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เครือข่ายสตรี [1]
เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
งานด้านวิชาการ
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
คนนอก, คนใน กระบวนการสันติภาพ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
กระบวนการสันติภาพ, การวิเคราะห์สถานการณ์
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
โครงการที่เป็นพื้นที่ถกเถียงของภาคประชาคม
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
เกี่ย วกับ กระบวนการสั นติภาพ, ข้ อมู ลสถิ ติเหตุก ารณ์, สนับ สนุ นการสื่ อสารในจังหวั ด
ชายแดนใต้
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
การสื่อสารต้องทางานหนัก และวางยุทธศาสตร์การทางานร่วมกันของเครือข่าย
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเท่าทันในข้อมูลมากที่สุด เพื่อสร้างภูมิต้านทานใน
กระบวนการสันติภาพ
11. ผู้ประสาน: อารีด้า สาเม๊าะ
12. ตาแหน่ง: ผู้ประสานงานเครือข่าย
13. ที่อยู่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 087-1240049
15. อีเมล์: tanjong2529@gmail.com
16. เว็บไซต์ : www.deepsouthwatch.org
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คาอธิบายเพิ่มเติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [2]
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่าย
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยาและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อสู่สันติภาพโดยใช้สื่อต่างๆ
7. วัตถุประสงค์:
เพือ่ ให้ผู้หญิงรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองและเพื่อความยุติธรรมในกลุ่มสตรี
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
การสร้างกระบวนการสันติภาพ โดยใช้สื่อต่างๆ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
เรื่ อ งของเวลา เนื่ อ งจากผู้ หญิ งมี ภ ารกิ จ ทางครอบครั ว เวลาจึ งเป็ น อุ ป สรรคบ้ างเป็ น
บางครั้ง
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีให้มากขึ้นกว่านี้ เพื่อสตรีจะได้พัฒนา
ศักยภาพของตัวเองมากขึ้น
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
13. ที่อยู่ติดต่อ: 3/14 ซ.ด้านภาษี ถ.ปากน้า ต.สะบ้ารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร: 085- 0814339
15. อีเมล์: phanyawadee@gmail.com
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิ่มเติม
17. พื้นที่การทางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิงและเยาวชน
19. ประเด็นการทางาน กระบวนการสร้างเพื่อสันติภาพ
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [3]
เครือข่ายบุคคลนางสุกัญญา บุญสนิท
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางสุกัญญา บุญสนิท (ผ.ญ.บ)
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผ.ญ.บ
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ทุกกลุ่ม (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
ทาท่อประปาในหมู่บ้าน, การประกวดหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง, กองทุนแม่บ้านของ
แผ่นดิน, สร้างบ้านให้กับคนพิการ
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อชาวบ้านมีความรัก ความสามัคคีกันในหมู่บ้าน
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
กิจกรรมงานวันเด็ก งานวันผู้สูงอายุ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ขาดปัจจัย ขาดแคลนวัสดุ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้สตรีเรามีความกล้าในการพูด กล้าคิด กล้าทาในสิ่งที่ดีๆ เพื่อผู้หญิงจะได้มีบทบาท
มากขึ้น
11. ผู้ประสาน:
นางสุกัญญา บุญสนิท
12. ตาแหน่ง:
ผ.ญ.บ
13. ที่อยู่ติดต่อ:
37 ม. 2 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
082- 2675844
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
-

~5~

คาอธิบายเพิ่มเติม
17. พื้นที่การทางาน ม. 2 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ส่งเสริมอาชีพ
19. ประเด็นการทางาน ช่วยเหลือให้เยาวชนได้มีงานทา เล่นกีฬา
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง กีฬาเยาวชน พาเยาวชนไปเข้าโครงการภาคฤดูร้อน
21. วัตถุประสงค์ อยากให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน กิจกรรมที่สนับสนุนคือ กีฬา อาชีพ
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน เยาวชนไม่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [4]
เครือข่ายผู้หญิงภาคประสาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายผู้หญิงภาคประสาสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่ายผู้หญิง
3. พื้นที่การทางาน:
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
ร่วมจัดรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้, ร่วมจัดจาหน่ายหนังสือเสียงจากผู้หญิง
ชายแดนใต้
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างสันติภาพสามจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงชายแดนใต้
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ผู้หญิงมีข้อจากัดมาก ทาให้การทางานเกิดความยอมรับน้อย
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
ประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ บทบาทผู้หญิงกับการเมือง
11. ผู้ประสาน:
อ.โซรยา จามจุรี
12. ตาแหน่ง: ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้
13. ที่อยู่ติดต่อ:
23 ถ.จะบังติกอ ต,จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
086- 9558638
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิ่มเติม
17. พื้นที่การทางาน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ
19. ประเด็นการทางาน เยียวยา, สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง อบรม, จัดรายการวิทยุชุมชนเสียงจากผู้กหญิงชายแดน
ใต้
21. วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงชายแดนใต้
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบ
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน ผู้หญิงมีข้อจากัดมาก ทาให้มีอุปสรรคในการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [5]
เครือข่ายกลุ่มสตรีกาปง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กลุ่มสตรีกาปง
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่าย
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
สร้างอาชีพ
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
ทาโครงการสมุดปกเล่ม, จัดจาหน่ายตามโรงเรียนที่จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
7. วัตถุประสงค์:
เพือ่ สร้างงาน สร้างรายได้กับกลุ่มผู้หญิงที่ออกทางานนอกบ้าน ที่ไม่ได้ดูแลลูก, ครอบครัว
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
สอนงาน จ้างงานทาที่บ้าน
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ผลิตสมุดปกเล่มไม่ทันกับความต้องการของโรงเรียน
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
ต้องหาอาชีพที่สามารถผลิตในท้องถิ่นใช้ในพื้นที่ สนองเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นผลผลิต
ที่ต้องใช้ได้จริง
11. ผู้ประสาน:
นางสาวสุณีย์ แวเด็ง
12. ตาแหน่ง: หัวหน้ากลุ่ม ผู้ประสานงาน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
240/1ม. 1 ถ.รามโกมุท อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
088- 5538300 / 087- 1001928
15. อีเมล์: erama2400@hotmail.com
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิ่มเติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ บาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์กับคนด้อยโอกาส เช่น
สถานเด็กกาพร้า คนชรา และเด็กในสถานพินิจ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [6]
เครือข่ายกลุ่มสตรีบางปู
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กลุ่มสตรีบางปู
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
องค์กร กลุ่ม
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
ให้ความรู้ด้านศาสนาทั่วๆไป
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
ทาโครงการกิจกรรมกับผู้สูงอายุ, ปัจจุบันทาโครงการพบปะมุสลิมะห์
7. วัตถุประสงค์:
- เพือ่ สตรีอยู่ในครรลองของอิสลาม
- เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสตรีด้วยกัน
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
ให้ความรู้พร้อมกับแจกจ่ายอาหาร
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
การขัดแย้ง ไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้มีการพบปะระหว่างกลุ่มสตรีให้มากขึ้น ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสาสนาแก่สตรี
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกให้เป็นเด็กดี
11. ผู้ประสาน:
แวฮามีด๊ะ นิเดร์หะ
12. ตาแหน่ง:
13. ที่อยู่ติดต่อ:
134 ม.3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089- 9765517
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิ่มเติม
17. พื้นที่การทางาน ตาบลบางปู อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิง, เยาวชน
19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [7]
เครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผู้ดาเนินรายการ
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง, เด็ก
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
สิทธิ์, การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- บทบาทสตรี เด็ก เยาวชน (เป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น)
- เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการร้องเรียน
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
มีองค์กรบางองค์กรไม่ให้ความร่วมมือ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้เปิดพื้นที่ชาวบ้านได้พูดคุยให้มากกว่านี้
11. ผู้ประสาน:
นางสาวซาลีฮะ อิงดิง
12. ตาแหน่ง: ธุรการ
13. ที่อยู่ติดต่อ:
152 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073- 334433 / 073- 334435
15. อีเมล์: ruamduai3@gmail.com
16. เว็บไซต์ : www.rdselatan.com
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) เด็ก เยาวชน สตรี
19. ประเด็นการทางาน การมีส่วนร่วมของประชาชน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [8]
เครือข่ายร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
นักจัดรายการ นินูรีชัน อูเซ็ง
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง, เด็ก
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
สิทธิ์
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
จัดรายการเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของสามีภรรยาในการดูแลลุกของครอบครัว
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้สามจังหวัดชายแดนใต้เกิดสันติภาพ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
ลงพื้นที่เข้าพบปะประชาชน
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
มีชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
ภาครัฐจะต้องให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้
เกิดสันติภาพ
11. ผู้ประสาน:
นางสาวซาลีฮะ อิงดิง
12. ตาแหน่ง: ธุรการ
13. ที่อยู่ติดต่อ:
152 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ,ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073- 334433 / 073- 334435
15. อีเมล์: ruamduai3@gmail.com
16. เว็บไซต์ : www.rdselatan.com
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิง เด็ก เยาวชน
19. ประเด็นการทางาน เกี่ยวกับสตรี เด็ก
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
บทบาทสตรี เด็ก เยาวชน
การลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อสันติภาพ
21. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการเข้าถึงภาครัฐ
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [9]
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ผู้หญิงภาคประชาสังคม
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่าย
3. พื้นที่การทางาน:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยา การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
เยียวยาและกระบวนการสร้างเพื่อสันติภาพโดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น การออกรายการเสียง
ผู้หญิงชายแดนใต้
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ผู้หญิงรู้ถึงสิทธิ์ของตนเองและเพื่อความยุติธรรมในกลุ่มสตรี
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
การสร้างกระบวนการสันติภาพโดยการใช้สื่อต่างๆ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
เรื่องของเวลา เนื่องจากผู้หญิงมีภารกิจในครอบครัว เวลาจึงเป็นอุปสรรค
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับบทบาทสตรีให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้ศักยภาพของตนเองมาก
ขึน้
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
13. ที่อยู่ติดต่อ:
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
080- 7150413
15. อีเมล์: porming_1136@hotmail.com
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [10]
เครือข่ายบุคคลนางกรวิภา ขวัญเพชร
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางกรวิภา ขวัญเพชร
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
3. พื้นที่การทางาน:
กศน.อาเภอเมืองปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้ขาดโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษา
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
การศึกษา / อาชีพ / สังคมชุมชน
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ส่งเสริมการศึกษา อาชีพ เพื่อมีงานทา
7. วัตถุประสงค์:
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
13. ที่อยู่ติดต่อ:
279/23 ม. 4 ถ.หนองกิจ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
088- 5856397
15. อีเมล์: kornwipall@hotmail.com
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [11]
เครือข่ายบุคคลนางวาลือเมาะ เงาะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางวาลือเมาะ เงาะ (กานัน) สังกัด กรมการปกครอง
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผู้นาท้องที่
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง เด็ก คนแก่ คนพิการ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
โครงการนาร้างของอาเภอมายอ (ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี) เพื่อพัฒนาเรื่องปากท้อง
ของชุมชนให้ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพชุมชนให้ดีขึ้น
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ชาวบ้านในตาบลสะกาไม่ต้องซื้อข้าวสารในการบริโภคในครัวเรือน
เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายข้าวสารที่ผลิตด้วยตนเอง
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
เกษตรอาเภอ,จังหวัด (ศอ.บต)
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
เครื่องจักรในการไถ่นาและรถเกี่ยวข้าวไม่มี ซึ่งต้องจ้างบุคคลอื่นมาไถ่ และค่าจ้างในแต่ละ
ครั้งสูงมาก
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
นางวาลือเมาะ เงาะ
12. ตาแหน่ง: กานัน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
14/1 ม. 2 ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
084- 8604781
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
~ 21 ~

คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 14/1 ม. 2 ต.สะกา อ.มายอ จ.ปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [12]
เครือข่ายบุคคลรอซีดะ ปูตะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
รอซีดะ ปูตะ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
กลุ่มอาชีพ
3. พื้นที่การทางาน:
จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
โครงการสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมทางการเงิน ผ่านธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านในพื้นที่
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในห้าจังหวัดภาคใต้
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
กลุ่มอาชีพที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
Bc Bank cordinater
12. ตาแหน่ง: Fo เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
13. ที่อยู่ติดต่อ:
65 ม.2 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
084- 9662886
15. อีเมล์: Rosee_nacu@hotmail.com
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน ตาบลบางปู ตาแกะอาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) บุคคลที่สนใจ
19. ประเด็นการทางาน เพือ่ กระชับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง สนองนโยบาย การติดตามหนี้สิน เพื่อบรรลุผล
21. วัตถุประสงค์ เพื่อการปล่อยสินเชื่อครั้งต่อไป
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน สร้างสภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [13]
เครือข่ายบุคคลรัตนา ดือเระซอ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
รัตนา ดือเระซอ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ทากระเป๋าผ้า สามวัฒนธรรม
3. พื้นที่การทางาน:
ต.บาราเฮาะ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
ทากระเป๋าผ้าสามวัฒนธรรม มีรูปแบบที่หลากหลายสามารถใช้ได้กับคนทุกวัย ออกแบบ
ด้วยตนเอง จาหน่ายให้กับ ศอ.บต. และหน่วยงานต่างๆที่ได้เชิญให้ไปจาหน่ายสินค้าตามสถานที่
สาคัญต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่ว่างงาน สามารถกระจายรายได้กับคนที่ด้อยโอกาส
ในการสร้างอาชีพ
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้คนที่มีอาชีพ สามารถยืนด้วยตนเอง และสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยตนเองได้
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
เมื่อได้กาไรจากการขายกระเป๋าสามวัฒนธรรมก็จะซื้อของให้เด็กกาพร้า หรือเด็กที่ด้อย
โอกาส
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ยังขาดทักษะการเย็บ ยังไม่ชานาญพอ ซึ่งต้องพัฒนาอีก
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้ส่งเสริมกลุ่มให้เข้มแข็งกว่านี้ และมีการพัฒนาด้านทักษะการเย็บ
11. ผู้ประสาน:
รัตนา ดือเระซอ
12. ตาแหน่ง: ประธานกลุ่ม
13. ที่อยู่ติดต่อ:
2/2 ม.8 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
087- 2993689 / 082- 7315963
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 2/2 ม.8 ต.บาราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน กลุ่มและเดีย่ ว
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง มีเครือข่ายช่วยเย็บ และจาหน่ายได้ มีออเดอร์ ไปขาย
กับ ศอ.บต.
21. วัตถุประสงค์ - อยากให้เป็นสินค้า 0TOP
- อยากให้กระจายรายได้สู่ชุมชน
- อยากให้สตรีรู้คุณค่าและเพิ่มศักยภาพ
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
อยากให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆดูแลกลุ่มสตรีอย่างจริงจังและชัดเจน เพื่อให้
กลุ่มสตรีมีรายได้ และมีอาชีพที่ยั่งยืน
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [14]
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชากูน่า
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เชากูน่า
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่าย
3. พื้นที่การทางาน:
จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยา สร้างอาชีพ
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- กลุ่มZauquna
- กลุ่มเด็กกาพร้า สามจังหวัดชายแดนใต้
- ภาคประชาสังคม
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อดูแลทางด้านอาชีพ และสภาพจิตใจ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
งบประมาณ และการตลาด
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
เสริมสร้างรายได้ สร้างศักยภาพผู้นาสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
11. ผู้ประสาน:
นางซีตีมาเรียม บินเยาะ
12. ตาแหน่ง: ที่ปรึกษากลุ่ม Zauquna
13. ที่อยู่ติดต่อ:
14/62 ม. 7 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089- 654 0405
15. อีเมล์: Zauquna@hotmail.com
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน ต.ตะลุโบ๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ผู้หญิง เยาวชน
19. ประเด็นการทางาน ประสานงาน เป็นที่ปรึกษา และดูแลกลุ่ม
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
- ส่งเสริมด้านอาชีพ
- ดูแลเยียวยา ด้านจิตใจ
- ดูแลเยาวชน ส่งต่อมูลนิธิ
21. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมให้สตรีมีงานทา มีรายได้ และมีกาลังใจที่ดี
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนบ้าง มี
กิจกรรมในกลุ่มและมีกองทุนที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
- สินค้าไม่ได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ มีข้อจากัดของการทางาน ต้องมีความร่วมมือความ
สามัคคี
- ผลิตสินค้าได้น้อย เพราะไม่มีเครื่องทุ่นแรง
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
- อยากให้ภาครัฐสนับสนุนด้านความรู้และงบประมาณจนประสบความสาเร็จ
- พัฒนากลุ่มสตรีอื่นๆให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกลุ่มสตรีประสบความสาเร็จแล้ว
การพัฒนาด้านอื่นๆก็จะเข้มแข็ง เช่น บทบาทสตรีก็จะเข้มแข็ง
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [15]
เครือข่ายบุคคลนางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
3. พื้นที่การทางาน:
5 จังหวัดชายแดนใต้
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
ทุกประเด็น
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
7. วัตถุประสงค์:
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับ เพราะความ
ละเอียดอ่อนและเรื่องของผู้หญิงจะได้รับความสนใจและดูแลมากขึ้น
11. ผู้ประสาน:
นางสาวเลขา เกลี้ยวเกลา
12. ตาแหน่ง: ผูส้ ื่อข่าว
13. ที่อยู่ติดต่อ:
36 ถ.กะลาพอ ซ.3 ต. จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089- 7247270
15. อีเมล์: leligor@yahool.com
16. เว็บไซต์ : www.isranews.org
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [16]
เครือข่ายสตรีชายแดนใต้
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายสตรีชายแดนใต้
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
สตรีด้านอาชีพ
3. พื้นที่การทางาน:
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
กลุ่มอาชีพ กลุ่มบริการ กฎหมาย และสื่อ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
ทุกเรื่องในการพัฒนาศักยภาพสตรี
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
ด้านอาชีพ บริการ สาธารณสุข กฎหมาย เครือข่าย ผู้หญิงชายแดนใต้ มียุทธศาสตร์ ดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพสตรี 2) อาชีพ 3) สือ่ 4) กฎหมาย
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างศักยภาพสตรี ให้สามารถเป็นผู้นาได้
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชน
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
อบรม, ศึกษาดูงาน, วิชาการ, การเรียนรู้ทุกด้าน
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
สถานการณ์ เวลา และงบประมาณ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รากหญ้า
จัดอบรมเรื่องสิทธิต่างๆในพื้นที่ชุมชน
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ชุมชน
เสนอให้สตรีมีส่วนร่วมและให้มีสตรีเจรจาสันติภาพ
11. ผู้ประสาน:
นางนฤมล สาและ
12. ตาแหน่ง: ผู้ประสานงาน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
146/1 ม.3 ต.แหลมโพธ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
081- 1926081
