉลี่ยอยูระหวาง           

รอยละ 75-86 มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,367 มิลลิเมตรตอป โดยไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ดังนี้ 

1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหฝนตกมาทางฝงตะวันตกของภาคใต เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม- กันยายน 

2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหฝนตกหนักทางตะวันออก เร่ิมตั้งแตเดือน ตุลาคม-มกราคม 

3. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ทําใหอากาศรอนชื้นฝนตกนอยกวาชวงอื่นๆ ของป เริ่มตั้งแตเดือน

กุมภาพันธ-เมษายน 

 
 



 
10 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. การปกครองและประชากร 

2.1 การปกครองสวนภูมิภาค/การปกครองสวนทองถิ่น 

เขตการปกครองของจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 5 จังหวัด (นราธิวาส ปตตานี ยะลา 

สงขลา และสตูล) ซึ่งการปกครองสวนภูมิภาคประกอบดวย 56 อําเภอ 413 ตําบล 2,916 หมูบาน และการ

ปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 3 เทศบาลนคร 13 เทศบาลเมือง 65 เทศบาลตําบล 364 องคการบริหาร

สวนตําบล 

จังหวัดชายแดนภาคใต การปกครองสวนภูมิภาค การปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล

นคร 

เทศบาล

เมือง 

เทศบาล

ตําบล 

องคการ

บริหารสวน

ตําบล 

นราธิวาส 13 77 593 - 3 11 74 

ปตตาน ี 12 115 642 - 1 11 101 

ยะลา 8 58 379 1 1 9 52 

สงขลา 16 127 1,023 2 7 28 103 

สตูล 7 36 279 - 1 6 34 

รวม 56 413 2,916 3 13 65 364 

    ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (ขอมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2554) 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงขอมูลการปกครองสวนภูมิภาค/การปกครองสวนทองถิ่น 
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2.2 ประชากร 

จังหวัดชายแดนภาคใตมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,807,579 คน ซึ่งแยกเปนประชากรชาย 

1,888,296 คนและประชากรหญิง 1,919,288 คน รายละเอียดดังนี้ 
 

ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2554) 

    ตารางที่ 3 ตารางแสดงขอมูลจํานวนประชากรของกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต 
  

3. ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส 

3.1 ระบบคมนาคมขนสงทางถนน 

ระบบคมนาคมขนสงในพื้นที่อนุภาคมีถนนสายสําคัญหลายสาย มีทางหลวงแผนดินสายหลักและ

สายรองทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัดและภายในจังหวัด ทําใหการคมนาคมขนสงในอนุภาคมีประสิทธิภาพ 

สามารถเดินทางไดอยางสะดวก โดยมีเสนทางสําคัญดังนี้ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชนเกษม เปนทางหลวงสายประธานของภาคใต ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 42 หรือที่เรียกกันวา ถนนเพชรเกษมสายปตตานี-นราธิวาส เปนเสนทางหลักที่เชื่อมจังหวัด

ปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสเขากับจังหวัดสงขลา ทางหลวงแผนดินหมายเลข 43 เปนทางหลวงเสน

ใหมที่ตัดขึ้นเพื่อยนระยะทางจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดปตตานีเปนเสนทางหลักที่เชื่อมจังหวัดสงขลากับจังหวัด

ปตตานี และทางหลวงหมายเลข 406, 407, 408, 409, 410, 414, 416 และ 418 เปนตน สวนทางหลวง

หมายเลข 4066  ซึ่งเชื่อมจากกะรอบาตะ-บานทอน-สนามบินนราธิวาส และเชื่อมกับอําเภอยี่งอ รือเสาะ  และรา

มัน จังหวัดยะลา 

3.2 ระบบคมนาคมขนสงทางราง 

ในปจจุบันเสนทางการขนสงสินคาของการรถไฟแหงประเทศไทย จะเปนเสนทางเดียวกันกับการ

ขนสงผูโดยสาร โดยเสนทางรถไฟที่ผานอนุภาคคือรถไฟสายใต เร่ิมตนจากสถานีรถไฟธนบุรีกรุงเทพมหานครผาน

จังหวัดชายแดนภาคใต เพศ จํานวนประชากรรวม

(คน) ชาย หญิง 

นราธิวาส 400,190 400,442 800,632 

ปตตาน ี 352,865 359,179 712,044 

ยะลา 249,608 251,118 500,720 

สงขลา 734,782 759,528 1,494,311 

สตูล 150,851 149,021 299,872 

รวม 1,888,296 1,919,288 3,807,579 
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จังหวัดนครปฐม,ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ,ชุมพร,สุราษฎรธานี,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา,ยะลาและไป

สุดปลายทางที่สถานีรถไฟสุไหโก-ลกจังหวัดนราธิวาสและไปบรรจบทางรถไฟของประเทศมาเลเซียที่สถานีรถไฟเตา

ปนจาง รวมระยะทาง 1,144.29 กิโลเมตร โดยจังหวัดสตูล เปนจังหวัดเดียวในอนุภาคที่ไมมีทางรถไฟผาน 

3.3 ระบบคมนาคมขนสงทางอากาศ 

ในพื้นที่มีสนามบิน 2 แหง คือ ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ และทาอากาศยานนราธิวาส ซึ่ง

ในปจจุบันกําลังขยายทางวิ่งจาก 2,000 เมตร เปน 2,500 เมตร โดยทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญมีการ

ใหบริการเพื่อการโดยสารและขนสงสินคาและมีเที่ยวบินทุกวัน โดยมีสายการบินที่ทําการบินคือ การบินไทย ไทย

แอรเอเซีย โอเรียนไทย และสายการบินนกแอร สําหรับทาอากาศยานนราธิวาส มีเฉพาะการขนสงผูโดยสารเทานั้น 

ไมมีการขนสงสินคาและจดหมายทางอากาศ และมีเที่ยวบินทุกวันเชนกัน โดยมีสายการบินที่ทําการบินคืน ไทยแอร

เชีย และสายการบินนกแอร 

3.4 ระบบคมนาคมขนสงทางน้ํา 

เนื่องจากพื้นทีอนุภาคเปนกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลทําใหมีการใชการคมนาคม

ขนสงทางน้ําคอนขางมาก ไมวาจะเพื่อประกอบอาชีพคือการทําประมง การขนสงสินคา และการทองเที่ยว        

กลุมจังหวัดนี้มีทาเทียบเรือจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญจะเปนทาเทียบเรือเพื่อการประมง สําหรับทาเรือที่ใชเพื่อขนสง

สินคาและการทองเที่ยวที่สําคัญพบอยูในจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

3.5 การคาชายแดน 

จังหวัดชายแดนภาคใตมีดานการคา 9 ดาน ไดแก ดานศุลกากรสะเดา ดานศุลกากรปาดังเบซาร 

ดานประกอบจังหวัดสงขลา ดานศุลกากรวังประจัน จังหวัดสตูล ดานศุลกากรปตตานี จังหวัดปตตานี ดาน

ศุลกากรเบตง จังหวัดยะลา ดานศุลกากรสุไหงโก-ลก และดานศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยในป 2553 มี

มูลคาการคารวมทั้งสิ้น 495,140.3 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออก 320,136.7  ลานบาท มูลคาการนําเขา 

175,003.73 ลานบาท ดุลการคาเกินดุล 145,132.98 ลานบาท มีสินคาสงออกที่สําคัญคือ ยางพารา รองลงมา

คือ ชิ้นสวนและสวนประกอบคอมพิวเตอร และมีสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สื่อบันทึกขอมูลภาพเสียง รองลงมาคือ

สวนประกอบคอมพิวเตอร เทป แมเหล็ก ตามลําดับ 
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4. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดชายแดนภาคใต 

สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) พิจารณาจาก

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจําป ๒๕๕๓ มีมูลคาเทากับ ๓๔๙,๘๔๑ ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก 

๓๐๖,๒๔๕ ลานบาท ในป ๒๕๕๒ เทากับ ๔๓,๕๘๖ ลานบาท หรือรอยละ ๑๔.๒๓ มีรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร

เทากับ ๙๕,๐๖๕ บาท (สงขลา ๑๑๙,๐๔๑ บาท สตูล ๙๙,๖๒๔ บาท ยะลา ๙๔,๖๑๑ บาท นราธิวาส ๗๑,๗๘๖ 

บาท และปตตานี ๖๔,๑๕๗ บาท) เม่ือเทียบกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรของภาคใต ๑๐๔,๗๓๘ บาท ต่ํากวา

คาเฉลี่ยภาคใต ๙,๖๗๓ บาท โดยโครงสรางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต ขึ้นอยู กับสาขา

เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายสงขายปลีกฯ สาขาการศึกษา สาขาการประมง และสาขาบริหาร

ราชการฯ เปนสําคัญ มีสัดสวนรอยละ ๒๙.๗๑, ๑๗.๔๙, ๙.๕๕, ๘.๐๗, ๗.๖๐ และ ๗.๑๖ ตามลําดับ 
 

จังหวัด ผลิตภัณฑมวลรวม(ลานบาท) ผลิตภัณฑตอหัว(บาท) 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

สงขลา ๑๕๙,๗๖๘ ๑๕๓,๐๒๒ ๑๗๔,๓๐๑ ๑๑๑,๘๔๓ ๑๐๕,๗๘๒ ๑๑๙,๐๔๑ 

สตูล ๒๖,๑๘๔ ๒๕,๙๘๔ ๒๙,๑๓๖ ๙๒,๑๑๓ ๙๐,๑๐๓ ๙๙,๖๒๔ 

ปตตาน ี ๓๘,๐๘๔ ๓๙,๖๕๘ ๔๔,๔๖๕ ๕๖,๖๒๒ ๕๘,๐๙๒ ๖๔,๑๕๗ 

ยะลา ๔๑,๙๔๕ ๓๙,๒๔๔ ๔๖,๐๙๘ ๘๘,๗๔๑ ๘๑,๗๓๖ ๙๔,๖๑๑ 

นราธิวาส ๔๙,๙๐๗ ๔๘,๓๕๗ ๕๕,๘๔๑ ๖๖,๒๔๘ ๖๓,๑๘๐ ๗๑,๗๘๖ 

รวม ๓๑๕,๘๘๘ ๓๐๖,๒๔๔ ๓๔๙,๘๔๐ ๘๗,๔๗๑ ๘๓,๖๐๗ ๙๔,๑๗๓ 

(ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.) 

ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดชายแดนภาคใต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

สาขาการผลิต ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 

จังหวัดชายแดนภาคใต ๑2๕,๘๔๖ ๑๒๘,๒๙๐ ๑๓๑,๘๐๘ 

ภาคเกษตร ๔๓,๔๔๖ ๔๔,๐๐๓ ๔๒,๗๐๙ 

กสิกรรมและปศุสัตว ๒๘,๐๗๒ ๒๗,๙๐๘ ๒๖,๐๒๙ 

การประมง ๑๕,๓๙๔ ๑๖,๐๙๕ ๑๖,๖๗๙ 

นอกภาคเกษตร ๘๒,๓๘๐ ๘๔,๒๘๗ ๘๙,๑๐๐ 

เหมืองแร ๕๖๗ ๑,๐๗๔ ๑,๐๙๔ 

อุตสาหกรรม ๒๑,๖๗๗ ๒๑,๗๑๔ ๒๓,๐๗๗ 

ไฟฟา ประปา ๓,๘๙๘ ๔,๐๙๕ ๔,๓๗๕ 

กอสราง ๓,๕๕๑ ๓,๖๕๒ ๓,๘๗๑ 

การคา ๑๕,๓๙๓ ๑๔,๕๗๐ ๑๕,๔๐๐ 

โรงแรมและภัตตาคาร ๑,๕๒๖ ๑,๗๘๖ ๒,๒๙๔ 

ขนสง ๙,๙๘๘ ๑๐,๔๐๙ ๑๐,๐๔๓ 

การเงิน ๓,๗๕๓ ๓,๘๗๑ ๔,๑๒๐ 

อสังหาริมทรัพย ๕,๓๗๙ ๕,๕๔๖ ๕,๖๐๓ 

บริหารราชการแผนดิน ๕,๗๐๔ ๖,๑๓๙ ๗,๒๑๖ 

การศึกษา ๗,๐๓๐ ๗,๒๖๗ ๗,๕79 

บริการสุขภาพ ๒,๖5๕ ๒,๘๗๒ ๓,๐๙๙ 

บริการชุมชน ๑,๑๕๗ ๑,๒๒๕ ๑,๒๖๒ 

ลูกจางในชุมชน ๖๗ ๖๗ ๖๗ 

ที่มา : สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต 

ตารางที่ 5 สาขาการผลิตที่สําคัญ ป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
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5. แผนงาน โครงการ และงบประมาณการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

5.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณดานการพัฒนา 

การแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในมิติ

ดานการพัฒนาโดย ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ

แผนงาน โครงการ มีหนวยงานบูรณาการจํานวน 17 กระทรวง 60 กรม 3 รัฐวิสาหกิจ 5 จังหวัด และ 2 สวน

ราชการ ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต                

พ.ศ. 2555-2557 ใน 9 ประเด็นยุทธศาสตร ผาน แผนงาน โครงการ และงบประมาณลงสูพื้นที่ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต  ซึ่ ง มีโครงการทั้ งหมดจํานวน 588 โครงการ มีวงเ งินงบประมาณรวมทั้ งสิ้นจํานวน 

13,090.6724 ลานบาท จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน  งบประมาณ พ.ศ.2555 
(ลานบาท)  

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 20 305.1947 

การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพ้ืนที่พิเศษ     

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 19 382.1771 

การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันติสุข     

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 0 0.0000 

การสรางพ้ืนที่และสภาพแวดลอมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี     

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 115 2,330.8992 

การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถ่ิน     

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 11 359.4049 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน      

การอํานวยความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลักศาสนาหรือยุติธรรม     

ชุมชน ในการแกไขปญหาความขัดแยง การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
รุนแรง 

    

ประเด็นยุทธศาสตรที่  6 353 7,313.2655 

การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับ     

ของพ้ืนที่ วิถีชีวิต และความตองการของประชาชน     

ประเด็นยุทธศาสตรที่  7 61 1,080.2696 

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกาส     

ประเด็นยุทธศาสตรที่  8 5 62.5787 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน  งบประมาณ พ.ศ.2555 
(ลานบาท)  

การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน   

ประเด็นยุทธศาสตรที่  9   4 1,252.4780 

การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน     

รวมทั้งสิ้น       588 13,086.2677 

ตารางที่ 6 แผนงาน โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 

5.2 แผนงาน โครงการ และงบประมาณดานความมั่นคง 

การแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใน

มิติดานความม่ันคง โดยกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาราจักร(กอ.รมน.) เปนหนวยงานหลัก

หนวยงานดานความม่ันคง ที่ประกอบดวย กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและ

ตํารวจ เพื่อรวมกันแกไขปญหาและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตามยุทธศาสตรการ

แกไขปญหาความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557 ผานโครงการหลัก จํานวน 19 

โครงการ มีวงเงินประมาณรวมทั้งสิ้น 6,276.1202 ลานบาท จําแนกตามโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ  งบประมาณตาม 
พ.ร.บ.(ลานบาท)  

1 งานตูเก็บและควบคุมการเบิกจายปนอัจฉริยะ 200.0000 

2 งานหุนยนตเก็บกูระเบิดพรอมอุปกรณทําลายวงจรชนวนระเบิดและอุปกรณจุดระเบิด 35.8400 

3 เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดชนิดพกพา 40.0000 

4 โครงการตอตานขาวกรอง 63.9994 

5 โครงการเสริมสรางขายงานขาวกรอง 90.7973 

6 โครงการเสริมสรางความเขาใจ 37.8207 

7 โครงการ ปจว./ปชส. สนับสนุนการปฏิบัติการขาวสารในการแกปญหา จชต. 64.7300 

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 1,265.6994 

9 โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแทรกซอน 28.4251 

10 โครรงการดําเนินการดานสิทธิมนุษย 30.3977 

11 โครงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 89.2038 

12 การอํานวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความม่ันคงฯ 368.9437 

13 งบกําลังพลและทรงชีพ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 469.4912 

14 งบกําลังพลและทรงชีพ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทบ. 2,956.8799 

15 งบกําลังพลและทรงชีพ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทร. 169.0779 

16 งบกําลังพลและทรงชีพ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทอ. 130.8299 

17 งบกําลังพลและทรงชีพ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ศปก.ตร.สน. 218.6659 

18 โครงการบูรณาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 12.2484 

19 โครงการการอํานวยการและประสานงาน 3.0699 

  รวมผลผลิตที่ 1 ทั้งสิ้น 6,276.1202 

ตารางที่ 7 แผนงาน โครงการ ดานความม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

นโยบายและยุทธศาสตรในการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
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นโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

๑. นโยบายของรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร) 

ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเม่ือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

กําหนดใหการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปน

นโยบายที่เรงดวนที่จะตองดําเนินการในปแรก ขอ ๑.๕ เรงนําสันติ

สุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสู

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน    

ยาเสพติด อิทธิพลอํานาจมืด โดยนอมนํากระแส พระราชดํารัส

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลัก

ปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในทุก

ภาคสวนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอยางถั่วถึง 

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความ

เสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นสงเสริมการกระจายอํานาจการ

ปกครองทองถิ่นในรูปแบบที่สอดคลองกับลักษณะพื้นที่ โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการ

การบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้ง ปรับปรุง พัฒนา

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของใหสอดคลองทันสมัย กับสภาพความเปนจริงของปญหาที่เกิดขึ้นตลอดจน

เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ 
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2. นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

                                                               โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

 

เปนนโยบายระดับชาติที่จัดข้ึนตาม พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2553 
มาตรา 4 ที่กําหนดใหสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ จัดทําเสนอตอสภาความม่ันคงแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบแลวนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ        
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 “มุงใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขของการใชความรุนแรงมีสภาวะแวดลอมที่
พรอมและเอื้อตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติ ทุกภาคสวนมีความเขาใจ ไววางใจ และมีสวนรวม
ในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ” 

มีวัตถุประสงค ๙ ขอ และนโยบาย ๓๔ ขอ  
วัตถุประสงค 

 
 
 

 
 

ขอ 1 เพื่อใหสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยและปกติสุข ภายใตหลักยุทธศาสตรพระราชทาน          
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มี 6 นโยบาย 

ขอ 2 เพื่อขจัด และปองกันไมใหเกิดเง่ือนไขที่หลอเลี้ยงและเอื้อตอการใชความรุนแรงจากทุกฝาย มี 2 นโยบาย 
ขอ 3 เพื่อเสริมสรางความเขาใจ และฟนคืนความไววางใจระหวางรัฐ กับประชาชน และระหวางประชาชน

ดวยกัน ใหเกิดความรวมมือในการพรอมเผชิญปญหารวมกัน มี 5 นโยบาย 
ขอ 4 เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่

กระจายตัวอยางเทาเทียมในทุกระดับตรงกับความตองการไมทําลายอัตลักษณ และวิถีชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนมีผลตอการสนับสนุนการแกไขปญหาความม่ันคง มี 6 นโยบาย 

ขอ 5 เพื่อเสริมสรางการเรียนรูและสรางความตระหนักในคุณคาของการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายของ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม มี 4 นโยบาย 

ขอ 6 เพื่อใหสังคมไทยเกิดการรับรู มีความเขาใจในสถานการณที่เปนจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบ
รวมกันในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มี 1 นโยบาย 

ขอ 7 เพื่อใหสังคมภายนอกประเทศใหการสนับสนุนและมีบทบาทเก้ือกูลการแกไขปญหา มี 2 นโยบาย 
ขอ 8 เพื่อสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงและการ

ใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสราง
สันติภาพ มี 3 นโยบาย 

ขอ 9 เพื่อใหการดําเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางมีระบบ มีเอกภาพ 
มีประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุกภาคสวน และวางอยูบนขอมูลที่ถูกตองและรอบดาน มี 3 นโยบาย   
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3. การบูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรรวม ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและ                                   
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

 
 เปนการดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต (กปต.) ที่มอบหมายใหหนวยงานหลัก ไดแก สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.)    
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) บูรณาการทํางานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. 2555-2557 
 เปาหมายยุทธศาสตรรวมตามวัตถุประสงคของนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต     
พ.ศ. 2555-2557 มีจํานวน 9 วัตถุประสงค 29 เปาหมายยุทธศาสตรรวม 
วัตถุประสงค ขอ ๑ การเสริมสรางความปลอดภัยใหกับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต และทุกคนในพ้ืนที่

ดํารงชีวิตไดปกติสุข  
 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๓ ขอ) 
 ๑. พื้นที่เศรษฐกิจในเมืองสําคัญ และสถานที่ชุมชนสาธารณะ ปลอดพนจากความเสี่ยงของเหตุการณรุนแรง
ขนาดใหญ เชน เหตุระเบิดขนาดใหญ หรือพรอมกันหลายจุด       
 ๒. หมูบาน/ชุมชนที่เปนพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุมผูกอเหตุรุนแรง ลดจํานวนลงในพื้นที่เดิมและไมขยายเพิ่ม
ในพื้นที่ใหม             
 ๓. ศาสนสถาน ศาสนบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการคุมครอง/เฝาระวังใหปลอดพนจากเหตุ
รุนแรง 
วัตถุประสงค ขอ ๒    การขจัดและปองกันไมใหเกิดเงื่อนไขที่หลอเลี้ยง และเอื้อตอการใชความรุนแรงจาก

ทุกฝาย 
 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๒ ขอ) 
 ๑. เจาหนาที่รัฐทุกฝายปฏิบัติอยูในกรอบของกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนประเพณี และผูกระทําผิด ไม
วาจะเปนฝายใด ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและรวดเร็ว   
 ๒. คดหีรือเหตุการณที่เปนขอสงสัยของประชาชนและตางประเทศไดรับการ เรงรัดและนําเขาสูกระบวนการ
ตรวจสอบโดยทันที เพื่อคนหาความจริงใหไดขอยุติและชี้แจงใหผูเก่ียวของรับทราบอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
วัตถุประสงค ขอ ๓ การเสริมสรางความเขาใจและฟนคืนความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน และ

ระหวางประชาชนดวยกัน ใหเกิดความรวมมือในการพรอมเผชิญปญหารวมกัน 
 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๕ ขอ) 
 ๑. การดําเนินคดีความม่ันคงมีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานที่รัดกุมและโปรงใส 
ผูตองหาไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย และสามารถนําผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดอยางรวดเร็ว 
 ๒. กระบวนการยุติธรรมทางเลือกไดรับการสนับสนุน โดยใหผูเสียหายหรือ ผูตองหา และชุมชน สามารถ
เขามามีสวนรวมในกระบวนการคลี่คลายความขัดแยงและการระงับขอพิพาท ผูบริสุทธิ์ที่ไดรับผลกระทบไดรับการ
เยียวยาที่เปนธรรม 
 ๓. ผูไดรับ ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบที่ไดรับการเยียวยาดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งระดับปจเจกครอบครัว และชุมชนที่ไดรับ รวมทั้ง ลดเง่ือนไขการใชความรุนแรง 
ตลอดจนสรางความไววางใจ 
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 ๔.ประชาชนมีความเขาใจสถานการณที่เปนจริงในพื้นที่ผานเวทีการสื่อสารที่สงเสริมการพูดคุย เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง          
 ๕. จํานวนกลุมเปาหมายมีองคความรูเก่ียวกับ แนวทาง และทักษะการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีดวย
วิธีตางๆเชนการจัดหลักสูตรอบรม หรือการสัมมนาเพิ่ม มากขึ้นและครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุม 
วัตถุประสงค ขอ ๔ การพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่กระจายตัวอยางเทาเทียมในทุกระดับ ตรงกับความตองการไม
ทําลายอัตลักษณและวิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผลตอการสนับสนุนการแกไข
ปญหาความมั่นคง 

 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๖ ขอ)       
 ๑. การลงทุน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปนไปอยางตอเนื่อง ม่ันคง สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ วิถี
ชีวิต ตรงกับความตองการของประชาชน และมีผลตอการสรางอาชีพ และการกระจายรายไดที่ทั่วถึงใหกับประชาชน 
สงผลใหอัตราการวางงานในระดับหมูบานลดลงอยางตอเนื่อง 
 ๒. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส เทคโนโลยี ศักยภาพแรงงาน ทั้งตนน้ําปลายน้ํา ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ ในประเทศและรอยตอกับประเทศเพื่อนบาน 
 ๓. สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ไดรับการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาและครูทั้งสาย
สามัญและศาสนา อยางครบถวน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานกลางของประเทศ 
 ๔. เด็ก เยาวชน และผูที่อยูนอกระบบการศึกษา ไดรับความรู การเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ โดยการ
พัฒนา สรางแหลงเรียนรู และสนับสนุนระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
 ๕ . ประชาชนในพื้นที่ เสี่ ยง ได รับหลักประกันของการมีสิทธิ ในการใชประโยชนจากที่ ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เพื่อการดํารงชีพและการสรางรายไดที่พอเพียง ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 
 ๖. ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเต็มประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ขอ ๕ การเสริมสรางการเรียนรูและสรางความตระหนักในคุณคาของการอยูรวมกัน ภายใต

ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๔ ขอ) 
 ๑. ประชาชนในพื้นที่เปาหมายปฏิบัติตามประเพณีและศาสนา เปนพลังสรางสรรคสังคมพหุวัฒนธรรมและ
เปนที่ยอมรับของสังคมทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งเกิดความรูสึกและความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองไทย   
 ๒. การฟนฟูอนุรักษ รักษาอัตลักษณทางภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น 
 ๓. เด็กและเยาวชน มีความรูภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น และภาษาตางประเทศที่สําคัญ ในทุกระดับ
การศึกษา  
 ๔. ผูนําศาสนา ผูนําชุมชนนักการศึกษาสื่อมวลชน สตรีเด็กและเยาวชน มีบทบาทในการพัฒนาและแกไข
ปญหาในชุมชนเพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค ขอ ๖ การเสริมสรางการรับรูและความเขาใจใหกับสังคมไทย เกี่ยวกับสถานการณที่เปนจริง  

และตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๑ ขอ) 

1. ประชาชนไดรับขอมูลสถานการณที่เกิดขึ้นอยางรอบดาน และเปนจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบ

รวมกันในการแกไขปญหาในเชิงสรางสรรค 
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 วัตถุประสงค ขอ ๗    การทําใหสังคมภายนอกประเทศใหการสนับสนุน และมีบทบาทเกื้อกูลการแกไข
ปญหา 

 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๒ ขอ) 
 

 ๑. ประเด็นปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไมถูกหยิบยกเปนวาระระหวางประเทศ อาทิ เวทีขององคการ
ความรวมมืออิสลาม (OIC) และสหประชาชาต ิ
 ๒. ประชาชนในโลกมุสลิมและตางประเทศ มีความเขาใจและสนับสนุนการพัฒนารวมทั้งแกไขปญหาใน
พื้นที่ โดยอาศัยความรวมมือของประชาคมอาเซียนและกิจการฮัจญ 
  

วัตถุประสงค ขอ ๘ การสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพูดคุยในการแสวงหาทางออก
จากความขัดแยง และการใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเกี่ยวของและผู
มีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ   

 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๓ ขอ) 
 

 ๑. หนวยงานของรัฐมีประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกการจัดพื้นที่และกระบวนการสื่อสาร พูดคุย 
เพื่อลดและปองกันการขยายตัวของความขัดแยง ระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนกับประชาชน
เพิ่มขึ้น 
 ๒. จํานวนเวที สงเสริม สนับสนุนกระบวนการพูดคุยระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียในการแสวงหารูปแบบการ
กระจายอํานาจที่สนับสนุนใหทองถิ่นมีบทบาทและสวนรวมที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และอยูในกรอบ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีมากขึ้น 
 ๓. ผูมีความคิด ความเชื่อ อุดมการณตางจากรัฐ มีสวนรวมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่ไดรับการ
มอบหมายจากรัฐบาล ไดรับหลักประกันความปลอดภัยจากรัฐอยางทั่วถึง 
   
วัตถุประสงค ขอ ๙ การดําเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางมี

ระบบมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุกภาคสวน และวางอยูบนขอมูลท่ี
ถูกตองและรอบดาน 

 เปาหมายยุทธศาสตรรวม (๓ ขอ) 
 

 ๑. กลไกขับเคลื่อนการนํานโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  
 ๒. ประชาชนมีสวนรวมในการนํานโยบาย ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 ๓. เจาหนาที่ทุกระดับตองมีความเขาใจนโยบายและยุทธศาสตรไปในทิศทางเดียวกัน 
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4. หลักรัฐประศาสโนบายสําหรับมณฑลปตตานี พ.ศ. ๒๔๖๖ 

 
 หลักรัฐประศาสโนบายของพระบาทสมเด็จมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  6 ไดทรงวางหลัก                    
รัฐประศาสโนบายสําหรับมณฑลปตตานี พ.ศ. 2466 มีสาระสําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบการหารือวิธีปฏิบัติอยางใดเปนทางใหพลเมืองรูสึก หรือเห็นไปวาเปนการเบียดเบียนกดข่ี
ศาสนาอิสลาม ตองยกเลิกหรือแกไขทันที การใดจะจัดขึ้นใหมตองอยาใหขัดกับลัทธินิยมของอิสลามหรือย่ิงทําให
เห็นเปนการอุดหนุนศาสนามหมัดไดยิ่งดี 
 ขอ 2 การกะเกณฑอยางใด ๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรือกรณีอยางใด ๆ ก็ดี เม่ือพิจารณาโดยสวนรวม
เทียบกันตองอยาใหย่ิงกวาที่พลเมืองในแวนแควนประเทศราชของอังกฤษที่อยูใกลเคียงนั้นตองเกณฑตองเสียอยูเปน
ธรรมดา เม่ือพิจารณาเทียบกันแตเฉพาะอยางตองอยาใหยิ่งหยอนกวากันจนถึงเปนเหตุเสียหายในทางปกครองได  
 ขอ 3 การกดขี่บีบค้ันแตเจาพนักงานของรัฐบาลเนื่องแตการใชอํานาจในทางที่ผิดมิเปน ธรรมก็ดี เนื่องแต
การหม่ินลูดูแคลนพลเมืองชาติแขกโดยฐานที่เปนคนตางชาติก็ดี เนื่องแตการหนวงเหนี่ยวชักชาในกิจการตามนาที่
เปนเหตุใหราษฎรเสียความสะดวกในทางหาเลี้ยงชีพก็ดี พึงตองแกไขและระมัดระวังมิใหมีขึ้น เม่ือเกิดขึ้นแลวตองให
ผูทําผิดตองรับผลตามความผิดโดยยุติธรรม ไมใชสักแตวาจัดการกลบเกลื่อนใหเงียบไปเสียเพื่อจะไวหนาสงวนศักดิ์
ของขาราชการ  
 ขอ 4 กิจการใด ๆ ทั้งหมดอันเจาพนักงานจะตองบังคับแกราษฎร ตองระวังอยาใหราษฎรตองขัดของ
เสียเวลาเสียการในทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แมจะเปนการจําเปนโดยระเบียบการก็ดี เจานาที่พึ่งสอดสอง
แกไขอยูเสมอเทาที่สุดจะทําได  
 ขอ 5 ขาราชการที่จะแตงตั้งออกไปประจําตําแหนงในมณฑลปตตานี พึงเลือกเฟนแตคนที่มีนิสัยซื่อสัตย
สุจริตสงบเสง่ียมเยือกเย็น, ไมใชสักแตวาสงไปบรรจุใหเต็มตําแหนงหรือสงไปเปนทางลงโทษเพราะเลวเม่ือจะสงไป
ตองสั่งสอนชี้แจงใหรูลักษณะทางการอันจะพึงประพฤติระมัดระวังโดยหลักที่ไดกลาวในขอ 1 ขอ 3 และขอ 4 
ขางบนนั้นแลว ผูใหญในทองที่พึงสอดสองฝกฝนอบรมกัน ตอ ๆ ไปในคุณธรรมเหลานั้นเนือง ๆ ไมใชแตคอยให
พลาดพลั้งลงไปกอนแลวจึงวากลาวลงโทษ  
 ขอ 6 เจากระทรวงทั้งหลายจะจัดวางระเบียบการอยางใดขึ้นใหมหรือบังคับการอยางใดในมณฑลปตตานี
อันจะเปนทางพาดพาน ถึงสุขทุกขของราษฎรควรฟงความเห็นสมุหเทศาภิบาลกอน ถาสมุหเทศาภิบาลขัดของก็ควร
พิจารณาเหตุผลแกไขหรือยับยั้งถาไมเห็นดวยวามีมูลขัดของก็ควรหารือกับกระทรวงมหาดไทย แมยังไมไดตกลงกัน
ไดระหวางกระทรวงก็พึงนําความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย 
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   5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
                                                                    โดย ศอ.บต. 

