
 
 
 
 
 

การด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยยีวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่  
 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) 
 

การสัมมนาเร่ือง การใช้อ านาจต ารวจตามมาตรฐานงานต ารวจระหว่างประเทศ 
วนัที ่29 ตุลาคม 2559 

 



ตาม มติ ครม. เม่ือวนัที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกจิการ
ช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้แก่   ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซ่ึงได้ด าเนินการช่วยเหลือ
เยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบฯตาม มติ ครม.ทีส่ าคญั ดงันี ้
 ๑) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ความเห็นชอบและอนุมตัิ
หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านร่างกาย / ชีวติ และทรัพย์สินกบัประชาชนและเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  
 2) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบและอนุมตัิ
หลกัเกณฑ์และวธีิให้ความช่วยเหลือเยยีวยาฟ้ืนฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยการเยยีวยาฟ้ืนฟูด้านการเงนิและคุณภาพชีวติของ
ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและ
มคุีณภาพอย่างยัง่ยืน 
 3) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงนิให้ความช่วยเหลือเยยีวยา กรณปีระชาชนเสียชีวติและทุพพลภาพ 

  
 



                   กลุ่มงานภารกจิที2่ การอ านวยความเป็นธรรมและเยยีวยา 
                                    ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือเยยีวยา 
                     ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ 

                                                                       วสัิยทัศน์ 
      เยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทัว่ถึง และเป็นธรรม (ทันท ีทั่วถึง เท่าเทยีม) 
                                    เพ่ือคุณภาพชีวติทีด่ ีน าสันติสุขสู่ชายแดนใต้อย่างยัง่ยืน 
                                                                         พนัธกจิ 
1.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และอ านวยการความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ให้         
   ความช่วยเหลือและประสานการปฏิบตัิกบัการหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง รวมทั้งตรวจสอบและ   
   แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 
2.ให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบอนัสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์    
    ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 
3.พฒันาระบบการเยยีวยาให้มปีระสิทธิภาพ 
 

 



ค่านิยมเยยีวยา REMEDY 

 R   =  Recept การยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 E    =  Evaluation ติดตามประเมินผล อย่างต่อเน่ือง 

 M  = Mercy มีเมตตา  

 E    = Equality เท่าเทียม 

 D   = Development  มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 Y    = You come first คุณคือคนส าคญัทีสุ่ด 
 



 
 

โครงสร้างงานให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวดัชายแดนใต้  

  
 

ศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนใต้ 
( เลขาธิการศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดั 

ส่วนอ านวยการและการบริหาร 
( ผูอ้  านวยการส่วน ) 

ส่วนพฒันากลไกและตดิตามประเมินผล 
(ผูอ้  านวยการส่วน ) 

ส่วนให้ความช่วยเหลือเยยีวยา 
( ผูอ้  านวยการส่วน ) 

ศูนย์ปฏิบัตกิารฯอ าเภอ  37 แห่ง 
(ปลดัหวัหนา้ศูนยฯ์อ าเภอ) 

ศูนย์ปฏิบัตกิารเยยีวยาจงัหวดั  4 แห่ง 
(ปลดัหวัหนา้ศูนยฯ์จงัหวดั. 

ส านักการให้ความช่วยเหลือเยยีวยา 
( ผูอ้  านวยการส านกั ) 



หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที1่.ผู้ทีถู่กกระท าจากกลุ่มก่อความไม่สงบในพืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้      

             และท าให้บาดเจ็บ พกิาร เสียชีวติ และทรัพย์สินเสียหาย 

 

กลุ่มที2่.ผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าของ  

             เจ้าหน้าทีรั่ฐอนัสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ และท าให้   

             บาดเจ็บ พกิาร เสียชีวติ และทรัพย์สินเสียหาย 

 
 



กลุ่มที1่.ผู้ทีถู่กกระท าจากกลุ่มก่อความไม่สงบในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้     
             และท าให้บาดเจ็บ พกิาร เสียชีวติ และทรัพย์สินเสียหาย 
ด้านร่างกาย 
 1.เอกสารรับรองคระกรรมการ 3 ฝ่าย(ต ารวจ ทหาร ปกครอง) 
  1.1.คณะกรรมการ3 ฝ่าย ลงความเห็นรับรองทั้ง 3ฝ่าย จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ตามหลกัเกณฑ์ 