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15. อีเมล์: pungnunt@gmail.com
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน ต.แหลมโพธ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) เยาวชน
19. ประเด็นการทางาน การมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกฎหมาย วิชาการ
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง โครงการยุติธรรม (สิทธิประโยชน์ เยียวยา ศาสนา)
- โครงการวัฒนธรรม (วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน)
- โครงการเอดส์ (ยมท.ยะลาทาเรื่องเอดส์ ยาเสพติด
- โครงการผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้ (อาชีพ สื่อ พัฒนาศักยภาพ
21. วัตถุประสงค์ - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
- เพื่อป้องกันและสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้
- เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในการกล้าแสดงออก
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
อบรม วิชาการ ประสานงาน และสนับสนุนกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
เวลา สถานการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ความเข้าใจของชุมชน งบประมาณ
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
การมีส่วนร่วมในการเจรจาทุกครั้ง ต้องมีผู้หญิงเข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนด้วย
จัดเวทีพูดคุยให้มากขึ้น ทั้งสื่อ/พื้นที่รากหญ้า
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [17]
เครือข่ายบุคคลนางสาวสุรีณี เปาะนิ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางสาวสุรีณี เปาะนิ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผู้ประสานงาน
3. พื้นที่การทางาน:
ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้คนทั่วไป
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
กาลังดาเนินการ
7. วัตถุประสงค์:
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
นางสาวสุรีณี เปาะนิ
12. ตาแหน่ง: ผู้ประสานงาน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
152 ถ.ยะรัง ตาบลจะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
082- 8207451 / 073-334435
15. อีเมล์: pemudi1433@gmail.com
16. เว็บไซต์ : www.rdselatan.org
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [18]
เครือข่ายกลุ่ม Meedee Center
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กลุ่ม Meedee Center
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
จัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชน
3. พื้นที่การทางาน:
สามจังหวัดชายแดนใต้
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
เยาวชน
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
กิจกรรมสันติวิธี
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
จัดกิจกรรมละคร เพื่อคนพิการ
จัดกิจกรรมสันติวิธี ในพื้นที่โรงเรียนสามัญระดับมัธยมศึกษา คลุมทั้ง สามจังหวัด
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านภาษา และการแต่งกาย
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีความเข้าใจในกระบวนการสันติวิธี
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่ดี
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
การพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ สามจังหวัด ควรตระหนักส่งเสริมด้านการพัฒนาการศึกษา
ด้านประเพณีวัฒนธรรมให้เข้าใจกับบริบทพืน้ ที่
11. ผู้ประสาน:
นางสาวมัสตะห์ มะกุล
12. ตาแหน่ง: ผู้ประสานงาน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
5/1 ม. 1 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089- 8760800
15. อีเมล์: mastah-00@hotmail.com
16. เว็บไซต์ :
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [19]
เครือข่ายบุคคลนิฤมล พรหมเดชะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นิฤมล พรหมเดชะ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผู้นาชุมชน กลุ่มสตรี
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตดีขึ้น (เน้นโครงการของรัฐ)
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้กลุ่มได้พัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
อยากให้กองทุนมีบทบาทช่วยเหลือสตรีอย่างจริงจัง
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้มีการระดมความคิดของสตรีทางด้านการเมือง
มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสตรี
11. ผู้ประสาน:
นฤมล พรหมเดชะ
12. ตาแหน่ง: ประธานชุมชน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
3/87 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
087-5962525
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอ –
จังหวัด
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [20]
เครือข่ายบุคคลนางรุจิพร ณรงพิทัก์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางรุจิพร ณรงพิทัก์
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
กลุ่มสตรี
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
กลุ่มสตรีต่างๆ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพ อาสาสมัครหน่วยงานต่างๆ
กองทุนสวัสดิการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว (โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด)
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสามารถนาพากลุ่มได้เข้าถึงหน่วยงานต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติด และผ่านการฟื้นฟู
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
จัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกกองทุน
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ขาดงบประมาณสนับสนุน
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
นางรุจิพร ณรงพิทักษ์
12. ตาแหน่ง: ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13. ที่อยู่ติดต่อ:
191/70 ม. 6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
086- 2958336
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) กลุ่มอาชีพ
19. ประเด็นการทางาน สวัสดิการกับการออมทรัพย์
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง ปูพื้นคนพิการ / ผู้สูงอายุ ผู้ขาดโอกาส
21. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการร่วมมือ ร่วมใจ
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน สร้างสวัสดิการ เก็บเงินวันละ หนึ่งบาท เพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [21]
เครือข่ายบุคคลสุวรรณมณี นิมมานรัตน์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
สุวรรณมณี นิมมานรัตน์
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ทาหน้าที่ทุกอย่างให้ชาวบ้าน)
3. พื้นที่การทางาน:
จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ชาวบ้านทุกกลุ่มในหมู่บ้าน
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
ช่วยเหลือทุกอย่าง
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
โครงการของรัฐและของเอกชนหลายหน่วยงานที่ได้ประสานงานมา เช่น
ชุมชนศรัทธาตักวา,รัฐศาสตร์, มูลนิธิเอเชีย
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อต้องการให้ผู้นาสตรีมีศักยภาพ และมีความก้าวหน้าในชีวิต
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
กิจกรรมตามที่หน่วยงานได้จัดขึ้น
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ต้องการให้ชาวบ้านได้รับรู้ในสิ่งที่ทา แต่บางคนยังไม่ค่อยให้ความสนใจ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้สตรีมีประสิทธิภาพในด้านความเป็นผู้นาและต้องการให้มีการต่อยอดในโครงการที่
ทามาแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์
11. ผู้ประสาน:
สุวรรณมณี นิมมานรัตน์
12. ตาแหน่ง:
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
52/1 ม. 2 ต.ดอนรัก อ. หนองจิก จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
082-4398290
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 52/1 ม. 2 ต.ดอนรัก อ. หนองจิก จ.ปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) กลุ่มผู้หญิงที่ถูกทาร้ายและ
โดนทอดทิ้ง
19. ประเด็นการทางาน เพื่อให้ศักยภาพผู้หญิงได้ยืนด้วยตนเอง
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………