  
 เปนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 
มาตรา 9 (1) ที่กําหนดใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหสภาที่ปรึกษาการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพิจารณาใหความเห็น กอนเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต(กพต.) ใหความเห็นชอบแลวนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน  :  เรงนําสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ความเปนธรรม เกียรติยศ ศักดิ์ศรีและ
ความเจริญรุงเรืองกลับคืนสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตรหลัก 9 ประเด็นยุทธศาสตร   
9 เปาหมาย 14 วัตถุประสงค 52 กลยุทธ 
 ยุทธศาสตรหลัก “นอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และหลักรัฐประศาสนโยบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไวสําหรับปฏิบัติราชการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพื้นที่พิเศษ 
 มี 1 เปาหมาย 2 วัตถุประสงค 7 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันติสุข 
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางพื้นที่และสภาพแวดลอมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี  
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 
 มี 1 เปาหมาย 3 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน

การอํานวย ความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลักศาสนาหรือ
ยุติธรรมชุมชน ในการแกไขปญหาความขัดแยง การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณรุนแรง  

 มี 1 เปาหมาย 3 วัตถุประสงค 6 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลอง

กับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความตองการของประชาชน  
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 5 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกาส  
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 5 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน  
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 5 กลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม         

อาเซียน 
 มี 1 เปาหมาย 1 วัตถุประสงค 5 กลยุทธ 
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พันธกิจ :          

๑ จัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต   

๒ จัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนไปตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมถึงเสนอแนะและบูรณาการแผนงาน และโครงการในดานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

๓ กํากับ เรงรัด และติดตามการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนใหเปนไปตามยุทธศาสตรดานการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

๔ คุมครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน โดยการรับเรื่องราวรองทุกข ใหความชวยเหลือ
และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ รวมทั้งตรวจสอบและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของเจาหนาที่ของรัฐ 

๕ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูที่ไดรับผลกระทบจากกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ อันสืบ
เนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

๖ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

๗ ดําเนินการประชาสัมพันธสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ 

๘ สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

๙ รวมมือกับสวนราชการที่เก่ียวของ สรางความเขาใจอันดีกับตางประเทศ    

๑๐ กําหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ      

๑๑ สรุปสถานการณ ปญหาอุปสรรค รายงานคณะรัฐมนตรีประจําป     

๑๒ งานที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) 
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6. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

 
 เปนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร              
(กอ.รมน.) เปนผูจัดทํา โดยเปนยุทธศาสตรดานความม่ันคงที่คูขนานกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาของ ศอ.บต. และ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ของสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) 
 ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตรหลัก 6 ประเด็นยุทธศาสตร 25 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรหลัก : นอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเขาใจ มี 3 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย มี 3 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การปองกันและแกไขปญหาภัยแทรกซอน มี 2 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชน มี 7 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี 4 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 6 การมีสวนรวมทุกภาคสวน มี 6 กลยุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรผานกลไกตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
1. การขับเคลื่อนผานกลไกคณะกรรมการยุทธศาสตร                                                           

ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) 
 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 

 มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต เรียกโดยยอวา “กพต.” จํานวน 36 คน ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีหนึ่งคน ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนรองประธาน มีรัฐมนตรีกระทรวงตางๆ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสภาความ
ม่ันคงแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายใน ผูวาราชการจังหวัด 5 จังหวัด ประธานสภาที่
ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ผูแทนภาค
ประชาชน 5 จังหวัดๆ ละ 1 คน โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เปนกรรมการและ
เลขานุการและรองเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเปนกรรมการ
และผู ช วย เลขานุการ โดยการ ขับเคลื่ อนผ านกลไกนี้ ในป  2555 
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ 
วิชัยดิษฐ) เปนประธานคณะกรรมการ  โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เปนกรรมการและเลขานุการ และ                
ผศ.ปยะ กิจถาวร เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ศูนยอํานวยการ
บริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต  ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการ กพต.ไดจัดประชุม กพต.จํานวน 5 คร้ัง ได
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยการเห็นชอบ เสนอแนะแนวทาง กํากับ เรงรัด 
ติดตาม และแกไขปญหา จํานวน 56 เรื่อง ดังนี้ 

1. การประชุม กพต.ครั้งที่ 1/2554 
     ๑)  เห็นชอบโครงการมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยครู  ประกอบดวย 

• การติดตั้งกลองวงจรปด
โรงเรียนพื้นที่เสี่ยง ป ๒๕๕๕ จํานวน ๓๗๓ โรง ป ๒๕๕๖ 
จํานวน ๓๕๙ โรง ป ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖๕ โรง   

• การจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียน ๆ ละ ๒ คน ป ๒๕๕๕ -๒๕๕๗  

• กิจกรรมสรางความเขาใจเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนกับชุมชนป ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๗  

   ๒) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาหองเรียนพิเศษดานวิทยาศาสตรในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ๔ อําเภอ) จํานวนปละ ๒๔ หอง 
๓ ป   
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   ๓) เห็นชอบในหลักการโครงการภาษาอาเซียนชายแดนใต และโครงการสงเสริมการจัด
การศึกษาชายแดนภาคใตรองรับการรวมกลุมประเทศประชาคมอาเซียน ป ๒๕๕๘ งบประมาณดําเนินการ ๓ ป
๒๕๕๕ - ๒๕๕๗    
   4) เห็นชอบในหลักการโครงการทุนการศึกษาระดับ ปวส. สําหรับนักเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต  ดําเนินการ ๔ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘   
   5) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดน
ภาคใต ประกอบดวย การปรับปรุงอาคารตางๆ ที่เก่ียวของ พรอมกับการจัดหาเครื่องอํานวย  ความสะดวกตอการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   6) เห็นชอบในหลักการโครงการบูรณะและฟนฟูทหาร ตํารวจ และประชาชนที่มี                 
ความพิการของชองปาก ขากรรไกร และใบหนาเนื่องจากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต                
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
   7)  เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
โครงการกอสรางโรงพยาบาลสัตว งบประมาณดําเนินการ ๓ ป ๒๕๕๕ –๒๕๕๗ โดยในป 2555 ศอ.บต.ได
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 5 ลานบาท 
    8) เห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางศูนยชวยเหลือเด็กกําพราและยากจน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการศึกษาแบบบูรณาการ งบประมาณดําเนินการ ๒ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖    
   9) เห็นชอบในหลักการโครงการตนแบบศูนยทางไกลเพ่ือการศึกษาและพัฒนาในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยจังหวัดชายแดนภาคใต  (โครงการ E-Learning พ้ืนที่เสี่ยงภาคใต)                            
   10) เห็นชอบในหลักการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๔ พรรษา 
(อิสลามวิทยาลัย) โดยการจัดสรางอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๔ แหง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใน
การดําเนินการป ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

• ตามลําดับที่  1-10 คณะรัฐมนตรีรับทราบเม่ือวันที่  29 พฤศจิกายน 2555 
มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เก่ียวของ เจียดจายงบประมาณป 2555  เพื่อดําเนินกิจกรรม
โครงการที่มีความจําเปนและเสนอโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนในปตอๆไป                           
       11) เห็นชอบในหลักการโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตระยะที่ ๒             
(ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘) เปนงบประมาณผูกพันปงบประมาณ ๒๕๕๕–๒๕๖๑ ปละ ๕๐๐ ทุน โดยในป 
๒๕๕๕ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณ ๑๐ ลานบาท จํานวน ๒๕๐ ทุน  
   12) เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส                     
ราชนครินทร เปนสวนราชการระดับคณะโดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการประสานสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนใหทันตอ   การรับรองวิทยฐานะ
แกนักศึกษารุนแรกที่จะจบการศึกษาในป ๒๕๕๕ 
   ๑3) เห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
เพื่อกอสรางอาคารเรียน ๕ ชั้น โดยในป 2555 ไดดําเนินการรับเงินอุดหนุนจํานวน 175 ลานบาท 
    ๑4)  เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรูจังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
ปตตานี (TK Park) โดยในป ๒๕๕๕ ดําเนินการสํารวจความตองการและออกแบบการกอสรางแหงละ 3 ลานบาท
ในป 2556-2557 ไดรับงบประมาณผูกพันแหงละ 100 ลานบาท 
   ๑๕) กพต. เห็นชอบในหลักการแผนการยกระดับความเปนอยูของประชาชนและชุมชนใน
พ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ตามที่กระทรวงการคลัง (ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) 
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เสนอ จํานวน 8 โครงการ ไดแก โครงการสินเชื่อรากหญา IBank โครงการสินเชื่อหาบเร แผงลอย และอาชีพอิสระ  
โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย โครงการรีไฟแนนซหนี้นอกระบบ โครงการวิสาหกิจชุมชน โครงการเครื่อง
แตงกายมุสลิม และโครงการสินเชื่อฮาลาลรายยอยดําเนินการในป 2555-2557 วงเงิน 5,600 ลานบาท  
   ๑๖) เห็นชอบในหลักการตามขอเสนอการกําหนดใหวันตรุษจีน เปนวันหยุดราชการประจําป
เพ่ิมเติม ขึ้นอีก ๑ วัน เฉพาะพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส) 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2555 
   ๑๗) เห็นชอบในหลักการการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ป ๒๕๕๕ ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย เงินสงเสริมคุณภาพชีวิต ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต เงินชดเชยรายไดที่ลดลงจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต และเงินคาตอบแทน
พิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในอัตรา ๒,๕๐๐ บาท/คน/เดือน ซึ่งในป 2556 กรมการสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดตั้งงบประมาณคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในอัตรา 2,500 บาท/คน/
เดือน แลว  
     ๒. การประชุม กพต. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร ที่ ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ ณ หองประชุม 
๕๐๑ ตึกบัญชาการ  ทําเนียบรัฐบาล  กรุงเทพฯ เห็นชอบเรื่องที่สําคัญ ดังนี้ 
   ๑๘) เห็นชอบการบูรณาการ การติดตามและเรงรัดแผนงาน/โครงการดานการพัฒนา 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยที่ประชุมมีมติใหดําเนินการ ดังนี้ 
    ๑) ใหกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต จัดสงรายละเอียดโครงการให ศอ.บต.  วิเคราะห ตรวจสอบวาเปนไปตามยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พรอมเสนอแนะและบูรณาการ แผนงานและโครงการดานการพัฒนาของกระทรวง กรม และ
หนวยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน/
การเบิกจายงบประมาณ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข ให กพต. ทราบทุก ๒ เดือน 
    ๒) ให ศอ.บต. รายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาให กพต. 
ทราบหลังไดรับรายงานผล 
    ๓) ให ศอ.บต. จัดระบบการบริหารเพื่อสนับสนุนการติดตามแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ของกระทรวง กรม และหนวยงานที่เก่ียวของ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ ที่จะดําเนินการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ ชาติพันธุ และประวัติศาสตร
ทองถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต  
    ๔) ให ศอ.บต. บูรณาการแผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการใหสอดคลองกับภารกิจที่กําหนดไวตาม พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๓  
รวมทั้งขอสังเกต ของคณะกรรมมาธิการฯ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ใหปรับปรุงประสิทธิภาพ และสงเสริม
การมีสวนรวมของประเทศ ทุกภาคสวน ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   
   ๑๙)  เห็นชอบ ให ศอ.บต. ปรับแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน ๔ โครงการ ประกอบดวย ๑) โครงการตนแบบศูนยทางไกล
เพื่อการศึกษาและการพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต ๒) โครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู  จังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดปตตานี ๓) โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ ๒ จํานวน ๒๕๐ ทุน   
๔) โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนคาจัดเตรียมคุรุภัณฑ อุปกรณสารเคมี ที่
จําเปนในการตรวจสอบตัวอยางตางๆ จากสัตว เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล  ตามมติ กพต. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔      
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เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และโครงการที่ กพต. ใหความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีไดรับทราบ เม่ือวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ใหกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ เจียดจายงบประมาณป ๒๕๕๕  เพื่อดําเนิน
กิจกรรมโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน  และเสนอโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนในปตอๆ ไป  
โดยปรับรายละเอียดโครงการใหเหมาะสม และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตอไป 
   ๒๐) เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพ่ือเปนคาตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนสอดคลองกับสภาพโครงสรางหลักสูตร สภาพเศรษฐกิจและคาครองชีพในปจจุบัน โดยเพิ่มคาตอบแทน
ผูสอนจากคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน เปนคนละ ๓,๐๐๐ บาทตอเดือน และสนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคา
บริหารจัดการเพิ่มจากศูนยละ ๑,๐๐๐ บาท ตอเดือน เปนศูนยละ ๒,๐๐๐ บาท ตอเดือน รวมทั้งสิ้น ๑,๙๘๕ ศูนย 
   ๒๑) เห็นชอบโครงการสนับสนุนงบประมาณองคกรศาสนาอิสลาม และพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพ่ือสนับสนุนใหผูนําศาสนาอิสลามไดเขามามีสวนรวมเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดานตางๆ ที่ย่ังยืน ดังนี้ 
    (๑) เงินอุดหนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ประธาน
กรรมการและกรรมการอสิลามประจําจังหวัด อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น และกรรรมการอิสลามประจํามัสยิดใน ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเพิ่มคาตอบแทนพิเศษใหกับประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ๕ จังหวัด จาก
ปจจุบัน ๓,๕๐๐ บาท/เดือน เปนเงิน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน กรรมการอิสลามประจํามัสยิด ๕ จังหวัด จํานวนเงิน 
๕,๐๐๐ บาทตอคนตอเดือน อิหมาม จาก ๑,๒๐๐ บาท/เดือน เปน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน คอเต็บ จาก ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน 
เปน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน และบิหลั่น จาก ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน เปน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน 
    (๒) รณรงคใหโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสถานที่ราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอตอนลาง
จังหวัดสงขลา จัดทําปายชื่ออยางนอย ๓ ภาษา ประกอบดวย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูถิ่น รวมทั้ง
ภาษาจีน ในพื้นที่ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 
   ๒๒) เห็นชอบระเบียบ กพต. วาดวยการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหาย และ
ผูไดรับผลกระทบจาการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กพต. วาดวยอัตราคาชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหาย และผูไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ๒๓) เห็นชอบ ประกาศหลักเกณฑพิจารณาบําเหน็จความชอบการเลื่อนเงินเดือน           
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือโครงการปกติ ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขการอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือน
ประจําปเปนกรณีพิเศษ สําหรับเจาหนาที่รัฐฝายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 
๒๕๕๔  
  ๓. การประชุม กพต. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึก
บัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล  กรุงเทพฯ  มีมติเห็นชอบเร่ืองสําคัญ ดังนี้ 
    ๒๔) เห็นชอบยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  
ประกอบดวย ๙ ประเด็นยุทธศาสตร โดยใหทุกสวนราชการที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
ไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยปงบประมาณ ๒๕๕๖ ใหสวนราชการ
ปรับแผนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต สวนปงบประมาณ 
๒๕๕๗ ใหสวนราชการยึดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตจัดทําแผนปฏิบัติการ 



 
30 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

    ๒๕)  เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูไดรับความเสียหายและผู
ไดรับผลกระทบจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และอนุมัติเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๒,๐๘๐ ลานบาท 
   ๒๖)  การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของ
เจาหนาที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามระเบียบ กพต. วาดวย
การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐอันสืบ
เนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๕ ใหความเห็นชอบชวยเหลือเยียวยา
เพิ่มเติม กรณีผูเสียชีวิตจากกรณีเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ไดเกิดเหตุการณชาวบานตําบลปุโละปุโย อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี ถูกยิงถึงแกความตาย จํานวน ๔ รายๆ ละไมเกิน จํานวนเงิน ๗.๐๐๐๐ ลานบาท 
   ๒๗)  เห็นชอบการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
    ๑) ดานการชวยเหลือเยียวยา  เห็นชอบให ศอ.บต. ขอขยายกรอบวงเงินทดรองราชการไป
ยังกรมบัญชีกลางจากเดิม ๒๓๐ ลานบาท เปน ๔๐๐ ลานบาท 
    ๒) ดานมาตรการรักษาความปลอดภัย 
     ๑. เห็นชอบใหจังหวัดสงขลา  

• ปรับสถานะของ กอ.รมน. จังหวัดจังหวัดสงขลา จากประเภทที่ ๒ เปนประเภทที่ ๑   

• ปรับเพิ่มกรอบอัตรากําลังปลัดอําเภอและเจาหนาที่ฝายปกครอง หรือพนักงาน
ราชการประจําตําบลจํานวน ๓๙ อัตรา 

•  ปรับเพิ่มอัตรากําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของกองรอย อส.จ.สงขลา จาก 
๖๐ อัตรา เปน ๑๒๐ อัตรา  กองรอย อส.อ.สะเดา และกองรอย อส.อ.เมือง
สงขลา จากที่มีอยูกองรอยละ ๒๔ อัตรา เปนกองรอยละ ๑๒๐ อัตรา เพื่อทํา
หนาที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองชายแดนและศูนยราชการ 

• ขอสนับสนุนอุปกรณ ในงานความม่ันคง เชน กลองวงจรปด รถจักรยานยนต 
อาวุธปนพกสั้น เสื้อเกราะประจํากาย 

     ๒. ใหความเห็นชอบใหจังหวัดยะลาดําเนินโครงการติดตั้งกลองวงจรปด(CCTV) ในพื้นที่
เสี่ยงและในเขตเทศบาลนครยะลา จํานวน ๑๓๘ จุด ๑๕๐ ตัว งบประมาณ ๙๙.๓๗๕๓ ลานบาท 
    ๒๘) เห็นชอบหลักเกณฑการจายเงินชดเชยส่ิงปลูกสรางและผลอาสินในการดําเนินโครงการ
ปรับปรุงดานศุลกากรสะเดา (ดานพรมแดนสะเดา)/โครงการกอสรางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม 
    ๒๙) เห็นชอบใหกรมทางหลวง ดําเนินการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๑๑๓ อ.นา
ทวี – บานประกอบ ตอน ๒ 
    ๓๐) เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ วงเงิน ๒,๓๗๐.๔๐ ลานบาท และใหมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
หารือสํานักงาน ก.พ. เก่ียวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 
    ๓๑) เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันสงเสริมการศึกษา เยียวยาและฟนฟูผูพิการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 
    ๓๒) เห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการ เรงรัดดําเนินการในการจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต   
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    ๓๓) เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน ๕๖ อําเภอ และกําหนดอัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมอบหมาย
ใหกระทรวงวัฒนธรรม  และสํานักงาน ก.พ.ร.  พิจารณาผลักดัน การจัดตั้งสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
    ๓๔) เห็นชอบในหลักการการสนับสนุนเงินอุดหนุนพระภิกษุสงฆใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต เพื่อดําเนินการทํานุบํารุงพุทธศาสนาโดยการสนับสนุนเงินอุดหนุนพิเศษใหกับพระภิกษุสงฆ ในพื้นที่ ๕ 
จชต.จํานวน ๘๒๕ วัด ๔,๓๒๒ รูป เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในพื้นที่ จชต. 
โดยการอุดหนุนเปนเงินอุดหนุนพิเศษ รูปละ ๒,๕๐๐ บาท/เดือน 
    ๓๕) เห็นชอบให กอ.รมน. และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปรับแผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณ โครงการ ตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๔. กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันพุธที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึก
บัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ มีมติเห็นชอบเรื่องสําคัญ ดังนี้ 
    ๓๖) เห็นชอบแนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งกองกําลังประจําถิ่น (อส.) และกําลัง
ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ ๙๔๓.๗๒๕๕ ลานบาท โดยมอบหมายใหกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
    ๓๗) เห็นชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๔๘   
     ๑) กรณีประชาชนผูเสียชีวิต จากเดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเปน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
     ๒) กรณีประชาชนผูทุพพลภาพ จากเดิม ๘๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเปน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๓๘) เห็นชอบหลักเกณฑการชวยเหลือผูพิการจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใชเอกสารรับรองแพทยและเอกสารรับรองความบกพรองสําหรับประเมินความบกพรอง
ของผูพิการ โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย 
    ๓๙) เห็นชอบในหลักการใหกระทรวงศึกษาธิการ แปรญัตติเพ่ิมงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา พรอมครุภัณฑประจําอาคาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๑๐ ลานบาท 
    ๔๐) เห็นชอบใหกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม ขอแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ิมเติม ในการขุดลอกรองน้ําปริมาณตะกอนดิน จํานวน ๑.๘ ลานลูกบาศกเมตร 
งบประมาณ ๑๐๘ ลานบาท และศึกษาแนวทางการพัฒนารองน้ําใหมีความยั่งยืน เพื่อใหสามารถสนองตอบตอภาค
ธุรกิจเอกชน 
    ๔๑) เห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศนมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา โดยมอบหมาย ให ศอ.บต. 
ขอแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม จํานวน ๓๐ ลานบาท 
    ๔๒) เห็นชอบใหวันคริสมาสตเปนวันหยุดราชการประจําปเพ่ิมเติม ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต และเห็นชอบใหวันตรุษอีดิ้ลฟตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา และวันตรุษจีน เปนวันหยุดในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา
ดวย  
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    ๔๓) เห็นชอบการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ความรวมมือ วาดวยทุนการศึกษาระหวาง 
ศอ.บต. กับองคกร Muhammadiyah องคกรศาสนาอิสลามสายกลางอินโดนีเซีย ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให
นักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแตป ๒๕๕๒ เปนตนมา  
   ๕. การประชุม กพต. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  ณ หองประชุม 
๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ มีมติเห็นชอบเร่ืองสําคัญ ดังนี้ 
    ๔๔) เห็นชอบการยกรางประกาศแกไขประกาศ กพต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ  
เงื่อนไขและระยะเวลาในการสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐฝายพลเรือนออกจากพ้ืนที่ และการกลับเขามาดํารงตําแหนง
หนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในเร่ืองของระยะเวลาการกลับเขามาดํารงตําแหนงเจาหนาที่ 
หรือปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหแกไขระยะเวลาที่กําหนดไวในรางประกาศ จาก ๑ ป ใหเปน ๓ ป 
และไดเสนอแนะให ศอ.บต. พิจารณาจัดทําระเบียบการบริหารงานบุคคล ของขาราชการฝายพลเรือนที่ปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ประชุมมติให ศอ.บต. รับไปดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเปนกฎหมายพิเศษ 
    ๔๕) เห็นชอบรางคําสั่งคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(กพต.) เพ่ือแตงตั้งอนุกรรมการดําเนินงานโครงการการชวยเหลือ เยียวยา ฟนฟู ผูไดรับผลกระทบเกี่ยวกับ
ที่ดินและทรัพยสิน สืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อแกไขปญหา โดยบูรณา
การกับทุกภาคสวน ใหมีการชวยเหลือเยียวยา ฟนฟู ผูไดรับผลกระทบเปนการเรงดวน จากขอมูลเบื้องตน พบวา 
ราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบที่ตองการขายที่ดินและทรัพยสิน ณ ปจจุบัน แบงเปน ๒ กลุม 
ดังนี้ 
     กลุมที่ ๑  ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์สามารถดําเนินการชวยเหลือเยียวยาตามระเบียบ และ
         มาตรการตาง ๆ  
     กลุมที่ ๒  ที่ดินที่ยังไมมีเอกสารสิทธิ์ 
    ๔๖) เห็นชอบการจัดตั้งอําเภอข้ึนใหมในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองยะลาและอําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา โดยใหกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประสานกับ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) และสวนราชการที่เก่ียวของ
พิจารณาดําเนินการในสวนเก่ียวของ 
    ๔๗) เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาโครงการสงเสริมสินเช่ือผูประกอบอาชีพใหบริการรถ
สาธารณะในพ้ืนที่ ๕ จชต. โดยใหธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ขยายระยะเวลาการรับคําขอสินเชื่อโครงการ
สงเสริมสินเชื่อผูประกอบอาชีพใหบริการรถสาธารณะในพื้นที่ ๕ จชต. ออกไป ๑ ป ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการอาชีพใหบริการรถสาธารณะ ลดตนทุนทางการเงินใหกับผูประกอบอาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถการบริการรถสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ มีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการใชบริการ
รถสาธารณะ 
    ๔๘) เห็นชอบการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสารระเบิดแบบไอ 
และอนุภาค โดยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต จัดหาเคร่ืองมือ
ตรวจสารระเบิดแบบไอและอนุภาค จํานวน ๒๕ ชุดๆ ละ ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๙๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปน
การเสริมเครื่องมือพิเศษในการตรวจพิสูจนวัตถุพยานและบุคคล ที่เก่ียวของกับการกอเหตุระเบิดในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนขยายผลการปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงดวยวัตถุระเบิดใน
พื้นที่ จชต. 
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    ๔๙) เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดซื้อโคมสองสวางถนนแอลอีดี
ประหยัดพลังงาน โดยใหจังหวัดปตตานีจัดซื้อโคมสองสวางถนน แอลอีดีประหยัดพลังงาน จํานวน ๒,๔๕๐ ชุด รวม
งบประมาณ จํานวน ๑๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๕๐) เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานระวังปองกันเพ่ิมเติมจากการขยาย
ระยะเวลาการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ สายยะลา-เบตง ตอนสะพานขามอางเก็บน้ําบางลาง  โดยใหกรม
ทางหลวงใชเงินเหลือจายภายหลังดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมาย ผลผลิต วัตถุประสงค หรือพิจารณาปรับ
แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจาย งบประมาณ ป ๒๕๕๕ ไปดําเนินการ และขอใหกองทัพบกทําความตกลง
กับกรมทางหลวงในสวนคางานระวังปองกันภายหลังการสงมอบงานงวดสุดทายดวย 
    ๕๑) เห็นชอบการจัดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง(โรงแรมชางลี)เพ่ือเปนสถาบันสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และศูนยฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยให ศอ.บต. จัดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง(โรงแรงชางลี) งบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๖๗,๒๔๐,๐๐๐ บาท ตามเสนอ 
รับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสํารองจาย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปน
สถานที่ราชการ ถือเปนหนาเปนตาของประเทศในการเปดประตูเขาสูประชาคมอาเซียน และเปนการสรางความ
ม่ันใจใหกับประชาชน โดยเฉพาะชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ เปนการกระตุนเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมทําใหเกิดความเชื่อม่ันของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ 
    ๕๒) โครงการพัฒนาปศุสัตวจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จาก
งบประมาณเหลือจายโครงการไทยเขมแข็ง โดยที่ประชุมมอบหมายให ศอ.บต. รวมกับ กรมปศุสัตว และหนวยงานที่
เก่ียวของไปจัดทํารายละเอียด และแผนปฏิบัติการใหชัดเจน กอนเสนอ กพต. พิจารณาในครั้ง ตอไป 
    ๕๓) เห็นชอบการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยให 
ศอ.บต. สงเรื่องไปให คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) พิจารณาดําเนินการ และให 
ศอ.บต. ประสานงาน กบร. ไดทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่วามีความจําเปน เนื่องจากขาดแคลนแรงงานดวย 
    ๕๔) เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสงเสริมการเพ่ิมผลผลิต การเกษตร
ของเกษตรกรใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยที่ประชุมมอบหมายให กรมสงเสริมการเกษตร ไปจัดทํา
รายละเอียดและแผนปฏิบัติการ ใหชัดเจนแลวเสนอ กพต. ในคร้ังตอไป 
    ๕๕) เห็นชอบการจัดตั้งกําลังพลอาสาพิทักษเขตเมือง และจัดจาง รปภ./CCTV  โดยให
สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ ๑๘๔,๓๘๑,๙๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย ทั้งดานรางกาย และทรัพยสิน ปจจุบันอัตรากําลังพลที่อยูใน
พื้นที่ ยังคงขาดแคลนกําลังพลในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จังหวัดชายแดนภาคใตไดจัดทํา
โครงการฯ ดังนี้ 
     (๑)การจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษเมืองใน ๑๓ เมืองหลัก รวมจํานวน อาสาสมัครฯทั้งสิ้น 
๑,๒๘๐ คน งบประมาณ ๙๔,๘๓๑,๔๐๐ บาท 
     (๒) โครงการจัดจางยามรักษาความปลอดภัย/กลองโทรทัศน วงจรปด(CCTV)  ในพื้นที่
ธุรกิจที่มีความเสี่ยง งบประมาณทั้งสิ้น ๘๙,๕๕๐,๕๐๐ บาท 
     ซึ่งโครงการดังกลาว ศอ.บต. รวมกับ กอ.รมน. ภาค ๔ สน.  จังหวัดชายแดนภาคใต และ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมกันหารือแนวทางการปฏิบัติแลว 
   ๕๖) เห็นชอบการบูรณาการแผนงาน/โครงการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตระยะ
เรงดวน ประชุมเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ โดยเสนอผานทาง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. ซึ่งไดมีการ
กลั่นกรองแลว  
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   แผนงานโครงการทั้งหมดที่ไดรับการอนุมัติ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เปนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยผานกลไกของ คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(กพต.) เพื่อใหงานดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและงานดานความม่ันคง สามารถขับเคลื่อนไปพรอมกัน 
และทําใหงานของกระทรวง กรม และหนวยงานที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ขับเคลื่อนงานไดอยาง
รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปาหมายที่สําคัญคือ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีความไววางใจตอรัฐมากขึ้น   
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2.การขับเคลื่อนผานกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
เพ่ือการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย และยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกชื่อยอวา 
กปต. เพื่อกํากับ ติดตามใหการดําเนินงานแกไขปญหาตางๆในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนในทิศทางเดียวกัน โดยเนนใหสวนราชการที่เก่ียวของบูรณา
การการทํางานรวมกัน ทั้งศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) และหนวยงาน
อื่นที่เก่ียวของตามแผนงานความม่ันคงที่แถลงไวในนโยบายรัฐบาล 

 นายกรัฐมนตรีไดลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต(กปต.) เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 
2555 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) เปนประธาน      
โดยมีเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และเลขาธิการกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจในการสั่งการ อํานวยการ กํากับ ติดตามบูรณาการ 
และขับเคลื่อนแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตามนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต และยุทธศาสตรที่เก่ียวของใหเปนไปอยางมีเอกภาพและสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมี
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เม่ือวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุมวิจิตรวาทการ สํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ ทําเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ซึ่งที่ประชุมไดมีมติ
เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต             
พ.ศ. 2555-2557 และเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติตามมติ กปต. เห็นชอบใหมีการ
จัดประชุมดังกลาว โดยมีพลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน การประชุมเพื่อมอบ    
นโยบายฯและชี้แจงแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามเปาหมายยุทธศาสตรรวม 29 
ขอ และเพื่อดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 

ครั้งที่ 2 เม่ือวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมวิจิตรวาทการ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
ทําเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เปนประธาน ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ การจัดลําดับความสําคัญ
เรงดวน ของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในป 2555 โดยใหมีการปรับแผน/โครงการ และงบประมาณให
เปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรรวมในวัตถุประสงคนโยบายขอที่  1,3,5 และ 8 และตามขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 รวมทั้งทุกสวนราชการไมปรับโอนงบประมาณในปงบประมาณ 2555 
ที่ไมสามารถดําเนินการไดออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

คร้ังที่ 3 เม่ือวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุมตึกบัญชาการ 1 หอง 501 ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบหมายให ศอ.บต.          
เปนเจาภาพหลัก ดังนี้  
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วัตถุประสงคนโยบายขอที่ 3 “การเสริมสรางความเขาใจและฟนคืนความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน
และระหวางประชาชนดวยกันใหเกิดความรวมมือในการพรอมเผชิญปญหารวมกัน ซึ่งสอดรับกับขอสั่งการของ 
นายกรัฐมนตรี คือ การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

วัตถุประสงคนโยบายขอที่ 5 “การเสริมสรางการเรียนรูและสรางความตระหนักในคุณคาของการอยู
รวมกันภายใตความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม” ซึ่งสอดรับกับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในขอ 6 คือ 
การเรงรัดจัดการศึกษาในเรื่องศาสนาควบคูกับสายสามัญ 

วัตถุประสงคนโยบายขอที่ 8 “การสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพูดคุยในการแสวงหา
ทางออกจากความขัดแยงและการใหหลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเก่ียวของ” 

เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ในฐานะที่ไดรับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ กปต. ไดลงนามคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ที่1/2555 แตงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและประเมินผล
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต(อกปต.) โดยมีเลขาธิการ สมช. เปน
ประธาน เลขาธิการ กอ.รมน.และเลขาธิการ ศอ.บต. เปนรองประธาน อนุกรรมการประกอบดวย ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ศอ.บต. กอ.รมน. กรมบัญชีกลาง สศช. สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีสํานักยุทธศาสตรความม่ันคงจังหวัด
ชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม(สตช.สมช.) เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่กลั่นกรองและ
ใหขอพิจารณาตอคณะกรรมการ กปต. เก่ียวกับการบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของทุกสวน
ราชการที่เก่ียวของ ตามเปาหมายยุทธศาสตรรวมของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีการประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เม่ือวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2555 คร้ังที่ 2 เม่ือ
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 

เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติไดลงนามคําสั่งสํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติที่ 133/2555 เร่ือง การจัดตั้งสํานักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต(สล.กปต.) โดยมีเลขาธิการ สมช.เปน ผอ.สล.กปต.,รองเลขาธิการ สมช.,รอง
เลขาธิการ ศอ.บต.,รองเลขาธิการ กอ.รมน. เปนรอง ผอ.สล.กปต. ซึ่งมีอํานาจหนาที่กลั่นกรองบูรณาการแผนงาน 
โครงการและงบประมาณของทุกภาคสวนราชการที่เก่ียวของตามเปาหมายยุทธศาสตรรวมของแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ กปต.พิจารณา 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามเปาหมายยุทธศาสตรรวม โดย
ในปงบประมาณ 2555 ไดมีการประชุมจํานวน 1 ครั้ง ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจงวัฒนะ 

จากการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต(กปต.) 
จํานวน 3 คร้ัง การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต(อกปต.) จํานวน 2 ครั้ง และการประชุมของสํานักเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต(สล.กปต.) จํานวน 1 คร้ัง สงผลใหเกิด
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเชิงบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. การบูรณาการแผนงาน โครงการ ของกระทรวง กรม ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 17 กระทรวง 66 หนวยงาน 588 โครงการ งบประมาณ 6,571.7693 ลานบาท จัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557 ที่สอดคลองกับ
เปาหมายยุทธศาสตรรวมของ ศอ.บต.และ กอ.รมน. ตามวัตถุประสงค 9 ขอของนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557 โดยการบูรณาการยุทธศาสตรดานการพัฒนาของ ศอ.บต.กับ
ยุทธศาสตรดานความม่ันคงของ กอ.รมน.ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีแผนงานโครงการดานการพัฒนาจํานวน 
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384 โครงการ งบประมาณ 9,242.1887 ลานบาท และแผนงาน/โครงการดานความม่ันคงจํานวน 81 โครงการ 
งบประมาณ 10,605.9786 ลานบาท  

2. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ โดยมีการมอบหมายเจาภาพหลักรับผิดชอบตามเปาหมายยุทธศาสตร
รวม 9 ขอ ซึ่ง กอ.รมน.เปนเจาภาพหลักรับผิดชอบการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมขอที่ 1 เพื่อใหสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยและปกติสุขภายใต หลักยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ศอ.บต. รับผิดชอบการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวม 3 ขอ ไดแก ขอ 1
เพื่อเสริมสรางความเขาใจและฟนคืนความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนดวยกัน ใหเกิด
ความรวมมือในการพรอมเผชิญและการแกไขปญหารวมกัน ขอ 5 เพื่อเสริมสรางการเรียนรูและเสริมสรางความ
ตระหนักในคุณคาของการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และยุทธศาสตรรวมขอ 8 
เพื่อสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงและการให
หลักประกันในการเขามามีสวนรวมของผูเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ 

โดย ศอ.บต. ไดดําเนินการบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรรวม 3 ขอ     
(ขอ3, 5, 8) มีผลการติดตามเรงรัดดังนี้ 

1. ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ไดหารือปรับแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับเปาหมาย
ยุทธศาสตรรวมฯและไดมีการสํารวจสถานะของแผนงาน/โครงการแลวใหมีการวิเคราะหและทบทวนวาสอดคลอง 
เชื่อมโยงและตอบสนองกับเปาหมายยุทธศาสตรรวม รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่ไมมีความจําเปน ไมพรอมที่
ดําเนินการหรือดําเนินการไมทันเวลาที่กําหนดตามงบประมาณประจําป 2555 

2. ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เลขาธิการ ศอ.บต. เปนประธานไดหารือ ตามขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ขอที่ 5-6 และตามวัตถุประสงคนโยบายขอที่ 3, 5 และ 8  

3. ครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ศอ.บต. ไดประชุมหารือเพื่อจัดทําตัวชี้วัดรวม(Joint KPI)    
ตามวัตถุประสงคนโยบายขอที่ 3, 5 และ 8 รวมกับหนวยงานของ ศอ.บต. 