  1.2. คณะกรรมการ3 ฝ่ายลงความเห็นรับรอง 2ใน 3  จ่าย 25 เปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ 
ภายหลงัสอบสวนของพนักงานสอบสวน รับรอง จ่ายเพิม่ 75 เปอร์เซ็นต์ แต่หากสอบสวน
แล้วไม่รับรอง กยุ็ติการพจิารณาช่วยเหลือ 

   1.3. คณะกรรมการ3 ฝ่ายลงความเห็นรับรอง 1ใน 3 งดการพจิารณาการจ่ายเงนิไว้ก่อน
ภายหลงัสอบสวนของพนักงานสอบสวน รับรอง จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่หากสอบสวนแล้ว
ไม่รับรอง กยุ็ติการพจิารณาช่วยเหลือ 

  1.4. คณะกรรมการ3 ฝ่ายลงความเห็นไม่รับรองว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบ กไ็ม่เข้า
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 

 



2.เอกสารรับรองแพทย์  
กรณเีสียชีวติ แพทย์ออกใบรับรอง ในเอกสารรับรองการตาย 
 
กรณบีาดเจ็บ แพทย์ระบุระดับความรุนแรงของบาดแผล ในเอกสารรับรองแพทย์ (จชต.1/2/3) 
 1. หากแพทย์ระบุระดับใดให้หน่วยงานจ่ายเงินตามระดบัน้ันๆ 
  2. กรณแีพทย์ระบุระดับ 5 ให้แพทย์ประเมนิความบกพร่องของร่างกาย เพ่ือระบุใน จชต.2ว่า ม ีหรือ ไม่สามารถประเมนิได้ ดังนี้ 
 1) ระบุ “ม”ี พมจ. จ่ายเงินรายเดือนตามอตัราทีก่ าหนด 
 2) ระบุ “ไม่สามารถประเมนิได้” ต้องรอดูอาการผู้ป่วย เพ่ือแพทย์ลงความเห็นภายหลงั  
3. กรณกีารวนิิจฉัยของแพทย์ไม่ตรงกบัข้อเทจ็จริงทีป่รากฏ ท าให้หน่วยงานทีจ่่ายเงินไม่สามารถพจิารณาได้ เสนอให้
คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์แพทย์ฯ (ตามค าส่ัง) ประเมนิจากแพทย์คณะกรรมการทีก่ าหนดอกีคร้ัง หากมกีารประเมนิและ
เปลีย่นแปลงระดับ จะออกเอกสารรับรองทางการแพทย์ จชต.3ให้ใหม่ 
 4. กรณผู้ีป่วยมเีอกสาร จชต. 1 และ 3 หลายใบ เน่ืองจากการรักษาโดยแพทย์หลายสาขา ให้ยดึเอกสารทีม่รีะดับการประเมนิสูงสุด
  

3.ส าเนาบนัทกึประจ าวนัของต ารวจ 
4.ส าเนาบตัรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน 
  
  



ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ 
ขั้นที่ 1. ประชุมคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพ่ือออกหนังสือรับรอง 3 ฝ่ายและส่งเร่ืองขอความช่วยเหลือเยียวยาตาม

หลกัเกณฑ์มต ิคณะรัฐมนตรี  

ขั้นที่ 2. ผู้ได้รับผลกระทบ ขอรับการช่วยเหลือ ณ. ศูนย์ช่วยเหลือเยยีวยาฯ พืน้ที่เกดิเหตุ 

ขั้นที่ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ใช้เวลาไม่เกนิ7วนั   

ขั้นที่ 4. - ผลการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ว่าเป็นเหตุการณ์จากความไม่สงบฯ จะได้รับการช่วยเหลือ
ทันที 100% ภายใน 1 วนั หรืออย่างช้าไม่เกนิ 3 วนัท าการ  
-กรณผีลการรับรองเหตุการณ์ยงัไม่สามารถสรุปผลได้ จะช่วยเหลือเบ้ืองต้น 25 % แต่ภายหลงัสรุปผลว่า
เกดิจากความไม่สงบฯ จะได้รับการช่วยเพิม่เตมิอกี 75 % ใช้เวลาไม่เกนิ 7 วนั  

ขั้นที่ 5. เม่ือจงัหวดัอนุมัตแิล้วกจ็ะมอบเงนิช่วยเหลือเยยีวยาฯ ทันที   

ขั้นที่ 6. 