~ 43 ~

เครือข่ายสตรี [22]
เครือข่ายมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงฯ
3. พื้นที่การทางาน:
จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ประชาชนในพื้นที่
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
กระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- รับเรื่องร้องเรียนคดีความมั่นคง
- ให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคงฯ
- บรรยายกฎหมายให้ชาวบ้าน ผู้นาศาสนา และเยาวชน เป็นต้น
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ความช่วยเหลือคดีความมั่นคง
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
งบประมาณที่สนับสนุน
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ
11. ผู้ประสาน:
นางสาวมูอัลลีมะห์ สามะ
12. ตาแหน่ง:
อาสาสมัครผู้ช่วยทนายความจังหวัดปัตตานี
13. ที่อยู่ติดต่อ:
9 ถ.สันติสุข ต.จะบังติกอ อ. เมือง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
082-8268858
15. อีเมล์: mu-anspanpn@gmail.com
16. เว็บไซต์ : www.macmuslim.com
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [23]
เครือข่ายบุคคลนางรอปีอะ สาแม
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางรอปีอะ สาแม
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
บุคคล เครือข่าย
3. พื้นที่การทางาน:
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ทุกคนในหมู่บ้าน
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
สิทธิ์
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับโรคร้าย และการป้องกันโรคต่างๆ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
สนับสนุนให้ชาวบ้านได้รับการรักษาได้ทัน
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
อุปสรรคในการเดินทาง และการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
ประธาน อ.ส.ม, ประธานกลุ่มสตรีทาขนม, ประธานบทบาทสตรี
13. ที่อยู่ติดต่อ:
15/2 ม.3 ต.ควนโนรี อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
087-9681628
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [24]
เครือข่ายบุคคลนางชญาทิตย์ จิตหลัง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางชญาทิตย์ จิตหลัง
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
บุคคล
3. พื้นที่การทางาน:
จังหวัดปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ประชาชนรู้กฎหมายเบื้องต้น และสิทธิ์เบื้องต้น
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
งบประมาณในการจัดการ
ยานพาหนะในการเดินทาง
นโยบายของผู้บริหารต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
สนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้นาองค์กร เนื่องจากผู้หญิงมีความสามารถในการเข้า
พื้นที่ได้ดีกว่า
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
นักการยุติธรรม ชานาญการ
13. ที่อยู่ติดต่อ:
87 ม.2 ต.บ้านควน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
084- 2687789
15. อีเมล์: chayatid@thaimail.com
16. เว็บไซต์ :
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) ประชาชนทั่วไป
19. ประเด็นการทางาน ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [25]
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้คาปรึกษา
3. พื้นที่การทางาน:
สามจังหวัดชายแดนใต้
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ และครอบครัว
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
ให้คาปรึกษาและส่งต่อให้ได้รับการช่วยเหลือ
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจะลงไปเยี่ยมและให้กาลังใจ พร้อมบอกถึงสิทธิ์ที่เขาจะ
ได้รับ ถ้าเกิดการไม่เป็นธรรมก็จะพยายามติดต่อไปที่หน่วยงานหลักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบได้
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ชาวบ้านรู้สิทธิ์ของตนเอง และได้รับความยุติธรรม
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
อุปสรรคในการเดินทางและทุนในการสนับสนุนการเยียวยาเบื้องต้นของการลงพื้นที่
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
13. ที่อยู่ติดต่อ:
สานักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089- 6556942
15. อีเมล์: khamnueng2508@gmail.com
16. เว็บไซต์ :
~ 50 ~

คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน ลงเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [26]
เครือข่ายบุคคลนางสมปอง อัดอินโหม่ง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางสมปอง อัดอินโหม่ง
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
กลุ่มอาชีพ
3. พื้นที่การทางาน:
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง เด็ก คนแก่
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- โครงการฟื้นฟูการทานา การเกษตร, พืชเศรษฐกิจ
- ปลูกผักสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียง
- กลุ่มจัดสานไม้ไผ่
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อต้องการให้ชาวบ้านมีรายได้ ลดรายจ่าย
เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
มีความรู้ในการถ่ายทอด
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
อุปสรรคในการเดินทางและงบประมาณในการช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
นางสมปอง อัดอินโหม่ง
12. ตาแหน่ง:
ประธานกลุ่มสตรี
13. ที่อยู่ติดต่อ:
87 ม. 4 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
080- 13822889
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์ :
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาคารเอนกประสงค์ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) องค์กรกลุ่มอาชีพสตรี
19. ประเด็นการทางาน การสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ในชุมชน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง ทาอาชีพเกษตร เลี้ยงสัตว์
ปัจจุบัน ทาไร่นา, สวนผสม, งานหัตถกรรม, อาหารแปรรูป, จักสาน
21. วัตถุประสงค์ ต้องการให้เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับผู้หญิง เยาวชน และผู้สูงอายุ
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน ถ่ายทอดความรู้, นาออกจาหน่าย, หาวัสดุ และรับ
จาหน่ายทั่วไป
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน ขาดงบประมาณในการดาเนินงาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [27]
เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
3. พื้นที่การทางาน:
สามจังหวัดชายแดนใต้
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง และเด็ก
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
ทุกเรื่องในการพัฒนา ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- จัดรายการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจ สิทธิ์ และสันติภาพ
7. วัตถุประสงค์:
คุ้มครอง พิทักษ์สิทธ์ และให้ความช่วยเหลือ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
มูลนิธิเพื่อนหญิง
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
บทบาทผู้หญิงกับการแก้ปัญหายาเสพติด
บทบาทผู้หญิงกับการแก้ปัญหาเยาวชนด้อยโอกาส
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
13. ที่อยู่ติดต่อ:
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
15. อีเมล์: pusu.r@hotmail.com
16. เว็บไซต์ :
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..) 19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง 21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน 23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [28]
เครือข่ายบุคคลอันชิฌา แสงชัย
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
อันชิฌา แสงชัย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี/ ร้านหนังสือบูกู)
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
จัดเสวนา, เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร, ศึกษา, วิจัย
3. พื้นที่การทางาน:
อ.เมือง จ.ปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง ,LGBT, เยาวชน, นักศึกษา
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เพศวิถี, ความเสมอภาคทางเพศ
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- จัดเสวนา, ภาพยนตร์เสวนาและเขียนบทความ, ทางานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิทางเพศ, เพศ
วิถ,ี ความเสมอภาคทางเพศ
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ
เพือ่ หนุนเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบัติ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
การจัดเสวนาในร้านหนังสือ, ภาพยนตร์เสวนา, เขียนบทความ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
เหตุการณ์ความไม่สงบ ความรุนแรง เรื่องเพศเป็นประเด็ นที่อ่อนไหว และต้องให้ความ
ระมัดระวังในการสื่อสาร เก็บข้อมูลและแก้ปัญหา
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
นักกิจกรรมผู้หญิงที่ทางานในประเด็นผู้หญิงในพื้นที่ชายแดนใต้ ยังต้องการสนับสนุนเรื่อง
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องเพศวิถี (Sex quality) “อัตลักษณ์ทางเพศ ความเป็นธรรมทาง
เพศ สิทธิทางเพศ” ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิงในพื้นที่