4. ครั้งที่ 4 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ หองประชุมวิจิตรวาทการ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
ไดมีการประชุมหารือรวมกับกระทรวง กรมที่เก่ียวของเพื่อจัดทําตัวชี้วัดรวม (Joint KPI) ดังกลาว 
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3.การขับเคลื่อนผานกลไกสภาที่ปรึกษาการบริหารและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 มาตรา 19 ใหมี                 
สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 
สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวน    
ไมเกิน 49 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับ        
ก า ร แ ต ง ตั้ ง อี ก ไ ด ไ ม เ กิ น  2  ว า ร ะ ติ ด ต อ กั น  โ ด ย ใ น ป  2 5 5 5                          
นายอาซิส เบญหาวัน ดํารงตําแหนงเปนประธานที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาฯและ 
นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน เปนเลขานุการสภาที่ปรึกษาฯตามอํานาจ
หนาที่ 
 ในรอบปที่ผานมาสภาที่ปรึกษาไดเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ในการใหคําปรึกษาเสนอแนะ
รวมมือและประสานงานกับ ศอ.บต. โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
จํานวน 9 คณะ เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือหรือปฏิบัติงานตามภารกิจที่เห็นวา
จําเปนและสอดคลองตอการแกไขปญหาและพัฒนา ซึ่งผลงานที่ปรากฏ
เดนชัดเปนรูปธรรม ไดแก การเสนอแนะใหวันตรุษจีนเปนวันหยุดราชการ   
การเสนอใหมีการอุดหนุนเงินใหกับสํานักงานอิสลามประจําจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด อิหมาม   
คอเต็บ บิหลั่น การเพิ่มคาตอบแทนครูตาดีกา การสนับสนุนเงินอุดหนุนพิเศษใหกับพระสงฆในจังหวัดชายแดน
ภาคใต รวมทั้งการผลักดันกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก ซึ่ง ศอ.บต.ไดนําขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนเหลานี้ไปผลักดันผานมติ กพต. สงผลใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ไดหลากหลายประการ และนับไดวาเปน

การขับเคลื่อนเชื่อมประสานเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม 
เปนขอเสนอแนะที่สําคัญและล้ําคาตอการจุดประกาย
แนวคิด ภายใตขอมูลที่ถูกตองเที่ยงตรง ครอบคลุมมิติ
ดานศาสนา การศึกษา ดานสังคมและเศรษฐกิจ และ  
ดานการเมืองการปกครอง รวมทั้ งดานการอํานวย    
ความยุติธรรม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการแกไขปญหา
ที่เปนคุณประโยชนตอการสรางความสันติและความสงบ
สุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 4  
ผลงานตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557 
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ผลงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

นยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ภายใตการนําของ พันตํารวจเอก ทวี  สอดสอง 
เลขาธิการ ศอ.บต. ไดรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวน ไดกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555-2557 ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยใหสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตพิจารณาใหความเห็นเม่ือวันที่ 5 เมษายน 

2555 และไดนําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) มีมติใหความ
เห็นชอบเม่ือวันที่ 11 เมษายน 2555 แลวนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีทราบแลว โดยใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดรับ
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ 3 ป (พ.ศ.2555-2557) ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งใหสํานักนโยบายและแผนของแตละกระทรวงไปศึกษา
รายละเอียด และทําความเขาใจยุทธศาสตรเพื่อนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  
 

วิสัยทัศน  การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของ ศอ.บต. 
“เรงนําสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ความเปนธรรม เกียรติยศ  

ศักดิ์ศรีและความเจริญรุงเรืองกลับคืนสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” 
 

นอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน  
      “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และหลักรัฐประศาสโนบายของ รัชกาลที่ ๖ ซึ่งวางไว
สําหรับปฏิบัติราชการ ประกอบดวย ๙ ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพื้นที่พิเศษ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันติสุข 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางพื้นที่และสภาพแวดลอมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธ ี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

การอํานวยความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลักศาสนาหรือ
ยุติธรรมชุมชน ในการแกไขปญหาความขัดแยง การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณรุนแรง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหสอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความตองการของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกาส 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘ การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๙ การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน 
 
 
 
 
 
 

ศู 
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ยุทธศาสตรที่  1     การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพ้ืนท่ีพิเศษ         
     เปาหมายยุทธศาสตร ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
     มีความรูความสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเปนธรรมไมหวาดระแวง
     และจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเจริญรุงเรือง 
 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1. การบูรณาการจัดทํายุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2555- 2557  
เปนภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9(1)        

ที่ ศอ.บต. ไดดําเนินการรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยผานเวทีการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิที่ไดรวมกันสรางสรรค กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตให
สอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลไดผานการกลั่นกรองของ         
สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและผานความเปนชอบจากคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) รวมทั้งผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี               
ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตในระยะเวลา 3 ป (ป 2555-2557) ซึ่งประกอบดวย                          
1 ยุทธศาสตรหลัก 9 ประเด็นยุทธศาสตร 9 เปาหมาย 14 วัตถุประสงค 52 กลยุทธ 

2. การบูรณาการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555   
เปนภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9(2)     

ที่ ศอ.บต. ไดบริหารจัดการและบูรณาการการมีสวนรวมของหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีแผนงาน/
โครงการ ดําเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตในปงบประมาณ 2555 โดย ศอ.บต. ไดบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการใหเปนไปตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2555 มีหนวยงานบูรณา
การจํานวน 20 หนวยงาน แยกออกเปน 17 กระทรวง 60 กรม 3 รัฐวิสาหกิจ 5 จังหวัดและ 2 สวนราชการไม
สังกัดนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีโครงการทั้งหมดจํานวน 588 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 13,090.6724 ลานบาท            
ซึ่งโครงการสวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมอาชีพ การมีงานทํา รองลงมา คือ               
การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะพหุวัฒนธรรม และการสรางความรวมมือกับตางประเทศและ        
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 8  งบประมาณของกระทรวง กรม ที่ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2555 แยกตาม
ยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรดานการพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน งบประมาณ พ.ศ.
2555 (ลาน

บาท) 

รวมทั้งสิน้       588 13,090.6724 

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 1 20 305.1947 

การพฒันาการบรหิารดวยการมีสวนรวมและบรูณาการแกไขปญหาพืน้ทีพ่เิศษ     

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 2 19 382.1771 

การเสริมสรางความเขมแขง็ของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันตสิขุ     

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 3 0 0.0000 

การสรางพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขดัแยงโดยสนัติวิธี     

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 4 115 2,330.8992 

การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถ่ิน     

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 5 11 359.4049 

การเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
การอํานวยความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมายการสงเสริมนําหลักศาสนาหรือยุติธรรม
ชุมชน ในการแกไขปญหาความขัดแยงการเยียวยาและฟนฟูผู 
ไดรบัผลกระทบจากเหตกุารณรุนแรง 

    

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 6 353 7,317.6702 

การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพิม่ประสทิธิภาพในการพฒันาเศรษฐกิจใหสอดคลองกบั
ศักยภาพ ของพืน้ที ่วิถีชีวิต และความตองการของประชาชน 

    

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 7 61 1,080.2696 

การพฒันาสังคม คณุภาพชวิีต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกาส     

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 8 5 62.5787 

การสื่อสารสรางความเขาใจทีด่ตีอกัน     

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ 9 4 1,252.4780 

การเสริมสรางความรวมมือกบัตางประเทศและการเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

    



 
42 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

  หนวยงาน จํานวน
(โครงการ) 

งบประมาณ (ลานบาท) 

งบปกติ งบเงินกู งบอื่นๆ รวม
งบประมาณ 

  รวมทั้งสิ้น 588 12398.1844 663.8965 28.5915 13090.6724 
1 สํานักนายกรัฐมนตรี 3 99.8630 0.0000 0.0000 99.8630 
2 กระทรวงการคลัง 15 2,411.3773 0.0000 0.0000 2,411.3773 
3 กระทรวงการตางประเทศ 6 55.5042 0.0000 0.0000 55.5042 
4 กระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา 
6 42.8456 0.0000 0.0000 42.8456 

5 กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 

23 316.7232 0.0000 28.5915 345.3147 

6 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 117 1,678.5202 403.0165 0.0000 2,081.5367 
7 กระทรวงคมนาคม 34 812.5877 0.0000 0.0000 812.5877 
8 กระทรวงพาณิชย 3 38.5420 0.0000 0.0000 38.5420 
9 กระทรวงมหาดไทย 34 1593.0030 0.0000 0.0000 1593.0030 

10 กระทรวงยุติธรรม 1 46.7420 0.0000 0.0000 46.7420 
11 กระทรวงแรงงาน 3 67.7792 0.0000 0.0000 67.7792 
12 กระทรวงวัฒนธรรม 1 80.0000 0.0000 0.0000 80.0000 
13 กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
1 36.0000 0.0000 0.0000 36.0000 

14 กระทรวงศึกษาธิการ 90 1,428.5404 234.4500 0.0000 1,662.9904 
15 กระทรวงสาธารณสุข 6 42.8715 0.0000 0.0000 42.8715 
16 กระทรวงอุตสาหกรรม 7 38.1700 0.0000 0.0000 38.1700 
17 สวนราชการไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 
29 1,548.4362 26.4300 0.0000 1,574.8662 

18 จังหวัด 92 603.8707 0.0000 0.0000 603.8707 
19 รัฐวิสาหกิจ 6 970.2531 0.0000 0.0000 970.2531 
20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
111 486.5552 0.0000 0.0000 486.5552 

 

ตารางที่ 9 งบประมาณโครงการกระทรวงที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2555  แยกเปนราย
กระทรวง 
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3. การเสนอแนะ บูรณาการและผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
3.1 บูรณาการผลักดันโครงการที่สงผลตอการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต                  

ผานมติความเห็นชอบของ กพต.จํานวน 56 เร่ือง ครอบคลุมมิติ การยกระดับการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาองคกรศาสนา การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ   
ไมสงบ รวมทั้งการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตระยะเรงดวน  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 บูรณาการขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตามนโยบายของ

รัฐบาล ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (กปต.) โดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เปนประธาน เพื่อกํากับติดตามใหการดําเนินงานแกไขปญหาตางๆ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนการบูรณาการการทํางานรวมกันของสํานักสภาความ
ม่ันคงแหงชาติ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง สงผลใหเกิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2555-2557 โดยการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตรรวมของ ศอ.บต. และ              
กอ.รมน.ภายใตกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 29 ประเด็น ซึ่ง ศอ.บต. 
ไดบูรณาการกับกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน เพื่อปรับแผนงานใหสอดคลองและพรอมขับเคลื่อนตาม
เปาหมายยุทธศาสตรรวม จํานวน 464 โครงการ งบประมาณรวม 20,223.9342 ลานบาท  
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สรุปภาพรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามวัตถุประสงคนโยบาย 

วัตถุประสงค
นโยบายขอที่ 

จํานวนแผนงาน โครงการ งบประมาณ 

ดาน
ความ
มั่นคง 

ดานการ
พัฒนา 

รวม ดานความมั่นคง ดานการพัฒนา รวม 

๑ ๑๙ ๑๐ ๒๙ ๔,๙๒๙,๙๒๙,๔๓๒ ๒๙๖,๘๓๔,๗๐๐ ๕,๒๒๖,๗๖๔,๑๓๒ 
๒ ๓ ๖ ๙ ๑,๔๔๖,๒๕๐ ๘๙,๓๙๐,๐๐๐ ๙๐,๘๓๖,๒๕๐ 
๓ ๙ ๑๓ ๒๒ ๖๗,๗๕๒,๕๕๙ ๒,๘๙๐,๔๘๗,๑๐๐ ๒,๙๕๘,๒๓๙,๖๕๙ 
๔ ๒๗ ๓๐๒ ๓๒๙ ๑,๔๗๖,๐๖๘,๓๗๖ ๕,๗๙๒,๐๕๑,๙๔๐ ๗,๒๖๘,๑๒๐,๓๑๖ 
๕ ๑๔ ๓๒ ๔๖ ๗๒,๕๓๗,๓๗๗ ๒๔๙,๒๙๔,๙๕๐ ๓๒๑,๘๓๒,๓๒๗ 

๖ ๑ ๓ ๔ ๗๑,๗๐๔,๐๐๐ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ ๙๓,๑๐๔,๐๐๐ 
๗ ๒ ๗ ๙ ๗,๓๖๗,๙๗๐ ๑๒๖,๙๒๓,๓๐๐ ๑๓๔,๒๙๑,๒๗๐ 
๘ ๑ ๓ ๔ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๙ ๕ ๗ ๑๒ ๓,๙๕๖,๑๗๒,๖๘๘ ๑๕๑,๕๗๓,๖๐๐ ๔,๑๐๗,๗๔๖,๒๘๘ 

 รวม ๘๑ ๓๘๓ ๔๖๔ ๑๐,๖๐๕,๙๗๘,๖๕๒ ๙,๖๑๗,๙๕๕,๕๙๐ ๒๐,๒๒๓,๙๓๔,๒๔๒ 
 

ตารางที่ 10   สรุปภาพรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณตามวัตถุประสงคนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

4. การกํากับ เรงรัดติดตามและประเมินผล 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2553 มาตรา9 (5) ให ศอ.บต.         

มีหนาที่กํากับ เรงรัด และติดตามการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐฝายพลเรือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ง ศอ.บต.ไดดําเนินการในเร่ืองดังกลาว 2 สวนดังนี้ 

4.1 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 588 โครงการ 
งบประมาณ 13,090.6724 ลานบาท โดยใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน ศอ.บต.
ดําเนินการวิเคราะห สรุปผลและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ ใหเปนไป
ตามเปาหมายของแผนงาน โครงการ ซึ่งสรุปผลการติดตาม ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน  งบประมาณ พ.ศ.
2555 (ลานบาท)  

ผลการ
เบิกจาย 

รวมทั้งสิ้น       588 13,090.6724 7,778.2603 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 
การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพ้ืนท่ีพิเศษ 

20 305.1947 203.8858 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 
การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันติสุข 

19 382.1771 269.0765 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 
การสรางพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 

0 0.0000 0.0000 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 
การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 

115 2,330.8992 1,666.7181 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน การอํานวยความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลัก
ศาสนาหรือยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความขัดแยงการเยียวยาและฟนฟูผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง 

11 359.4049 289.5525 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  6 
การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลอง
กับศักยภาพของพ้ืนท่ี วิถีชีวิต และความตองการของประชาชน 

353 7,317.6702 3,501.7051 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  7 
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเท่ียว กีฬาและผูดอยโอกาส 

61 1,080.2696 627.9841 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  8 
การสื่อสารสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน 

5 62.5787 37.5872 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  9 
การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

4 1,252.4780 1,181.7510 

 

ตารางที่ 11 สรุปผลการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณป 2555 
 

  4.2 การประเมินผล 
  4.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ              

พ.ศ. 2555 ของ ศอ.บต. ซึ่งเปนปแรกที่ ศอ.บต.ดําเนินการตาม  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเลขาธิการ ศอ.บต.              
ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับรองนายกรัฐมนตรี(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) มีการกําหนดตัวชี้วัดและ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ ศอ.บต.ที่เปนประเด็นสําคัญ และสงผลตอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
สูงสุดเปนการวัดผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ และทาทายตอการบรรลุผลสําเร็จของ ศอ.บต. 

  ซึ่งในปพ.ศ. 2555 ศอ.บต. ไดดําเนินการตัวชี้วัดตามคํารับรองจํานวน 17 ตัวชี้วัดมีผลการ
ประเมินผลตนเองรอบ 12 เดือน (ตค.54-กย.55) ไดคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.1456 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.2.2 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตประจําปงบประมาณ 
2555 

  ศอ.บต. รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และเครือขายมหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใตประกอบดวย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ไดพัฒนาความรวมมือในรูปแบบของ 
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“เครือขายวิชาการเพ่ือการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต” เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการและปฏิบัติการตางๆ      
ที่เ ก่ียวของ อาทิ การศึกษาวิจัยในประเด็นที่สอดคลองกับความตองการความรูในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกกระทรวง กรม ที่มีการจัดสรร
งบประมาณไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และ การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. องคกรทองถิ่น 
สวนราชการทั้งในระดับพื้นที่ ภูมิภาคและสวนกลาง ทุกระดับ ในอนาคต ทั้งนี้ โดยมุงหวังจะนํามิติความรู การวิจัยที่
มีมาตรฐาน สอดคลองกับความจําเปนของพื้นที่และการพัฒนาวิชาการที่เกิดขึ้นจาก ความรวมมือ รวมใจของ
ประชาชนทุกระดับในพื้นที่ไปประยุกตใชในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดอยางเปนรูปธรรม ยั่งยืน 
รวมถึง นํามิติความรูที่ไดไปใชในการนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับคืนสู
จังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนทุกระดับ การสรางสังคม
และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทุกมิติของประชาชนที่สอดคลองกับอัตลักษณ ศาสนาและวัฒนธรรมในพหุสังคม
อยางแทจริงตอไป 
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ยุทธศาสตรที่ 2     การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานชุมชนในการรวมสรางสันติสุข         
 เปาหมายยุทธศาสตร ใชพลังมวลชนโดยผานผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูนําตาม 
     ธรรมชาติผูนําชุมชนกลุมตางๆ สรางหมูบานและชุมชนมีความเขมแข็ง 
     ประชาชนมีความปลอดภัย ลดความหวาดระแวง และมีสันติสุข 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมูบาน (พนม.) 
 ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินโครงการ พนม. ตอเนื่องมาเปนปที่ ๖ โดยมีพื้นที่หมูบาน
เปาหมาย ๑,๙๗๐ หมูบาน ในทุกอําเภอ ของจังหวัดยะลา นราธิวาส 
ปตตานีและอําเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบายอยของจังหวัดสงขลา 
โดยการดําเนินงานโครงการ พนม. ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ดําเนินการ
ภายใตแนวคิด “ประชาชนคิดเอง ตัดสินใจเองและดําเนินการเองสู
ชุมชนที่เขมแข็ง”โดยกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ 
 1.๑ จัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากหมูบานตามขนาดจํานวนประชากรซึ่ง
แบงเปนขนาดเล็กจํานวน ๓๖๑ หมูบานเปนเงิน ๗๒,๒๐๐,๐๐๐บาท ขนาดกลางจํานวน ๘๕๐ หมูบานเปนเงิน 
๑๗๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท และขนาดใหญจํานวน ๗๕๙ หมูบานเปนเงิน ๑๗๓,๐๕๒,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
๔๒๓,๗๕๒,๐๐๐ บาท 

1.2 เพื่อใหหมูบานนํางบประมาณที่ไดไปกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบ
โจทยในพื้นที่จึงกําหนด กรอบโครงการ/กิจกรรมทางเลือกเปน ๒ ลักษณะ 
คือ ประเภทแรก สงเสริมการใหความรูดานศาสนา ศึกษา วัฒนธรรม 
สาธารณสุขและ ประเภทสอง สงเสริมอาชีพและการมีงานทํารวมทั้งการ
แกปญหายาเสพติดในหมูบานเนนการปองกันและ
การสงตอไปบําบัดฟนฟู โดยมีเง่ือนไข
สําคัญใหทางหมูบานนํางบฯที่หมูบาน 
ไดรับจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาทไปสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะรวมทั้ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 1.3 กําหนดใหการอนุ มัติ โครงการของอํา เภอดํา เนินการในรูป

คณะกรรมการโครงการ พนม.ระดับอําเภอซึ่งประกอบดวยหัวหนาสวน
ราชการ ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม รวมทั้งดาน
เศรษฐกิจเขารวมพิจารณาอนุมัติโครงการฯที่ทางหมูบานเสนอ 
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การเตรียมการหรือการสรางความเขาใจแกสวนราชการ หนวยงาน 
องคกรที่เก่ียวของ 
 ๑. รองเลขาธิการ ศอ.บต.ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ พนม.ป ๒๕๕๕ แกวิทยากรครู ก.ของ ๔ จชต. 
 ๒. ศอ.บต.แตงตั้งเจาหนาที่เขารวมในการพิจารณา อนุมัติ

โครงการของคณะกรรมการโครงการ พนม.ระดับอําเภอและเขาประชุม
ชี้แจงในวาระที่ทางอําเภอจัดประชุมกํานัน ผูใหญบานประจําเดือน 

 ๓. ผูบริหาร ศอ.บต.ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการ พนม.ป ๒๕๕๕ แกหนวยงานสนับสนุน
โครงการฯ คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานการศึกษาเอกชน ๔ จชต. 
 สรุปผลการดําเนินงาน 

๑. คณะกรรมการหมูบานในหมูบานเปาหมาย ๑,๙๗๐ หมูบานไดบริหารจัดการหมูบานของตนเองตาม

หลักการที่ถูกตอง กอใหเกิดความเขมแข็งภายในหมูบาน 

๒. ประชาชนในหมูบานเปาหมาย 1,970 หมูบาน ไดมีสวนรวมในการเสนอความตองการพัฒนาหมูบาน

ของตนเองผานเวทีประชาคมหมูบาน และไดรับปจจัยไปดําเนินการพัฒนาครัวเรือนตามความตองการครอบคลุม

ดานเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข ปจจัยพื้นฐานสงผลใหมีรายไดเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีอาชีพมีงานทํา 

 
 3. ไดสนับสนุนสิ่งสาธารณประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการเรียนการสอนแกโรงเรียนตาดี
การวม ๑,๘๑๗ แหง  สถาบันศึกษาปอเนาะรวม ๔๒๒ แหงและโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยรวม ๙ แหง 
รวมทั้งสิ้น ๒,๒๔๘ แหงเปนงบประมาณในภาพรวม ๖๗,๔๓๙,๐๐๐ บาท 
 ๒.  การเพ่ิมขีดความสามารถพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
    ศอ.บต. ไดเห็นความสําคัญกับการใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน  เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ตําบล ดวยการจัดทํา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต” โดยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่  ใหกับจังหวัดและอําเภอ 
จํานวน ๔ จังหวัด ๓๗ อําเภอ และสถานีตํารวจภูธร และตํารวจภูธรจังหวัด ทั้งสิ้น ๖๐ สถานี โดย ศอ.บต.ไดตั้ง
กรอบกิจกรรม/โครงการ ที่เปนความตองการของประชาชนอยางแทจริง หรือเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อเปนการพัฒนา และแกไขปญหาในพื้นที่โดยหนวยงานในพื้นที่และการมีสวนรวมของคนในพื้นที่   
ตามหลักคิด “คําตอบอยูที่หมูบาน” สามารถแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถแกไขปญหาเรงดวนในพื้นที่
หมูบานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันนํามาซึ่งผลดานจิตวิทยามวลชนกับกลุมเปาหมาย ทําใหหนวยงานภาครัฐ
เขาถึงประชาชนและรักษาความเชื่อม่ันตอภาครัฐ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหหนวยงานไปดําเนินการ
ทั้งสิ้น ๒๐.๗ ลานบาท ซึ่งไดรับการตอบรับจากหนวยงานเปนอยางดีในการพัฒนาความสัมพันธระหวางประชาชน
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กับภาครัฐ เนื่องจากกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกัน เชน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธเสริมสรางสันติสุข
(โรงพักและโรงเรียนสอนศาสนา) ซึ่งเปนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟงขอเสนอแนะของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนากับตํารวจในพื้นที่ หรือจัดการพัฒนาประสิทธิภาพชุดคุมครองหมูบาน/ตําบล 
 ๓. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

๓.๑ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ศอ.บต. 
  ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยสํานักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา                     
ไดจัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ศอ.บต. (พ.ต.อ.ทวี  สอดสอง) ใหแกกํานันใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต รวม ๒๔๒ คน ดังนี้ 
  ๑)  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองโถง อาคารอเนกประสงค ศอ.บต. กํานันพื้นที่จังหวัดยะลา  
จํานวน ๕๖ คน 
  ๒)  วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองประชุมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส กํานันพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส จํานวน ๗๕ คน 
  ๓)  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ หองโถง อาคารอเนกประสงค ศอ.บต. กํานันพื้นที่จังหวัด
ปตตานี จํานวน ๑๑๑ คน 
  มีวัตถุประสงค เพื่อใหผูบริหารศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตทุกระดับ ไดชี้แจง
บทบาทภารกิจและแนวทางการทํางานรวมกัน เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนและตามนโยบายของ
รัฐบาล  รวมทั้งรับฟงปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของกํานัน เพื่อนํามาพัฒนาจัดทําโครงการ
ของ ศอ.บต. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดดําเนินการประชุมภายใตกระบวนการใหทุกคนมีสวนรวมใน              
การรวมคิด และแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลจากการประชุมมอบนโยบายทั้ง ๓ ครั้ง ดังกลาว ทางสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดยะลา  
ชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัดนราธิวาส  และชมรมกํานันผูใหญบานจังหวัดปตตานี  ไดเสนอโครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของกํานันในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อเปนการระดมความคิดเห็นและเปนการศึกษาดู
งานชุมชนที่มีความเขมแข็งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ในระหวาง วันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕               
ณ โรงแรมดวงจิตตรีสอรทแอนดสปา และโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต             
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เปนประธานในพิธี             
มีผูเขารวมอบรมสัมมนา จํานวน ๒๘๕  คน ประกอบดวย กํานันทุกคนในพื้นที่ ๓ จชต. จํานวน ๒๔๒ คน,ผูบริหาร
ของ ศอ.บต. และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ จํานวน ๓๔ คน,ผูวาราชการจังหวัด ๓ จชต. หรือผูแทนจํานวน ๓ คน และ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของจังหวัด ๓ จชต. จํานวน ๖ คน 
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  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
  ๑)  เพื่อใหกํานันในพื้นที่ ๓ จชต. ไดระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนภารกิจการรักษาความสงบ
เรียบรอย  และการรักษาความปลอดภัยใหแกประชาชนในพื้นที่ 
  ๒)  เพื่อรับฟงความคิดเห็นและสรางโอกาสในการพบปะเสวนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการแกปญหารวมกันระหวางกํานันกับภาคราชการในพื้นที่ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางกัน 
  ๓)  เพื่อศึกษาชุมชนเขมแข็งในพื้นที่ที่มีความแตกตาง  

๓.๒ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทของนายกองคการบริหารสวนตําบลกับการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต” 

  นายสมุทร  มอหาหมัด  นายกองคการบริหารสวนตําบล
ยะลา อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา  สมาชิกสภาที่ปรึกษาและการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต  ในฐานะประธานสมาพันธองคการบริหารสวน
ตําบล ๓ จชต.  ไดเสนอโครงการฝกอบรมดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ระดมความคิดเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบล ๓ จชต. ในการ
แกไขปญหา จชต. โดยจัดฝกอบรมระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๙  มิถุนายน 
๒๕๕๕  มีผูเขารวมอบรมจํานวน ๓๐๐ คน  ประกอบดวย นายก อบต. 
ใน ๓ จชต., ผูบริหารของ ศอ.บต.,  ผวจ. ๓ จชต., จนท.ของจังหวัด,       
ผูสังเกตการณ และ จนท. ผูเก่ียวของ ณ โรงแรมดวงจิตต รีสอรทแอนด
สปา  และโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด ตําบลปาตอง อําเภอกะทู  จังหวัดภูเก็ต โดยผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงมหาดไทย (นายวงศศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย) เปนประธานในพิธีและรัฐมนตรีชวย วาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ)  ไดมอบนโยบายและแนวคิดแกนายก อบต. การฝกอบรมดังกลาวไดเชิญ                   
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ  นวรัตน  เปนวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวขอ “การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน      

ป ๒๕๕๘” ดร.พิมพรภัช ดุษฎีอิสริยกุล และคณะวิทยากรจากมูลนิธิฟริดริช 
เนามัน    มาดําเนินการระดมความคิดเห็นในหัวขอ “บทบาทของนายก
องคการบริหารสวนตําบลกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต” 
๓.๓ พัฒนาศักยภาพสตรีบานกูจิงลือปะ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส  ปญหาความไมสงบในพื้นที่  จชต.  เปนปญหาที่ มี
ความสําคัญ และมีผลกระทบโดยตรงตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้ง ยังมีผลกระทบในวงกวาง ทั้ง
ดานความม่ันคง ความสงบเรียบรอย ดานเศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา  

โดยรัฐบาลกําหนดใหการแกไขปญหาความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่

ภาคใต เปนนโยบายเรงดวน  นอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน                         
“เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา” ซึ่งดําเนินการควบคูไปกับมาตรการคุมครอง
รักษาความปลอดภัยใหแกประชาชน เพื่อลดความสูญเสีย สรางขวัญ
กําลังใจ และเชื่อม่ันการดําเนินงานของภาครัฐ จากขอมูลผูไดรับ
ผลกระทบเนื่องจากเหตุการณความไมสงบ พบวากลุมสตรีหมายใน
พื้นที่มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๒๙๕ รายแยกเปนจังหวัดยะลาจํานวน ๖๕๗  
ราย จังหวัดปตตานี ๘๔๙ ราย จังหวัดนราธิวาสจํานวน  ๗๑๔  ราย  
และจังหวัดสงขลา จํานวน  ๗๕  ราย ซึ่งสมาคมผูหญิงเพื่อสันติภาพ
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ไดเขาไปมีสวนรวมในการพบปะระหวางกลุมผูหญิงทั่วไปและผูหญิงที่ไดรับผลกระทบสวนใหญยังขาดความรู ความ
เขาใจ ในบทบาทของกลุม ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนในการรวมสราง
สันติภาพจึงจําเปนจะตองเสริมสรางศักยภาพ  โดยเฉพาะกลุมสตรีที่ไดรับผลกระทบใหมีการสรางทีมงานเครือขาย
ความเขมแข็งดวยการ “จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีบานกูจิงลือปะ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส” ระหวาง
วันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ เกาะหลีเปะ อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อใหกลุมสตรีบานกูจิงลือปะไดมี
ความรูสามารถขับเคลื่อนการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อนําสันติสุขกลับคืนสูพื้นที่ 
จชต. ไดอยางยั่งยืนตอไป 

๓.๔ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา 
 จังหวัดยะลาเปนศูนยรวมเศรษฐกิจ สถานศึกษาและศูนยรวมสถานที่ราชการสําคัญผูกอเหตุรุนแรงพยายาม
ลอบกอเหตุโดยเฉพาะการลอบวางระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา โดยกลุมกอเหตุรุนแรงมักจะใชรถจักรยานยนต
และรถยนตเปนเคร่ืองมือกอเหตุวางระเบิด และปจจุบันบริเวณสถานที่ดังกลาว เปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
เหตุการณรายแรงอีกทั้งยังเปนเสนทางหลบหนีของผูกอเหตุรุนแรงประกอบกับเม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕              
เกิดเหตุการณลอบวางระเบิดบริเวณยานธุรกิจ  ถนนรวมมิตรซึ่งเปนแหลงเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดยะลา           
มีประชาชน นักทองเที่ยว พอคา แมคา และผูมาจับจายซื้อขายสินคาเปนจํานวนมาก สงผลใหมีผูเสียชีวิต จํานวน 
๑๑ ราย บาดเจ็บ จํานวน ๑๐๖ ราย และทรัพยสินเสียหายเปนจํานวนมาก สงผลกระทบตอจิตใจของประชาชนชาว
จังหวัดยะลา และนับวาเปนเหตุการณที่สะเทือนขวัญมากที่สุดในรอบปที่ผานมา และเปนปญหาความเดือดรอน
เรงดวนของประชาชน จากเหตุการณดังกลาว ศอ.บต.หารือรวมกับประชาชนในพื้นที่ยานถนนรวมมิตร                
เทศบาลนครยะลาและหนวยงานที่เก่ียวของ ปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ดังกลาวโดยการจัดวาง            
ทอคอนกรีต ขนาด ๓๐ ม. x ๑.๐ ม. จํานวน ๒,๕๐๐ ทอน เพื่อทําแนวหนาบาน/รานคาปองกันสะเก็ดระเบิด              
เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจ กระตุนเศรษฐกิจและสรางขวัญกําลังใจในการดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชนรูสึกอุนใจ  
และกลับมาดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข 
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ยุทธศาสตรที่ 3     การสรางพ้ืนที่และสภาพแวดลอมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 
 เปาหมายยุทธศาสตร มีพื้นที่สรางสรรคสันติภาพสําหรับการแลกเปลี่ยน ของผูที่มีความเห็นตาง
     กับรัฐมีสวนรวมในการพัฒนา และแกปญหาสันติวิธี (เลิกใชความรุนแรง) 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น 8 ปไฟใต : บทเรียนและทางออก     
เม่ือวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมเทศบาลนครยะลา เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น

เพื่อนําไปสูการเรียนรู เขาใจและรวมคนหาบทเรียนทั้งในสวนที่ดําเนินการประสบความสําเร็จและลมเหลวที่จะ
นําไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานตางๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีผูเขารวมประชุมมากกวา ๑๐๐ คน                        
ขอสรุปจากที่ประชุม  

๑) การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ที่แยกขาดออกจากชุมชน จะนําไปสูการจัดการระบบ
การศึกษาที่ไมมีประสิทธิภาพ จึงควรใหทองถิ่นเปนผูจัดการศึกษาในพื้นที่ 

๒) การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเนนการสรางคนใหมี
การเรียนรูและตื่นตัวอยูตลอดเวลา เพื่อจะชวยใหสามารถรับการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 

๓) การจัดการทรัพยสินและทรัพยากร ควรสงเสริมใหชุมชนมีความรูสึกในความเปนเจาของประเทศ/พื้นที่ 
หวงแหนทรัพยากรที่มีอยูของประเทศ ซึ่งจะชวยใหคนรูจักการพัฒนาแบบย่ังยืน  

๔) ภาพในอนาคตที่อยากเห็น คือ การแกปญหาดวยสันติวิธี และใหประชาชนเปนผูกําหนดบทบาท/ชีวิต
ตนเอง 

2. การพบปะประชาชนที่ถูกเชิญตัวไปใหขอมูลกับหนวยกําลังในพ้ืนที่ เพื่อพบปะพูดคุย ใหกําลังใจและรับ
ฟงปญหาที่แทจริงจากประชาชนโดยตรง สรางความเชื่อม่ันแกประชาชนตอความจริงใจในการแกไขปญหาของ
รัฐบาลและทางราชการ โดยเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศอ.บต. พรอมดวยผูวาราชการจังหวัด คณะอนุกรรมการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบฯ และผูนําศาสนาในพื้นที่ ไดเดินทางไปพบปะกับประชาชนใน
พื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ที่ถูกเชิญตัวไปพูดคุยที่คายอิงคยุทธบริหาร จ.ปตตานี และคายรัชพล อ.คลองหอยโขง 
จ.สงขลา จํานวน ๑๙๑ คน โดยในชวงบายไดเดินทางไปพบปะกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี ที่ถูกเชิญตัวไป
คุยที่คายอิงคยุทธบริหาร จ.ปตตานี ประมาณ ๔๐๐ คน และประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา ประมาณ ๒๐๐ คน  

3. ศอ.บต.ไดจัดประชุมรวมกับศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต และผูกํากับตํารวจภูธรทุก
แหงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อพูดคุยหารือ แนวทางการดําเนินงานแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน สรางอุดมการณในการแกไขปญหาของตํารวจ 
โดยใชการพูดคุยแสดงความคิดเห็นแทนความรุนแรงในการแกไขปญหา การสรางมวลชน รวมทั้งการเปดใหผูมี
ความคิดตางมารวมพูดคุยในการแกไขปญหา 

4. การเสวนาแลกเปล่ียนหลักคิด มุมมองและประสบการณในหัวขอ “เยียวยาอยางไร นําไปสูความ
สมานฉันท” ศอ.บต. ไดดําเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนหลักคิด มุมมองและประสบการณในหัวขอ “เยียวยาอยางไร 
นําไปสูความสมานฉันท” ผูรวมเสวนาประกอบดวย นายสมชาย หอมลออ กรรมการอิสระตรวจสอบและคนหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ, ผูแทนองคกร International Center for Transitional Justice กรรมการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบฯ, ผูแทนผูไดรับผลกระทบชาวมุสลิม, เครือขายผูหญิง              
ภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนภาคใต ซึ่งการเสวนาคร้ังนี้จะเปนการสรางแนวคิดรวมกันในมุมมองที่ตางกัน
จากบุคคลที่เขาใจปญหาดวยกัน อันจะนํามาสูเปาหมายการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนจังหวัดชายแดนภาคใต 

5. ศอ.บต. ไดรวมกับเครือขายตางๆเปดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนตอการแกไข
ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะกลุมครูสอนศาสนา ครูตาดีกาปญญาชนมุสลิม ตัวแทนองคกร
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การบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ตัวแทนกํานัน ผูใหญบานและผูนําทองถิ่น โดยมีขอสรุปจากเวทีเสวนา 
พบวา ดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินประชาชนในพื้นที่ ยังคงมีความรูสึกไมปลอดภัย ดานคุณภาพ
การศึกษาในพื้นทั้งภาครัฐ และเอกชนยังมีคุณภาพต่ํา การจัดการศึกษายังไมตอบสนองตอความจริง โรงเรียนตาดีกา 
ปอเนาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ยังขาดการดูแล การขจัดเง่ือนไขตางๆที่เปนปจจัยหลอเลี้ยงที่ทําใหเกิด
ความขัดแยง และความรุนแรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๕.๑  ขอเสนอจากกลุมครูสอนศาสนา ตาดีกา ประชาชน 
  (๑) การแกไขปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
   เวทีสานเสวนาเห็นวา ประชาชนโดยรวมในพื้นที่ยังคงมีความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรุนแรงของสถานการณ ที่เกิดจากความขัดแยงระหวางรัฐกับฝายขบวนการ       
(ผูมีอุดมการณตางจากรัฐ) เปนปจจัยหลัก แตก็ยังมีปจจัยเสริมที่ประชาชนรูสึกไมปลอดภัย เชน นักเลงอันธพาล 
อิทธิพลอํานาจมืด พวกคายาเสพติด กลุมผลประโยชนในพื้นที่ และอิทธิพลของสื่อเปนตน 
  (๒)  การแกไขปญหาคุณภาพการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
   เวทีเสวนา เห็นวา คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งของรัฐและเอกชน ยังมี
คุณภาพการศึกษาต่ํา เยาวชนในสถานศึกษาติดยาเสพติด (ประสบปญหามาก) การจัดการศึกษายังไมตอบสนองตอ
ความเปนจริงในพื้นที่ ทั้งดานศาสนา ภาษา อัตลักษณ โรงเรียนตาดีกา ซึ่งเปนสถานศึกษาของชุมชนยังขาดการดูแล 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือสถานบันปอเนาะบางแหงยังอยูในบัญชีดําของรัฐ (ฝายความม่ันคง)        
ทําใหเกิดความหวาดระแวง คุณภาพของครูผูสอนยังต่ํา ไมทุมเทกับการเรียนการสอน ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 
ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งสิ้น เวทีเสวนายังเห็นเพิ่มเติมวา 
การแกไขปญหานั้นทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการศึกษาไมวาจะเปนรัฐ สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน สถาบัน
ปอเนาะ โรงเรียนตาดีกาจะตองปรับตัวเองไปพรอมๆกัน (ไมโทษฝายใดฝายหนึ่ง) 
  (๓) ขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาความขัดแยง และความรุนแรงตอแนวทางสันติวิธี 
   เวทีสานเสวนาเห็นวา ความขัดแยงและความรุนแรงใน จชต. ๘ ป เศษ ยังคงไมลดลง สาเหตุ
สําคัญของความขัดแยงและความรุนแรงน้ัน เกิดจากปญหา การตองการปกครองตนเองของบุคคลบางกลุมในพื้นที่ 
(ฝายขบวนการ) ที่ไมพึงพอใจในระบอบการบริหารประเทศของรัฐ การไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม (เลือก
ปฏิบัติ) ความแตกตางดานภาษา อัตลักษณ ชาติพันธุ การปลุกระดมของกลุมนักวิชาการศาสนาแนวคิดสุดโตง บาง
กลุม ผลประโยชนของกลุมอิทธิพลในพื้นที่ ทั้งในสวนของเจาหนาที่รัฐ และอิทธิพลทองถิ่น ความมีอคติของ
ผูปกครองตอประชาชน ปญหาความขัดแยงดานยาเสพติด ประชาชนในพื้นที่ขาดการศึกษาที่ดี การเขาใจผิดในเร่ือง
ศาสนาและประวัติศาสตร สื่อตางๆ โดยเฉพาะสื่อกระแสหลักยังคงกระพือขาวดานความรุนแรงอยางตอเนื่อง 
ปญหาการละเมิดสิทธิ การใสรายปายสี ยังคงมีอยู รวมถึงการที่เจาหนาที่รัฐ(ทหาร) กระทํากับเยาวชนในพื้นที่ดานชู
สาว เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้ เวทีสานเสวนาเห็นวา เปนปจจัยที่หลอเลี้ยงที่ทําใหเกิดความขัดแยงและความ
รุนแรงในพื้นที่ตลอดมา    
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ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่น 
  เปาหมายยุทธศาสตร  การแกปญหาความขัดแยงที่สําคัญที่สุด ตองแกดวยการศึกษาและศาสนา 
     ใชชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจในภาษามลายูถิ่นมีอัตลักษณ
     เฉพาะและใหความสําคัญกับประวัติศาสตรทองถิ่น 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 ๑.  การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนระบบ 
  ๑.๑ ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        ๑) พัฒนาศักยภาพของครูผูสอนและนักเรียน 
   คัดเลือกบัณฑิตในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานเปนครูชวยสอนในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูสามัญที่มีผลสัมฤทธิ์ (o-net) ต่ํา จํานวน ๑๐๐ โรงเรียนๆละ ๑ คน รวม ๑๐๐ คน 
และอบรมครูผูสอนและครูชวยสอน จํานวน ๒๐๐ คน ในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 
   สงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน  เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  
เชน กิจกรรมนักศึกษาเปดประตูสูอาเซียน, การศึกษารูปแบบการสอนภาษาจีน, คายมหัศจรรยแหงภาษาอังกฤษ, 
กิจกรรมผูนําอัจฉริยะสากลสูอาเซียน ฯลฯ 

  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน เชน กิจกรรมการแขงขันคณิตคิดเร็ว(จินตคณิต),      
คายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
 ๒) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

  ศอ.บต.ไดรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมทวิภาษา (เต็มรูปแบบ) สูโรงเรียนทดลอง
ตนแบบพหุภาษา (ภาษามลายู – ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) นํานวัตกรรมใหมมาใชในการตอบโจทยปญหา
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สิ่งเหลานี้จะสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น 

  พัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตรทองถิ่นสูสถานศึกษา  เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและ     
ดีงามของประวัติศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 
 
 
 
 
 
  พัฒนาหลักสูตรบูรณาการและหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนรูใหมีมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง เปดโอกาสให
นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใตที่เรียนอยูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดมีโอกาสพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน 

 ๓) พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
  สนับสนุนครุภัณฑและพัฒนาหองปฏิบัติการ เชน หองวิทยาศาสตร, คอมพิวเตอร, 

หองสมุด, หองมัลติมีเดีย (e-classroom) ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน จํานวน ๕๐ โรงเรียนๆ ละ ๑ หอง รวม ๕๐ หอง 
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 ๔) ผลการประเมิน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดาน
อิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ดีข้ึน 
 จากผลการดําเนินงานที่ผานมาสงผลตอคุณภาพการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น และมี
แนวโนมการพัฒนาที่ดี โดยมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
อิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ดีขึ้น ดังรายละเอียดผลการทดสอบทางการศึกษา     
ปการศึกษา ๒๕๕๔ ตอไปนี้ 
     

เปรียบเทียบ O-NET ปการศึกษา 2553-2554

โรงเรียนเอกชน

 

 
การประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาอิสลามศึกษา 

 

 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาอิสลามศึกษา ๘ สาระวิชา เม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มา ภาพรวมมีผลคะแนนที่สูงขึ้น แนวโนมการพัฒนาดีขึ้น โดยเฉพาะในรายวิชาอัลอัคลาค (สาระวิชาจริยธรรม)                        
มีผลคะแนนสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับรายวิชาอื่นๆ  
 

33.44 

17.15 

23.70 

29.82 

16.92 

46.47 

23.09 

37.09 
41.88 

22.73 

27.90 

33.39 

21.80 

28.54 

54.61 

48.72 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน 

ช่ือแผนภูมิ 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5 จชต. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

อิสลามศึกษา (I-Net)

37.00
36.12

38.74

41.74
40.72

39.34

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00
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ระดับอิสลามศึกษาตอนตน ระดับอิสลามศึกษากลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

เปรียบเทียบปการศึกษา 2553 - 2554

ปการศึกษา53

ปการศึกษา54

 
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานอิสลามศึกษา  (I–NET) ทั้ง ๓  ระดับใน ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต                 

มีคาเฉลี่ยทั้ง ๘  สาระเพิ่มขึ้นในป ๒๕๕๔ 
 

5) ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู ใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ เปนสถาบันที่เสริมสรางการเรียนรู
ดานศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอิสลามใหแกเยาวชนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ เยาวชนที่ตกหลนจากการศึกษาใน
ระบบทุกระดับ  รวมทั้งใหความรูทางดานศาสนากับผูสูงอายุ 
โดยมีผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูในสถาบันศึกษาปอเนาะอยู 
๒ ประเด็นคือ  

(๑) การยกระดับทางการศึกษาของ

บุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ (โตะครู, ผูชวยโตะครู)   โดยจัดทํา 

“โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันศึกษาปอเนาะ สูการศึกษาระดับขั้น

พื้นฐานและระดับปริญญาตรี” ซึ่งมีโตะครู ผูชวยโตะครูทั้งหมด 

๑,๖๓๘ คน ไมจบระดับประถมศึกษา ๓๐๖ คน ไมจบระดับ

มัธยมศึกษา ๗๗๖ คน และไมจบระดับปริญญาตรี ๑,๔๘๗ คน ได

ดําเนินการจัดการเรียน การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

โดย กศน. และระดับปริญญาตรีโดย ม.นราธิวาสราชนครินทร 

(๒) การดําเนินการพัฒนาเยาวชนและประชาชน  เก่ียวกับการปองกันยาเสพติด โดยจัดทําโครงการ “เมาลิดสัมพันธ
เพื่อเอาชนะยาเสพติดและอบรบเยาวชนปอเนาะและชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด” 
 
 



 
57 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๑.๒  ดานการสรางโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทํา 

 ๑) เปดศูนยการเรียนรูภาษาไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
  เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการศึกษาภาษาไทยแกประชาชนที่ทํางานใน

ประเทศมาเลเซีย แกปญหาการทํางานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย เยาวชน และเด็กไทยที่ไปอาศัยอยู
ในประเทศมาเลเซีย 

  ๑.๑ ทุนการศึกษาภายในประเทศ  ศอ.บต. รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน
ทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ดังนี้ 

๑.  ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาชายแดนภาคใต สําหรับนักเรียนที่จบ ม.๖ เรียนตอ 
ปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ๗๔ สถาบัน จํานวน ๕๐๐ ทุนๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท/ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (โครงการนักเรียน ๓ จชต. และโครงการนักศึกษา

เรียนดีในชนบท) จํานวนปละ ๙ – ๑๕ ทุนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท/ป 
๓.  รวมกับบริษัท ซี พี ออลล จํากัด(มหาชน) สรางโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสู

อาชีพของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย  รับทุนเขาศึกษาตอในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๖๐ ทุน และระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๐ ทุน สาขาการจัดการธุรกิจคา
ปลีก   

๔.  รวมกับ มูลนิธิพระดาบส  จัดฝกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต ตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส  ในสาขาวิชาชีพชางซอมรถจักรยานยนต  วิชาชีพชางซอมและบํารุงรักษารถยนต และวิชาชีพ
ชางซอมเคร่ืองจักรกลการเกษตร โดยมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะสงเสริมการศึกษา
ใหแกเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย ไดมีโอกาสทางการศึกษาเพื่อนําความรูไปประกอบ
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สัมมาอาชีวะ สรางตนเอง สรางครอบครัว สรางสังคมเพื่อใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขภายใตรมพระบารมี  
จํานวนรุนละ ๕๐ คน 
     ๑.๒ ทุนการศึกษาในตางประเทศ  ศอ.บต. รวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ตางประเทศ จัดสรรทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ดังนี้ 

๑. ทุนการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย Muhammadiyah  จบ ม.๖ ตอ ปริญญาตรี 
จํานวน ๑๕๒ ทุนทุกสาขาวิชา 

 
 

 
 
 

 
  
 
  ๑.๓  ดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๑) จัดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

   เพื่อรณรงคใหเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะไดรับรูและรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด สรางผูนําเยาวชนในการตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะและ
ชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทางดานรางกายและจิตใจใหกับเยาวชนไมใหตกเปน
ทาสของอบายมุขดวยหลักศาสนา โดยการจัดประชุมโตะครูและเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน ๑,๘๐๐ คน และอบรมเยาวชนในสถานบันศึกษาปอเนาะ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเอาชนะ   
ยาเสพติด จํานวน ๑,๒๔๓ คน  

 ๒) จัดกิจกรรมศึกษาความตองการและความเหมาะสมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู                
(TK Park) 

   เพื่อสงเสริมการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม สรางเวทีใหเยาวชนไดแสดงออก ไดแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ประเพณี และการจัดกิจกรรมนันทนาการ การเสริมทักษะดานตางๆ 
 ๑.๔ ดานการสงเสริมศาสนศึกษา 

 ๑) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม 
   เพื่อสงเสริม ทํานุบํารุง กิจกรรมทางศาสนา เชน กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม, 

กิจกรรมคายสรางจริยธรรมภาคฤดูรอน, กิจกรรมคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนในศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิดและสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ฯลฯ 

   สนับสนุนกิจกรรมสําคัญของประชาชนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยจีน เชน ประเพณีชัก
พระ,งานสมโภชแหพระลุยไฟ,งานศาลเจา,งานมหกรรมสีสันศิลปวัฒนธรรมภาคใต,กิจกรรมสันติวัฒนธรรม                   
เลาเรื่องกรือเซะ, สนับสนุนการปรับปรุงซอมแซมศาสนสถาน, กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯลฯ 

   จัด กิจกรรมส ง เส ริมคนดี มี คุณธรรมในจั งหวัดชายแดนใต ไปประกอบพิธี ฮัจญ                     
จํานวน ๒๐๐ คน ประกอบดวยกลุมผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ, กลุมผูทําคุณประโยชนใหกับ
สังคม เชน ผูนําศาสนา บุคลากรสถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และศูนยการศึกษาประจํา
มัสยิด(ตาดีกา) และกลุมประชาชนในบัญชีซะกาตประจํามัสยิด ประเภทคนขัดสน และคนยากไร 
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   จัดกิจกรรมสงเสริมผูไดรับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใตไปประกอบพิธีอุมเราะห 
จํานวน ๑๐๐ คน  
 ๒) สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา 

 2.1 พัฒนาบุคลากรสถาบันศึกษาปอเนาะสูการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและปริญญาตรี
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) 
จํานวน ๑,๘๐๐ แหงๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท  ในการจัดซื้อสื่อ ครุภัณฑ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
   2.2 ปรับปรุงหลักเกณฑการอุดหนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพื่อเพิ่ม
คาตอบแทนจาก ๒,๐๐๐ บาท เปน ๓,๐๐๐ บาท  จากไมเกิน ๔ คน เปน ไมเกิน ๖ คน และเพิ่มคาบริหารจัดการ
ศูนยจากแหงละ ๑,๐๐๐ บาท เปน ๒,๐๐๐ บาท 
 ๑.๕ ดานการชวยเหลือโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
   สนับสนุนครุ ภัณฑหองปฏิบัติการและอาคารประกอบ เชน อาคารสํานักงาน, 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร, หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร, หองสมุด ฯลฯ โรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจํานวน ๑๐ 
แหง  งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. การสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา 
   คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา ไดเสนอโครงการจัดสรางมัสยิดกลางประจําจังหวัด
สงขลาขึ้น  โดยพื้นที่โครงการไดรับบริจาคที่ดิน เปนจํานวน ๑๑ ไร ตั้งอยูบริเวณ ตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา  ที่ผานมาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง จังหวัดสงขลา ศอ.บต. ภาคเอกชน 
และหนวยงานที่เก่ียวของตามลําดับ ตอมาในป ๒๕๕๓ ศอ.บต.ไดสนับสนุนเงินจัดซื้อที่ดิน จํานวน ๘๐ ไร 
งบประมาณ ๘๐ ลานบาท สภาพปจจุบันของมัสยิดกลางยังขาดการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณดานหนา จังหวัด
สงขลาไดมอบหมายใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สํารวจออกแบบ ถมดินดานหนา และรอบสระ
น้ํา (บริเวณดานหนามัสยิด)  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม รองรับการดําเนินกิจกรรมของพี่นองประชาชนที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งใช เพื่อวัตถุประสงค (๑) เปนศูนยกลางการบริหาร กิจการศาสนาอิสลาม ๑๔ จังหวัด
ภาคใต (๒) เปนสํานักงานจุฬาราชมนตรีประจําภาคใต (๓) เปนสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สงขลาโดยขอรับการสนับสนุน วงเงินงบประมาณ ๓๐ ลานบาท 
   ศอ.บต.ในฐานะเลขานุการ กพต. ไดเสนอให กพต. ใหความเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา โดยมอบหมายให ศอ.บต. ขอแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ เพิ่มเติม หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕ จากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  จํานวน ๓๐ ลานบาท 
 ๓. การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือตอบแทนผูสอนในศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหเพิ่ม
คาตอบแทนครูผูสอน ๒,๐๐๐ บาท/คน เปน ๓,๐๐๐ บาท/คน และเพิ่มคาบริหารจัดการศูนยตาดีกา จาก ๑,๐๐๐ 
บาท/ศูนย เปน ๒,๐๐๐ บาท/ศูนย 
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 ๔. การสนับสนุนงบประมาณองคกรศาสนาอิสลาม และพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต                    
ตามขอเสนอของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๔   
เ ม่ื อวันที่  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และผลการสัมมนาของกรรมการอิ สลามจั งหวั ดชายแดนภาคใต                               
เม่ือวันที่ ๒๕–๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยการอุดหนุนใหกับองคกรศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  
  คณะกรรมการยุ ทธศาสตร ก า รพัฒนาจั งหวั ดช ายแดนภาค ใต  ( กพต . )  ค รั้ ง ที่  ๑ /๒๕๕๕                                 
เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนใหกับองคกรศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 

 อุดหนุนคาใชจายการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อิสลาม แหงละ ๒-๕ ลานบาท (ขึ้นกับจํานวนมัสยิด) 

 คาตอบแทนประธานคณะกรรมการอิสลามจาก ๓,๕๐๐ บาท 
เปน ๗,๐๐๐ บาท/เดือน 

 คาตอบแทนกรรมการอิสลามจังหวัด คนละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
 คาตอบแทนอิหมามจาก ๑,๒๐๐ บาท/เดือน เปน ๓,๐๐๐ บาท/เดือน 
 คาตอบแทนคอเต็บ บิหลั่น จาก ๑,๐๐๐ บาท เปน ๒,๐๐๐ บาท/เดือน 
 คาตอบแทนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ๕๐๐ บาท/เดือน 

 ๕. การเพ่ิมเงินอุดหนุนพิเศษใหกับพระภิกษุสงฆใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต  

 คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.)       
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบดําเนินการทํานุ
บํารุงพุทธศาสนาโดยการสนับสนุนเงินอุดหนุนพิเศษใหกับพระภิกษุสงฆ                       
ในพื้นที่ ๕ จชต.จํานวน ๘๒๕ วัด ๔,๓๒๒ รูป เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆในพื้นที่ จชต. โดยการอุดหนุนเปนเงิน
อุดหนุนพิเศษ รูปละ ๒,๕๐๐ บาท/เดือน 

 

 ๖. การสงเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหลงสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล                 
ณ ประเทศอินเดียและเนปาล  
 ศอ.บต. ไดดําเนินการสนับสนุน สงเสริม ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๘๐ 
คน ไดมีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหลงกําเนิดพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและเนปาล    สราง
ทัศนคติที่ดีตอประชาชนชาวพุทธใน จชต. เพื่อเปนแบบอยางและสรางแรงจูงใจ แกประชาชนชาวพุทธในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในการอุทิศตนประกอบคุณงามความดี นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
และสรางความเทาเทียมใหแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการดูแล  สงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 
 ๗. สงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตไปประกอบ
พิธีฮัจญ เทศกาลฮัจญ ประจําป ๒๕๕๕ 
           การสงเสริมและสนับสนุนใหประธานและคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดชายแดน และผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการสงเสริม
กิจการฮัจญจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อยกระดับคุณภาพระดับฮัจญไทย 
และนําคุณคาฮัจญมาเปนพลังในการเสริมสรางสังคมสันติสุข โดยการ
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ยกระดับคุณภาพผูใหบริการ การเตรียมความพรอม รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดน
ภาคใต ฝกอบรมผูไปประกอบพิธีฮัจญ ใหเขาถึงคุณคาฮัจญ (ฮัจญมับรูร) อํานวยความสะดวกและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการประกอบพิธีฮัจญ เพื่อยกระดับคุณภาพฮัจญไทย 
 การสงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ไปประกอบพิธีฮัจญ รวม ๒๐๐ คน ประกอบดวย ผู
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแต ป ๒๕๔๗ ถึง ปจจุบัน เพื่อเปนการ
เยียวยาทางดานจิตวิญญาณ รวม ๑๒๐ คน ผูทําคุณประโยชนแกสังคมที่เปนผูนําศาสนา บุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งประชาชนในบัญชีซากาตประจํามัสยิด ที่เปนคนขัดสน(ฟะกีร) และคนยากไร (มิสกีน) รวม ๘๐ คน 
 ๘. โครงการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เปนมหาวิทยาลัยเอกชน จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗               
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
ศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ ทรงเปดมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปตตานี ที่ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง                 
จังหวัดปตตานี ปจจุบันมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเปดสอนใน ๔ คณะ ๑๖ สาขาวิชา เปดรับนักศึกษาจากทุกศาสนา   
  จุดเดนของมหาวิทยาลัย 
  ๑. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาจัดหลักสูตรมาตรฐานเชิงสหศาสตร เปนสมาชิกของสมาพันธ
มหาวิทยาลัยอิสลามโลก เปนศูนยรวมนักวิชาการมุสลิมคุณภาพ มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ ที่
ผานมามหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนจากธนาคารอิสลามโลก องคการสงเคราะหมุสลิมนานาชาติ 
  ๒. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเปนมหาวิทยาลัยของชุมชน สามารถแบง
เบาภาระของรัฐบาลตลอด ๑๔ ปที่ผานมาไดผลิตบัณฑิต ประมาณ ๔,๐๐๐ คน ปจจุบันมี
นักศึกษาประมาณ ๓,๕๐๐ คน บุคลากร ๒๐๐ คน 
  ๓. มหาวิทยาลัยเปดสอนวิชาสันติศึกษา กําหนดใหเปนวิชาที่นักศึกษาทุก
คนตองเรียน 
  ๔. ตางประเทศ ใหความเชื่อถือชื่นชมที่รัฐบาลใจกวางเปดโอกาสให
ภาคเอกชนเขามามี สวนรวมพัฒนาสังคมโดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลาง                   
ไดสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง อาคารที่สรางขึ้นไดรับการสนับสนุน
จากตางประเทศ ทั้งสิ้น  
  รัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(กพต.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เห็นชอบโครงการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เงินอุดหนุน จํานวน ๑๗๕ ลานบาท ซึ่งเปนคร้ังแรกที่รัฐบาลอุดหนุนใหกับมหาวิทยาลัย
เอกชน   
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 ๙. การสนับสนุนการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนมิฟตาฮุลอูลูมอนุสรณ  
  (ปอเนาะสะปอม หรือโรงเรียนอิสลามบูรพา) 
  โรงเรียนอิสลามบูรพา ถูกสั่งถอนใบอนุญาตมูลนิธิอัดดีรอซาตอัลอิสลามียะห โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๘๕ (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อปดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อิสลามบูรพาเม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หลังจากเจาหนาที่เขาตรวจคนบริเวณโรงเรียนอิสลามบูรพา                      

เม่ือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พบผูตองสงสัยที่มีหมายจับในคดีความ
ม่ันคงคนสําคัญถึง ๗ คน  
 ศอ.บต. พิจารณาเห็นวา “การศึกษาเปนสวนสําคัญที่สุดในการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  ทาง ศอ.บต.พยายามสงเสริม
การศึกษาใหคนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดพัฒนาขึ้น และการศึกษาไม
ควรจะตองมาเก่ียวของกับความขัดแยงที่เกิดขึ้น และความขัดแยงตอง
แก ไขโดยการศึกษา” จึงไดรวมกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต ๑  ออกใบอนุญาตใหมูลนิธิอัดดีรอซาตอัลอิส
ลามียะห จัดตั้งโรงเรียนอิสลามบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ แกนายอุเซ็ง ปุโรง 
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามบูรพา ในฐานะประธานมูลนิธิอัดดีรอซาตอัล
อิสลามียะห วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕    

 เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นาง Nazirah Hussain เอกอัครราชฑูต
มาเลเซียประจําประเทศไทยไดไปเยือนโรงเรียนอิสลามบูรพา โดยไดกลาวกับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอิสลาม
บูรพาที่มารวมตอนรับการมาเยือนคร้ังแรกนี้วา “ตนไดติดตามขาวของโรงเรียนมานานและรูสึกดีใจที่โรงเรียนไดเปด
ดําเนินการอีกคร้ังหนึ่ง” โดยทาง เลขาธิการ ศอ.บต. ไดเขารวมตอนรับทานเอกอัครราชทูตมาเลเซียในคร้ังนี้ พรอม
ทั้งไดชี้แจงคณะทูตานุทูตจากมาเลเซียและผูแทนของโรงเรียนอิสลามบูรพาวาทาง ศอ.บต. มีแนวทางขจัดปญหา
ความขัดแยงในพื้นที่โดยสันติวิธี โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมในเรื่องของการศึกษา ศาสนา และความเปนธรรม  
 ๑๐. การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําป ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  วันหยุดราชการประจําป มีทั้งสิ้น ๑๖ วัน สําหรับจังหวัดปตตานี  จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส มีวันหยุดราชการประจําปเพิ่มขึ้นอีก ๒ วัน เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟตรี (วันรายอปอซอ)   ๑ วัน และ
วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน เพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนวัฒนธรรมทองถิ่น และ
เปดโอกาสใหขาราชการไดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามตามสมควร 
  ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดใหความสําคัญตอสังคม  ในพื้นที่
บนความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรูสึกเทาเทียมและเสมอภาค คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต(กพต.) คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
เห็นชอบใหวันตรุษจีน ซึ่งเปนวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนเปนวันหยุดราชการประจําป เพิ่มเติมอีก ๑ วัน              
ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) และคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
เห็นชอบตามมติ กพต. 
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 และเม่ือการประชุม กพต. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ กพต.ไดมีมติเห็นชอบให      
วันคริสมาสต ซึ่งเปนวันสําคัญของชาวไทย ที่นับถือศาสนาคริสตเปนวันหยุดราชการประจําปเพิ่มเติมอีก ๑ วัน        
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และเห็นชอบใหขยายวันตรุษอีดิ้ลฟตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา และวันตรุษจีน           
เปนวันหยุดราชการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาดวย ซึ่งจะไดเสนอใหคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบ ตอไป  
 ๑๑. แนวทางการพัฒนาการศึกษาสูคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๑. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของคนในพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 จัดเวทีสัมมนาวิชาการ : พัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ศูนยการศึกษาอิสลามประจํา

มัสยิด(ตาดีกา) และองคกรปกครองสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และกําหนดขอตกลงความรวมมือดานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ดานการ

บริหารจัดการ ดานการพัฒนาศักยภาพเด็ก ครู และบุคลากร และดานการบูรณาการงบประมาณ 

๒. สรางโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทํา 

 สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจนจบปริญญาตรี 

 สนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูดานอาชีพและสามารถ                

มีอาชีพ มีรายไดจุลเจือครอบครัว และเชื่อมโยงกลุมผูประกอบการจากในกลุมประเทศอาเซียน 

 สนับสนุนการศึกษาภาษาไทย และการศึกษาขั้นพื้นฐานในตางประเทศ 

 สงเสริมความรวมมือทางการศึกษาในประเทศและตางประเทศ 

๓. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน ประชาชน ครู บุคลากรภาครัฐ ดานภาษาไทย มลายู จีน อังกฤษ และ

ภาษาตางประเทศอื่นๆที่สําคัญ 

 เพิ่มศักยภาพศูนยการเรียนรูชุมชน พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสมัยใหมในการเรียนการสอน เพื่อเสริมสราง

การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  เชน การศึกษาผานดาวเทียมและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

พัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองมัลติมีเดีย หองปฏิบัติการทางภาษา 

เปนตน 

 การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู TK PARK เพื่อสงเสริมการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม สรางเวทีใหเยาวชน

ไดแสดงออกไดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี และการจัดกิจกรรมนันทนาการ การเสริมทักษะดาน

ตางๆ 
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 จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมมลายูจังหวัดชายแดนภาคใต 

 การจัดตั้งสถานีวิทยุ / โทรทัศน เพื่อการศึกษาของประชาชน 

๔. สงเสริมการศึกษาศาสนาควบคูสามัญ   โดยมีเปาหมายใหเด็ก เยาวชน มีการศึกษา เปนคนดี            

มีคุณธรรม จริยธรรม มีอาชีพ ดํารงวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข 

 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนศาสนาควบคูสามัญ 

 พัฒนาระบบบริหารการจัดการ การประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาศาสนาควบคูสามัญ 

 พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพเด็ก ครูผูสอน และผูบริหาร 
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ยุทธศาสตรที่ ๕     การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน อํานวยความ เปนธรรม การ
บังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชนในการแกไขปญหาความขัดแยง การเยียวยา
และฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง 
  เปาหมายยุทธศาสตร ประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหา อํานวยความเปนธรรมอยางเสมอภาค 

    ทั่วถึงมีการเสริมสรางศักยภาพการคุมครอง สงเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการเยียวยา 
    ฟนฟูผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
1. การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง     

  1.1 ขอมูลผูไดรับผลกระทบ และ จํานวนเงินที่ศูนยเยียวยา ๓ จังหวัดและ ๔ อําเภอจังหวัดสงขลา  

จายใหผูไดรับผลกระทบในหวงป ๒๕๔๗– ๒๕๕๕  มีดังนี้ 

• จํานวนผูไดรับผลกระทบ รวม  ๓,๗๒๕ คน   

• จํานวนเงินที่จาย   รวม ๙๒๗.๓๐๕ ลานบาท   
รายละเอียดจําแนกได ดังนี้ 
 

 
 

 

จํานวนผูไดรบัผลกระทบ และจํานวนเงินทีศู่นยเยียวยา 3 จังหวัด และ ๔ อําเภอจังหวัดสงขลา 
จายในป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕  

 
 

  ท่ีมา : ศูนยเยียวยาฯ จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

 
 ๑.2 คณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  และ

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๕๕ โดยมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

   คณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต   ไดดําเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และรับฟงปญหา ความคิดเห็นจากผูเสียหายและผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผู

 

จํานวนผูไดรบัผลกระทบ ในพืน้ที่ 3 จังหวัด และ ๔ อําเภอจังหวัดสงขลา 
ป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕  แยกรายจังหวัดและรายป 
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ไดรับความเสียหาย และผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สําหรับเหตุการณที่
เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗  ถึงปจจุบัน โดยกําหนดบุคคลที่เปนผูไดรับความเสียหายและไดรับผลกระทบ
ที่จะไดรับการชวยเหลือเยียวยาฟนฟู แบงเปน ๔ กลุม คือ 

(1) กลุมประชาชนทั่วไป 
(2) กลุมเจาหนาที่ของรัฐ 
(3) กลุมผูที่ถูกกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือผูกอเหตุรุนแรงที่เปน

เหตุการณเฉพาะกรณี เนื่องจากเหตุการณความไมสงบ 
(4) กลุมผูที่ถูกควบคุมตัว หรือถูกคุมขัง หรือถูกดําเนินคดีเปนผูตองหา 

หรือเปนจําเลยและถูกควบคุมตัวหรือคุมขังตามประมวล   
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ ไดเสนอใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการเยียวยาผู

ไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๘ คณะ ดังนี้ 
(1) คณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตรและประเมินผลเยียวยา  
(2) คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
(3) คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับผลกระทบ  
(4) คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ และ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ (เหตุการณตากใบ) 
(5) คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบกรณีถูกบังคับใหสูญหายหรือถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนวิธีอื่นโดยเจาหนาที่รัฐจนบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต   
(6) คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบเหตุการณเฉพาะกรณี 
(7) คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยากรณีถูกจับกุม ควบคุมหรือคุมขัง หรือถูกดําเนินคดีโดยไมมี

ความผิด 
(8) คณะอนุกรรมการสื่อสารสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ 

 
   คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ใหความเห็นชอบและอนุมัติตามขอเสนอ ของ 

พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
สืบเนื่องจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ดังนี้ 

(๑) เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูไดรับความเสียหายและผูไดรับ
ผลกระทบจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๒) อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ เงินสํารองจาย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพื่อใหความชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากความ
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ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๒,๐๘๐  ลานบาท คณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และคร้ังที่ 
๖/๒๕๕๕ เม่ือวันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กําหนดแนวทางและวิธีการใหความชวยเหลือทางดานการเงินเพื่อฟนฟูผู
ไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบกลุมตางๆ ดังนี้ 

กลุมที่ ๑ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งประชาชนที่ชวยเหลือทางราชการและผูนําศาสนาที่ไดรับความ
เสียหายและไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
   ๑) กรณีเสียชีวิต จากเดิมรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มอีกรายละ ๔๐๐,๐๐๐ บาทรวม
เปนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จายไมเกินรายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
               ๒) กรณีทุพพลภาพ จากเดิมรายละ ๘๐,๐๐๐ บาท เพิ่มอีกรายละ ๔๒๐,๐๐๐ บาทรวม
เปนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จายไมเกินรายละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๓) กรณีบาดเจ็บสาหัส ใหการชวยเหลือ รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
   ๔) กรณีบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บเล็กนอย รายละไมเกิน ๓๐,๐๐๐  บาท 
   กรณีตามขอ ๑) และ ๒) ใหมีผลยอนหลังครอบคลุมผูเสียชีวิตและทุพพลภาพตั้งแต               
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เปนตนมา โดยใหนําจํานวนเงินที่ไดรับความชวยเหลือไปแลวมาหักออกจากจํานวนเต็มที่
พึงไดรับดวย และเพื่อไมใหเปนภาระทางงบประมาณในปหนึ่งปใดเกินสมควร สวนที่เหลือใหดําเนินการจายใหเสร็จ
สิ้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
 กลุมที่ ๒ เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก 
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  ใหจายเงินชวยเหลือเพิ่มเติมสําหรับผูที่ไดรับการชวยเหลือไปแลว ตั้งแตป 
พ . ศ .  ๒๕๔๗  จนถึ ง วั นที่ มี ป ร ะกาศฉบั บนี้  โ ดยจ า ย เ ฉพาะ ในป ง บประมาณ  พ . ศ .  ๒๕๕๕  ดั ง นี้ 
  ๑) กรณีเสียชีวิต รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
    ๒) กรณีทุพพลภาพ รายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๓) กรณีการชวยเหลือขาเทียมแกเจาหนาที่รัฐที่พิการ รายละไมเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท               
(ตามความเห็นของแพทย)  
  ใหกระทรวง กรมตนสังกัด พิจารณาชวยเหลือเยียวยาและจัดสวัสดิการเพิ่มเติม โดยให
ความสําคัญกับเจาหนาที่ของรัฐที่เปนเปาหมายออนแอ ที่ไมสามารถปองกันตนเองได ไดแก ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา พระ ฯลฯ 
 กลุมที่ ๓  ผูที่ถูกกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือผูกอเหตุรุนแรงที่เปนเหตุการณเฉพาะกรณี ใหนํา
ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วาดวยการใหความชวยเหลือเยียวยา             
ผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๗ (๑) และ (๒) มาใชโดยอนุโลม ดังนี้ 

 ๑) กรณีเหตกุารณเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๔๗ 
(๑) กรณีเสียชีวิตในเหตุการณที่มัสยิดกรือเซะ ใหจายเงินชวยเหลือเยียวยาทั้งผูที่

เปนเจาหนาที่ของรัฐและผูที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐ ในเบ้ืองตนใหชวยเหลือเยียวยาเปนเงิน จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อชวยเหลือตามระเบียบฯ ขางตน ขอ ๗ (๑) อีก ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (คร่ึงหนึ่งของเพดานเงินที่
จายไดตามระเบียบฯ ดังกลาว) รวมสองจํานวนเปนเงินรายละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
                                    (๒) กรณีเสียชีวิตในเหตุการณที่อําเภอสะบายอย ใหจายเงินชวยเหลือเยียวยาใน
เบ้ืองตน เปนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อชวยเหลือตามระเบียบฯขางตน ขอ ๗ (๑)                   
อีก ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินรายละ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
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   (๓) กรณีเสียชีวิตในเหตุการณที่อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี อําเภอเมืองยะลา 
อําเภอกรงปนัง อําเภอบันนังสตา  อําเภอธารโต  จังหวัดยะลา ใหจายเงินชวยเหลือเยียวยา จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) กรณีเหตุการณเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๔๗ (เหตุการณตากใบ)        

            (๑) กรณีเสียชีวิตใหจายเงินชวยเหลือเยียวยาในเบื้องตน เปนเงินจํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อชวยเหลือตามระเบียบฯ ขางตน ขอ ๗ (๑) อีก ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท   รวม
เปนเงินรายละ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

            (๒) กรณีทุพพลภาพใหจายเงินชวยเหลือเยียวยาในเบื้องตน เปนเงินจํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มพิเศษเพื่อชวยเหลือตามระเบียบฯ ขางตน ขอ ๗ (๑) อีก ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเปน
เงินรายละ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

            (๓) กรณีถูกดําเนินคดีและศาลมีคําพิพากษายกฟอง ใหจายเงินชวยเหลือเยียวยา
ทางจิตใจรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท และจายตามจํานวนวันที่ถูกควบคุมตัว วันละ ๔๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

            (๔) กรณีถูกควบคุมตัวโดยไมถูกดําเนินคดี ใหจายเงินชวยเหลือเยียวยา ทางจิตใจ
รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท  

 ๓) เหตุการณเฉพาะกรณี  
      เปนเหตุการณที่ เกิดจากการกระทําของผูกอเหตุรุนแรงที่ เจาหนาที่ของรัฐ

ผูรับผิดชอบไมสามารถเขาชวยเหลือได จนเปนเหตุใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ หรือเปนกรณีที่เจาหนาที่
ของรัฐละเลยตอหนาที่ จนเปนเหตุใหมีการกอเหตุรุนแรงจนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพ  หรือกรณีเจาหนาที่
ของรัฐไมสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจํานวนมาก และเปน
กรณีที่คณะกรรมการเยียวยาฯ เห็นสมควรจะไดรับการเยียวยาเปนพิเศษเฉพาะกรณีหรือเฉพาะราย โดยใหจายเงิน
ชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 

(๑) กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ รายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
                            (๒)  กรณีทุพพลภาพไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดหรือมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังตอง

รักษาพยาบาลตลอดชีวิต ใหจายเงินชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากขอ (๑) อีกรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และดําเนินการ
เพื่อใหไดรับสิทธิการดูแลเยียวยาฟนฟูชวยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและ
กระทรวงศึกษาธิการอยางตอเนื่อง 

๔) เหตุการณการบังคับใหสูญหาย หรือถูกกระทําโดยวิธีอื่นโดยเจาหนาท่ีของ             
รัฐจนบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 
               เปนเหตุการณที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐดวยการบังคับให สูญหายโดยการจับกุม คุมขัง 
ลักพา หรือกระทําการดวยประการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการลิดรอนเสรีภาพในรางกายซึ่งมีมูลนาเชื่อวาเกิดจากการ
กระทําของเจาหนาที่ของรัฐหรือถูกกระทําดวยวิธีอื่นโดยเจาหนาที่ของรัฐจนบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และ
คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบกรณีถูกบังคับให  สูญหายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนวิธีอื่น
โดยเจาหนาที ่ของรัฐจนบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ไดตรวจสอบหลักฐานแลว ใหนําระเบียบคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วาดวยการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผู
ไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอัน สืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๗ (๑) และ (๒) มาใชโดยอนุโลม ดังนี้  

     (๑) กรณีถูกบังคับใหสูญหาย  
                                         (๑.๑) มีหลักฐานเชื่อมโยงวาเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของโดยตรง
จายเงินเยียวยาเบื้องตนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหากเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
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เพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี ใหชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมตามระเบียบฯ ขางตน ขอ ๗ (๒) อีก ใน
วงเงินไมเกิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินรายละไมเกิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                       (๑.๒) มีหลักฐานนาเชื่อวาเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเก่ียวของเชื่อมโยง 
จายเงินเยียวยาเบื้องตนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหากเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี ใหชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมตามระเบียบฯ ขางตน ขอ ๗ (๒) อีก ใน
วงเงินไมเกิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินรายละไมเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    (๒) กรณีถูกกระทําโดยวิธีอื่นโดยเจาหนาที่ของรัฐจนบาดเจ็บทุพพลภาพหรือ
เสียชีวิต  

(๒.๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ โดยมีหลักฐานนาเชื่อวาเจาหนาที่ของรัฐ
เขาไปเก่ียวของเชื่อมโยง จายเงินเยียวยาเบ้ืองตนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหากเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐได
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี ใหชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมตามระเบียบฯ 
ขางตน ขอ ๗ (๑) อีก ในวงเงินไมเกิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินรายละไมเกิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒.๒) บาดเจ็บสาหัส โดยมีหลักฐานนาเชื่อวาเจาหนาที่ของรัฐเขาไป
เก่ียวของเชื่อมโยง จายเงินเยียวยาเบ้ืองตนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหากเปนกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือเพื่อเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี ใหชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมตามระเบียบฯ ขางตน 
ขอ ๗ (๑) อีก ในวงเงินไมเกิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินรายละไมเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

                                       (๒.๓) บาดเจ็บ โดยมีหลักฐานนาเชื่อวาเจาหนาที่ของรัฐเขาไป เก่ียวของ
เชื่อมโยง จายเงินเยียวยาเบื้องตนรายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 กลุมที่ ๔ กรณีถูกควบคุมตัว หรือถูกคุมขัง หรือถูกดําเนินคดีเปนผูตองหา หรือเปนจําเลยและ
ถูกควบคุมตัว หรือคุมขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไมไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว ตอมา
ปรากฏหลักฐานวาผูนั้นมิไดเปนผูกระทําผิด หรือมีการถอนฟอง หรือมีคําพิพากษายกฟอง ใหนําระเบียบ
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วาดวยการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความ
เสียหายและผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๗ (๕) มาใชโดยอนุโลม โดยกรณีที่เกิดเหตุการณกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให
จายเงินเยียวยาดานจิตใจ เปนเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท และคาชดเชยตามจํานวนวันที่ถูกควบคุมตัว ในอัตราวัน
ละ  ๔๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

การใหความชวยเหลือเยียวยาดานการเงิน ใหนําจํานวนเงินที่ไดรับการชวยเหลือหรือชดเชยอื่นๆ 
จากภาครัฐทั้งหมดที่ผูมีสิทธิไดรับเงินเยียวยาไดรับไปแลว (ถามี) มาหักออกจากจํานวนเงินเยียวยาที่จะไดรับภายใต
หลักเกณฑนี้ และเงินที่ไดรับจากการชวยเหลือเยียวยาไมถือเปนทรัพยมรดก  
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จากกรณีเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ไดเกิดเหตุการณชาวบานตําบลปุโละปุโย อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปตตานี ถูกยิงถึงแกความตาย จํานวน ๔ ราย และไดรับบาดเจ็บ ๕ ราย กอ.รมน.ภาค ๔ สวนหนา ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงไดมีมติและความเห็นเปนเอกฉันท สรุปวา เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐ ซึ่ง
อยูระหวางปฏิบัติหนาที่กระทําตอประชาชนผูบริสุทธิ์  

มติ กพต. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีมติใหความเห็นชอบชวยเหลือเยียวยา กรณี
ผูเสียชีวิตทั้ง ๔ ราย รายละไมเกินจํานวนเงิน ๗ ลานบาท  

๑. ชวยเหลือเยียวยา รายละ ๓ ลานบาท 
๒. ชวยเหลือเยียวยา เปนเงินออมระยะยาว อีกรายละ ๔ ลานบาท โดยจายเปนรายปๆ ละ ๑ ลานบาท เพื่อ

เปนทุนในการประกอบอาชีพ หรือใชประโยชนเพื่อการศึกษาของทายาทครอบครัวผูเสียชีวิต หรือประโยชน
อื่น เชน อุปการะบุตร หรือประกอบพิธีฮัจญ 
ตามที่ไดเกิดเหตุการณลอบวางระเบิด เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓ จุด คือ ๑) บริเวณถนนรวม

มิตร อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ๒) บริเวณหนาสถานีตํารวจภูธรแมลาน อําเภอแมลาน จังหวัดปตตานี และ๓) 
บริเวณศูนยการคาลีการเดน พลาซา หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

มติ กพต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
(๑) ดานการชวยเหลือเยียวยา เห็นชอบให ศอ.บต. ขอขยายกรอบวงเงินทดรองราชการ ไปยัง

กรมบัญชีกลางจากเดิม ๒๓๐ ลานบาท เปน ๔๐๐ ลานบาท สําหรับงบประมาณที่ขอจัดสรรจํานวน ๑๗๐ ลานบาท
ให ศอ.บต. รวมกับทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และขอรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งสํานัก
งบประมาณไดจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนใหในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไปอยูแลว 
 1.3 ผลการดําเนินงานชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบอันสืบเนื่องจากความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

๑) ผลการดําเนินงานชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
    คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบ มอบหมาย จังหวัด อําเภอ เปนหนวย
ดําเนินการจายเงินชวยเหลือเยียวยา (คร้ังที่ 1)  จํานวน 6,868 ราย เปนเงิน 430,210,000 บาท (สี่รอยสามสิบ
ลานสองแสนหกหม่ืนบาท) ซึ่งดําเนินการจายเงินพรอมกัน ตั้งแตวันที่ 17 สิงหาคม 2555  ถึง 30 กันยายน 
2555  สามารถจายเงินใหผูรับผลกระทบได จํานวน 5,410 ราย เปนเงิน 354,525,000 บาท คิดเปนรอยละ 
82.41 สรุปผลการจายเงินได ดังนี้  (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

( งบประมาณที่ยังไมจายใหผูรับผลกระทบฯ ศอ.บต. กันเงินไวจายใหในปงบประมาณ 2556 ตอไป ) 

ที่ จังหวัด อนุมัต ิ ผลการเบิกจาย 

ราย งบประมาณ ราย รอยละ งบประมาณ รอยละ 

1 ยะลา 2,110 132,720,000 1,561 73.98 105,830,000 79.74 

2 นราธิวาส 2,520 152,200,000 2,031 80.60 128,015,000 84.11 
3 ปตตานี 1,931 130,630,000 1,551 80.32 108,120,000 82.77 

4 สงขลา 307 14,660,000 267 86.97 12,560,000 85.68 

รวม 6,868 430,210,000 5,410 78.77 354,525,000 82.41 
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 คร้ังที่ 2 (เพิ่มเติม)   เนื่องจากประชาชนที่ไดรับผลกระทบมีจํานวนมากทําใหมีผูไดรับผลกระทบบางสวนที่
ยังไมไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งผูรับผลกระทบฯ ที่ปรากฏขอเท็จจริงความเสียหายมาก
ขึ้นจากฐานขอมูลที่ไดรับอนุมัติ คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบ พิจารณาเห็นชอบ
ใหจังหวัดจัดทําบัญชีผูไดรับผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติเงินชวยเหลือเยียวยาตอไป จํานวน 990 ราย เปนเงิน 
53,960,000 บาท (หาสิบสามลานเกาแสนหกหม่ืนบาทถวน) ดังนี้  

(๑) ประชาชนขอเพิ่มเติม                        จํานวน 876  ราย   เปนเงิน 43,650,000  บาท 
(๒) สามฝายไมรับรอง/ไมอาบน้ําศพ           จํานวน   40  ราย   เปนเงิน   5,040,000 บาท 
(๓) ขอแกไขเปลี่ยนแปลงบัญชี                  จํานวน    74  ราย  เปนเงิน   5,270,000 บาท 

       สรุปการของบประมาณชวยเหลือเยียวยาประชาชนครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) แยกตามประเภท 

 
สรุปการของบประมาณชวยเหลือเยียวยาประชาชนครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) แยกตามกรณีไดรับผลกระทบ 

 
ที่ 

 
จังหวัด 

กรณ ี  
จํานวน 
(ราย) 

 
งบประมาณ เสียชีวิต ทุพพล

ภาพ 
บาดเจ็บ
สาหัส 

บาดเจ็บ
ปานกลาง 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

1 ยะลา 43 6 31 18 28 126 8,625,000 

2 นราธิวาส 70 20 55 31 42 218 13,620,000 

3 ปตตานี 77 10 64 44 33 228 15,135,000 

4 สงขลา 35 6 42 18 317 418 16,580,000 

รวม 225 42 192 111 420 990 53,960,000 
  

 การของบประมาณชวยเหลือเยียวยาประชาชน คร้ังที่ 2 (เพิ่มเติม) อยูระหวางสํานักงบประมาณแจงจัดสรร
งบประมาณให ศอ.บต. เพื่อดําเนินการจายเงินใหผูไดรับผลกระทบตอไป 

๒) ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับผลกระทบ 
คณะอนุกรรมการกรรมการเยียวยาเจาหนาที่รัฐที่ไดรับผลกระทบไดจายเงินเยียวยาแลว ดังนี้ 
    ๑. กรณีเสียชีวิต  จํานวน  ๑๑๓  ราย     เปนเงิน  ๑๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท 
       ๒. กรณีพิการ/ทุพพลภาพ  จํานวน  ๑๕  ราย    เปนเงิน    ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
       ๓. กรณีพิเศษนอกเหนือหลักเกณฑ จํานวน ๘๓ ราย            เปนเงิน  ๑๙,๐๕๗,๕๑๘  บาท 
   รวมเปนเงิน  ๓๑,๘๗๕,๕๑๘  บาท  คงเหลือผูไดรับผลกระทบฯ ที่ตองชวยเหลืออีก จํานวน ๑,๖๒๘ ราย เปน
เงิน ๑๖๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ที่ จังหวัด ขอเพ่ิมเติม สามฝายไมรับรอง/
ไมอาบน้ําศพ 

ขอแกไข
เปลี่ยนแปลงบัญชี 

รวม 

ราย งบประมาณ ราย งบประมาณ ราย งบประมาณ ราย งบประมาณ 

1 ยะลา 105 6,310,000 18 2,095,000 3 220,000 126 8,625,000 

2 นราธิวาส 164 9,650,000 3 550,000 51 3,420,000 218 13,620,000 
3 ปตตานี 201 12,020,000 9 1,525,000 18 1,590,000 228 15,135,000 

4 สงขลา 406 15,670,000 10 870,000 2 40,000 418 16,580,000 

รวม 876 43,650,000 40 5,040,000 74 5,270,000 990 53,960,000 
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          คณะอนุกรรมการฯ ไดรวบรวมรายชื่อเจาหนาที่รัฐเสียชีวิตและพิการทุพพลภาพ และอุปกรณ
เครื่องชวยความพิการและขาเทียม เพื่อใหความชวยเหลือเยียวยา ดังนี้ 
   ๑. กรณีเสียชีวิต จํานวน ๒๙๔ ราย   เปนเงิน         ๒๙,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๒. กรณีพิการ/ทุพพลภาพ จํานวน ๖๗ ราย  เปนเงิน           ๖,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
   ๓. อุปกรณเครื่องชวยความพิการและขาเทียม จํานวน ๓๓ ราย ๆ ละ    ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
                 เปนเงิน           ๘,๒๕๐,๐๐๐   บาท 
           รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๔๔,๓๕๐,๐๐๐   บาท 
 3)  ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของ
หนาที่รัฐในเหตุการณ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ และ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗  
ผลการดําเนินงาน  
  คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐในเหตุการณ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๔๗ และ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ (เหตุการณตากใบ) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 
ลําดับ

ที่ 

 
กรณีเหตุการณ 

 
ผูเสียชีวิต/ผูไดรับ

ผลกระทบ 
 

 
การใหความชวยเหลือ

เยียวยา 
 

 
รวมจํานวนเงิน
ชวยเหลือ(บาท) 

 

 
หมายเหตุ 

 

๑ กรณีเหตุการณวันท่ี ๒๘ 
เมษายน ๒๕๔๗  
๑ .๑ กรณี เสี ยชี วิ ต  ใน
เหตุการณมัสยิดกรือเซะ 

๓๔ ราย (จนท.รัฐ   ๓ 
ราย และประชาชน 
๓๑ ราย) 

๒๖ ราย (จนท.รัฐ   ๓ ราย 
และประชาชน ๒๓ ราย 

๑๐๑,๘๐๙,๐๐๐ -ไมประสงครับเงิน
ชวยเหลือเยียวยา ๗ 
ราย และอีก ๑ ราย 
ไ ม มี ท า ย า ท ท่ี มี
คุณสมบัติจะรับเงิน
เยียวยา 

 ๑ . ๒  ก ร ณี เ สี ย ชี วิ ต ท่ี
อําเภอ สะบายอย 

๑๙ ราย (เปประชาชน
ท้ังหมด) 

๑๙ ราย ๑๔๒,๐๒๒,๐๐๐.- ชวยเหลือเยียวยาท้ัง
หมดแลว 

 ๑ .๓  ก รณี เ สี ย ชี วิ ต ใ น
เหตุการณมัสยิดกรือเซะ 
คือ อ.แมลาน จ.ปตตานี 
อ.เมืองยะลา อ.กรงปนัง 
อ.บันนังสตา  อ.ธารโต  
จ.ยะลา 

๑) จนท.รัฐ เสียชีวิต 
    ๒ ราย  
๒) ประชาชนเสียชีวิต 
    ๕๔ ราย 

- อยูระหวางดําเนินการ 
- อยูระหวางดําเนินการ 

๘,๐๐๐,๐๐๐.- 
๒๗,๐๐๐,๐๐๐.- 

รายละ 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 
 

๒. กรณี เหตุการณตากใบ 
(๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗)  
๒.๑ เสียชีวิต 

๘๕ ราย ๘๕ ราย ๕๖๑,๑๐๑,๐๐๐.- ชวยเหลือท้ัง
หมดแลว 

๒.๒ ถูกดํา เนินคดีแลว
ตอมา ถูกถอนฟอง 

๕๘ ราย ๕๘ ราย ๑,๘๓๙,๖๐๐.- ชวยเหลือท้ัง
หมดแลว 

 ๒.๓ กรณีถูก ควบคุมตัว ๑,๒๘๐ ราย - อ ยู ระหว า ง ดํา เนินการ
ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล 

- เ ยียวยาทางจิตใจ 
รายละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๒.๔ กรณีทุพพล  ภาพ - - อยูระหวางการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล 

- ชวยเหลือเยียวยา 
รายละ๗,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท 
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  4) ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบกรณีถูกบังคับใหสูญ
หายหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนวิธีอื่นโดยเจาหนาที่รัฐจนบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต 
  - กรณีถูกบังคับใหสูญหาย อนุมัติใหการชวยเหลือเยียวยาในเบื้องตน จํานวน ๒๙ รายๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เปนเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ลานหาแสนบาทถวน)  
  - กรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 
   (๑) กรณีเสียชีวิต จํานวน ๗ รายๆ ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปด

ลานบาทถวน) 
   (๒) กรณีพิการ จํานวน ๒ รายๆ ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน    ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (แปดลานบาทถวน) 
   (๓) กรณีบาดเจ็บ จํานวน ๘ รายๆ ละ    ๕๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน     ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    รวมเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบลานบาทถวน) 
 5) ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบเหตุการณเฉาะกรณี 
  ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณเฉพาะกรณี รอบที่ ๑ ตามที่
อนุกรรมการเสนอ จํานวน ๒๑๖ ราย เปนเงิน ๑๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไดรับการอนุมัติใหจายเงินชวยเหลือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบแลว และรอบที่ ๒ อนุกรรมการเสนอขอชวยเหลือ
เพิ่มเติม จํานวน ๒๐๑ ราย เปนเงิน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการเยียวยาฯ ยังไมอนุมัติและใหนําคํา
จํากัดความเพิ่มเติมกรอบเหตุการณเฉพาะกรณี ที่ขอความเห็นชอบเพิ่มเติม เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 
 งานที่จะตองดําเนินการตอไป 
  ๑. เสนอขอขยายคําจํากัดความเพิ่มเติมเหตุการณเฉพาะกรณี 
  ๒. ขออนุมัติชวยเหลือเพิ่มเติมผูไดรับผลกระทบเหตุการณเฉพาะกรณี 
  ๓ .  จ าย เ งินช วย เหลื อ เยี ยวยาผู ไ ด รั บผลกระทบเหตุ การณ เฉพาะกรณีที่ ยั ง ไม ม า รับ เ งิน                           

เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ 
 6) ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยากรณีถูกจับกุม ควบคุมหรือคุมขัง หรือถูก
ดําเนินคดีโดยไมมีความผิด 
    คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบฯ ไปแลว ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๕  คณะอนุกรรมการชวยเหลือเยียวยากรณี ถูกจับกุมควบคุม
หรือคุมขังหรือถูกดําเนินคดีโดยไมมีความผิด  ไดมอบเงินชวยเหลือเยียวยาใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบในกลุม
ดังกลาว  จํานวน  ๒๑๔  ราย  เปนเงิน  ๒๐,๔๓๔,๐๐๐ บาท  แยกเปนรายจังหวัดดังนี้ 
       -  จังหวัดปตตานี     จํานวน  ๘๘  ราย เปนเงิน  ๑๒,๐๔๑,๔๐๐  บาท 
        -  จังหวัดยะลา     จํานวน  ๓๐  ราย เปนเงิน       ๘๗๖,๔๐๐  บาท 
       -  จังหวัดนราธิวาส       จํานวน  ๙๖  ราย เปนเงิน    ๗,๑๘๒,๖๐๐  บาท 
    ครั้งที่ ๒  ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณเพื่อมอบเงินชวยเหลือเยียวยา
ใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบ จํานวน ๑๒๓ ราย  เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๗๘๗,๐๐๐ บาท  ดัง
รายละเอียดที่แนบ ซึ่งจําแนกเปน 
  - กลุม พ.ร.ก.  จํานวน      ๙  ราย  เปนเงิน       ๒๐๕,๐๐๐  บาท 
  - กลุม ป.วิอาญา จํานวน  ๑๑๔  ราย เปนเงิน  ๒๒,๕๘๒,๐๐๐  บาท 
แยกเปนรายจังหวัด ประกอบดวย 
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๑) จังหวัดปตตานี จํานวน    ๒๙  ราย เปนเงิน    ๕,๙๐๗,๐๐๐  บาท 
๒) จังหวัดนราธิวาส จํานวน    ๔๕  ราย เปนเงิน    ๖,๙๘๗,๔๐๐  บาท 
๓) จังหวัดยะลา จํานวน    ๔๔  ราย เปนเงิน    ๘,๘๑๗,๖๐๐  บาท 

 สําหรับผูที่ไดรับผลกระทบที่ไดมาลงทะเบียนขอรับการชวยเหลือเพิ่มเติม จํานวน ๕๐๑ ราย ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและตรวจสอบหลักฐาน 
 1.4 กาวยางตอไปของการดําเนินงานดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

๑) การเยียวยาที่แสดงถึงความจริงใจ ความหวงใย เทาเทียม เขาถึงและพึ่งพาไดที่ดําเนินการมานั้น 
อาจจะมีความสําคัญนอยลงหากผูที่เก่ียวของทุกฝายไมรวมมือกันขจัดความขัดแยง และลดการใชความรุนแรงทุก
รูปแบบในการแกไขปญหา รวมทั้งการหันหนามารวมมือกันพัฒนาทรัพยากร และสิ่งที่มีคุณคาที่มีอยูมากมาย 
หลากหลายในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ที่จะสรางความสงบสุขที่แทจริงใหเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต นํา
ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และเอื้ออารีที่ดีตอกันอยางยั่งยืนใหกลับมาในเร็ววันที่สุด 

๒) ประสานความรวมมือกับภาคีรวม โดยมีองคกรและเจาหนาที่ในการเชื่อมโยงประสาน ทั้งในระดับ
อําเภอ และจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานสันติวิธี มีอาสาสมัคร แกนนํา ชมรมดานสันติในระดับโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษา เผยแพรขยายผลแนวคิดสันติวิธี รวมทั้งภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาเปนเจาภาพ
รวมในการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมอยางตอเนื่อง 

๓) การเปดพื้นที่ใหกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ผูมีความเห็นตางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดเขามา
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อลดความหวาดระแวงและฟนฟูความไววางใจในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปด
พื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางใหมากขึ้น 

๔) ประชาสัมพันธในเชิงรุก โดยยึดประชาชนเปนตัวตั้ง นอมนํากระแสพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” และปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวทางสันติวิธีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําไปสู “ใตสันติ
สุข ไทยเขมแข็ง” ยึดหลักบูรณาการประชาสัมพันธทุกมิติทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความ
ม่ันคง เนนการสรางกระแสสื่อในเชิงบวกทุกประเภท ลงลึกถึงประชาชนระดับหมูบาน เนนยกระดับรายได สงเสริม
ศาสนา / สาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรม เยียวยารอยราวแหงจิตใจของผูไดรับผลกระทบใหเกิดความเชื่อม่ัน
ศรัทธามากยิ่งขึ้น เสริมสรางเสถียรภาพและบรรยากาศแหงความสมานฉันท อันนําไปสูการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข รักษาไวซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยตอประเทศเพื่อนบาน และประชาคมโลก
 1.5  การชวยเหลือเยียวยานํามาสูสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต อยางไร 

รัฐบาลมีนโยบายสําคัญที่จะชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการชวยเหลือทางมนุษยธรรม แกผูที่เปนพลเมืองไทยทุกคน ให

สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขเหมาะสมตามสภาพ ไมทอดทิ้งผูสูญเสียที่เปนผูพิการ ผูบาดเจ็บ รวมถึงพอ

แม ภรรยา ลูกๆของผูเสียชีวิต หรือบุคคลที่ผูเสียชีวิตตองอุปการะเลี้ยงดู และมุงใหเกิดความรัก ความสามัคคี ลด

ความโกรธแคนชิงชัง ไมทอดทิ้งผูเสียหาย และผูที่ไดรับผลกระทบออกไปจากสังคม การเยียวยาไมเก่ียวของกับ

ความผิดทางอาญาซึ่งตองดําเนินการตามกฎหมาย ตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งรัฐจะชวยเหลือบุคคลที่ไมไดรับ

ความเปนธรรมในดานกฎหมาย ทนายความ คาใชจายในการประกันตัวหรือการฟองรอง การดําเนินคดี รวมถึงการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนแกผูไมไดรับความเปนธรรม  ภายใตหลักคิดสําคัญของงานเยียวยา คือ การคืนความสันติสุข

กลับคืนสูจังหวัดชายแดนภาคใต  
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การชวยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เปนการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ หรือ ผูสูญเสียจากเหตุการณ

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตทุกกลุม  ยอนหลังไปถึงเดือนมกราคม 2547 จนถึงปจจุบัน ซึ่งมีผูเสียชีวิต 

และบาดเจ็บไปแลวรวม 14,000 คน ครอบคลุมทั้งผูที่ไมเคยไดรับการชวยเหลือเยียวยา หรือไดรับการชวยเหลือ

เยียวยาไปแลวแตยังมีความทุกขยากเดือดรอน ไมสามารถพึ่งตนเอง รวม 4 กลุม คือ กลุมประชาชนทั่วไป กลุม

เจาหนาที่รัฐ กลุมผูที่ถูกกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือผูกอเหตุรุนแรงที่เปนเหตุการณเฉพาะกรณี และกลุมผูที่

ควบคุมตัว หรือถูกคุมขัง หรือถูกดําเนินคดีเปนผูตองหา หรือเปนจําเลยและถูกควบคุมตัว หรือคุมขังตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไมไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว ตอมาปรากฏหลักฐานวาผูนั้นมิได

เปนผูกระทําผิด หรือมีการถอนฟอง หรือมีคําพิพากษายกฟอง โดยแตละกลุมจะมีคณะอนุกรรมการซึ่ง

ประกอบดวยตัวแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของผูวาราชการจังหวัด เจาคณะจังหวัด ประธานกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูแทนฝายทหาร ตํารวจ สื่อมวลชน นักวิชาการ แพทย ตัวแทนผูรับ

ผลกระทบหรือผูสูญเสีย และผูแทนภาคประชาชน ครอบคลุมกลุมที่ตองใหการชวยเหลือเยียวยาทั้ง 4 กลุม

ดังกลาวขางตน  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง เสนอการใหความชวยเหลือเยียวยาฯ ทั้งที่เปนตัวเงิน การ

ชวยเหลือเยียวยาดานคุณภาพชีวิต ดานจิตใจ และจิตวิญญาณ การชวยเหลือเยียวยาเฉพาะในสวนที่เปนตัว

เงินของแตละกลุมจึงมีความแตกตางกันไปตามขอเท็จจริงและผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ แตที่

สําคัญที่สุดคือการชวยเหลือเยียวยาดานคุณภาพชีวิต เชน ดานทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล ท่ีอยูใน

มาตรฐานเดียวกันและมีความตอเนื่อง โดยมีกรอบการดําเนินงานเยียวยา ดังนี้     

 กรณีการเยียวยาที่เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐเปนหนาที่ของ ศอ.บต. ที่จะตองดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มาตรา 9 (7) ที่บัญญัติให ศอ.บต. มีหนาที่

ตองใหความชวยเหลือเยียวยา ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) 

วาดวยการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง

เจาหนาที่รัฐซึ่งตองมีระเบียบวินัยและมีหนาที่ในการใหความคุมครองสิทธิ เสรีภาพและความปลอดภัยของ

ประชาชน กรณีที่เกิดสูญเสียจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐ นอกจากตองรับโทษทางกฎหมาย และทางวินัยแลว 

การชวยเหลือเยียวยา จึงตองมีอัตราที่เพิ่มเติมมากกวาอัตราการชวยเหลือเยียวยาผูรับผลกระทบหรือผูสูญเสียทั่วไป

ที่เกิดจากการกระทําของผูกอเหตุรุนแรง    

ประชาชนทั่วไป รวมทั้งประชาชนที่ชวยเหลือทางราชการและผูนําศาสนาที่เสียชีวิตจะไดรับการ

ชวยเหลือเพิ่มเติมใหเทาเทียมกับกรณีของเจาหนาที่รัฐ จนครบจํานวน 500,000 บาท โดยในป 2555 จะไดรับ

การชวยเหลือจํานวน 100,000 บาท และในปถัดไปจะไดรับปละ 100,000 บาทจนครบจํานวน 500,000 

บาท ภายในปงบประมาณ 2558เชนเดียวกัน กรณีบาดเจ็บสาหัสจะไดรับการชวยเหลือรายละ 50,000 บาท 

กรณีบาดเจ็บปานกลางและบาดเจ็บเล็กนอยจะไดรับชวยเหลือรายละไมเกิน 30,000 บาท 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับการชวยเหลืออยูแลว ตั้งแตป 2547 เปนตนมา ซึ่งไดรับเงินในการเยียวยากรณี

เสียชีวิตและทุพพลภาพเปนเงินจํานวน 500,000 บาท และขาราชการยังมีสิทธิ สวัสดิการที่กระทรวง ทบวง กรม 

ซึ่งขาราชการนั้นสังกัดอยูเพิ่มเติมตามแตละหนวยงาน โดยคณะกรรมการเยียวยาฯไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับ

ขาราชการที่เปนเปาหมายออนแอไดแก ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โดยไดใหกระทรวงศึกษาพิจารณาให
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ความชวยเหลือเยียวยาและจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหเสมอภาคและเปนธรรมแลว สําหรับการชวยเหลือเยียวยาในป 

2555 กรณีเจาหนาที่รัฐทุกหนวยงานจะไดรับการชวยเหลือเพิ่มเติม ดังนี้ 

- กรณีเสียชีวิต จํานวน 100,000 บาท 

- กรณีทุพลภาพ จํานวน 100,000 บาท 

- กรณีจําเปนตองใชขาเทียมหรืออุปกรณทางการแพทย รายละไมเกิน 250,000 บาท  

 (ตามความเห็นของแพทย)  

นอกจากน้ี ศอ.บต. ยังใหความชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูเสียหายและไดรับผลกระทบดานคุณภาพชีวิต 

เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งกับผูสูญเสียและผูรับผลกระทบทุกกลุม 

รวมทั้งจะมีความตอเนื่อง ยั่งยืน ไดแก 

(1) การรักษาพยาบาลทางดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งการสงตอฟนฟูผูพิการหรือฟนฟู สมรรถภาพ

ทางดานรางกาย จิตใจ โดยแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

(2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการแพทย 

(3) การเยียวยาทางดานจิตวิญญาณ อาทิ คาใชจายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญหรืออุมเราะฮ ณ 

ประเทศซาอุดิอาระเบียหรือประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอื่น 

(4) การใหสิทธิในการเขารับการศึกษาของตนเองหรือทายาท 

(5) การสนับสนุนคาใชจายที่จําเปนในการศึกษาอยางตอเนื่องตามสมควร 

(6) การชวยเหลือเยียวยาความเสียหายดานทรัพยสิน 

(7) การซอมแซมที่อยูอาศัยหรือการชวยเหลือดานที่ทํากิน หรือการสงเสริมการประกอบ อาชีพ 

(8) การไดรับการเยี่ยมเยียนอยางตอเนื่องโดยกลุมสหวิชาชีพ 

(9)  การสงเสริมการสรางกลุมและการรวมกลุมของผูไดรับผลกระทบเพื่อดูแลซึ่งกันและกัน 

(10) การไดรับความชวยเหลือใหมีความปลอดภัย หรือมีสวนรวมในการจัดระบบรักษาความปลอดภัย 

เพื่อไมใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก 

(11) การคุมครองปองกันจากการถูกปองราย 

 (12)  การจัดตั้งสถานพยาบาลเฉพาะทาง หรือสถาบันสงเสริมการศึกษาเยียวยา 

ฟนฟูผูพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(13) การชวยเหลือเยียวยาดานกฎหมาย การฟองรอง การดําเนินคดี หรือการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ 

(14) คาใชจายในการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน การเขาถึงความเปนธรรม 

(15) การชวยเหลือเยียวยาฟนฟูอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเยียวยาฯพิจารณาเห็นสมควร 

ดังนั้น จึงกลาวไดวาการเยียวยา จะเปนกลไกการดําเนินงานที่สําคัญที่จะคืนสันติสุขกลับคืนสูจังหวัด