  

จดัส่งเอกสารผู้ได้รับผลกระทบฯให้ศูนย์เยยีวยาจงัหวดั 

ขั้นที่ 7. ส่งเอกสารหลกัฐานไปยงัหน่วยงานต่างๆได้แก่                   
1. ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวดั        
2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาจงัหวดั                                    
3.ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั                     
4.ส านักงานยุตธิรรมจงัหวดั(ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 



ที่ * หลักเกณฑ์ 

มติ ครม. (พิจารณาจากระดับความรุนแรงของบาดแผล) ระเบียบ (ระยะเวลารักษาพยาบาลตามป.วิอาญา) 

ศูนย์เยียวยา   

กระทรวงศึกษาธิการ 

    

จังหวัด/อ าเภอ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ กรมคุ้มครองสิทธิ์และ กรมป้องกันและ 

โดย ศอ.บต. ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสรีภาพ บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

(บาท)       

1 เสียชีวิต 500,000 1. เงินยังชีพรายเดือน (บาท/เดือน)      - ค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 

       - ประถม/ปอเนาะ/อนุบาล           1,000       25,000 บาท 

       - กศน./มัธยม/ปวช./ก่อนวัยเรียน        1,500       กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือ 

       - ปวส./ป.ตรี                 2,500   
ทุนการศึกษา 

 (บาท/ปี) 
  เป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว 

      2. เงินครอบครัวอุปถัมภ์ ส าหรับครอบครัวที่บิดามารดาเสียชีวิตทั้งคู่ - สถาบันปอเนาะ  5,000   ไม่เกิน 25,000 บาท 

          ที่อุปการะเด็ก และมีบุตร 2 คนขึ้นไป จ่าย 5,000 บ./ด.  - อนุบาล           6,000   

      3. เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าส าหรับประชาชน 6,000 บาท  - ประถม           6,000  -    

         (ยกเว้นเจา้หน้าที่รัฐ)  - กศน.              5,000     

       - มัธยม           10,000     

1. เงินยังชีพเด็กรายเดือน  - ปวช.            10,000   จ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้งต้น  

2 พิการ 500,000 2. เงินฟื้นฟูสมรรถภาพ 200,000 บาท   - ปวส.            20,000   10,000 บาท  

      3. เงินยังชีพผู้พิการ 1,000-3,000 บาท/เดือน  - อุดมศึกษา      20,000     

3 
บาดเจ็บ

สาหัส  
50,000 

1. เงินยังชีพเด็กรายเดือน 

2. เงินฟื้นฟูสมรรถภาพ 200,000 บาท 

3. เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า 3,000 บ. (ยกเว้น จนท.รัฐ) 

  

จ่ายค่าตอบแทนความ 

เสียหายอื่น 30,000 บ. 

จ่ายค่าขาดรายได้วันละไมเ่กิน 200 บ. 

รักษาตัวในสถานพยาบาล 

ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จ่ายเงิน 

ช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท 

4 บาดเจ็บ 30,000 

เงินช่วยเหลือเฉพาะหน้า 3,000 บ. (ยกเว้น จนท.รัฐ) 

 - 

รักษาตัวเกินกว่า 20 วัน  

จ่ายค่าตอบแทนความเสียหายอืน่ 20,000 บ. 

รักษาตัวน้อยกวา่ 20 วัน จ่ายค่าตอบแทนความ

เสียหายอื่น 10,000 บ. 

ทั้ง 2 กรณีจ่ายค่าขาดรายได้ วันละไม่เกิน 200 

บ. 
รายละไม่เกิน 2,000 บาท 

5 
บาดเจ็บ

เล็กน้อย 
10,000  - 

รักษาตัวน้อยกวา่ 7 วัน 

จ่ายค่าตอบแทนความเสียหายอืน่ 5,000 บ. 

จ่ายค่าขาดรายได้ วันละไม่เกิน 200 บ. 