11. ผู้ประสาน:
อันชิฌา แสงชัย
12. ตาแหน่ง:
นักวิชาการ, นักกิจกรรมเพื่อสังคม
13. ที่อยู่ติดต่อ:
2/3 ร้านหนังสือบูกู ถ.สามัคคีสายข ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
086- 6926683
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15. อีเมล์: antichaa@gmail.com
16. เว็บไซต์: www.facebook.com/bukupattani
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป
19. ประเด็นการทางาน สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม สันติภาพ ศิลปวัฒนธรรม
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
โครงการจัดวงสนทนา ปรัชญาในร้านหนังสือ เทศกาลสิทธิมนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม เสวนา
วรรณกรรม การเมือง การจัด workshop เรื่องการทา วารสารให้กลุ่มนักศึกษาอิสระ
21. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมประเด็นเพศ ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
สื่อสังคมออนไลน์ สื่อมวลชน เครือข่ายนักวิชาการและนักคิดนักเขียน องค์กรภาคประชา
สังคมในพื้นที่และนอกพื้นที่ เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระ
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
พื้นที่ที่เสี่ยงภัย, พื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางความคิดสูงทางานเรื่องศิลปวัฒนธรรมหรือความ
เป็นธรรมทางสังคมค่อนข้างยาก รวมทั้งการสื่อสารเรื่องเพศค่อนข้างยากในพื้นที่ของชาวมุสลิม
หรือประชาชนที่มีแนวคิดเชิงจารีตว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องปกปิด
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
นักกิจกรรมในหรือนอกพื้นที่ ควรมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น นักกิจกรรมในพื้นทีไ่ ด้
เรียนรู้วิธีการทางานจากพื้นที่อื่น กลุ่มอื่นๆ มีการสนับสนุนด้านเงินทุนและองค์ความรู้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่อง gender
การ
โดยอิงกับมุมมอง ท่าที และ
จุดยืนที่มีความเข้าใจต่อประเด็นความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [29]
เครือข่ายบุคคลนางสิริพร ทองจินดา
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
นางสิริพร ทองจินดา
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
กองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด
3. พื้นที่การทางาน:
จังหวัดนราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
สตรีในจังหวัดนราธิวาส
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
การเข้าถึงกองทุน
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- โครงการสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพสตรี
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ ต่อยอดอาชีพและพัฒนาศักยภาพของสตรี
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล/จังหวัด
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
สตรียังไม่มีความรู้เรื่อง เงินกองทุน
สตรียังไม่เข้าใจการนาเงินกองทุนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
เปิดใจ, ยอมรับ, ต้องยอมแพ้เป็น, ต้องเป็นผู้พงึ่ ที่ด,ี ต้องตัดความได้, ต้องลดชิงดีชิงเด่น,
ต้องลดอิจฉาตาร้อน
11. ผู้ประสาน:
นางสิริพร ทองจินดา
12. ตาแหน่ง:
รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส
13. ที่อยู่ติดต่อ:
35/1 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089- 5980969/ 073-513791
15. อีเมล์: pa_teab@hatmail.com
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
กลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาส
19. ประเด็นการทางาน ส่งเสริมอาชีพ, ต่อยอดอาชีพ
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว
21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [30]
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผลิตสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ (มีสมาชิก 20 คน)
3. พื้นที่การทางาน:
บ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
-โครงการที่ผ่านมามีการผลิต น้ามันมะพร้าว, น้ามันถั่ว นมกะทิ, แชมพู, สบู่เปลือกมังคุด,
ชุดข้าวยา
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และมีงานทา
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
ปัจจัยกิจกรรมมีการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
กลุ่มเราทางานมาโดยตลอด แต่มีอุปสรรคเรื่องการตลาด ไม่มีหน่วยงานใดที่คอยเสริมด้าน
การตลาด
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้สังคมปัจจุบันยอมรับบทบาทสตรี ว่าสตรีมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายในทุก
ๆ ด้าน
11. ผู้ประสาน:
นางเจะปูรอ บินหะมะ
12. ตาแหน่ง:
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะพร้าวบ้านทอนอามาน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
333/1 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
084- 3972713
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์:
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน บ้านทอนอามานอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
ผู้หญิง
19. ประเด็นการทางาน สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางสังคม สันติภาพ ศิลปวัฒนธรรม
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
โครงการที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก นายก อบต.ตาบลโคกเคียง อุตสาหกรรม และ
หน่วยงานของภาครัฐ
21. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และมีงานทา
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
กลยุทธ์ ปัจจัย กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอด
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
ด้านการตลาด ไม่มีตลาดที่แน่นอน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกลุ่มสตรี ให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้กลุ่มสตรีประสบ
ความสาเร็จในกิจกรรมที่ทาอยู่
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [31]
เครือข่ายกลุ่มผลิตชาเจ๊ะเหม (กลุ่มอาชีพ)
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กลุ่มผลิตชาเจ๊ะเหม (กลุ่มอาชีพ)
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
กลุ่มสตรี
3. พื้นที่การทางาน:
อ.แว้ง จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
กลุ่มสตรี
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
กระบวนการผลิตชาเขียว
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- ผลิตชาเจ๊ะเหม, ทาขนมโดนัท, ปุยฝ้าย, ข้าวยาชาเขียว
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อสร้างอาชีพ, ฟื้นฟูชาเจ๊ะเหมที่มีอยู่ดั่งเดิม
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ขาดเครื่องตะแกรงอบพลังแสงอาทิตย์ (อบชา)
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
ติดตามการอบรมอย่างต่อเนื่อง และประชุมร่วมกันระหว่างเครือข่าย
11. ผู้ประสาน:
นางหัสนี เด่นดารา
12. ตาแหน่ง:
ประธานกลุ่ม
13. ที่อยู่ติดต่อ:
117 ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089- 5995608
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน 99/12 ม. 3 อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
กลุ่มสตรี
19. ประเด็นการทางาน ผลิตชาเจ๊ะเหม
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
เพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเสริมสร้างด้วยการทาขนม
โดนัท และข้าวยาชาเขียว
21. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
อบรมกระบวนการผลิตชาให้กับสมาชิก
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
ขาดวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตะแกรงในการอบพลังแสงอาทิตย์
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
ติดตามการอบรมอย่างต่อเนื่อง และประชุมร่วมกันระหว่างเครือข่าย
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [32]
เครือข่ายกลุ่มสตรีทาขนมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กลุ่มสตรีทาขนมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
จัดทาขนมเป็นกลุ่ม
3. พื้นที่การทางาน:
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยา, สิทธิ, เสริมสร้างอาชีพ
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- ระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่ม และจากหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย เกษตรอาเภอ
ตากใบ, องค์การบริหารส่วนตาบลเตยสะท้องและ LDI เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและรายได้ให้แก่สมาชิก
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
การอบรมทักษะทาขนม
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
การตรงต่อเป็นเวลา และการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
- สร้างวิธีคิดเพื่อให้เกิดกิจกรรมการทางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
- การจ้างงานให้แก่กลุ่มสตรีในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง
- ยกระดับศักยภาพของกลุ่มสตรีอย่างมีคุณภาพ
11. ผู้ประสาน:
12. ตาแหน่ง:
13. ที่อยู่ติดต่อ:
72 ม.2 ต.เตยสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
~ 65 ~