ชายแดนภาคใตตอไป 
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  2. การพัฒนาระบบการควบคุมดูแลผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต ตามวิธีปฏิบัติ
ศาสนาอิสลาม 
  เรื อนจํ า /ทัณฑสถานจั งหวัดชายแดนภาคใต  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือนจํา/ทัณฑสถาน     ในเขตพื้นที่จังหวัดปตตานี  
ยะลา และนราธิวาส  ผูตองขังที่ถูกคุมขังสวนใหญรอยละ ๘๐ เปน
ผูตองขังมุสลิม และญาติที่มาเย่ียมผูตองขังสวนใหญเปนมุสลิม  จึงทํา
ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดนภาคใต    ตั้งขอสังเกต
เก่ียวกับผูตองขังมุสลิมที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีการปฏิบัติที่ยังไมถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม 
๓ ดาน  ไดแก  ดานการแตงกาย ดานการละหมาด  และดานการ
ประกอบอาหารเลี้ยงผูตองขังมุสลิม  โดยผูตองขังมุสลิมทั้งชายและหญิง มีการแตงกายที่ไมถูกตองตามหลักศาสนา
อิสลาม  เรือนจํา/ทัณฑสถานบางแหงยังไมมีสถานที่สําหรับใหผูตองขังมุสลิม ละหมาดรวมกันในการละหมาด ๕ 
เวลาชวงบายหรือทําการละหมาดวันศุกร หรือทําการละหมาดในวันรายอ  รวมทั้งยังไมมีสถานที่ดานนอกเรือนจํา/
ทัณฑสถาน สําหรับใหญาติที่มาเย่ียมผูตองขังหรือบุคคลทั่วไปไดทําการละหมาด  นอกจากนี้ เรือนจํา/ทัณฑสถาน
บางแหงมีการประกอบอาหารเลี้ยงผูตองขังมุสลิมที่ยังไมถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม 

ศอ.บต. ไดรวมกับกรมราชทัณฑ  ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิ  และ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ  ประชุมหารือรวมกันเพื่อพิจารณาปญหาเก่ียวกับปญหาการแตงกายของผูตองขัง
มุสลิม การปฏิบัติศาสนกิจในการละหมาด  และการประกอบอาหารสําหรับเลี้ยงผูตองขังมุสลิมที่ถูกคุมขังอยูใน
เรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสอดคลองในการปฏิบัติ ดังนี้ 

    (๑) การแตงกาย  ตามหลักการของศาสนาอิสลาม      ถาเปนผูชายให
แตงกายโดยปกปดรางกายจากสะดือเลยหัวเขาลงมา ถาเปนผูหญิงใหปกปดรางกายทั้งหมด
ยกเวนใบหนาและฝามือ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นใหปรับเปลี่ยนเครื่องแตงกายใหกับผูตองขัง
ในเรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต ใหถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม  

  (๒) การละหมาด   เรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต 
สนับสนุนใหผูตองขังละหมาดไดตามหลักการหรือขอบังคับของศาสนาอิสลาม  แตปญหาบาง
เรือนจํา/ทัณฑสถานยังไมมีสถานที่เฉพาะสําหรับใหผูตองขังไดละหมาดรวมกันดานใน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน  การละหมาด ๕ เวลาในชวงบายหรือการละหมาดวันศุกรหรือการ
ละหมาดในวันรายอ  เนื่องจากตามหลักการศาสนาอิสลามถือวาการละหมาดรวมกันจะไดผล
บุญมากกวาการละหมาดคนเดียวถึง ๒๗ เทา  และนอกจากนี้เรือนจํา/ทัณฑสถานบางแหง ยังไมมีสถานที่สําหรับให
ญาติที่มาเยี่ยมผูตองขังหรือบุคคลทั่วไปไดละหมาดดานนอกเรือนจํา/   ทัณฑสถาน  ที่ประชุมจึงมีความเห็นให
เรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๑๐ แหง  จัดใหมีสถานที่สําหรับใหผูตองขังมุสลิมไดละหมาด
รวมกันดานในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และจัดใหมีสถานที่สําหรับใหญาติที่มาเยี่ยมผูตองขัง และบุคคลทั่วไปไดทําการ
ละหมาดดานนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
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  (๓) การประกอบอาหาร  ตามหลักการศาสนาอิสลามแลว คนมุสลิมจะรับประทานอาหารได
เฉพาะตามที่ศาสนาอิสลามอนุญาตใหรับประทานได  โดยจะเก่ียวของกับแหลงที่มาของวัตถุดิบวาไดมาอยางถูกตอง
ตามหลักการศาสนาอิสลามหรือไม เชน เนื้อสัตว ตองมีการเชือดและมีการ
กลาวนามของพระผูเปนเจา การปรุงและการทําความสะอาดตองเปนไป
ตามหลักการศาสนาอิสลาม  ดังน้ัน ที่ประชุมจึงมีความเห็นใหเรือนจํา/
ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๑๐ แหง  จัดใหมีสถานที่
ประกอบอาหารสําหรับเลี้ยงผูตองขังมุสลิม รวมทั้งอุปกรณในการ
ประกอบและภาชนะสําหรับใสอาหาร แยกออกมาจากผูตองขังที่นับถือ
ศาสนาอื่น เพื่อใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน สามารถดําเนินการไดอยาง
ถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลามและเปนมาตรฐานเดียวกัน ที่ประชุม
เห็นควรใหมีคณะกรรมการในการใหคําปรึกษา แนะนําแกเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ถูกตองและเปนมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้น  ศอ.บต. จึงไดมีคําสั่งที่ ๔๖/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมดูแลผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตามวิธีปฏิบัติศาสนาอิสลาม  โดยมี นายฐานิส  ศรียะพันธ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปนประธาน  มีประธาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด นายแพทยอนันตชัย  ไทยประทาน ผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการ ทัณฑสถาน
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. เปนกรรมการและ
เลขานุการ  มีหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะนําแกเรือนจํา/ทัณฑสถานจังหวัดชายแดนภาคใต ใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม 
  ศอ.บต. จึงไดสนับสนุนเครื่องแตงกายใหแกผูตองขังมุสลิม  และสนับสนุนงบประมาณให
เรือนจํา/ทัณฑสถาน  รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร อุปกรณและภาชนะใสอาหาร สําหรับเลี้ยงผูตองขัง
มุสลิมใหถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลามตอไปแลว 
 3. การพิจารณาคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   เปรียบเทียบสถิติคดีความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล
ในป พ.ศ.๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  (๑) ศาลจังหวัดยะลา 
   ป พ.ศ.๒๕๕๔  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา ๓๘ คดี 
   ป พ.ศ.๒๕๕๕  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา ๒๐ คดี (ลดลง ๑๘ คดี) 
  (๒) ศาลจังหวัดปตตานี 
   ป พ.ศ.๒๕๕๔  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา ๑๐๕ คดี 
   ป พ.ศ.๒๕๕๕  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา   ๑๓ คดี (ลดลง ๙๒ คดี) 
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  (๓) ศาลจังหวัดนราธิวาส 
   ป พ.ศ.๒๕๕๔  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา ๓๘ คดี 
   ป พ.ศ.๒๕๕๕  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา ๑๘ คดี (ลดลง ๒๐ คดี) 
  (๔) ศาลจังหวัดเบตง 
   ป พ.ศ.๒๕๕๔  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา ๑ คดี 
   ป พ.ศ.๒๕๕๕  มีคดีความม่ันคงอยูระหวางพิจารณา ๓ คดี (เพิ่ม ๒ คดี) 
  (๕) ศาลจังหวัดนาทวี (ไมมีคดีคางพิจารณา) 
   รวมคดีความม่ันคง คางพิจารณา ป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๘๒ คดี ป ๒๕๕๕ จํานวน ๕๔ คดี (ลดลง 
๑๒๘ คดี) คาดวาจะพิจารณาคดี เสร็จสิ้นในป ๒๕๕๕ นี้ 
 4. การจัดใหมี/พัฒนาพนักงานบริการ และลามภาษาไทย/มลายูถิ่น รวมทั้งผูประสานงานประจําหนวยงาน 
เพ่ือเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต                

เพื่อลดชองวาง สรางความเขาใจ และใหบริการเพื่อสรางความเปนธรรม เทาเทียม และคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพในความเปนประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ ศอ.บต.จึง
ดําเนินการ ดังนี้ 

๕.๔.๑ รวมกับ ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต และมูลนิธิเอเชีย จัดอบรมลามภาษามลายูปาตานี ใหแก
เจาหนาที่ตํารวจ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนลามภาษามลายูปาตานี 
ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกที่ดี มีความเชื่อม่ันตอกระบวนการ
ยุติธรรมมากข้ึน สงผลใหการดําเนินการในดานตางๆ มีความรวดเร็ว
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ โดยเพิ่มพูนองคความรู
และประสบการณที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ลามเพื่อพัฒนาคุณสมบัติ
ของพนักงานแปลและลามอยางเปนระบบ ทั้งนี้ในเบื้องตน ศอ.บต.ไดจัด
อบรมขาราชการตํารวจ ไปแลว จํานวน ๑ รุน ๓๐ คน เพื่อเปนการนํารอง ในสถานีตํารวจภูธร จํานวน ๙ แหงโดยมี
อาจารยประจําคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนวิทยากรดานลาม และมีอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญดานภาษามลายู 

๕.๔.๒ จัดจางนักกฎหมายผูประสานงานประจํา
สํานักงานศาลยุติธรรมประจําจังหวัด ไดแก  ศาลจังหวัดยะลา 
ศาลจังหวัดปตตานี ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัดสงขลา 
ศาลจังหวัดเบตง และศาลจังหวัดนาทวี จังหวัดละ ๑ คน เพื่อ
ทําหนาที่ในการประสานงานและเปนขอตอเชื่อมระหวาง
ประชาชนกับภาครัฐ รวมไปถึงการใหคําปรึกษาดานกฎหมาย

เปนการเบื้องตนแกผูมารับบริการ 
๕.๔.๓ จัดจางนักบริการประจําเรือนจําในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (เรือนจํากลางยะลา เรือนจํา

กลางปตตานี เรือนจํากลางสงขลา เรือนจําจังหวัดนราธิวาส เรือนจําจังหวัดสงขลา เรือนจําอําเภอเบตง และเรือนจํา
อําเภอนาทวี) เรือนจําละ ๑ คน  

๕.๔.๔ จัดจางนักกฎหมายอิสลามประจําสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต (จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา) จังหวัดละ ๑ คน เพื่อทําหนาที่ในการ
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สนับสนุนสงเสริมใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามทางศาสนาอิสลาม รวมไปถึงใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายอิสลาม 
ตลอดจนการแนะนําการดําเนินคดีตางๆ แกประชาชน 
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 ยุทธศาสตรที่ ๖  การเสริมสรางความเช่ือมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลอง
กับศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิตและความตองการของประชาชน 
  เปาหมายยุทธศาสตร สงเสริมภาคประชาชน สรางงาน สรางอาชีพ พัฒนาศักยภาพของพื้นที่
     ในฐานะประตูสูอาเซียน โดยสงเสริมภาคประชาชนเปนผูคาและลงทุน 
     (รัฐบาลไมควรลงทุนเองทุกเรื่อง) 

กรอบแนวคิด 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และวิถีชีวิต  บูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ ยึด

หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยกําหนดตําแหนงทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
สงขลา-สตูล  : เปนศูนยเชื่อมโยงการขนสงสินคาภายในและระหวางประเทศ  
สตูล : ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับภูมิภาค 
สงขลา : เปนศูนยกลางยางพาราโลก ศูนยกลางการศึกษานานาชาติ    

  ศูนยกลางการทองเที่ยวและกีฬาระดับโลก 
ปตตานี : เปน ศูนยกลางประเพณี  วัฒนธรรม ศาสนา และอิสลามศึกษานานาชาติ  

   ศูนยกลางสินคาและบริการสรางสรรคระดับภูมิภาค     
  ศูนยอุตสาหกรรมฮาลาลสะอาด 

ยะลา :  เปนศูนยกลางการเกษตรและตลาดการเกษตร 
นราธิวาส : เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาควบคูกับพื้นที่ตอนเหนือ  

  ของประเทศมาเลเซีย (North Corridor Economic Region : NCER)  
  และพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศมาเลเซีย    
  (East Coast Economic Region : ECER) 
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กระบวนการขับเคลื่อน 
ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ภายใตคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต ซึ่งมีภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของเปนคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล ติดตามผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ใหบรรลุตามเปาประสงค 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศอ.บต.ไดสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในพื้นที่ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และวิถีชวีิต  และบูรณาการ

รวมกับหนวยงานเก่ียวของ ยึดหลักกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมซึ่งเปนการสรางความม่ันคงทางดานอาชีพ 

และรายได เกิดการพึ่งพาตนเองในชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้  

๑) ชวยเหลือชาวประมงพื้นบานเพื่อจัดหาอุปกรณ การประมง(เนื้ออวน) 

ใน ๓ จังหวัด ๑๐ อําเภอ ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส ๒ อําเภอ คือ อําเภอตาก

ใบ และอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี คือ อําเภอไมแกน อําเภอปะนาเระ อําเภอสาย

บุรี อําเภอยะหร่ิง อําเภอเมืองและอําเภอหนองจิก และจังหวัดสงขลา คือ อําเภอ

เทพา และอําเภอจะนะ รวม ๕,๘๓๘ ครัวเรือน    

 ๒) สงเสริมฟนฟูนารางเพื่อปลูกนาขาว 5 อําเภอประกอบดวย อําเภอไมแกน,อําเภอมายอ,อําเภอหนองจิก,

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี และอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พื้นที่

ประมาณ ๓,๑๗๗ ไร เกษตรกรไดรับประโยชน ๗๖๐ ราย ไดรับผลผลิต

ประมาณ ๑๕๘,๗๕๐ ถัง  (เฉลี่ย ๕๐ ถังตอไร)     

 ๓) รวมกับสหกรณอิสลามปตตานี จํากัด จัดการประชุม ใหญ

สันนิบาตธุรกรรมสินเชื่อขนาดยอม Ar-Rahnu Serantau  ๒๐๑๒ ในวันที่ 

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองน้ําพราว โรงแรมซีเอส ปตตานี จังหวัดปตตานี 

มีผูเขารวมประชุม ๑,๘๐๐ คน เพื่อเปนการ เผยแพรประชาสัมพันธธุรกรรม 

Ar-Rahnu โดยยึดหลักคุณธรรม และสรางองคความรูความเขาใจในการดําเนิน

ธุรกิจทางการเงิน ตามระบบอิสลาม  

                                             4) รวมกับสหกรณออมทรัพยอิบนูอัฟฟาน จํากัด จัดประชุม 
                                             เครือขายสหกรณอิสลามกับการพัฒนาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                                             ในวันที่ ๗ – ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปตตานี 
                                             มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๓,๒๐๐ คน เรื่อง การพัฒนาเครือขาย 
                                             สหกรณอิสลามสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสรางความสัมพันธ 
                                             และความร วม มือ ในภาค เครื อข า ยสหกรณ อิ สลามระดั บ ภู มิภาค 
                                             อาเซียน เพิ่มพูนความรูทางวิชาการเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร  
                                             การเงิน เศรษฐกิจรากหญา เสริมสรางองคความรูในดานเศรษฐศาสตร 
                                             การเงินอิสลามแกสมาชิกสหกรณและประชาชนทั่วไป 
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2. การสรางความเช่ือมั่นดานเศรษฐกิจ 

 2.๑ การจัดกิจกรรมสรางความเช่ือมั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การจัดกิจกรรมสรางความเชื่อม่ันจังหวัดชายแดนภาคใต โดยบูรณาการกับภาคเอกชนในพื้นที่ จํานวน 4 

ครั้ง ไดแก 
1) กิจกรรม Dinner Talk เช่ือมั่นเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต เม่ือวันที่ 28-29 เมษายน 2555 

ณ จังหวัดยะลา โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหเกียรติ
เปนประธานในพิธี และนายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ใหเกียรติ
เปนองคปาฐกถาพิเศษ และนายณัฐวุฒิ  ไสเก้ือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเกียรติเขารวม
เสวนา ซึ่งภาคเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดกําหนดวาระเรงดวนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนี้ 

(๑) ขอขยายระยะเวลามาตรการชวยเหลือนักลงทุน ผูประกอบการและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ รวม ๑๐ มาตรการที่จะสิ้นสุด 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๕ ป 

(๒) ขอใหมีการจัดตั้งสถานบริการ NGV ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต อยางนอย 
จังหวัดละ ๑ แหง เพื่อลดคาใชจายการขนสง ซึ่งเปนตนทุนในการประกอบการและลดภาระของราคาสินคาใหกับ
ผูบริโภคในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(๓) ขอมาตรการชวยเหลือผู ใชบริการสายการบิน จากสนามบินนราธิวาส ถึง สนามบิน
กรุงเทพมหานคร  ใหเพียงพอในการรองรับผูโดยสารทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบานที่มาใชบริการมากข้ึน  
โดยการเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน และเปนเที่ยวบินราคาประหยัดที่มีเพดานคาโดยสารไมสูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาคาโดยสารภายในประเทศเสนทางอื่น 

(๔) ขอใหภาครัฐศึกษา สํารวจ และออกแบบการจัดตั้งศูนยขนสงและบรรจุตูคอนเทนเนอร 
ทางรถไฟจังหวัดยะลา (Yala Inland Container Depot) และระบบโลจิสติกส เพื่อลดตนทุนดานการขนสง และลด
ความแออัดของสถานีรถไฟจังหวัดยะลา 

(๕) ขอใหภาครัฐมีนโยบายการขึ้นทะเบียนการแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ ไดแก พมา ลาว และ
กัมพูชา ที่ทํางานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยางถูกตองตามกฎหมายไดตลอดทั้งป เพื่อลดภาระของ
ผูประกอบการในการขาดแคลนแรงงาน และหากแรงงานตางดาวที่จดทะเบียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตแลวมี
ความประสงคยายสถานที่ทํางาน ตองไดรับความยินยอมจากนายจางคนเดิมกอน และตองทํางานใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตเทาน้ัน 
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2) กิจกรรม หอการคาแฟร  “การคาชายแดน 3 แผนดิน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย” ระหวางวันที่ 
17-28 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดสตูล ประกอบดวย 

(1) กิจกรรม Business Matching การทองเที่ยวระหวาง 3 ประเทศ (ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย) 
โดยเชิญผูประกอบการดานการทองเที่ยวทั้ง 3 ประเทศ รวมหารือแลกเปลี่ยนขอมูล และสรางเครือขายในการ
พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเที่ยว    

(2)  กิจกรรมหอการคาแฟร การคาชายแดน 3 แผนดิน โดยการออกรานแสดงและจําหนายสินคา 
ของทั้ง 3 ประเทศ จํานวน 400 รานคา ในแตละวันมีผูรวมงานวันละ 2,300 รวม 10 วัน 23,000  คน ซึ่งเปน
การกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลไดเปนอยางดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) จัดกิจกรรม “เปดบานปตตานี” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ จังหวัดปตตานี ประกอบดวย 
 (1) กิจกรรมจัดเสวนา “เปดบานปตตานี” เชื่อม่ันเศรษฐกิจชายแดนใต เตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียน โดยไดรับเกียรติจาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานผูแทนการคาไทย เปนองคปาฐกถาพิเศษ และการสาน
เสวนาของภาคเอกชนในพื้นที่ 
  (2) กิจกรรมนําคณะผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของเย่ียมชมทาเรือประมง ที่จอดพักเรือประมง 
และสํารวจรองน้ําจังหวัดปตตานี  
 โดยมีขอเสนอประเด็นสําคัญที่นาสนใจ ไดแก 
                 * การขยายกิจกรรมตมยําเปน 2 เทา ภายใน 3 ป โดยการใชนโยบายการตลาดเชิงรุก การสราง 
Brand Image และการสราง Value Add   
 * การแกไขปญหารองน้ําปตตานีตื้นเขินในระยะยาว โดยการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 108 
ลานบาท เพื่อขุดลอกตะกอนดินทั้งสิ้นจํานวน 3 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งจะสงผลใหรองน้ําลึกประมาณ 7 เมตร เรือ
ใหญสามารถเขาออกไดสะดวก สงผลใหการขนถายสินคาประมง วัสดุกอสราง เพิ่มขึ้น กอใหเกิดประโยชนกับธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่อง สรางงานและสรางเงินเขาจังหวัดไดมหาศาล   
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3. การสงเสริมการตลาด 

3.1 การสงเสริมการตลาดภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 

1) การสงเสริมการตลาดภายในประเทศ ศอ.บต. ไดสงเสริมการตลาดภายในประเทศ โดยการนําเครือขาย

ผูประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไปจําหนายสินคาซึ่งเปนสินคาของชายแดนภาคใต ร สถานที่ตางๆจํานวน 

5 ครั้ง มียอดจําหนายทั้งสิน 25,266,849 บาท ยอดสั่งซื้อ 2,063,500 บาท ซึ่งรวมมูลคาการจําหนวยสินคา

สุทธิ 27,330,349 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 จังหวัดกาญจนบุรี  เ ม่ือวันที่  29 สิงหาคม -4 กันยายน 2555 ณ สนามกลีบบัว อ.เมือง มี

ผูประกอบการที่เขารวมจํานวน 170 บูธ มียอดจําหนาย 7,767,352 บาท 

 

 

 

 

 

1.2 จังหวัดชลบุรี เม่ือวันที่ 10-16 กันยายน 2555 ณ หนาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ผูประกอบการที่เขา

รวมจํานวน 170 บูธ มียอดจําหนาย 14,499,497 บาท ยอดการสั่งซื้อ 2,063,500 บาท รวม

ยอดจําหนาย 22,266,849 บาท รวมยอดสุทธิ 24,330,349 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 นําผูประกอบการ จํานวน 10 ราย เขารวมงาน “ยานการคาพาณิชย ชุมชนมัสยิดบานฮอ ถนนฮาลา

ลเชียงใหม” เม่ือวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ ชุมชนมัสยิดบานฮอ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม มียอดจําหนายทั้งสิ้น 250,000 บาท 
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1.4 นําผูประกอบการจํานวน 80 ราย เขารวมงาน “ของดีจากแดนใต” เม่ือวันที่ 27-30 กันยายน 

2555 ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล รามคําแหง กรุงเทพฯ มียอดจําหนายทั้งสิ้น 2,100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 นําผูประกอบการ จํานวน 45 ราย เขารวมงานประชุมวิชาการและงานแสดงสินคาฮาลาลสามเหลี่ยม

เศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 (IMT-GT HAPEX 2012) ระหวางวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2555                

ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มียอดจําหนาย 

650,000 บาท  

3.2 การสงเสริมการตลาดตางประเทศ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปดงานฯ ครั้งที่ ๑ โดยนายวิเชียร จันทร
โณทัย  รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปนประธาน 

ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

       ศอ.บต. นํากลุมผูประกอบการจาก ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต  จัดแสดงและจําหนายสินคาของดี
จังหวัดชายภาคใต  เพื่อเปนการฟนฟูและกระตุน
เศรษฐกิจของพื้นที่และเปนการขยายชองทาง
การตลาดผลิตภัณฑสินคา/บริการ ทั้งเปนการสราง
รายไดและเปนลูทางการสรางโอกาสในการเพิ่ม
ศักยภาพและผูประกอบการในพื้นที่ รวมไปถึงเปน
การสรางความเชื่อม่ันใหแกนักลงทุนและเชื่อม
ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน   โดยไดดําเนิน
กิจกรรมจัดแสดงและจําหนายสินคาจํานวน ๓ คร้ัง  
ณ  เมืองโกตาบารู  รัฐกลันตัน  เมืองกัวลาตรังกานู   
รัฐตรังกานู  และเมืองสุ ไหงปตตานี  รัฐเคดะห   
ประเทศมาเลเซีย โดยไดคัดเลือกกลุมผูประกอบการ
ที่มีศักยภาพ จํานวน ๕๐ กลุม/ครั้ง  นําสินคาไป
แสดงและจําหนาย ประกอบดวย อาหารปรุงสด,
อาหารแปรรูป,ผาและเคร่ืองแตงกาย ,ของใชและ
ของที่ระลึก  โดยมียอดจําหนายรวม ๓  คร้ัง  เปน
จํานวนเงิน  ทั้งสิ้น ๘,๕๒๓,๓๙๕  บาท  และมียอด
สั่งซื้อ จํานวน ๔๒๖,๐๐๐  บาท   
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4. การสงเสริมผูประกอบการและแรงงานไทยในมาเลเซีย (ตมยํา) 

 
  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเปดงาน ครั้งที่ ๒ โดยนายบุญธรรม มุณีกาญจน 
ผช.เลขาธิการ ศอ.บต. ณ เมืองกัวลาตรังกานู รัฐตรังกานู 
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

พิธีเปดงานฯ ครั้งที่ ๓  ณ เมอืงสุไหง
ปตตานี   รัฐเคดะห ประเทศมาเลเซีย 
 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

         ศอ.บต. สนับสนุนการชวยเหลือแรงงานและ
ผูประกอบการรานอาหารไทย (ตมยํา) ในประเทศ
มาเลเซีย โดยแนวทางการใหบริการสินเชื่อของธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย  เพื่อนําไปเปนคาใชจาย
สําหรับจัดทําใบอนุญาตทํางานใหแกแรงงาน และเปน
คาใชจายประกอบกิจการคา  ซึ่งไดมอบสินเชื่อไปแลว 
จํานวน ๒๗ ราย วงเงิน ๑๒.๑๕ ลานบาท     เม่ือวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด      มิลเลน
เนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ 
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ภาพพิธีมอบสินเช่ือของธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย  ใหแกกลุมผูประกอบการ
รานอาหารไทย ในประเทศมาเลเซีย โดยรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายวิรุฬ เตชะ
ไพบูลย) เปนประธานในพิธีฯ   เมื่อวันที่  ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ โรงแรมแกรนดมิลเลนเนียม 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต นํากลุม
ผูประกอบการรานอาหารไทย ในประเทศมาเลเซีย เขาพบ
ผูบริหารระดับสูงของประเทศ ไดแก รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย) 
ผูแทนการคาไทยและนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ(นายวรวีร มะกูดี) เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล 
กรุงเทพฯ 
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ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬา และผูดอยโอกาส 
  เปาหมายยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผูดอยโอกาสจากเหตุการณความไมสงบ 
     เด็ก กําพรา  ผูพิการ ผูสูญเสียคูสมรส และสงเสริมการทองเที่ยว                       
     และศักยภาพดานการกีฬา 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

1. การดําเนินงานโครงการคืนดวงตาสดใส ใหผูสูงวัยเฉลิมพระ

เกียรติและถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิ ริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

พุทธศักราช ๒๕๕๕ การดําเนินงานใหบริการรวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลบานแพว และโรงพยาบาลชุมชนใน

พื้นที่มีเปาหมายใหบริการผาตัดตอกระจกแกประชาชนทั่วไปในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยตั้งจุดใหบริการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต คือ ยะลา ปตตานี และนราธิวาส โดยครั้งที่ ๑ พื้นที่ตําบลเขื่อนบาง

ลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ระหวางวันที่    ๒๙ – ๓๐ เมษายน 

๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีผูรับบริการ จํานวนทั้งสิ้น ๓๒๓ คน และจะดําเนินการใหบริการคร้ังตอไปในปลายเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลยะหริ่ง อําเภอยะหร่ิง จังหวัดปตตานี  โดยกอนหนานี้ไดเปดใหบริการ ในพื้นที่

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปตตานี และโรงพยาบาลสุไหง-โกลก จ.นราธิวาส ซึ่งมี

ประชาชนรวมเขาคัดกรองประมาณ ๒,๐๐๐ คน มีผูที่เขาเกณฑไดรับการผาตัด จํานวน ๔๔๓ คน 

2. เทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก สุดยอดอาหาร ๓ วัฒนธรรม ณ ลานอเนกประสงคสนามกีฬามหาราช 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดย พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เปนประธานเปดงาน เม่ือวันที่ 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๕  มีรานคารานอาหารชื่อดังมารวมออกราน รวม

กวา ๘๐ ราย รวมทั้งไดนํานักรอง-นักแสดงชื่อดังจากสวนกลางมา

จัดการแสดงบนเวทีภายในงาน มีประชาชนทั้งในพื้นที่และนักทองเที่ยว

จากประเทศมาเลเซีย มีความม่ันใจเดินทางเขารวมงานเปนจํานวนมาก 

3. การปรับปรุงแกไขหลักเกณฑเงินยังชีพผูพิการ โดยประชุมหารือกับแพทย หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อ
กําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือเงินยังชีพผูพิการใหสอดคลองกับความบกพรองทางรางกาย พรอมกับเอกสาร
รับรองความบกพรอง เพื่อประเมินความบกพรองผูพิการ และเอกสารรับรองแพทย (สําหรับผูบาดเจ็บ) ซึ่งไดผาน
การตรวจสอบและเห็นชอบจากแพทยสภา เพื่อ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตประกาศใชใน
สถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยใหแพทยรับรองและวินิจฉัยการรักษาพยาบาลประกอบการชวยเหลือเยียวยาเฉพาะผู
ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตอไป 
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4. การรวมน้ําใจไทย สูชายแดนใต  เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา ออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน ประชาชน หางไกลยาเสพติด โดยจัด
ใหมีการแขงขันชกมวยไทยระดับแนวหนาของประเทศ รวมทั้ง
นักมวยที่มีชื่อเสียงของภาคใตประกอบการการแสดงคอนเสิรต
ของศิลปนชื่อดังระดับประเทศ  พรอมทั้งเปดโอกาสใหกับ
ครอบครัวผู ได รับผลกระทบจากสถานการณจําหนายสินคา 
อาหารใหกับผูเขารวมกิจกรรม ถายทอดสดทาง ชอง ๙ อสมท.  
และโลกออนไลน  เปนการบูรณาการรวมกับสวนราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เม่ือ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดยะลา สามารถสรางความสุขใหกับพี่นองจังหวัด

ชายแดนภาคใต  เสริมภาพลักษณที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต  
กระตุนเศรษฐกิจ  เสริมสรางบรรยากาศของความสามัคคี สมานฉันท ของพี่นองประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน 

5. ชวยเหลือคนพิการทางการเคล่ือนไหวใสขาเทียมฟรี เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร มีเปาหมายในการ
ใหบริการแกผูพิการขา ตั้งแตเขาลงไป ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยตั้ง
จุดใหบริการ ณ โรงงานขาเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนเมษายน – ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓๐๐ คน ขณะนี้ดําเนินการไปแลว 
๒๐๐ คน โดยการดําเนินงานเปนความรวมมือระหวาง ศอ.บต. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัด ทั้ง ๕ จชต. 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนาเขต ๑๒ สงขลา  กอ.รมน. และศูนยอุม
บุญอุนไอรัก 

6. การพิจารณาคัดเลือกผูพิการเพ่ือเขาทํางานในหนวยงานธนาคาร
อิสลาม ทั้งนี้ ศอ.บต. ไดประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด โดยคัดสรรผูพิการที่จบปริญญา
ตรีดานคอมพิวเตอร มีความสามารถดานการบันทึกขอมูล 
การประชาสัมพันธ เขาทํางานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
สงเสริมการพัฒนาบทบาทสตรีและศักยภาพสตรี โดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันสตรีสากลใหแก
จังหวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกิจกรรม
ประกอบไปดวยการรวมพลังสตรี การเสวนา การแสดงผล
งานสตรี การใหความรูเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และการแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งมีผูเขารวมงานทั้ง ๕ 

จังหวัด ประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน 
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7. สงเสริมและเชิดชูเกียรติแกสตรีที่ทําคุณประโยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการรวมกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย คัดเลือกสตรีและองคกร/หนวยงานดีเดนดานการสงเสริมสันติภาพ
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งสตรีดีเดนที่ไดรับการคัดเลือกคือ นางรอซิดะห  ปูซู  จากจังหวัดยะลา และองคกร
ดีเดนคือ กองทุนเครือขายสวัสดิการชุมชนตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

8. ประสานการชวยเหลือนักศึกษาที่ไมจบพยาบาลตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการประสานหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย   กระทรวงแรงงาน  และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ในการสงเสริมการเรียนในสายอาชีพตามความ
ตองการ และการสนับสนุนทุนกูยืมในการประกอบอาชีพ ซึ่งสงผลตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ 

9. การสงเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในประเทศมาเลเซีย ศอ.บต. รวมกับ กระทรวงแรงงาน สถานทูตไทย ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร สถานกงสุล ณ เมืองปนัง และโรงพยาบาลยะลา รวมดําเนินการใหบริการตรวจสุขภาพคนไทยที่
อาศัยอยูในประเทศมาเลเซีย การใหบริการตรวจรักษาพยาบาล ประกอบดวย การวัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อ
หาน้ําตาลในเลือด ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเพื่อหาคาดัชนีมวลกาย วัดภาวะความซึมเศรา รวมทั้งใหการตรวจ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตนแกคนไทยที่อาศัยอยูในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผูมารับบริการจํานวน ทั้งสิ้น ๒๑๐ คน 
ผูรับบริการสวนใหญมีอายุระหวาง ๒๕-๕๐ ป ผูรับบริการสวนใหญมีสุขภาพแข็งแรงรอยละ ๗๐ โดยเฉลี่ยรอยละ 
๑๗ ปวยโดยโรคความดันโลหิตสูง รอยละ ๘ ปวยดวยโรคเบาหวานและโรคผิวหนังและอื่นๆ รอยละ ๕ ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดตอการใหบริการ รอยละ ๘๕ โดยรอยละ ๑๐๐ ตองการให ศอ.บต. จัดบริการ
เชนนี้อีกในทุกปและควรขยายบริการไปยังเมืองอื่นๆเพิ่มขึ้น 

10. การฝกอบรมอาชีพระยะสั้นนํารองใหแกบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหย่ังยืนและแกไข
ปญหาการวางงาน  เพื่อสงเสริมใหเปนผูประกอบการ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ศอ.บต. มีความประสงคที่จะสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให
ยั่งยืนและแกไขปญหาการวางงาน ของ ๕ จชต. ใหเปนผูประกอบการ จึงดําเนินการสํารวจความตองการเขารับการ
ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นในหลักสูตรตางๆ ของบัณฑิตอาสาฯ ทั้ง ๕ จชต. และพิจารณากําหนดหลักสูตรรวมกับ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดในพื้นที่ จชต. สําหรับดําเนินการ
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นนํารอง ใหแกบัณฑิตอาสาฯ ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๕  ของ ๕ จชต. ใน
หลักสูตรฝกอบรมอาชีพระยะสั้นตางๆ เชน การประกอบอาหารไทย และการทํา   เบเกอร่ี  เปนตน  โดยแตละ
หลักสูตรมีระยะเวลาการฝกอบรม ๓๐ ชั่วโมง (หลักสูตรละ ๕ วันๆ ละ ๖ ชม.)  เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพให
บัณฑิตอาสาฯ เปนผูประกอบการ  เกิดการสรางงาน  สรางอาชีพ  สรางรายไดใหกับ พท.จชต.  เปนการเก้ือหนุนให
การดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหา จชต. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามอํานาจหนาที่ ใน
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ อันจะเปนผลดีตอการพัฒนาและแกไขปญหา จชต. ตอไป 
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ยุทธศาสตรที่ ๘ การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน 
  เปาหมายยุทธศาสตร ประชาชนมีการรับรูที่ถูกตองและมีความเขาใจที่ดีตอกัน เพื่อคืนสันติสุข
     สูจังหวัดชายแดนภาคใต  

