






••  ประวัติศาสตรประวัติศาสตร                            
••  ศาสนาศาสนา

••  เชื้อชาติเชื้อชาติ
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เราคือคนเราคือคน  มลายูมลายู
เราเปนประชาชนชั้นสองของรัฐไทยเราเปนประชาชนชั้นสองของรัฐไทย
ความอยุติธรรมความอยุติธรรม  คือคือ  สิ่งที่เราไดรับจากรัฐไทยสิ่งที่เราไดรับจากรัฐไทย
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เชื้อชาติเชื้อชาติ





อัตราสวนการตายของมารดา           
จังหวัดที่มมีารดาตายสูงสุด 



อตัราตายปริกําเนิด(ตายกอนคลอด)ของทารก         
จังหวัดที่มกีารตายปริกําเนิด (ตายกอนคลอด) 

ของทารกสูงสุด 



อัตราการคลอดในสถานบรกิาร     
จังหวัดทีม่ีการคลอดในสถานบรกิาร
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อัตราการคลอดในสถานบรกิาร 

จ.นราธิวาสจ.สตูล โรคตาแดง 

จ.ปตตานีจ.สตูล โรคอุจจาระรวง 

โรคปอดบวม 

โรคติดตอ

จ.สงขลา จ.ยะลา 

ระบาดนอยที่สดุ ระบาดมากที่สดุ 

ปญหากลุมโรคติดตอ โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 



ปญหาเศรษฐกิจปญหาเศรษฐกิจ
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ปจจุบันการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจลดลงจากรอยละ 
6-7 เหลือรอยละ 1 หรอืแทบไมมีการลงทุนใหม ๆ



ปญหาดานการศึกษา 
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• ปญหาสถานศึกษาทีส่อนเฉพาะศาสนาอสิลาม ตามมาตรา 
15(2) ประมาณรอยละ 60 นร. มีพื้นฐานดานวิชาสามัญ
คอนขางต่าํ สงผลใหสอบเขาศึกษาตอระดับอดุมศกึษา
คอนขางต่าํดวย



ปญหาดานการศึกษา 
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 คะแนนเฉลี่ย ผลการสอบ O-NET
• ลําดับที่  1 กรุงเทพมหานครฯ 228.43
• ลําดับที่ 74 จ.นราธิวาส                     143.69
• ลําดับที่ 75 จ.ยะลา                            143.28
• ลําดับที่ 76 จ.ปตตานี                        139.73

*     O-NET (Ordinary National Testing ) : การสอบความรูรวบยอด
* A-NET (Basic National Testing ) : การสอบวัดความรูขั้นสูงของวิชาตางๆ 11 วิชาเฉพาะนักเรียน ม.6 ที่จะเขามหาวิทยาลัยของรัฐ



โครงสราง/ระบบ การบริหาร
ราชการ จชต.

ในปจจบุัน
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รัฐบาล

กระทรวง/กรม จังหวัดจังหวัด

กํากับ
ดูแล

ประสาน
งาน

ประสาน
งานสวนกลาง

รวมอํานาจ

สวนภูมิภาค

แบงอํานาจ

สวนทองถิ่น

กระจายอํานาจ

• หนวยงาน  
สวนกลาง 
ตั้งอยูใน  
พื้นที่

• จังหวัด
• อําเภอ
• ตําบล
• หมูบาน   

• อบจ.
• เทศบาล

• อบต.

ระบบปกติระบบปกติ  ใชเหมือนกันใชเหมือนกัน  ทั่วประเทศทั่วประเทศ
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รัฐบาล

กระทรวง กรม
(17,000+10,000)

สมช.

กอ.รมน.
(7,500)

กอ.รมน. ภาค 4

ศอ.บต.(การเมือง)
(1,500)

พตท.
(การทหาร)

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.

กลไกระบบปกติ
กลไกตาม
ระบบพเิศษ

(ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ4 อําเภอของสงขลา)

ระบบการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการ  จชตจชต..

ระบบการบริหารราชการ



รัฐบาล
นโยบายเสริมสรางสันติสุข จชต.

คําสั่ง นร 206/2549
ลว. 30 ต.ค. 49

สมช.

ยุทธศาสตรเสริมสรางสันติสุข  จชต.
กอ.รมน., กอ.รมน. ภาค 4

ศอ.บต.

จังหวัดชายแดนภาคใต
(นราธิวาส, ปตตานี,ยะลา,สตูล  และสงขลา  เฉพาะพื้นที่

อําเภอเทพา,สะบายอย ,นาทวี  และจะนะ)

ดานความมั่นคง

พตท.

กรอบแนวคิดในการจัดระบบความสัมพันธของการบริหาร
จัดการในจังหวัดชายแดนภาคใต

ดานการพัฒนา                         
งบกระทรวง ทบวง กรม

ดานการพัฒนา
งบ กอ.รมน.
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การบริหารงบประมาณ

ป 51
Agenda

งบกลาง กอ.รมน.
Function
งบกระทรวง 
ทบวง กรม

ความมัน่คง ปกติทั่วประเทศ
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การบริหารงบประมาณ

ป 51
Agenda

งบกลาง กอ.รมน.
Function
งบกระทรวง 
ทบวง กรม

Area
งบเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ

ความมัน่คง ปกติทั่วประเทศ พัฒนาพิเศษ

ป 52



นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่  จชตจชต..
((คําสั่งคําสั่ง  นรนร  ที่ที่  206/2549206/2549  ลวลว.. 3030  ตุลาคมตุลาคม  2549)2549)

  มีมี  44  ขอขอ  1212  แนวทางแนวทาง

1.1.  สันติวิธีสันติวิธี  สมานฉนัทสมานฉนัท

2.2.  เขาใจเขาใจ  เขาถึงเขาถึง  พัฒนาพัฒนา  ++  ปรัชญาเศรษฐกิจพองเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพองเพียง

3.3.  อํานวยความเปนธรรมอํานวยความเปนธรรม

4.4.  ใชกระบวนการมีสวนรวมใชกระบวนการมีสวนรวม
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1.1. สรางความเปนธรรมในสังคมสรางความเปนธรรมในสังคม
2.2. สรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3.3. ขจัดเงือ่นไขความแตกแยกขจัดเงือ่นไขความแตกแยก
4.4. สรางความเขาใจดานขอมูลขาวสารสรางความเขาใจดานขอมูลขาวสาร
5.5. สรางความเขาใจกลุมที่มีความคิดเห็นแตกตางสรางความเขาใจกลุมที่มีความคิดเห็นแตกตาง
6.6. สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรมสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรม

1212  แนวทางแนวทาง



7.7. พัฒนาคนและสังคมพัฒนาคนและสังคม
8.8. พัฒนาดานการศึกษาทุกระดับพัฒนาดานการศึกษาทุกระดับ
9.9. เสริมสรางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนเสริมสรางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
10.10. ใชงานมวลชนสัมพันธใชงานมวลชนสัมพันธ
11.11. เสริมสรางความสัมพันธและเขาใจอนัดกีับประเทศโลกมุสลิมเสริมสรางความสัมพันธและเขาใจอนัดกีับประเทศโลกมุสลิม
12.12. อบรมเจาหนาที่ภาครัฐอบรมเจาหนาที่ภาครัฐ
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การทํางานในรอบป 2550
ของ ศอ.บต. ในพื้นที่ จชต.
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แนวทางการทํางานในป 2551
ในพื้นที่ จชต.
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