15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์:

-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน บ้านโต๊ะเวาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
กลุ่มสตรีทาขนม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
19. ประเด็นการทางาน เสริมสร้างอาชีพ
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
ระดมเงินทุนจากสมาชิกในกลุ่ม และจากหน่วยงานประกอบด้วย เกษตรอาเภอตากใบ,
องค์การบริหารส่วนตาบลเตยสะท้องและ LDI เพื่อซื้อวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ
21. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างอาชีพในชุมชนและรายได้ให้แก่สมาชิก
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………

~ 67 ~

เครือข่ายสตรี [33]
เครือข่ายชมรมมุสลีมะห์นราธิวาส
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ชมรมมุสลิมะห์นราธิวาส
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ชมรม (ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาทั่วๆ ไป)
3. พื้นที่การทางาน:
อ.เมือง จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง, เยาวชน, เด็ก, นักศึกษา, คนแก่
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- การศึกษา อาชีพ การพัฒนาคน
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้ทุกคนมีความรัก ความอดทน และให้มีความรู้ในด้านศาสนาต่อไป
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
องค์กร, ส่วนตัว, กลุ่มสตรีแม่บ้าน
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ปัญหาในด้านงบประมาณ ความรู้และสื่อในการสอน
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
-อยากให้กลุ่มสตรีมีความอดทน
-อยากให้สตรีเรียนรู้การทางาน การดูแลครอบครัว
-อยากให้สตรีรู้จักขอบเขตของตน เช่น ระหว่าง ผู้ชาย – ผู้นา -ผู้ตาม
11. ผู้ประสาน:
นางสาวฮัสลินดา ดาโอ๊ะ
12. ตาแหน่ง:
ประธานองค์กรชุมรมมุสลิมะห์นราธิวาส , ครูตาดีกา
13. ที่อยู่ติดต่อ:
34 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
089-2956661
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
เด็ก
19. ประเด็นการทางาน ทุกประเด็นที่มีปัญหา
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
การศึกษา อบรม พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม
21. วัตถุประสงค์
เพื่อ.ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ สามารถอยู่ได้โดยไม่ถูกหลอก
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
งบประมาณ
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [34]
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการเทศบาลตาบลยี่งอ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
กองทุนสวัสดิการเทศบาลตาบลยี่งอ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
3. พื้นที่การทางาน:
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
เด็ก, ผู้หญิง,ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ/ด้อยโอกาส
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- การรวมกลุ่มของในชุมชนทากองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อออม วันละ 1 บาท เพื่อทา
สวัสดิการชุมชน มีการจ่ายสวัสดิการเรื่อง เด็กแรกเกิด เจ็บป่วย เสียชีวิต พิการ/ด้อยโอกาส
การศึกษา ประเพณี และพัฒนาอาชีพ
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ของคนในชุมชน และรวมกลุ่มสร้างอาชีพกับสมาชิกที่
สนใจ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ความเข้าใจ การสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับรัฐ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
การแกนนาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น (แกนนาเดิมมีงานมาก ทางานหลายอย่าง)
อบรมสร้างความเข้าใจ เสริมความรู้ความสามารถ
11. ผู้ประสาน:
นางวรรรมณี มาบู
12. ตาแหน่ง:
ประธานกองทุน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
4/6 ม. 1 ตาบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
081-6791784
15. อีเมล์: soraya_ict@hotmail.com
16. เว็บไซต์:
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
19. ประเด็นการทางาน สวัสดิการกองทุน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [35]
เครือข่ายภาคประชาสังคม
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ภาคประชาสังคม
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ผู้หญิง
3. พื้นที่การทางาน:
จ.ปัตตานี
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิงผูไ้ ด้รับผลกระทบ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
สิทธิมนุษยชน
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- ให้ความรู้ และได้ช่วยแก้ปัญหา เพื่อนาเสนอให้ความยุติธรรม
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
ให้มีเครือข่ายมากๆ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
ให้มีการอบรมมากขึ้นในจังหวัดนราธิวาส
11. ผู้ประสาน:
คุณแยน๊ะ สะแลแม
12. ตาแหน่ง:
ภาคประชาสังคม
13. ที่อยู่ติดต่อ:
22 ม. 1 ตาบลไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
082-2637947
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
ภาครัฐ
19. ประเด็นการทางาน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
ช่วยเหลือและเยียวยา
21. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
ให้มีการอบรมให้ความรู้ จากสถานการณ์ในพื้นที่ มากกว่านี้
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [36]
เครือข่ายศวชต.มนร.
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ศวชต.มนร.)
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ
3. พื้นที่การทางาน:
13 อาเภอในจังหวัดนราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้ได้รับผลกระทบ
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบ
- ส่งเสริมอาชีพ
- สร้างเครือข่ายแกนนาด้านการเยียวยาได้แก่ นักศึกษา ครู อสม.
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เพื่อสร้างเครือข่ายเยียวยาที่ครอบคลุมและทั่วถึง
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
สร้างความร่วมมือช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม กาย จิต และจิตวิญญาณ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ขาดความปลอดภัยในพื้นที่
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้สตรี สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
11. ผู้ประสาน:
นางสาวฟาร่าท์ นิบือซา
12. ตาแหน่ง:
หัวหน้า ศวชต. มนร.
13. ที่อยู่ติดต่อ:
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
085-6544561, 073-5114561
15. อีเมล์: fara_dsccpnu@hotmail.com
16. เว็บไซต์:
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [37]
เครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนปาตานี (Wanita fatani)
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนปาตานี (Wanita fatani)
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่ายองค์กร
3. พื้นที่การทางาน:
เครือข่าย 4 จังหวัดชายแดนใต้
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยาทางด้านจิตใจ
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ คดีความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้กาลังใจใน
การดารงชีวิต
- ประสานงานองค์กรด้านการช่วยเหลือเยียวยา และจัดตั้งกลุ่มผู้หญิงเพื่อการเข้าใจถึง
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อเยียวยาด้านจิตใจ
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
การให้กาลังใจ
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ข้อจากัดของเวลา
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น
การจัดเวทีให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้หญิง
11. ผู้ประสาน:
นางสาวรุสนี แมเลาะ
12. ตาแหน่ง:
ผู้ประสานงานจังหวัดนราธิวาส
13. ที่อยู่ติดต่อ:
162/3 ม. 7 ตาบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
080-8712059
15. อีเมล์: n_ihzan 123@hotmail.com
16. เว็บไซต์:
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรี [38]
เครือข่ายกลุ่มอานาซีด ตากใบ จ.นราธิวาส
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายกลุ่มอานาซีด ตากใบ จ.นราธิวาส
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
องค์กร
3. พื้นที่การทางาน:
จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
เด็ก
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- จัดประกวดอานาซีดในรุ่นต่างๆ เด็ก, เยาวชน และผู้ใหญ่
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี และฟื้นฟูวัฒนธรรม
ท้องถิ่น พร้อมกับโชว์ ความสามารถของเด็ก
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
การให้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
งบประมาณ
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
อยากให้เด็กและเยาวชน สนใจวัฒนธรรม(อานาซีด) ของเรา
11. ผู้ประสาน:
นางรอฮีหม๊ะ สาเม๊าะ
12. ตาแหน่ง:
ครูสอนตาดีกา
13. ที่อยู่ติดต่อ:
26/1 ม. 1 ตาบลไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
084-5885122
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………

~ 79 ~

เครือข่ายสตรี [39]
เครือข่ายศูนย์ยุตธิ รรมชุมชน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่ายยุติธรรม
3. พื้นที่การทางาน:
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
4. กลุ่มเป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ทุกคนในพื้นที,่
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
-โครงการเสวนา เวทีกฎหมายชาวบ้าน เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อติดตามผู้กระทาผิด รับเรื่องร้องทุกข์ ปรึกษาเรื่องกฎหมาย
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
ความรู้เรื่องกฎหมาย
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ
มีความเสี่ยงในการลงพื้นที่
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
11. ผู้ประสาน:
นางสาวฟาราห์ เจะมะ
12. ตาแหน่ง:
เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
13. ที่อยู่ติดต่อ:
239/2 ม. 7 ตาบลเจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
082-2652707
15. อีเมล์: farah.chemat@gmail.com
16. เว็บไซต์:
-
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………

~ 81 ~

เครือข่ายสตรี [40]
เครือข่ายสตรีสานสัมพันธ์สู่สันติสุข (ชอชิกข์)
เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล:
เครือข่ายสตรีสานสัมพันธ์สู่สันติสุข (ชอชิกซ์) เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวง
สันติภาพ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน: (บุคคล/องค์กร/เครือข่าย)
เครือข่าย
3. พื้นที่การทางาน:
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
4. กลุม่ เป้าหมาย (ผู้หญิง, เด็ก, คนแก่)
ผู้หญิง
5. ประเด็นการทางาน (เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม)
เยียวยา, สิทธิ,์ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6. โครงการที่ผ่านมา / ปัจจุบัน อะไรบ้าง: พร้อมรายละเอียดพอสังเขป
- ทาด้านเยียวยาในเหตุการณ์ตากใบ โดยได้งบสนับสนุนจาก พอช. จานวน หนึ่งล้านบาท
เพื่อมาช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เกิดรายได้ในครอบครัว (รายละสองหมื่น
บาท)
-ปัจจุบันทาโครงการผู้หญิงยุติความรุนแรง และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ทาในด้าน
สวัสดิการชุมชน โดยให้ชาวบ้าน ออมวันละ หนึ่งบาท
7. วัตถุประสงค์:
เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ได้รับผลกระทบทุกคนให้มีงานมีอาชีพ และมีบ้านอยู่
8. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน:
9. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน:
ความปลอดภัยในการลงพื้นที่ และข้อจากัดในการให้ข้อมูลของชุมชน
10. ข้อเสนอแนะ: (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ)
11. ผู้ประสาน:
นางณัฐกานต์ เต๊ะละ
12. ตาแหน่ง:
ประธานชอชิกข์
13. ที่อยู่ติดต่อ:
54/1 ม. 6 ตาบลเจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
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14. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
15. อีเมล์:
16. เว็บไซต์:
-