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
               โลกปจจุบัน “มิติการสื่อสาร” นับวามีอิทธิพลอยางมากตอการนําไปสูการสรางความเขาใจที่ดีตอกัน  
ลดความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ดังจะเห็นไดจากปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเชื่อมโยงสัมพันธกับตางประเทศ  
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งมีสถานการณความไมสงบในบางพื้นที่  เปนปญหาสืบเนื่องจาก
สงครามขาวสาร ที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางสังคม  จิตวิทยา  ของประชาสังคมในทองถิ่นที่มีความหลากหลาย
วัฒนธรรม  เกิดความไมม่ันใจมีความหวาดระแวงตอกัน  สงผลกระทบตอความสงบสุขของพี่นองประชาชนในพื้นที่อยาง
มาก   
               รัฐบาลมีนโยบายที่จะเรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสู
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยนอมนํากระแสพระราขดํารัสพระบาสสมเด็จพระเจาอยูหัว "เขาใจ เขาถึง พัฒนา"  
และพ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๙ (๑๐) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต (๑๓) ประชาสัมพันธนโยบาย และการ
ดําเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสราง
ความเขาใจอันดีแกคนไทย ทั้งในและตางประเทศ   
                ๑.  การสื่อสารสรางความเขาใจผานสื่อตางๆ 
                ๑.๑ สื่อวิทยุ 

                           ๑) โครงการปรับปรุงหองสง เครื่องสง 
วิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. คล่ืน ๑๐๓.๗๕ MHz  และ ๘๘.๗๕ 
MHz ไดปรับระบบการสงกระจายเสียงใหทันสมัย   และออนไลน
สูตางประเทศทั่วโลก ดวยการสื่อสาร 3 ภาษา (ไทย,อังกฤษ
,มลายู) เพื่อเสริมสรางความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่ ภูมิภาค
อื่นของประเทศไทย และทั่วโลก 

                      ๒) กิจกรรมรายการวิทยุ "ศอ.บต.สัมพันธ"สัญจร จัดรายการ"ศอ.บต.สัมพันธ" โดยสัญจรจัด
รายการวิทยุทั้งในประเทศและ ประเทศเพื่อนบานมาเลเซีย,สิงคโปร เพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  และคนไทยใน
ประเทศเพื่อนบาน  สรางกระบวนการมีสวนรวมสื่อสารระบบสองทาง 
(Two-way Communication) เปนการติดตอสื่อสารที่มีการตอบ
โตตอบ สัมภาษณสดความคิดเห็นของบุคคลทุกระดับ ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ ศอ.บต. เพื่อทราบทุกขเดือดรอน และเปนสื่อกลาง
การติดตอกับญาติพี่นองที่อยู เมืองไทย รวมทั้งมีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธสามคีรักบานเกิด กับพี่นองชาวไทยในตางแดน โดย
ดําเนินการในพื้นที่ จํานวน ๕ ครั้ง  ประเทศเพื่อนบานจํานวย ๒ ครั้ง 
ประชาชนคนไทยทั้งในพื้นที่  และคนไทยในประเทศเพื่อนบานไมต่ํา
กวาวรอยละ ๗๐ รูจักวิทยุ ศอ.บต. และรอยละ ๔๐ สมัครเปน
เครือขายครอบครัว ศอ.บต. 

http://www.prsbpac.com/index.php/sbradio
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                             ๓) กิจกรรมสืบสานตํานานศิลปกับศิลปนพ้ืนบาน "ครอบครัวเดียวกัน ศอ.บต.สัมพันธ
ประสานใจ"กระชับความผูกพันธระหวางเครือขายมิตรรักแฟนเพลงครอบครัววิทยุ ศอ.บต. เผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  มีผูเขารวมกิจกรรมมากกวา ๓,๐๐๐ คน สรางความเขาใจความรักสามคี มีจิต
อาสารวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาหมูบาน/ชุมชนของตนเอง ทั้งไดจัด ณ สถานที่ ศอ.บต. และ
บริเวณงานประเพณีตางๆเพื่อสรางเครือขาย ศอ.บต. ผูกพันใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชนบริเวณงานหลักเมือง(งาน
กาชาด) จังหวัดยะลา บริเวณสนามหนา ศอ.บต. เปนตน 
                             ๔)  กิจกรรมผลิตรายการ “ศอ.บต.สัมพันธ”ทางวิทยุ ศอ.บต. แพรเสียง 5 จชต. ใชสื่อ
วิทยุ ศอ.บต. สรางความเขาถึงจิตใจประชาชน ลดความหวาดระแวงตอภาครัฐ สรางความสามัคคีในทุกคนทุกกลุม
ในพื้นที่ และเพื่อตอบโตหักลางประเด็นขาวลือ และลดความนาเชื่อถือของกลุมผูกอความไมสงบได  เริ่ม 20.00 – 
07.00 น. ของวันรุงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ผลประโยชนที่ไดรับ : ผลการดําเนินงานที่ผานมา  มีเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้ง  ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม   ทหาร ตํารวจ อาสาสมัคร และกลุมตางๆ  อยาง
มากมาย และวิทยุ ศอ.บต.ทําหนาที่เปนสื่อสองทางที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย  ทั้งในและนอกพื้นที่  
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาใหตรงกับความตองการ สอดคลอง
กับวิถีชีวิต  วัฒนธรรมของพื้นที่ เปดเวทีใหประชาชนนําเสนอขอเท็จจริงอยางสรางสรรค ใหประชาชนในพื้นที่มี
ชองทางในการในการสื่อสารระหวางกันสรางความสัมพันธระหวางบุคคล สรางความรักสามัคคีระหวางกลุม  ทั้งไทย
พุทธ  ไทยมุสลิม และเปนสื่อสองทางสามารถปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนชองทางการสื่อสาร
บอกถึงความทุกขรอนใหภาครัฐรับทราบ  รวมกันหาทางแกไข  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รับทราบขาวสารอยาง
รวดเร็ว ใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน  พัฒนาสูการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ  
                     ๑.๒  สื่อโทรทัศน 

๑)  โครงการประชาสัมพันธนโยบาย  และ
การดําเนินงานของ ศอ.บต. ผานทีวีมุสลิม  
ประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใตรับชมทีวี
มุสลิมอยูในระดับตนๆ  รวมทั้งใหความรู ใน
หลักการศาสนาอิสลามที่ ถูกตองปอง กัน
เง่ือนไขการบิดเบือนไดในระดับหนึ่ง 

http://www.prsbpac.com/index.php/tv
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                            ๒) กิจกรรม"หองขาว ศอ.บต." จัดรายการผานวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย  ชอง ๑๑ ยะลา โดยไดนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของ ศอ.บต. สรางความเขาใจใหกับคนใน
ทองถิ่น ออกอากาศทุกสัปดาห   เสริมสราง ความเขาใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวางรัฐกับประชาชน 
 ๓) โครงการผลิตสารคดีโทรทัศน  ของ ศอ.บต.  รายการ 
“ไทยพัฒนา”เพื่อประชาสัมพันธจุดยืนการทํางาน สราง
ความม่ันใจแกประชาชนและประชาคมโลก ในเ ร่ือง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของ ศอ.บต.
แ ล ะ รั ฐ บ า ล 
ทางสถานี
วิ ท ยุ

โทรทัศนแหง
ประเทศไทย (ชอง ๑๑) จังหวัดสงขลา แพรภาพออกอากาศ ใน
วันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ตอนละ 
๓๐ นาที 
๔) โครงการ“เสียงสะทอนจากทองถิ่นใต”เ ป  ด ม ุ ม ม อ ง ใ ห ม  
ว ิ เ ค ร า ะ ห    เ จ า ะ ล ึ ก เ ก่ียวกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต    
สนทนาเชิงวิเคราะห  สัมภาษณผูนําทองถิ่นเก่ียวกับผลกระทบ
ของปญหาที่เกิดขึ้น รับฟงขอเสนอแนะ จากชุมชน  และนําเสนอ
เรื่องราวที่เก่ียวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ทองเที่ยว  เศรษฐกิจและสังคมวิถีชุมชนที่ดีงามของ
จังหวัดชายแดนใต   1 ในรูปแบบที่หลากหลาย1  เปนสกูปขาว สารคดี ทั้งอังกฤษ มลายู และอาหรับ ครั้งละไมเกิน 
๓๐ นาที ทางสถานีโทรทัศน   สปริงนิวส   รายการ “เสียงสะทอนจากทองถิ่นใต ” ออกอากาศ เวลา 17.00 – 
17.30 น ทุกวันจันทร – ศุกร   เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2555 
๕) โครงการผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนเฉพาะกิจ"รอมฎอนการรีม" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง ๕ ในสวนกลาง วันละ ๑ ตอน ในชวงเวลา ๐๔.๐๕ – ๐๔.๕๕ น. 
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   6) โครงการผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนเฉพาะกิจ  "ทีวีรอมฎอน " ผานทีวีมุสลิม
เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับชม การเผยแพร ความรู ในหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกตอง แพรภาพออกอากาศ ๓ 
ชอง (ทีวีมุสลิม  ระบบC Band, DTV ระบบ KU Band ผานสัญญาณดาวเทียมไทยคอม ๕ และIPM ระบบ KU 
Band ผานสัญญาณดาวเทียมไทยคอม Nss ๖)    
                            ๗) รายการที่มีประโยชนแกประชาชน โดย ศอ.บต. จะนําเสนอเปนสกูปขาว  ครั้งละไม
เกิน ๓๐ นาที ออกอากาศพรอมกัน ๓ ชอง เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555  แพรภาพออกอากาศหวง
ระหวางเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. จันทร – ศุกร) ชอง (ทีวีมุสลิม  ระบบC Band, DTV ระบบ KU Band ผาน
สัญญาณดาวเทียมไทยคอม ๕ และIPM ระบบ KU Band ผานสัญญาณดาวเทียมไทยคอม Nss ๖)    
                            ๘) โครงการผลิตสารคดีเชิงขาว  ทางสถานีโทรทัศน ชอง 7 ในชวงหลังขาว เร่ิมตั้งแต 
พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555   ผลิตสารคดีเชิงขาวเก่ียวกับวิถีชีวิต  การศึกษา เศรษฐกิจ  แหลง
ทองเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งที่ดีๆ ใน จชต. เพื่อสรางความเขาใจในทางที่ดีกับคนทุกภูมิภาค เผยแพรทาง
สถานีโทรทัศน ชอง 7 ในชวงหลังขาว 

 
                           ๙) กิจกรรมผลิตสื่อและสารคดีเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงรุก ผลิตรายการโทรทัศนและสื่อ
ประชาสัมพันธ รูปแบบตางๆ  ที่ เปนผลงานของ ศอ.บต. ของรัฐบาล และสิ่งที่ดีๆใน จชต. เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ ทางสื่อทุกชองทาง 
                         ๑๐) โครงการผลิตและเผยแพร “ละครสั้นโทรทัศนเพ่ือสรางความเขาใจอันดีกับสังคม
ชายแดนใต”  เปดพื้นที่ใหกับคนที่มีความคิดตางในพื้นที่ ทั้งสรางความเขาใจหลักศาสนาที่ถูกตอง พหุวัฒนธรรมที่
นาภาคภูมิใจ และสื่อสารสรางความเขาใจอันดีแกคนไทยทั้งในและตางประเทศ แพรภาพออกอากาศทาง ไวท
ชแนลทีวี (ทีวีมุสลิม) 
                         ๑๑) โครงการ  ผลิตและเผยแพรสารคดีส้ัน“ปอเนาะ ศาสนศึกษา พัฒนาชีวิต”เพื่อการ
เสริมสรางการเรียนรูของสมาชิกในชุมชนใหมีความรู   และความประพฤติที่ดีงาม รับผิดชอบตอสังคม  ประเทศชาติ  
และจัดใหมีการสื่อสารใหเกิดความเขาใจอันดีแกคนไทยภูมิภาคอื่น รวมทั้งตางประเทศแพรภาพออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ ในหวงเดือนรอมฎอน รายการ “คุยขาว ๑๐ โมง” ออกอากาศทุกวันจันทร และ
อังคาร  ระหวางเวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ซึ่งเปนรายการที่ไดรับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่จังหวัด
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ชายแดนภาคใต  และภูมิภาคอื่น  รวมทั้งแพรภาพออกอากาศทาง  TGN  และออกเสียงสกุปทางสถานีวิทยุจราจร  
FM  ๙๙.๕. 
                          ๑๒)  ผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศน “เสียงจากผูหญิงชายแดนใต” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน (ชอง ๙) เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเข็มแข็งของผูหญิงในครอบครัวผูที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความรุนแรงของจังหวัดชายแดนใตและการพยายามกาวขามสูฝาฟนกับผลกระทบที่ไดรับสูการ
พึ่งพาชวยเหลือเยียวยาตนเอง ครอบครัว รวมถึงผูที่ไดรับผลกระทบคนอื่นๆทั้งในและนอกชุมชน กิจกรรม
ประกอบดวยผลิตและเผยแพรรายการโทรทัศนในรูปแบบรายการโดยแกนนําผูหญิงที่ไดรับผลกระทบและแกนนํา
ผูหญิงจิตอาสาในเครือขายผูหญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใตเปนผูดําเนินรายการนําพาผูชมไปเยี่ยม
บานและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ พรอมพุดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและการกาวขาม แพรภาพออกอากาศในชวงเวลา 
๐๓.๓๐ – ๐๔.๓๐ น. รวม ๓๐ วัน/ตอน  ตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในชวงเดือน
รอนฎอน  
                   ๑.๓ สื่อสิ่งพิมพ 
                         ๑) จัดทําไดอารี่ ประจําป ๒๕๕๕ ของ ศอ.บต.  ผลิต ๓,๐๐๐ เลมๆเปนสื่อเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจกับสังคมไทย และผูเก่ียวของกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ใชเปนสื่อเสริมสราง ความเขาใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
                            ๒) โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธสรางความเขาใจ  จัดทําปายไวนิลแนะนํา ศอ.บต. 
ในจุดสําคัญและทุกอําเภอเพื่อเสริมสรางความเขาใจกับสังคมไทย และผูเก่ียวของกับการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต สรางจิตสํานึกความตระหนักถึงความรับผิดชอบรวมกันในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
                            ๓) จัดทําวารสารรายปกษ เดือนละ 2 ปกษ“ฟาใหมชายแดนใต” เปนสื่อกลางสราง
ความเขาใจระหวางประชาชนในระดับพื้นที่  ศอ.บต. และรัฐบาล 
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                   ๑.๔ สื่อกิจกรรม 
                            ๑) การเสริมศักยภาพ “บัณฑิตอาสาผูสื่อขาวยุติธรรมชุมชน”บัณฑิตอาสาฯ ที่มี
คุณลักษณะหรือพรสวรรคดานการเปนพิธีกร นักประชาสัมพันธธรรมชาติ  หรือผูสื่อขาวในหมูบาน/ชุมชน และเปนผู
ที่ใสใจในความทุกขรอนของพี่นองประชาชน มีจิตอาสาเสาะแสวงหาความชวยเหลือใหไดรับความเปนธรรม  ต ํา บ ล
ล ะ  ๑  ค น    ร ว ม   ๒ ๕ ๒  ค น โดยด ํา เ น ิน ก า ร ร ะ ห ว า ง  วันที่  ๗-๙ พฤษภาคม   ๑๕๕๕ ที่ ศอ.บต. ซึ่งจะทําหนาที่เปนสื่อกลางใน
การนําขอมูลขาวสารความรูสึกไมไดรับความเปนธรรม  และขอขัดของใจตางๆ ของพี่นองประชาชนในหมูบาน 
ตําบล สูภาครัฐใหไดรับการชวยเหลือ  หรือพัฒนาใหตรงกับความตองการ  และสื่อสารสรางความเขาใจใหชาวบาน
มีความรูสึกที่ดีตอความจริงใจในการใหความชวยเหลือของเจาหนาที่รัฐ จนไดรับความไววางใจเชื่อถือศรัทธานําไปสู
ขอมูลเบาะแสตางๆ  ที่เก่ียวของกับ   การกอความไมสงบทั้งหลาย  ใหไดรับการคลี่คลายในทางที่ดี                              
                          ๒)  ปรับปรุงศูนยประสานสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต 
                                      เพื่ออํานวยความสะดวกแกสื่อมวลชน  ทั้งในประเทศ  และตางประเทศ ที่มาปฏิบัติงาน
ดานการขาวในพื้นที่  ใหเขามาใชเครื่องมืออุปกรณ  คนควาขอมูล รวมทั้ง ศอ.บต. สามารถสนับสนุนยานพาหนะใน
การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการสื่อสารเชื่อมสัมพันธสรางความเขาใจกับกลุมประเทศอาเซียน โลกมุสลิม และ
นานาประเทศทั่วโลก  โดยไดจัดตั้งศูนยกลางระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธจังหวัดชายแดน
ภาคใต   และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการอํานวยความสะดวกการสื่อสารประชาสัมพันธไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งไดจัดทํา เวปไซต PRSBPAC .COM  และคลังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (FTP) เพื่อขาวบูรณาการเชี่อมโยง
เครือขายการสื่อสารมวลชน กับหนวยงานที่เก่ียวของและสื่อมวลชนทุกสาขา ไดอยางรวดเร็ว                                                 
                    ๓)  โครงการสัมมนา “การสื่อสารสรางความเขาใจรวมแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต” 
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   จัดกิจกรรมเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพีแกรนด ทาวเวอร อําเภอหาดใหญ  จังหวัด
สงขลาประกอบดวยกลุมเปาหมายสื่อมวลชนสวนกลาง  สื่อมวลชนทองถิ่น และภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต  จํานวน ๙๐ คน  รวมทั้งมีกิจกรรม ในเชิงคุณภาพลงพื้นที่ จชต.  ระหวางวันที่  ๒๒-๒๕ เมษายน  ๒๕๕๕ 
เปดเวทีพื้นที่กับกลุมผูนํา กลุมความคิดตาง และกลุมประชาชนทั่วไป  ผลการจัดกิจกรรมเพิ่มระดับการรับรู 
แลกเปลี่ยนรับฟงปญหา  สรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางประชาสังคมในพื้นที่เขามามีสวนรวมเปดใจใหขอมูล 
และร ว ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ห า แ น ว ท า ง ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า ใ น ห ม ูบ า น / ช ุม ช น ข อ ง ต น เ อ ง ร ว ม ก ัน   แ ล ะ นําเสนอสูชองทางการสื่อสารสราง
ความเขาใจสูประชาชนทุกกระดับไดเขาถึงและมีสวนรวมตระหนักในรวมกันแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
รวมกัน รวมทั้งสื่อสารเชื่อมสัมพันธสรางความเขาใจกับกลุมคนในสังคมไทยทุกระดับ ประเทศอาเซียน โลกมุสลิม 
และนานาประเทศ ท ั่ว โ ล ก   

 
   

     ๔)  โครงการ ประชุมพบปะสรางความเขาใจในการ
ชวยเหลือแรงงานไทยที่ทํางาน “รานตมยํา” ในประเทศ
มาเลเซีย  
     โดย ศอ.บต.ไดนําทีมงานฝายพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต  ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย  พบปะรวมเสวนาที่ ศอ.บต. ในวันที่ ๒๑  
มี น า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๕   พ บ ว า ป ญ ห า ที่ รั บ ท ร า บ จ า ก
ผูประกอบการรานอาหาร (ตมยํา)  และแรงงานไทยใน
ประเทศมาเลเซียก็คือ มีความตองการสินเชื่อเพื่อเปนทุน
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สําหรับการประกอบกิจการและสินเชื่อสําหรับแรงงานไทยเพื่อเปนคาใชจายในการขอใบอนุญาตทํางาน           
(Work Permit)  ในวันเดียวกันไดเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอรเม่ือ ศึกษาขอเท็จจริง  และ
หารือระหวางกลุมผูประกอบการและคนงานรานอาหารไทย (ตมยํา) ผลการมีกลุมผูประกอบการฯ  จํานวน ๒๒  
ราย   ขอเขายื่นความจํานงขอสินเชื่อของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  รายละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยธนาคารอิสลามฯ จะไดพิจารณาเอกสารหลักฐานและดําเนินการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเปนทุนสําหรับการ
ประกอบรานอาหารไทย(ตมยํา)   และสินเชื่อสําหรับแรงงานไทยเพื่อเปนคาใชจายในการขอใบอนุญาตทํางาน 
(Work Permit)  เปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อเปนการสรางโอกาส  การขยายไปถึงผูประกอบการรานอาหาร
ไทย(ตมยํา) รายอื่นๆ และแรงงานไทยเปนรายบุคคล   จึงตองจัดคณะเดินทางไปประชุมสรางความเขาใจ  ณ  กรุง
กัวลาลัมเปอร  และตรวจเยี่ยมรานอาหารไทย(ตมยํา)  และแรงงานไทยที่ทํางานในรานอาหารไทย(ตมยํา)  ใน
ประเทศมาเลเซีย  รวมทั้งการสื่อสาร ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตูอสาธารณะชน ทั้งในประเทศไทย  และ
มาเลเซีย  ระหวางวันที่  ๒๑- ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕   ซึ่งมีคณะเดินทางประกอบดวย ขาราชการ  และ สื่อมวลชน 
จํานวน  ๒๐ คน           
       ๕)  กิจกรรม “การเปดเวทีสื่อสารสรางความเขาใจเครือขายภาคประชาสังคมรวมแกไขปญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต” 

  
            จัดกิจกรรมในระหวางเดือนเมษายน -กันยายน ๒๕๕๕ ในพื้นที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต                
(นราธิวาส,ปตตานี และยะลา)    
            ๕.๑) จัดเปดเวทีการสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกันกับเครือขายภาคประชาสังคมรวมแกไขปญหา ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อเปดโอกาสใหทุกฝายมีเวทีปลอดภัยในระดับพื้นที่ สรางบรรยากาศแหงความเปนมิตร 
พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟงปญหา  หาขอสรุปปมปญหา และภาครัฐแสดงพลังความจริงใจพรอมตอบสนองตอการ
แกไขปญหาอยางรวดเร็ว เนนกลุมเปาหมาย เยาวชนที่มีความคิดตาง  หรือกลุมเยาวชนที่มีอุดมการณตางและมี
ความเคลื่อนไหว  กลุมเยาวชนผูไดรับผลกระทบ กลุมดอยโอกาสและยังเขาไมถึงความเปนธรรม กลุมประชาชน
ทั่วไป   เปนตน 
            ๕.๒)  จัดเวทีสื่อสารสรางความเขาใจ เรื่องสิทธิมนุษยชน และความเปนธรรม  โดยเนนกลุมผูนําทองถิ่น  
ผูนําทองที่  ผูนําจิตวิญญาณ ผูนําธรรมชาติในหมูบาน/ชุมชน กลุมเยาวชนผูไดรับผลกระทบ หรือกลุมเยาวชนที่มี
ความคิดตาง และกลุมประชาชนทั่วไป 
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            ๕.๓) กิจกรรมดานจิตวิทยาการวาดเขียนภาพ วาดเขียนภาพอดีต หมายถึงภาพในความทรงจําอดีตที่
หายไป   ป จ จ ุบ ัน  ห ม า ย ถ ึง ส ิ่ง ท ี่เ ป น อ ย ูใ น ต อ น น ี้ผ ูว า ด ม ีค ว า ม ร ูส ึก อ ย า ง ไ ร  อ น า ค ต  ห ม า ย ถ ึง ต อ ง ก า ร ใ ห พ ื้น ท ี่ส า ม จ ัง ห ว ัด เ ป น
อ ย า ง ไ ร  เพื่อคนหาความจริง ก า ร เ ป ด ใ จ ถ ึง ค ว า ม ร ูส ึก  ค ว า ม ค ิด ใ น ส ว น ล ึก   และเพื่อเขามาประกวด พรอมบรรยายภาพ 
            ๕.๔) จัดงานเปดคาย  มีเวทีประกาศภาพวาดเขียนที่ไดรับคัดเลือก  จากคณะกรรมการ จํานวน ๓๐ ภาพ
และสงภาพที่ไดรับการคัดเลือก เขาตีพิมพ เปนหนังสือ “ภาพของฉัน” 
            ๕.๕) จัดงานเปดตัวหนังสือ “ภาพของฉัน” ที่โรงแรมซีเอสปตตานี พรอมแจกจายให โรงเรียนตางๆ ใน
พื้นที ่
           ศอ.บต. ไดลงพื้นที่เย่ียมเยียนโดยกลุมรวมดวยชวยกันชายแดนใต ซึ่งเปนเครือขายของ ศอ.บต. เพื่อให
กําลังใจชาวบาน  กลุมที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  พรอมใหความรู
ในเรื่อง สิทธิ์ มนุษยชน กฎหมายทั่วไป  และเปดเวทีปลอดภัยใหประชาชนไดสะทอนความคิดเห็น   
           ผลประโยชนที่ไดรับ : ประชาชนมีความรูเร่ืองสิทธิ์มนุษยชนที่เปนประโยชนตอชีวิตประจําวัน  ทามกลาง
ความไมสงบ รูจักปองกันสิทธิ์ของตนเองมากขึ้น  การเปดเวทีพบปะพูดคุยทําใหทราบความจริงทราบความ
เดือดรอน สะทอนความตองการของประชาชน รวมผูที่มีความเห็นตางมีความไววางใจตอภาครัฐมากขึ้น  และพรอม
ที่จะใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการแกไขปญหา       
      ๖) โครงการสานเสวนา“เพ่ือรอยรัก ถักธรรมนําเมืองใต” 

 
                 
  เสวนา เพื่อชี้ใหเห็นถึงการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยยึดถือยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” แนวทางสันติวิธี และกระบวนการ    มีสวนรวม  ซึ่งเปนหัวใจของนโยบายเรงดวน   ดานการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ของรัฐบาลปจจุบัน  เปนการสงเสริมบทบาทขององคกรศาสนา สรางความ
เขาใจที่ถูกตองตอหลักคําสอน    ทางศาสนา  และ การอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมไทย “พหุวัฒนธรรม”  เสวนา
รวมกันระหวางผูแทนศาสนาพุทธโดย ว.วชิรเมธี  และผูแทนศาสนาอิสลาม อีหมาม  ดร.วิสุทธิ์  บิลลาเตะ เม่ือวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ  ห อ ป ร ะ ช ุม ห อ น า ฬ ิก า  น ค ร ห า ด ใ ห ญ  จ ัง ห ว ัด ส ง   ผ ล ม ีป ร ะ ช น ส น ใจ เข า ร ว ม ร ับ ฟ งและรวมเสวนา จํานวน 
๗๐๐ คน แสดงใหเห็นเปนแบบอยางของหลักการมีสวนรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ไมวาไทยพุทธ-
มุสลิม  ทั่วประเทศอยูรวมกันดวยความเขาอก เขาใจ เอื้ออาทร ตอกัน ยอมรับนับถือกันทุกศาสนา 
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      ๗) โครงการ  “เสวนาหาทางออกวิกฤตสถานการณ
ใต”เสวนา เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคสวนใหมีพื้นที่ใน
การแสดงความคิดเห็น  และเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบแนวทางหรือทางออกในการแกไขปญหา  ที่มา
จากการความตองการของประชาชนในพื้นที่มีสวน   ในการ
เปดพื้นที่ใหมีเวทีการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตอ
การแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  เพื่อใหภาครัฐและผูเก่ียวของ
ไดรับทราบขอมูลความตองการที่มาจากพื้นที่อยางแทจริง 
และ

เพื่อปรับเปนยุทธศาสตรและกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติใหทุกภาคสวนไดเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติ
ของทางราชการตอการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง   
ใหประชาชนมีความอุนใจ ม่ันใจ ในความปลอดภัย
มากขึ้น  จัดขึ้น ณ บริเวณถนนรวมมิตร (สี่แยกจง
รักษ)  เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง  จ.ยะลา   เม่ือ
วันศุกรที่   ๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๕  

 
            ทั้งนี้   ไดขยายเครือขายสื่อบุคคลระดับพื้นที่ ไดแกบัณฑิตอาสานักประชาสัมพันธอําเภอทุกอําเภอ  
บัณฑิตอาสาผูสื่อขาวยุติธรรมชุมชน ทุกตําบล  และโฆษกชาวบานหรือโฆษกธรรมชาติในหมูบาน/ชุมชน ที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิ  ภูมิปญญา หรือผูที่ชาวบานยอมรับนับถือ เพื่อเปนสื่อกลางสรางความเขาใจระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่ของรัฐ  ในการนํานโยบายและความหวงใยของรัฐไปพูดคุยดวยภาษาชาวบาน  และใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ทุกรูปแบบ  ไดแก เว็ปไซต บรรยายสรุป ๕ ภาษา (อังกฤษ ไทย ยาวี มาลายู และอาหรับ)  และปายโฆษณาตางๆ 
ทําหนาที่เปนตัวกลางสื่อสารสรางความเขาใจดูแลความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ใหไดรับ
ความเปนธรรม  และไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ   รวมแกไขปญหาและพัฒนาดูแลชวยเหลือ คนในหมูบาน 

ประสานการชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบ ทั้งดานการศึกษา วัฒนธรรม  
กีฬา ประสานการชวยเหลือดานกฎหมาย   อาชีพ การ
จางงาน  ฯลฯ   รวมเปนกลไกที่สําคัญที่สุดใหเกิดความ
เชื่อม่ันในอํานาจรัฐ  การสรางกระแสความเขาใจตอ
สถานการณความเปนจริงในสังคม ลงถึงหมูบาน/ชุมชน  
ครอบครัว ในพื้นที่  เชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารทั้งดาน
ภาษา การประยุกตใชเคร่ืองมือ ชองทางสื่อสารสูภูมิภาค
ตางๆของประเทศไทย และกลุมประเทศอาเซี่ยน   โลก

มุสลิม  รวมไปถึงนานาประเทศทั่วโลก 
  

          
       



 
103 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๒. การประชาสัมพันธสรางความเขาใจ เพ่ือการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบสืบเนื่องจาก  ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต                
      ๒.๑  ไดการชี้แจงทําความเขาใจ  กับสื่อมวลชนอยาง
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะเครือขายวิทยุชุมชนที่สามารถเปนสื่อกลาง
สรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่  และเจาหนาที่ของรัฐที่
เปนผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบฯ ไดรับทราบขอเท็จจริงแนว
ทางการชวยเหลือเยียวยา ไดเขาใจถึงเจตนารมณของรัฐบาลและ 
ศอ.บต. ในฐานะผูนํานโยบาย  มาปฏิบัติใหเกิดความเปนธรรม
อยางทั่วถึง 

                   
๒.๒  ได
จัดประชุมแถลงขาวสื่อมวลชนทุกสาขา เม่ือวันที่  ๑๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๕  ณ  หองเกาแสน   ชั้น ๙  โรงแรมลี
การเดน   อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
                   ๒.๓ จัดแถลงขาวแกสื่อมวลชนในพื้นที่  
และสื่อหลักทุกสาขา เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่
หองปฏิบัติการ (OR) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยรองเลขาธิการ ศอ.บต. นายประมุข  

ลมุล   นายฐานิส  ศรียะพันธุ  แถลงขาวสรางความเขาใจ

การเยียวยาฟนฟูผูไดรับผลกกระทบจากเหตุการณความไม
สงบในพื้นที่  เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือเยียวยาฯ  
ตรวจสอบขอมูลผูมิสิทธิไดรับ  การชวยเหลือเยียวยา   มิ
ใหผูใดแอบอางการใชสิทธิดังกลาวหรือใชสิทธิซ้ําซอน 
และมีความเปนธรรม สอดคลองกับหลักเกณฑกับวิธีการ
เยียยาดานเงินและสวัสดีการสําหรับความเสียหายในชีวิต
และทรัพยสินศอ.บต.พรอมที่จะสนับสนุนในเร่ืองการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาอยางตอเนื่อง  เปนไปตาม
ความเหมาะสมของแตละกรณี รวมทั้งการฟนฟูผูเสียหาย

ที่ไดรับผลกระทบ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                     ๒.๔ จัดนิทรรศการสรางความเขาใจ วันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ระหวางการลงทะเบียน
แสดงความจํานงขอรับการชวยเหลือเยียวยา ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่จังหวัดยะลา 
ปตตานี และนราธิวาส 
                    ๒.๕  แถลงขาวสื่อมวลชนกระแสหลักและทองถิ่นทุกสาขาโดย  พลตํารวจเอกประชา  พรหมนอก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุม ศอ.บต.  
                     ๒.๖  ลงพื้นที่จังหวัดยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส  เพื่อติดตามความคืบหนา และตรวจเย่ียมให
กําลังใจกรณีการเยียวยาผูไดรับผลกระทบในพื้นที่ 
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                     ๒.๗ จัดทําขาวชี้แจงเพื่อขอความรวมมือสื่อมวลชนในพื้นที่ และหัวหนาสถานีวิทยุหลัก  และวิทยุ
ชุมชน  ในจังหวัดยะลา  ปตตานี  นราธิวาส  และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา ชวยเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจกับกลุมเปาหมาย 
                     ๒.๘ จัดทําขอเท็จจริง คําชี้แจง ( 3 ภาษาไดแกภาษาไทย  มลายู  ภาษาอังกฤษ ) เพื่อขอความ
รวมมือสื่อกระแสหลักตางๆ และสื่อมวลชนในพื้นที่  ในการชี้แจงขอเท็จจริงตอสาธารณชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ไดแกหลักเกณฑ  และวิธีใหความชวยเหลือเยียวยาฯ  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบฯ เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ตัวอยางตามเอกสารแนบ) 
                    ๒.๙ จัดชุดลงพื้นที่สื่อสารสรางความเขาใจโดยสื่อบุคคล ทีมสํานักสารสนเทศและประชาสัมพันธ 
ศอ.บต. และเครือขายภาคประชาชน เครือขายสื่อมวลชนในพื้นที่ โฆษกชาวบาน บัณฑิตอาสาผูสื่อขาวยุติธรรม
ชุมชน    สื่อศิลปนพื้นบาน  รวมทั้งการชี้แจงใหผูนํา เชนกํานันผูใหญบาน  โตะอีหมาม  ใหเขาใจ  และบอกตอแกผู
ไดรับผลกระทบฯ ที่ตองการรับการชวยเหลือเยียวยาในพื้นที่ จังหวัดยะลา  ปตตานี  นราธิวาส  และ 4 อําเภอ
จังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา นาทวี จะนะ สะบายอย) ใหมีความเขาใจมารับการลงทะเบียนไดอยางทั่วถึง และสราง
ความเขาใจหลักเกณฑกับกลุมเปาหมาย    
                     ๒.๑๐ สื่อสารสรางความเขาใจทางสื่อวิทยุหลักภาคใต เชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และการจัดรายการ วิทยุ ศอ.บต.รวมทั้งสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต  
                     ๒.๑๑  สรางความเขาใจทางสื่อโทรทัศน เชน รายการคุยกอนเที่ยง สทท.ยะลา, รายการดอกไม

หลากสี ททบ.5/1, รายการประเด็นเด็ด 7 สี, รายการขาว 
3 มิติ, ขาวประจําวัน ชอง 3 ชอง 5, ชอง 7, ชอง 9, 
สทท.ยะลา, Thai TPBS, รายการวานีตอ (ภาคมลายู) สทท 
11 ยะลา, วอยแชลแนลทีวี, อาเจซิรา TV Spring News   
                     ๒.๑๒  การจัดชุดลงพื้นที่สื่อสารสราง
ความเขาใจโดยสื่อบุคคล ทั้งทีมสํานักสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ ศอ.บต. และเครือขายภาคประชาชน 
“เครือขายรวมดวยชวยกัน ของ ศอ.บต.” เครือขาย
สื่อมวลชนในพื้นที่  โฆษกชาวบาน บัณฑิตอาสาผูสื่อขาว
ยุติธรรมชุมชน   โดยจะขับเคลื่อนการสรางความเขาใจ  ให

กําลังใจแกผูไดรับผลกระทบฯ ที่ลําบากเขาไมถึงความยุติธรรม   
ในพื้นที่ จังหวัดยะลา  ปตตานี  นราธิวาส  และ 4 อําเภอจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา นาทวี จะนะ สะบายอย)  
รวมทั้งการเสวนาสรางความเขาใจกับเครือขายภาคประชาชนทุกระดับในพื้นที่  ไดเขาถึงและมีสวนรวมสะทอน
ปญหาของชาวบาน  เปดใจถึงความรูสึกสวนลึกจากคนในพื้นที่จากกลุมผูไดรับผลกระทบที่ยังขาดโอกาส  และกลุม
ที่มีความเห็นตางใหไดขอมูลอยางชัดเจน ในการร ว ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ห า แ น ว ท า ง ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า เ ย ีย ว ย า อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม  