ด้านทรัพย์สิน 
1.เอกสารรับรองคระกรรมการ 3 ฝ่าย(ต ารวจ ทหาร ปกครอง)  
2.ส าเนาบันทึกประจ าวนัของต ารวจ 
3.ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน 
4.หลกัฐานการครอบครองกรรมสิทธ์ทรัพย์สิน 
5.ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย 
6.ใบเสร็จ/ใบประมาณการราคา ค่าความเสียหายทรัพย์สิน 
 



ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ 
 

ขั้นที่ 1. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายฯ แต่ละด้านและคณะกรรมการทั้ง 3 ฝ่าย 
พร้อมบันทึกการประชุม 

ขั้นที่ 2. ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯอ าเภอและคณะกรรมการประเมินความเสียหายทั้ งคณะ ลงพื้นที่
ตรวจสอบความเสียหายทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยให้ถ่ายภาพความเสียหายอย่างละเอยีดทุก
จุดและประมาณการความเสียหายเบ้ืองต้น  

 

ขั้นที่ 3. ช้ีแจงให้ผู้ได้รับผลกระทบฯเข้าใจหลกัเกณฑ์การช่วยเหลือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ขั้นที่ 4. ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวดั จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สิน 
ระดบัจงัหวดัโดยมีผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธาน ใน 7 วนั 

  

ขั้นที่ 5. เม่ือคณะกรรมการพจิารณาเรียบร้อย จงัหวดัจะจ่ายเงนิช่วยเหลือ 100 % ไม่เกนิ 30 วนั  

  



ช่วยเหลือกรณพีเิศษนอกเหนือหลกัเกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 เป็นการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าทีรั่ฐและครอบครัว เป็นการดูแลด้าน
ขวญัก าลงัใจเจ้าหน้าทีรั่ฐทีม่าปฏิบตัิหน้าทีใ่นพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ และมคีวามตั้งใจทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ การช่วยเหลือกรณนีีเ้ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (กพต.) คร้ังที ่๒/๒๕๕๖ เม่ือ
วนัที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมมีติเห็นชอบให้ ศอ.บต. พจิารณาให้ความช่วยเหลือเยยีวยา
นอกเหนือหลกัเกณฑ์ กรณเีจ้าหน้าทีรั่ฐเสียชีวติ บาดเจ็บ และพกิารจากการปฏิบตัิหน้าทีต่าม
ค าส่ัง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าทีจ่นได้รับอุบตัิเหตุหรือเจ็บป่วย อนัสืบเน่ืองจากการ
ปฏิบตัิหน้าที ่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย การพฒันาและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ซ่ึงการช่วยเหลือในกรณนีีม้ไิด้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที ่๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่จะช่วยเหลือตามเง่ือนไขของทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการพจิารณา
หลกัเกณฑ์ เม่ือวนัที ่๒๖ มนีาคม ๒๕๕๑ มมีติเห็นชอบไว้ ดงันี ้

 



การก าหนดเง่ือนไขกรณพีเิศษนอกเหนือหลกัเกณฑ์ 
 กลุ่ม

ที่ 
หลกัเกณฑ์ วงเงนิตามหลกัเกณฑ์  

มต ิครม.วนัที่ ๓๑ พ.ค.๔๘ 

  

๑ 
๑.๑ การปฏิบัตหิน้าที่ หรือ ช่วยเหลือทางราชการในการรักษา 
      ความสงบเรียบร้อย หรือ งานจติวทิยามวลชน 

ไม่เกนิ ๗๕% 

๑.๒ เป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการด้วยความกล้าหาญ ไม่หวัน่ 

      เกรงต่อภยัอนัตรายต่อชีวติ 

ไม่เกนิ ๒๕-๕๐% 

  

๒ 

๒.๑ มีผลการปฏิบัตงิานดยีิง่ต่อทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ไม่เกนิ ๑๐๐% 

๒.๒ การปฏิบัตหิน้าที่ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ ไม่หวัน่เกรงต่อ ภยัอนัตรายต่อชีวติ ไม่เกนิ ๑๐๐% 

๓ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม หรือกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ และข้อมูล
ข่าวสารน้ัน เป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ไม่เกนิ ๕๐% 

๔ บาดเจบ็/เสียชีวติ จากอุบัตเิหตุ เน่ืองจากการปฏิบัตหิน้าที่หรือการฝึกยุทธวธีิ เพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ไม่เกนิ ๗๕% 

๕ คณะอนุกรรมการฯพจิารณาเห็นสมควรช่วยเหลือเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือหลกัเกณฑ์
นอกเหนือจาก กลุ่มที่ ๑-๔ 