089-9774314
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คาอธิบายเพิม่ เติม
17. พื้นที่การทางาน
18. กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินงานขององค์กร (ผู้หญิง / เยาวชน………..)
19. ประเด็นการทางาน
20. โครงการที่ผ่านมา /ปัจจุบัน อะไรบ้าง
21. วัตถุประสงค์
22. กลยุทธ์ /ปัจจัย / กิจกรรม ที่สนับสนุน
23. อุปสรรค / ข้อจากัดของการทางาน
24. ข้อเสนอแนะ (ประเด็นที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนา / บทบาทผู้หญิง / อื่นๆ
……………………………………………………………
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [41]
เครือข่ายบุคคลนางสุชาดา พันธ์นรา
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสุชาดา พันธ์นรา
2. ตาแหน่ง: นายกเทศมนตรี เมืองสุไหงโก-ลก
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-611004, 081-6983001
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [42]
เครือข่ายบุคคลนางชูติมา เพ็ชร์รัตน์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางชูติมา เพ็ชร์รัตน์
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลปาเสมัส
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-646542, 081-7668671
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [43]
เครือข่ายบุคคลนางสาวสุดสาย แดงดี
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวสุดสาย แดงดี
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.มูโนะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-621022, 081-9570408
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [44]
เครือข่ายบุคคลนางไพจิต ศรีทอง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางไพจิต ศรีทอง
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลบาเจาะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-599044, 089-8776227
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [45]
เครือข่ายบุคคลนางซียะ หนูภิรมย์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางซียะ หนูภิรมย์
2. ตาแหน่ง: นายก อบต.มาโมง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-551623, 081-2759553
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [46]
เครือข่ายบุคคลนางนารีรัตน์ ลาเตะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางชูติมา เพ็ชร์รัตน์
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.สามัคคี
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-571861, 083-3983873
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [47]
เครือข่ายบุคคลนางสุธินี สุวรรณ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสุธินี สุวรรณ
2. ตาแหน่ง: ท้องถิ่นอาเภอเจาะไอร้อง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-544189, 081-8304070
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [48]
เครือข่ายบุคคลนางวิไล สุวรรณธนู
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางวิไล สุวรรณธนู
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.มะรือโบออก
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-530930, 081-0332602
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [49]
เครือข่ายบุคคลนางเตือนจิตต์ ไพจิตร
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางเตือนจิตต์ ไพจิตร
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ผดุงมาตร
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-551715, 081-9696354
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [50]
เครือข่ายบุคคลนางนรานารี สันติราพงต์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางนรานารี สันติราพงต์
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.เอราวัณ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-538532, 087-2888432
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [51]
เครือข่ายบุคคลนางจาปา นิลวงศ์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางจาปา นิลวงศ์
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลบูเก๊ะตา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-586111, 081-4780166
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [52]
เครือข่ายบุคคลนางสาววรรณี แวดือเร๊ะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาววรรณี แวดือเร๊ะ
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.เฉลิม
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-511714, 089-7385993
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [53]
เครือข่ายบุคคลนางอรสา เงินมาก
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางอรสา เงินมาก
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ตันหยงลิมอ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-670052, 089-4641356
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [54]
เครือข่ายบุคคลนางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางกันยา ชัยโรจน์สัมพันธ์
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.จอเบาะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-515396, 087-2901112
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [55]
เครือข่ายบุคคลนางสมศรี จิตเชาวนะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสมศรี จิตเชาวนะ
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ลุโบะบือชา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-551670, 084-0676920
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [56]
เครือข่ายบุคคลนางสาววัชรินทร์ หวนทอง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาววัชรินทร์ หวนทอง
2. ตาแหน่ง: หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-642640, 080-7139707
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 92 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [57]
เครือข่ายบุคคลนางสาวละม่อม พรหมปลอด
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวละม่อม พรหมปลอด
2. ตาแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-642640, 081-8303878
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [58]
เครือข่ายบุคคลนางสาวอารีย์ สบายยิ่ง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวอารีย์ สบายยิ่ง
2. ตาแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-642644, 081-8303874
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 93 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [59]
เครือข่ายบุคคลนางสุริยา สัจจาพันธุ์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสุริยา สัจจาพันธุ์
2. ตาแหน่ง: หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-222786, 089-4677455
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [60]
เครือข่ายบุคคลนางเพ็ญศรี รามสินธุ์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางเพ็ญศรี รามสินธุ์
2. ตาแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-203764, 081-8303229
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 94 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [61]
เครือข่ายบุคคลนางวัชรี ชูเลิศ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางวัชรี ชูเลิศ
2. ตาแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนราธิวาส
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-203746, 081-8303249
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [62]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลท่าสาป
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-270084, 086-294-9084
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 95 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [63]
เครือข่ายบุคคลนางสาวชนิดา บุญญะรัตนะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวชนิดา บุญญะรัตนะ
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.หน้าถ้า
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-253219, 081-5961366
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [64]
เครือข่ายบุคคลนางทิพยมาศ ลิ้มสุชาติ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางทิพยมาศ ลิ้มสุชาติ
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ลิดล
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073252825, 081-5996307
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 96 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [65]
เครือข่ายบุคคลนางวิไล จันทรัตนะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางวิไล จันทรัตนะ
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ตาเซะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-229016, 081-7384068
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [66]
เครือข่ายบุคคลนางดวงดาว สุขจิตเกษม
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางดวงดาว สุขจิตเกษม
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.พร่อน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-252599, 081-5980754
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 97 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [67]
เครือข่ายบุคคลนางเอกจิตรา เมืองสง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางเอกจิตรา เมืองสง
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-642640, 081-8303878
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [68]
เครือข่ายบุคคลนางสาวมณฑา นวลเสน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวมณฑา นวลเสน
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ถ้าทะลุ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-261077, 089-6643944
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 98 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [69]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนลพรรณ ขวัญซ้าย
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนลพรรณ ขวัญซ้าย
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ธารโต
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-297117, 081-9633046
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [70]
เครือข่ายบุคคลนางสาวสุวรรณี ตั้งสิริวรกุล
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวสุวรรณี ตั้งสิริวรกุล
2. ตาแหน่ง: นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลคอกช้าง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอธารโต จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-280137, 086-9584027
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [71]
เครือข่ายบุคคลนางสมจิต ใจดารงค์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสมจิต ใจดารงค์
2. ตาแหน่ง: ท้องถิ่นอาเภอรามัน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-295606, 081-8303374
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [72]
เครือข่ายบุคคลนางณัฐวดี สิงห์ลอ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางณัฐวดี สิงห์ลอ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.กายูบอเกาะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-254353, 089-2982338
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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เครือข่ายสตรีอื่นๆ [73]
เครือข่ายบุคคลนางพรรณนิภา สิงห์สุวรรณ์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางพรรณนิภา สิงห์สุวรรณ์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.กอตอตือร๊ะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-370464, 081-0987257
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [74]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนนท์นราพร เพชรมณี
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนนท์นราพร เพชรมณี
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.เนินงาม
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-202576, 084-7154812
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 101 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [75]
เครือข่ายบุคคลนางปฐมรัตน์ เพียรมาก
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางปฐมรัตน์ เพียรมาก
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.วังพญา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-202518, 081-2753174
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [76]
เครือข่ายบุคคลนางสาววรรณา รอมะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาววรรณา รอมะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.สะเอะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-238226, 086-2942054
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 102 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [77]
เครือข่ายบุคคลนางอารียา มามะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางอารียา มามะ
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลยะหา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-291171, 085-7873393
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [78]
เครือข่ายบุคคลนางดารินา สะมะแอ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางดารินา สะมะแอ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ละแอ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-291344, 080-7135811
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 103 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [79]
เครือข่ายบุคคลนางสาวจารุวรรณ คงทน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวจารุวรรร คงทน
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ยะหา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-291434, 081-6989664
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [80]
เครือข่ายบุคคลนางสตีวรรณ แอเสาะหะมะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสตีวรรณ แอเสาะหะมะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.กาตอง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-239263, 086-2939279
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 104 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [81]
เครือข่ายบุคคลนางสาวรัตนาพร เทพษร
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวรัตนาพร เทพษร
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ตาชี
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-271105, 086-2921403
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [82]
เครือข่ายบุคคลนางปัทมา อิสเฮาะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางปัทมา อิสเฮาะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ยะรม
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-231256, 082-8342540
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 105 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [83]
เครือข่ายบุคคลนางพจนารถ แก้วเพชร
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางพจนารถ แก้วเพชร
2. ตาแหน่ง: หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
085-0791873
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [84]
เครือข่ายบุคคลนางเกสร ทนงาน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางเกสร ทนงาน
2. ตาแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
081-8300671
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 106 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [85]
เครือข่ายบุคคลนางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบจ.ปัตตานี
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-349990, 081-9598222
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [86]
เครือข่ายบุคคลนางอุไร บุณยาดิศัย
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางอุไร บุณยาดิศัย
2. ตาแหน่ง: ท้องถิ่นอาเภอเมืองปัตตานี
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-350367, 081-8301543
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 107 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [87]
เครือข่ายบุคคลนางรอฮีหมะ เหฮะดุหวี
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางรอฮีหมะ เหฮะดุหวี
2. ตาแหน่ง: นายก อบต. บาราเฮาะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-334520, 086-2892987
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [88]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนริศรา แดสามัญ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนริศรา แดสามัญ
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลยะรัง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-439497, 089-4798430
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 108 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [89]
เครือข่ายบุคคลนางสาวยามีละห์ เจะเตะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวยามีละห์ เจะเตะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. ประจัน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-421302, 086-2850249