 



 
105 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

                                                            
  ๒ . ๑ ๓  จ ัด ท ํา ฐ า น ข อ ม ูล ก า ร ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ เ พ ื่อ ก า ร เ ย ีย ว ย า  แ ล ะ เ ว บ ไ ซ ต   เ พ ื่อ เ พ ิ่ม ศ ัก ย ภ า พ ก า ร ต ิด ต อ ส ื่อ ส า ร
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ ใ ห เ ข า ถ ึง ก ล ุม เ ป า ห ม า ย ท ุก ก ล ุม  ท ุก ต ัว บ ุค ค ล  อ ย า ง ท ั่ว ถ ึง ครอบคลุมทุกกลุม  และสามารถสื่อสาร ท ั้ง
ใ น แ ล ะ ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  อ ย า ง ร ว ด เ ร ็ว  เ ท า เ ท ีย ม   แ ล ะ ท ั่ว ถ ึง  
           ๒ . ๑ ๔   ส ัม ม น า เ ช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ร ว ม ก ับ ส ื่อ ห ล ัก   ส ื่อ ท อ ง ถ ิ่น ท ุก ม ิต ิเ พ ื่อ ต ิด ต า ม ค ว า ม ก า ว ห น า ข อ ง ก า ร เ ย ีย ว ย า  ผ ู
ไ ด ร ับ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก  ส ถ า น ก า ร ณ ค ว า ม ไ ม ส ง บ จ ัง ห ว ัด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต  สรางความเขาใจ เสริมความรูเร่ืองสิทธิมนุษยชน และ
ความเปนธรรม แกกลุมผูนํา กลุมเยาวชนผูไดรับผลกระทบที่ยังเขาไมถึงความยุติธรรม  กลุมที่มีความคิดตาง และ
กลุมประชาชนทั่วไป 
                    ๒.๑๕  ใชศักยภาพของสื่อบุคคล  โฆษกธรรมชาติ  สื่อพื้นบาน  บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ   ผาน
รายการวิทยุหลัก  วิทยุ ศอ.บต. วิทยุชุมชน  และมวลชนสัมพันธตางๆ   สะทอนความรูสึก ขอขัดของใจ ของพี่นอง
ประชาชน  สรางความเขาใจที่ถูกตองตอการเยียวยาสรางความเขาใจตั้งแตระดับพื้นที่   และสื่อบุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับและมีศักยภาพในการเขาถึง ผูบริหารระดับประเทศและระดับองคกรตางประเทศ และโลกมุสลิม 
                    ๒.๑๖ จัดตั้งชุดปฏิบัติการ “รวมดวยชวยกันชายแดนใต”TOGETHER  WE  CAN   تو   سا  بر 

เพื่อเปดพื้นที่การสื่อสารดวยการมีสวนรวมการชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบที่ดอยโอกาส ให   ليه بو كيت
ไดรับความยุติธรรม  เชี่อมโยงเครือขายการสื่อสารทุกมิติ สูประชาชนทุกกระดับ ทุกภูมิภาคทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดมีความเขาใจ  สื่อสารปรับทัศนคติและวิธีคิดใหเอื้อตอการอยูรวมกันโดยสันติวิธี  โดยพัฒนาชอง
ทางการสื่อสารมวลชนเชื่อมโยงการติดตอสัมพันธระหวางเครือขายหนวยงาน ระหวางประชาชนในพื้นที่กับสังคม
มุสลิมภายนอกประเทศ  ดวยการประยุกตใชเคร่ืองมือ  และชองทางที่หลากหลาย ทั้ง Brand Image, 
IMC 1T:Integrated Marketing Communication1T , Communication Online ,และ Social Network  0T รวมถึง
กิจกรรมทางดานตางๆ ของหนวยงาน 
0 T                    ๒.๑๗ 0 Tเชื่อมโยงโครงขายทุกหนวยงาน ที่เก่ียวของทั้งสวนกลางระดับพื้นที่   ในระดับตําบล  
หมูบาน ดวยชองทางการสื่อสารดวยความรวดเร็ว   โดยการบริหารในรูปแบบการมีสวนรวม  มีหนาที่รวบรวมขอมูล
ขาวสารที่เอยถึงองคกร หรือบุคคลในองคกรของตนทั้งในแงลบและแงบวก กํากับแนวทางการรําเสนอขาวสารวา จะ
สูในประเด็นใดบาง หรือจะเบี่ยงประเด็นเปนประเด็นใหม และจะรุกประเด็นใด ทําใหประเด็นที่รอนแรงคลี่คลายลง
อยางไร หรือทําลายความนาเชื่อถือขาวสารของฝายตรงขามไดอยางไร หรือเปดประเด็นใหม เพื่อตอบโต  
0 T              ทั้งนี้  การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกันทุกมิติ 0Tดวยภาษาที่สามารถเขาถึงไดทุกกลุมตั้งแตระดับพื้นที่ 
ระดับสากล และระดับโลกมุสลิม อยางนอย ๕ ภาษาไดแกภาษาไทย  มลายูถิ่น  มลายู  อังกฤษ และอาหรับ สราง
ความเขาใจ  เผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันเวลา  เสริมสรางความเขาใจความเชื่อม่ันในระดับพื้นที่  และสราง
แรงกระตุนการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ภายในประเทศและกลุมประเทศเปาหมาย 
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                ๓. การดําเนินการสื่อสารสรางความเขาใจที่ผานมาพบปญหาอุปสรรค ดังนี้ 
                     ๓.๑ จากการพูดคุยพบวาประชาชนเชื่อวาภาครัฐยังไมสามารถอธิบายความเปนจริงหลาย
เหตุการณของเหตุการณที่ผายรัฐเชื่อกับที่ประชาชนเชื่อเปนความจริงเปนคนละชุดกัน เปนผลใหเกิดความเขาใจผิด  
และขาวลือจึงมีอิทธิพลตอ ความคิดความเชื่อของประชาชน 
                    ๓.๒ ประชาชนสวนใหญยังไมพรอมที่จะเปดพื้นที่ในการสื่อสารกับเจาหนาที่รัฐเนื่องจากไมม่ันใจวา
รัฐจะสามารถใหความคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินได  ในขณะที่ภาครัฐ  ไมสงเสริมการเปดชองทาง
การสื่อสารที่เปนทางเลือกใหมระหวางประชาชนกับรัฐ อาทิการสื่อสารโดยผาน องคกรเอกชนที่ประชาชนไวใจ ทํา
ใหภาครัฐมีขอมูลที่จํากัดเปนอุปสรรคสําคัญในการสื่อสารทําความเขาใจ  และการเขาถึงประชาชน 
                   ๓.๓ การสื่อสารกับประชาคมระหวางประเทศ รัฐมีจุดออนในการประสานงานเร่ืองขอมูลความเปน
จริงของสถานการณ ทําใหสื่อสารความเปนจริงตอประชาคมโลกไมทันตอสถานการณ ขาดพลัง ขาดความตอเนื่อง 
                   ๓.๔ กลไกการสื่อสารที่เปนเจาหนาที่ภาครัฐซึ่งมีฐานความคิด และขอมูลสวนใหญมาจากหนวยขาว
หรือสื่อที่อยูภายใตการกํากับดูแลของภาคราชการ  ซึ่งควรจะมีกระบวนการทําใหเกิดความเขาใจ  และการ
ประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรสื่อทั้งหลาย เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน  กอใหเกิด
การสื่อสารที่มีคุณภาพ  
                   ๓.๕ ไมควรหวงอํานาจการเปนสื่อของรัฐ  ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  ทํา
หนาที่เปนกลไกเปดพื้นที่ใหทุกฝายมีโอกาสการนําเสนอทั้งเร่ืองราว ความคิด และความตองการออกสูสาธารณะ
ถวงดุลการสื่อสาร และเปนการสรางทางเลือกใหมใหแกผูที่มีความเห็น ตางในการสะทอนความตองการผานสื่อ  
อาจจะเปนการแทนทางเลือกใชความรุนแรงได 
                   ๓.๖  การรายงานขาวเก่ียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใตของสื่อ มักจะเปนการ
รายงานโดยมีฐานขอมูลที่มาจากเจาหนาที่ภาครัฐ  ขาวสารที่ออกสื่ออาจจะมีความคลาดเคลื่อน ไมเปนธรรมแก
ประชาชนผูไดรับผลกระทบ  เกิดความหวาดระแวงตอกัน  สรางเง่ือนไขใหเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้นได 
            ๔. ขอเสนอแนะ 
                   ตาม พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๙ (๑๐) สงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต (๑๓)ประชาสัมพันธนโยบาย และ
การดําเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสราง
ความเขาใจอันดีแกคนไทย ทั้งในและตางประเทศ   
                   การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน  เปนการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
พิจารณาแนวทางการการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิต และอัตลักษณรวมกัน ไดแก  
                   ๔.๑  สงเสริมแนวทางการประชาสัมพันธในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชมวลชนในพื้นที่ 
ผูนําศาสนา  การตีพิมพวารสารตางๆ หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
          ๔.๒  สนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาสื่อทองถิ่น ไดแก สื่อพื้นบาน อาทิ ลิเก ลําตัด หนังสือพิมพ
ทองถิ่น  รวมทั้งเครือขายสื่อบุคคล ไดแก โฆษกธรรมชาติในหมูบาน/ชุมชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการเขาถึง
ขาวสารขอมูลที่เปนจริงของประชาชน และใหมีการบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารสองรวมกันทุกภาคสวน
เปนพลังในการเสริมสรางความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
                   ๔.๓  สนับสนุนการพัฒนาชองทางการสื่อสารมวลชนเชื่อมโยงการติดตอสัมพันธระหวางเครือขาย
หนวยงาน ระหวางประชาชนในพื้นที่กับสังคมมุสลิมภายนอกประเทศ  ผานกลยุทธการสื่อสารที่เหมาะสมและเขาถึง
แตละกลุมเปาหมาย 
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                   ๔.๔ พัฒนาบทบาทและศักยภาพของสื่อบุคคลที่ไดรับการยอมรับ  และมีศักยภาพในการเขาถึง
ประชาชนในพื้นที่ ผูบริหารระดับประเทศและระดับองคกรตางประเทศ เพื่อผนึกความสัมพันธการเปนสื่อกลางนํา
ขาวสารไปสู ประชาชน และสื่อจากพี่นองประชาชน ความรูสึก ขอขัดของใจตางๆ ของพี่นองประชาชนทุกหมูบาน 
ตําบล สูภาครัฐ ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตรวมกัน 
                   ๔.๕ การเพิ่มชองทางสื่อสารสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ดวยการจัดตั้งสถานีวิทยุและ
โทรทัศนทองถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเปนภาษามลายู เพื่อเปนสื่อกลางสรางการ
มีสวนรวมของประชาชน สะทอนความเปนจริงในพื้นที่ นําสันติสุขกลับคืนสูจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชสื่อของ
กรมประชาสัมพันธ  ไดแก สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) ระบบ เอฟ.เอ็ม.   
95 MHz. และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดยะลา (สทท.ยะลา) เปนหลัก รวมทั้งมอบหมายให  ทุก
หนวย  ที่มีสื่อในพื้นที่ ปรับแผนการเผยแพรรายการที่มีอยูเดิมใหเปนภาษามลายูถิ่นเพิ่มมากขึ้น                      
                   อนึ่ง ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรวมหารือกับภาคประชาสังคมดาน
สื่อสารมวลชน และผูเชี่ยวชาญภาษามลายูและภาษามลายูถิ่น เห็นวาควรมีสถานีทีวี ผานดาวเทียม (SATELLITE 
TV) หรือดิจิตอลวีดีโอทีวี สัญญาณ ซีแบนด หรือเคยูแบนด จํานวน 1 ชอง เพื่อใชในการเผยแพรออกอากาศเปน 
ภาษามลายู โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมเปนเจาของ แบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน โดยใช
งบประมาณของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินการอีกสวนหนึ่ง                     
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ยุทธศาสตรที่ ๙  การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 เปาหมายุทธศาสตร ใชพลังของกลุมประเทศมุสลิมในการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
     กีฬาและการพัฒนาของพื้นที่ ใชศักยภาพของการเปนผูรูภาษามลายูนํา
     สังคมไทยสูกลุมประเทศมุสลิมในอาเซียนเพื่อการคาและการลงทุน 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
๑. ความรวมมือทางการศึกษากับตางประเทศ ศอ.บต. ไดจัดใหมีการเตรียมความพรอม โดยจัดการสอน

ภาษาอินโดนีเซียใหกับ นศ.ที่ผานการคัดเลือกไดรับทุนจํานวน ๔๕ เปนเวลา ๒๕ วัน ระหวางวันที่ ๒ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารชั่วคราว ศอ.บต. โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมศิษยเกาอินโดนีเซีย มาสอนภาษา
อินโดนีเซีย 

      ศอ.บต. ไดนํา นศ. ทุน รุนที่ ๔  จํานวน ๔๕ คน ไปศึกษาตอที่ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๕  ณ มหาวิทยาลัยตางๆ ๘ แหงขององคกร Muhammadiyahไดแก 

(๑) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) ๗ ทุน 
(๒) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY) ๗ ทุน 
(๓) UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (UAD) ๓ ทุน 
(๔) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (UMS) ๗ทุน 
(๕) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA (UHAMKA) ๗ ทุน 
(๖) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHPURWOKERTO (UMP) ๙ ทุน 
(๗) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA (UMS) ๓ ทุน 
(๘) SEKOLAH TINNGI FARMASI TANGERANG,JAKARTA ๒ ทุน 

การทําบันทึกความเขาใจความรวมมือวาดวยทุนการศึกษา (MOU) 
   ศอ.บต. ไดบันทึกความเขาใจความรวมมือวาดวยทุนการศึกษาระหวาง ศอ.บต. กับองคกร 
Muhammadiyah เขาสูการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต (กพต.) 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ ในวาระอื่นๆ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาล 
   ที่ประชุม กพต. ไดใหความเห็นชอบ ศอ.บต. จึงมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหนําเสนอตอ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเปนชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ MOU ดังกลาวแลว เม่ือวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 

อนึ่ง ในโอกาสเดินทางไปสงนักศึกษา เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ คณะผูแทน ศอ.บต.ไดเดินทาง
เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งไดมีการหารือดังนี้ 

(๑) สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเสนอของบประมาณจาก ศอ.บต. ในการจัดตั้งบานชมรม เพื่อให
นักศึกษาไทยในอินโดนีเซียจากเมืองตางๆ ไดมาทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดําเนินการจัดทํา
โครงการบานชมรม เสนอตอทานเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง (งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
  (๒) สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเสนอใหมีการจัดทําฐานขอมูลของนักศึกษาทุน MUHAMMADIYAH
ทั้ง ๔ รุน เพื่อใชในการติดตอและดูแลนักศึกษา ซึ่งในเร่ืองดังกลาว กต. ศอ.บต. จะไดประสานกับ 
Prof.Dr.Gunawan Suraparto รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
PROF.DR.HAMKA (UHAMKA) ตอไป 
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2. การสัมมนาเรื่อง “ศาสนากับกระบวนการสรางสันติภาพในอาเซียน” 
ดร. อับดุลเลาะห อัลตุรกี เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม ผูนําองคกรศาสนาเพื่อสันติภาพนานาชาติ และ

ผูนําศาสนาอาเซียน ๑๐ ประเทศ  จํานวนรวมประมาณ ๖๐ คน ไดเขารวมการสัมมนาฯ ที่โรงแรมเดอะ  สุโกศล 
(สยามซิตี้เดิม) ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  และคณะทั้งหมดไดเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อ
เขารวมสัมมนาฯ ที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลามหาวิทยาลัย พรอมเย่ียมชมมัสยิดกลางจังหวัดปตตานี และวัดนรตานี
สโมสร รวมถึงเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะสงฆที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
ปตตานี ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 

ผูนําศาสนาอิสลาม พุทธ คริสต ซิกข และฮินดู รวมทั้งศาสนาอื่นๆ (ขงจื้อ บาไฮ อนิมิซึม) รวม ๘ ศาสนา ได
พบปะหารือ แลกเปลี่ยนบทเรียน (lesson learnt) และแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) เก่ียวกับการแกไข
ปญหาความขัดแยงโดยใชเครื่องมือทางศาสนา รวมทั้งการสรางเครือขายสภาศาสนาอาเซียน (ASEAN Inter-
religious Council) ซึ่งจะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต  

การสัมมนาไดขอสรุปวา ศาสนาไมใชสาเหตุของความขัดแยง แตเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหา อยาง
ยั่งยืน หลักการของทุกศาสนาสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อสรางสันติภาพและการเคารพซึ่งกันและกัน 
ความสัมพันธที่กลมเกลียวระหวางผูนําศาสนา ประชาชน และชุมชนตางศาสนิกเปนสิ่งที่ตองสงเสริมและสรางความ
เขมแข็งตอไป 
3. การประสานงานตามยุทธศาสตรแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตและปญหาความสัมพันธกับ
ซาอุดีอาระเบีย 
 เลขาธิการ ศอ.บต.มีกําหนดไดนําคณะเยือนซาอุดีอาระเบีย ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
ประสานงานตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมกับแกไขปญหาความสัมพันธกับ
ซาอุดีอาระเบีย โดย (๑) ไดประชุมหารือและรายงานขอเท็จจริงและความคืบหนาของคดีฆาตกรรมนักธุรกิจชาว
ซาอุดีอาระเบีย และคดีอื่นๆ ที่เกิดในประเทศไทยเม่ือประมาณ ๒๐ ปที่ผานมาแกบุคคลสําคัญ และหนวยงานที่
เก่ียวของของประเทศซาอุดีอาระเบีย และ (๒) การเขาเย่ียมคารวะ H.E. Amb. Abdullah Alim รองเลขาธิการ
องคการความรวมมืออิสลาม (the Organization of Islamic Cooperation - OIC) ณ ที่ทําการใหญ OIC  

(๑) การประชุมหารือเรื่องคดีความ ระหวางวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  
 การประชุมหารือเปนไปในบรรยากาศแหงมิตรภาพ ฝายซาอุดีอาระเบียพอใจกับรายงานความคืบหนาของ
ฝายไทย และสนใจสอบถามพัฒนาการในคดีทั้ง ๓ ไดแก (๑) คดีฆาตกรรมนักการทูตชาวซาอุดีอาระเบีย (๒) คดีการ
หายตัวของนักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบีย และ (๓) คดีการโจรกรรมเพชรของราชวงศซาอุดีอาระเบีย โดยฝาย
ซาอุดีอาระเบียไดขอใหฝายไทยจัดทําแถลงการณ (declaration) ชี้แจงรายละเอียดพัฒนาการของคดีทั้ง ๓ และ
ประสานงานผานชองทางทางการทูตตอไป 

(๒) การเขาเย่ียมคารวะ H.E. Amb. Abdullah Alim รองเลขาธิการ OIC เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  
            เลขาธิการ ศอ.บต.ไดเขาเยี่ยมคารวะ H.E. Amb. Abdullah Alim รองเลขาธิการ OIC การพบปะเปนไป
ดวยบรรยากาศที่ดียิ่ง โดยเลขาธิการ ศอ.บต.ไดชี้แจงพฒันาการการแกไขปญหา จชต. พรอมตอบขอซักถามของฝาย 
OIC ในเรื่องนโยบายของรัฐบาล การแกไขปญหาของหนวยงานที่เก่ียวของ ขอมูลเชิงบวกในพื้นที่ และการ
ดําเนินงานของ ศอ.บต.   
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4. การเยือนจังหวัดชายแดนภาคใตของคณะผูแทนระดับสูงองคกรความรวมมืออิสลาม (OIC)  
ศอ.บต. ใหการตอนรับคณะผูแทนระดับสูง OIC ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ 

ระหวางวันที่ ๗-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขารับฟงแนวทางการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
รวมทั้งการหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับการ
แกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ณ 
ศอ.บต. เม่ือวันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีผูแทน
หนวยงานตาง ๆ เขารวม  ไดแก จุฬาราชมนตรี ประธาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต  สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร  ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด

ชายแดนภาคใต  ผูวาราชการจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตํารวจภูธรภาค ๙ อัยการภาค ๙  องคกรกาชาดระหวางประเทศ 

(ICRC) และสถาบันการศึกษา  
สรุปผลการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะผูแทนระดับสูงองคกรความรวมมืออิสลามระหวาง

วันที่ ๗–๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 (๑) คณะผูแทนระดับสูงองคกรความรวมมืออิสลาม 

(Organisation of Islamic Cooperation หรือ OIC) นําโดยนายซาเยด 
คาสเซม เอลมาสรี ที่ปรึกษา และผูแทนพิเศษของเลขาธิการ OIC เดินทาง
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ระหวางวันที่  ๗–๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตามคําเชิญของนายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ  

 (๒) ในระหวางการเยือน คณะผูแทนฯ ไดมีการพบ
หารือกับสวนราชการที่เก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียอยางสรางสรรค 
และคณะผูแทนฯ ไดเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใตและพบหารือกับผู
มีสวนไดสวนเสียและชุมชนทองถิ่นที่สําคัญในพื้นที่  

 (๓) ฝายไทยและคณะผูแทนฯ ไดยืนยันหลักการในแถลงขาวรวม (Joint Press  Statement) 
ซึ่งไดรับการเผยแพรเม่ือเลขาธิการ OIC เดินทางเยือนประเทศไทย ระหวางวันที่ ๓๐ เมษายน –    ๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๐ ซึ่งสะทอนถึงจิตวิญญาณของความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ OIC 

 (๔) ฝายไทยไดยืนยันวา รัฐบาลให
ความสําคัญกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   ในระดับ
สูงสุด และบรรยายสรุปใหคณะผูแทนฯ รับทราบเก่ียวกับ
นโยบายและการดําเนินการของรัฐบาล  ในการแกไขปญหา
อยางครอบคลุม เพื่อแกไขตนเหตุของปญหาตามแนวทาง
นโยบายพระราชทาน “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา” คณะ
ผูแทนฯ ยินดีกับพัฒนาการที่เปนไปในเชิงบวกนับตั้งแตการ
เดินทางเยือนประเทศไทยของเลขาธิการ OIC เม่ือป ๒๕๕๐ 
เปนตนมา และเชื่อวานโยบายของรัฐบาลกําลังดําเนินไปใน
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ทิศทางที่ถูกตอง ในการนี้ คณะผูแทนฯ ยินดีกับการดําเนินการของรัฐบาลและขอใหฝายไทยดําเนินการเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

 (๕) คณะผูแทนฯ รับทราบการยกเลิก
การบังคับใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต 
และขอใหฝายไทยพิจารณายกเลิกพระราชกําหนดฯ ในพื้นที่
อื่นของจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้ คณะผูแทนฯ ขอให
ฝายไทยเรงรัดการนําแผนดานการศึกษาตามที่รัฐบาลได
กําหนดไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมมิติดานวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ ในการนี้ ฝายไทยไดใหคํารับรองวา การบังคับใชพระ
ราชกําหนดฯ จะถูกยกเลิกในพื้นที่ตาง ๆ เม่ือสถานการณใน

พื้นที่อํานวย และย้ําวาความรุนแรงที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนอุปสรรคตอการดําเนินการของรัฐบาลในการสงเสริม
สันติภาพ ความม่ันคงและการพัฒนา ตามที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตปรารถนา 

(๖) ฝายไทยไดย้ําความตองการที่จะหยุดย้ังวงจรความรุนแรง เพื่อที่จะสรางเง่ือนไข สําหรับ
สันติภาพ การพัฒนาความปรองดองและการดํารงอยูรวมกันโดยสันติของประชาชนทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ในการนี้ ทั้งสองฝายไดประณามการกระทํารุนแรงโดยไมเลือกปฏิบัติตอพลเรือนผูบริสุทธิ์    ซึ่งขัดแยงกับหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม  

 (๗) ทั้งสองฝายเห็นชอบวา การเยือนประเทศไทยของคณะผูแทนฯ แสดงถึงความมุงม่ันของ
รัฐบาลในฐานะผูสังเกตการณของ OIC ในการเสริมสรางความสัมพันธกับ OIC ทั้งสองฝาย  มีความเห็นวา การเยือน
ประเทศไทยของคณะผูแทนฯ ประสบความสําเร็จในการเสริมสรางการมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางประเทศ
ไทยกับ OIC และคณะผูแทนฯ แสดงความขอบคุณตอคําเชิญ การจัดกําหนดการที่ดีเลิศและการตอนรับอยางอบอุน
ของฝายไทย ทั้งนี้ คณะผูแทนฯ หวังวาประเทศไทยจะมี  สวนรวมอยางแข็งขันในการทํางานของ OIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใตของคณะผูแทนระดับสูงองคกรความรวมมืออิสลาม (OIC) ศอ.บต. 
ไดมีขอสังเกตวาการเยือนของคณะ OIC ครั้งนี้ มีผลในดานที่ดีตอภาครัฐ ดังนี้      
  (๑) การเยือนครั้งน้ีเปนการเยือนหลังจากที่ไดมาเยือนเม่ือ ๕ ปที่แลว มีพัฒนาการตางๆ ดีขึ้น จํานวนเหตุการณ
ลดลง เปนประโยชนที่จะทําใหมีการพูดถึงประเทศไทยในเวทีการประชุม OIC ในทิศทางที่ดีขึ้น 
              (๒) จากแถลงสารนิเทศรวม จะเห็นไดวา เนื้อหาของแถลงขาวเปนไปตามที่ฝายไทยตองการและอยูใน
ผลประโยชนของไทยทุกประการ 
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              (๓) ขอเรียกรอง OIC สรุปได ๒ เรื่อง ไดแก ดานยุติธรรม (ยุทธศาสตรขอ ๕) และการสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ (ยุทธศาสตรขอ ๔) ของ ศอ.บต. ซึ่งกลั่นกรองมาจากการหารือกับผูนําศาสนา ซึ่งเชื่อ
วา ปญหาความขัดแยงจังหวัดชายแดนภาคใตตองแกดวยมิติศาสนา  ซึ่งลวนเปนภารกิจของ ศอ.บต. ที่ตองนําไป
ปฏิบัติใหมีผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
              (๔) ที่ปรึกษา OIC ไดอุปไมยสิ่งที่ไดพบเห็นจากการเยือน
จังหวัดชายแดนภาคใตครั้งนี้ ตามสุภาษิตอาหรับ ตรงกับภาษาไทยที่วา   

“สิบปากวา ไม เทาตาเห็น” ซึ่ งสะทอนความรูสึกการไดคนพบ           
สิ่งใหมๆ (discovery) ไดเปนอยางดี  
              (๕) ในมุมกลับกัน ระหวางการเยือน มีกลุมเยาวชน ผูนํา
นักศึกษายื่นหนังสือกับคณะผูแทน OIC เพื่อใหชวยแกปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในทุกประเทศที่มีการกอ
ความไมสงบ แสดงใหเห็นวา ไมมีการจัดฉาก แตใหเห็นสภาพแทจริง โดยรวมจึงถือวา การมาเยือนของคณะผูแทน 
OIC ครั้งนี้ มีภาพบวกตอพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ศอ.บต. ไดมีขอคิดเห็นวาการเยือนจังหวัดชายแดนภาคใตของคณะผูแทนระดับสูงองคกรความรวมมือ
อิสลาม (OIC) ดังนี้ 

 (๑) การเยือนจังหวัดชายแดนภาคใตในครั้งนี้  นับวาเปนผลดีอยางย่ิงตอไทยในการแกปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต  เพราะจะเปนโอกาสใหประเทศไทยไดบอกเลาขอเท็จจริง และแสดงออกถึงความจริงใจใน
การแกไขปญหา 

 (๒) ฝายไทยควรประชาสัมพันธให OIC  ทราบพัฒนาการตอชาวไทยมุสลิมอยางตอเนื่อง เพื่อให 
OIC  มีความเขาใจที่ถูกตองตอสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต  เพื่อปดชองมิใหผูไมประสงคดีบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

 (๓) คณะผูแทน OIC ไดประณามเหตุการณความไมสงบอยางชัดเจน  โดยกลาววา  การฆาผู
บริสุทธิ์ ๑ คน เทากับฆามวลมนุษยทั้งโลก  ซึ่งมีสวนชวยรัฐบาลไทยในแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

 (๔)  การหารือในครั้งน้ีเห็นตรงกันคือ  ปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมเก่ียวกับ
ศาสนาอิสลาม เนื่องจากอิสลามเปนศาสนาที่ใฝสันติสุข แตเปนความขัดแยงทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม อัต
ลักษณที่แตกตางกัน รัฐบาลจึงควรใหความสําคัญกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอัตลักษณ ซึ่งจะเปนการ
แกปญหาที่ตนเหตุที่ถูกตอง 

 (๕)  ดวยกลยุทธ “นิ่งสยบความเคลื่อนไหว” ฝายไทยสามารถใชความสัมพันธที่ดี กับ OIC เปน
กลไกหนึ่งที่จะแกปญหาความไมสงบ เนื่องจากกลุมผูกอเหตุก็วิตกที่จะถูก OIC ประณาม หากกอเหตุความรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 5  
สรุปผลการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ ศอ.บต. 
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สรุปผลการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ ศอ.บต. 
 ตามพระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ และความคุมคาใน
ภารกิจ 
 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) ไดดําเนินการเจรจาขอตกลง และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนปแรก โดยไดดําเนินการตามกรอบการประเมินผลที่สํานัก 
ก.พ.ร.เสนอผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการ ศอ.บต.(พันตํารวจเอกทวี สอดสอง) ไดลงนามใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ซึ่งมี
รายละเอียดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 

1. แผนปฏิบัติราชการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต(ศอ.บต.) ที่แสดงไวในเอกสาร

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

2. ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2555 ของศอ.บต.ใน 2 มิติ ไดแก มิติ

ภายนอก(น้ําหนักรอยละ 70) และมิติภายใน(น้ําหนักรอยละ 30) 

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศอ.บต.ไดรวมแรงรวมใจกันดําเนินขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการใหเปนไป

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสงผลใหเกิดประสิทธิผลตามภารกิจ มีคุณภาพในการใหบริการประชาชนมีความพึง

พอใจ และเกิดประสิทธิภาพตามภารกิจภาครัฐ โดยมีผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 

12 เดือน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.1456 ซึ่งยังไมไดรวมผลการประเมินตัวชี้วัดที่เปนการประเมินจากภายนอกปรากฏ

ตามตารางสรุปผลการประเมินดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตริาชการ 

 

หนวยวัด 

 

นํ้าหนัก

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน

ท่ีได 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

 มิติท่ี  1  มติิภายนอก  70        3.0006 

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ 

   บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

   และนโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล  

 0         

 2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ   

    ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีมี 

    เปาหมายรวมกันระหวางกระทรวง  

 10        0.2152 

 2.2.1 รอยละทีล่ดลงของจํานวนเหตุการณการกอความไม 

         สงบที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ 

         จังหวัดชายแดนภาคใต 

 2.2.2 รอยละทีล่ดลงของจํานวนผูเสยีชีวิตจากเหตุการณ 

         การกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 2.2.3 รอยละทีล่ดลงของจํานวนผูไดรับบาดเจ็บจาก 

         เหตุการณการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัด 

         ชายแดนภาคใต 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

 

รอยละ 

 

3.34 

 

 

3.33 

 

3.33 

 

- 4 

 

 

- 5 

 

- 5 

- 2 

 

 

- 2.5 

 

- 2.5 

0 

 

 

0 

 

0 

2 

 

 

2.5 

 

2.5 

4 

 

 

5 

 

5 

645 

เหตุการณ 

(-6.08) 

เสียชีวิต 

240 ราย 

(2.44) 

บาดเจ็บ 

678 ราย 

(-39.22) 

1 

 
 

3.976 

 

1 

0.0361 

 
 

0.1431 

 

0.0360 

 

 3.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักใน 

      การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุม 

      ภารกิจ  

 0         

 4.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักใน 

     การบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ 

     หลักของกรมหรือเทียบเทา 

 50        2.6774 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตริาชการ 

 

หนวยวัด 

 

นํ้าหนัก

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนินงาน 

คาคะแนน

ท่ีได 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

   4.1  ระดับความสําเรจ็ของการพฒันากระบวนการ 

         ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต (การพัฒนาลามใน 

         ช้ันตํารวจ) 

 4.2  จํานวนเรือนจําที่ไดรับการปรับปรุงเพื่ออํานวยความ 

       เปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมทีส่อดคลองกับหลัก 

       ศาสนาและวิถีชีวติของประชาชนในพื้นที่ 

ระดับ 

 

 

เรือนจํา 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

ระดับ 5 

 

 

10 

เรือนจํา 

 

5 

 

 

5 

 

 

0.5405 

 

 

0.5405 

 

 

 4.3  รอยละของขอรองเรียนการละเมิดของเจาหนาที่รัฐที่ 

       สามารถหาขอยุติได 

 4.4  รอยละของหมูบานที่ไดรับการพฒันาเสรมิสรางความ 

       เขมแข็งในการดูแลความปลอดภัยชุมชนของตนเอง 

       และผานเกณฑการประเมินของ ศอ.บต. 

   4.5  ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

         เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต 

รอยละ 

 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

10 

 

10 

 

 

10 

66 

 

80 

 

 

80 

70 

 

85 

 

 

85 

74 

 

90 

 

 

90 

78 

 

95 

 

 

95 

82 

 

100 

 

 

100 

81.25 

 

99.77 

 

 

ระดับ 5 

4.8125 

 

4.954 

 

 

5 

0.5203 

 

0.5356 

 

 

0.5405 

   5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 7 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0756 

 -  งานรับเรื่องราวรองทุกข รองเรยีนของศูนยดํารงธรรม 

    จังหวัดชายแดนภาคใต 

 -  การบริการขอมูลการสงเสริมกิจการฮัจญใน จชต. 

 -  การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับความเสียหายและผูไดรับ 

    ผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐอันสืบ  

    เน่ืองมาจากสถานการณความไมสงบใน จชต. 

          

   6. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 3 65 70 75 80 85 N/A 1 0.0324 

   มิติท่ี 2  มิติภายใน  22.5        1.1450 

   7.   ระดับความสําเรจ็ของการจัดทําตนทุนตอหนวย 

         ผลผลิต 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ5 5 0.2702 

   8.   รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ 

         ตามแผน 

รอยละ 2.5 85 87.50 90 92.50 95 100 5 0.1351 

   9.   รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 1 70 71 72 73 74 99.93 5 0.0545 

   10. รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 1.5 91 92 93 94 95 100 5 0.0810 

   11.  ระดับความสําเรจ็ของปริมาณผลผลิตทีท่ําไดจริง 

         เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตามเอกสาร 

         งบประมาณรายจาย 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.68 3.68 0.1989 

   12.  ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการ 

         ประหยัดพลังงานของสวนราชการ 

- - - - - - - - - - 

   13.  ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาสมรรถนะของ 

         บุคลากร 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2702 

   14.  ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาปรับปรงุสารสนเทศ           

   14.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสาํคัญตอความ 

          พึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ     

- - - - - - - - - - 

   14.2 จํานวนของขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของ 

          ระบบสารสนเทศ 

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5 5 0.1351 

   15.  ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาปรับปรงุวัฒนธรรม 

          องคการ 

- - - - - - - - - - 

            นํ้าหนักรวม 92.5           คาคะแนนท่ีได 4.1456 

 
 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ศอ.บต. 
www.sbpac.go.th 
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