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [90]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนิตยา หลีหมัน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนิตยา หลีหมัน
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. ระแว้ง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-352215, 086-2957337
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 109 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [91]
เครือข่ายบุคคลนางสาววิมล เจ๊ะอุบง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาววิมล เจ๊ะอุบง
2. ตาแหน่ง: นายก อบต.สะดาวา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-461726, 080-8626611
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [92]
เครือข่ายบุคคลนางสาวรอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวรอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.สะดาวา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-461726, 080-8626556
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 110 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [93]
เครือข่ายบุคคลนางสาวสุภัคชญา จันทร์ประภา
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวสุภัคชญา จันทร์ประภา
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. สะนอ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-439275, 081-3689400
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [94]
เครือข่ายบุคคลนางซัยนุง ยะโกะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางซัยนุง ยะโกะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. สะกา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-351448, 086-2846031
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 111 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [95]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนัสรีญา สาแลแว
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนัสรีญา สาแลแว
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. ถนน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-497216, 081-0972094
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [96]
เครือข่ายบุคคลนางสาวฮุสนี สะแม
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวฮุสนี สะแม
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. กระหวะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-329124, 084-6324827
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 112 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [97]
เครือข่ายบุคคลนางบุษบา แวหะมะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางบุษบา แวหะมะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. กระเสาะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-329153, 082-8263194
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [98]
เครือข่ายบุคคลนางวิไล สังข์วิชัย
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางวิไล สังข์วิชัย
2. ตาแหน่ง: นายก อบต.แม่ลาน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-356341, 089-8770344
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 113 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [99]
เครือข่ายบุคคลนางปาวีรัตน์ ศิริพธิ าวัฒน์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางปาวีรัตน์ ศิริพิธาวัฒน์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. แม่ลาน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-355341, 087-2942350
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [100]
เครือข่ายบุคคลนางภูยีหย๊ะ กะจิ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางภูยีหย๊ะ กะจิ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. ป่าไร่
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-356340, 081-9593581
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 114 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [101]
เครือข่ายบุคคลนางสาวอรัญญา หนูแก้ว
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวอรัญญา หนูแก้ว
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. ตะโละไกรทอง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-481212, 081-7489874
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [102]
เครือข่ายบุคคลนางเต็มดวง วงศา
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางเต็มดวง วงศา
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ดอนทราย
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
086-4806472, 081-7663974
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 115 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [103]
เครือข่ายบุคคลนางซามีฮะ อูเซ็ง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางซามีฮะ อูเซ็ง
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. กะคูนง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-421417, 085-6702541
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [104]
เครือข่ายบุคคลนางซาลือมา กูโน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางซาลือมา กูโน
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. ตะบิ้ง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-354428, 081-7383236
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 116 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [105]
เครือข่ายบุคคลนางสาวกูยะห์ มานิ๊
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวกูยะห์ มานิ๊
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.บาเก่า
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-329606, 087-2913929
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [106]
เครือข่ายบุคคลนางวานิตา หะยีเจ๊ะแว
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวานิตา หะยีเจ๊ะแว
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.ปะเสยะวอ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-419923, 084-968028
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 117 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [107]
เครือข่ายบุคคลนางสาวศิรดา ศรีของไทย
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวศรีดา สรีของไทย
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.อาเภอตะโละกาโปร์
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-461030, 084-9984317
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [108]
เครือข่ายบุคคลนางกัญญา บุญทอง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางกัญญา บุญทอง
2. ตาแหน่ง: ปลัดอบต.อาเภอตาลีอายร์
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-421818, 086-47112
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 118 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [109]
เครือข่ายบุคคลนางสาวสุมิตรา นิลทับทิม
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. จะรัง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-421509, 086-4907828
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [110]
เครือข่ายบุคคลนางสาวอุบะ สุขสมบูรณ์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวอุบะ สุขสมบูรณ์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.บาโลย
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-335464, 089-8792035
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 119 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [111]
เครือข่ายบุคคลนางรอกายะห์ ลาแม็ง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางรอกายะห์ ลาแม็ง
2. ตาแหน่ง: นายก อบต. หนองแรด
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-421343, 081-9900773
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [112]
เครือข่ายบุคคลนางกินรี นวลเปียน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางกินรี นวลเปียน
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. ตันหยงดาลอ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-421348, 081-2779667
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 120 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [113]
เครือข่ายบุคคลนางวราพร นิบูร์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางวราพร นิบูร์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต. มะนังยง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-487112, 085-6729696
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [114]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนที อัตถเจริญสุข
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนที อัตถเจริญสุข
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลปะนาเระ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-499125,
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 121 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [115]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนิสา สว่างรัตน์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนิสา สว่างรัตน์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ท่าข้าม
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-499311, 089-8707188
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [116]
เครือข่ายบุคคลนางสาวพอพรรณ บัวมาศ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวพอพรรณ บัวมาศ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ดอน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-351233, 081-5986543
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 122 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [117]
เครือข่ายบุคคลนางสาสุพิศ ศรีอินทร์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ดอนรัก
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-319053, 089-5983614
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [118]
เครือข่ายบุคคลนางอุบล วัฒนศักดิภ์ ูบาล
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางอุบล วัฒนศักดิ์ภูบาล
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.บางเขา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-347599, 081-9635108
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 123 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [119]
เครือข่ายบุคคลนางนิษากร แก้วจันทร์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางนิษากร แก้วจันทร์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ลิปะสะโง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-421419, 089-4666563
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [120]
เครือข่ายบุคคลนางพรอาไพ ทองมณีการ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางพรอาไพ ทองมณีการ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.บางตาวา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-437683, 087-9693343
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 124 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [121]
เครือข่ายบุคคลนางสาวกชพร ภัทรปฐมธัช
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวกชพร ภัทรปฐมธัช
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ปุโละปุโย
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-357319, 081-8978064
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [122]
เครือข่ายบุคคลนางประภัสสร ขวัญกะโผะ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางประภัสสร ขวัญกะโผะ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.นาเกตุ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-435047, 089-6550096
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 125 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [123]
เครือข่ายบุคคลนางภิรมย์ ลิตตะหิรัญ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางภิรมย์ ลิตตะหิรัญ
2. ตาแหน่ง: นายก อบต.บางโกระ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-432823, 086-4810701
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [124]
เครือข่ายบุคคลนางอุไรวรรณ ศรีสุข
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางอุไรวรรณ ศรีสุข
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ป่าบนอน
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-330901, 084-3983388
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 126 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [125]
เครือข่ายบุคคลนางวิโรจน์ จงอุรุดี
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางวิโรจน์ จงอุรุดี
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ปากล่อ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-4356362, 080-7159290
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [126]
เครือข่ายบุคคลนางชีวาพร แก้วรงค์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางชีวาพร แก้วรงค์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ช้างให้ตก
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-467866, 089-9787372
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 127 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [127]
เครือข่ายบุคคลนางอรสา ศรีทองนวล
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางอรสา ศรีทองนวล
2. ตาแหน่ง: นายก อบต.ควนโนรี
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
073-435090, 086-2908981
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [128]
เครือข่ายบุคคลนางสาวเนตรชนก แสงเจริญ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวเนตรชนก แสงเจริญ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.เกาะสะบ้า
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอเทพา จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-374111, 081-3888810
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 128 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [129]
เครือข่ายบุคคลนางจุรี เพชรพงศ์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางจุรี เพชรพงศ์
2. ตาแหน่ง: ท้องถิ่นอาเภอ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-3711595, 081-8304644
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [130]
เครือข่ายบุคคลนางสาวนทวรรณ แก้วมรกฏ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวนทวรรณ แก้วมรกฏ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ทับช้าง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-595124, 081-7382718
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 129 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [131]
เครือข่ายบุคคลนางสาวฐิตา พรหมรัตน์
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวฐิตา พรหมรัตน์
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.คลองกวาง
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-594112, 081-8965933
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [132]
เครือข่ายบุคคลนางสาวภควรรณ โชติพนัง
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวภควรรณ โชติพนัง
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.ประกอบ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-594611, 081-8981319
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 130 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [133]
เครือข่ายบุคคลนางสาวชนากานต์ สุวรรณโน
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวชนากานต์ สุวรรณโน
2. ตาแหน่ง: ท้องถิ่นอาเภอ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-207105, 081-8304644
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [134]
เครือข่ายบุคคล ส.ต.ต.หญิงสุมล จารุสาร
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: ส.ต.ต.หญิงสุมล จารุสาร
2. ตาแหน่ง: ปลัดเทศบาลตาบลบ้านนา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-431214, 081-5806725
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

~ 131 ~

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [135]
เครือข่ายบุคคลนางสาวศศิธร ณ นคร
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวศศิธร ณ นคร
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.คู
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-499069, 081-3885665
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-

เครือข่ายสตรีอื่นๆ [136]
เครือข่ายบุคคลนางสาวปัทมมา จูงศิริ
1. ชื่อเครือข่าย/ องค์กร/ บุคคล: นางสาวปัทมา จูงศิริ
2. ตาแหน่ง: ปลัด อบต.คลองเปียะ
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน: อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
4. โทรศัพท์ / มือถือ /โทรสาร:
074-477136, 085-5803837
5. อีเมล์:
6. เว็บไซต์:
-
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คณะผู้จัดทา
นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
E-Mail vonetime@gmail.com โทร 083-1901334
นายมูฮาหมัดราพีร์ มะเก็ง
ผู้ประสานงาน
E-Mail m.rafee377@gmail.com โทร 0847476987
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