อยู่ในดุลพนิิจ
คณะอนุกรรมการฯและไม่

เกนิ ๑๐๐% 



กิจกรรมท่ีท า 
ตั้งศูนยรั์บลงทะเบียน 



เยีย่มผูบ้าดเจบ็จากสถานการณ์ความไม่สงบ 



เขา้ร่วมพิธีวางพวงหรีด 





เขา้ร่วมพิธิฌาปาณกิจศพ 



ด้านคุณภาพชีวติ 

  ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้มีคุณภาพชีวติด้านต่างๆ ดงันี ้

    1.การติดตามเยีย่ม 

    2.ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย  
    3.ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพ ตามความสามารถ 

    4.อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ อาหารเสริมส าหรับผู้พิการติดเตียง เบาะ
ลม รถเข็น อุปกรณ์ ขาเทยีม-แขนเทยีม เป็นต้น 

    5.การศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมให้บุตรผู้ได้รับผลกระทบฯได้เรียนในวชิาชีพ 



ลงพื้นท่ีเยีย่มบา้นผูไ้ดรั้บผลกระทบฯ 





ลงพื้นท่ีเยีย่มบา้นผูไ้ดรั้บผลกระทบฯ ท่ีอยูน่อกพื้นท่ี จชต. 





ลงพื้นท่ีมอบถุงเยีย่มช่วงเดือนเขา้พรรษา 



มอบถุงเยีย่มช่วงเดือนรอมฏอน 



ด้านการส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
  โดยมวีตัถุประสงค์หลกั คือ เพ่ือเป็นกรพฒันาระดบัคุณภาพชีวติ      โดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้
ได้รับผลกระทบฯในพืน้ทีจ่ังหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 
 



ด้านกาย/อุปกรณ์ผู้พกิารจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 



ด้านการซ่อมบ้านหรือทีอ่ยู่อาศัย 



ด้านพฒันาคุณภาพชีวิตของเดก็ เยาวชนและสตรี 
โครงการ "สานฝันฮีโร่ เพ่ือผู้พกิารทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

จังหวดัชายแดนภาคใต้"  



จัดกจิกรรมร่วมกบัครอบครัวและเยาวชน 
โครงการครอบครัวอบอุ่น 



โครงการพฒันาศักยภาพเยาวชน 



โครงการจัดแสดงและจ าหน่ายของดีชายแดนภาคใต้ 



การสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุตธิรรมเยยีวยา 



 ช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบฯทีเ่สียชีวติ 
โดยการเดินทางไปส่งศพ  





 



เยีย่มเยยีนผูไ้ดรั้บผลกระทบฯ  
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัหนองคาย,สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร  



• นางสาวจิติมา พรมเรือง ได้รับบาดเจ็บจากเหตกุารณ์ความไมส่งบฯ ใน
พืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี เม่ือปี 2549 ปัจจบุนัประกอบอาชีพกรีดยาง มีบตุร 1 
ราย ศกึษาอยูช่ัน้ ป.5 โรงเรียนบ้านนาโคก  

 



• นางสาววิไลวรรณ ควรเคียงเพ็ชร ได้รับบาดเจ็บจากเหตกุารณ์ความไม่
สงบฯ ในพืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส เม่ือปี 2550 ปัจจบุนัอาศยัอยูบ้่านเลขท่ี17 
ม.7 ต.ท่าบอ่ อ.ท่าบอ่ จ.หนองคาย  

 



• พลทหารธวชัชยั วงแก้ว ได้รับบาดเจ็บจากเหตกุารณ์ความไมส่งบฯ ใน
พืน้ท่ีจงัหวดันราธิวาส เม่ือปี 2549 ปัจจบุนัอาศยัยูบ้่านเลขท่ี 35 ม.6 
ต.หนองนาง อ.ท่าบอ่ จ.หนองคาย ปัจจบุนัปลดประจ าการแล้ว  

 



สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 - 2559 

ปีงบประมาณ พ.ศ 
เหตุการณ์ความไม่

สงบ 
จ านวนผู้ได้รับผลกระทบฯ 

เสียชีวติ บาดเจ็บ พกิาร ทรัพย์สิน รวม 
2547 1,145 314 276 25 10 625 
2548 2,034 389 529 169 279 1,366 
2549 1,875 575 815 41 338 1,769 
2550 3,693 842 1,516 61 547 2,966 
2551 1,491 476 1,007 27 387 1,897 
2552 1,384 493 1,059 32 532 2,116 
2553 1,095 374 732 35 495 1,636 
2554 909 426 882 37 441 1,786 
2555 943 335 802 16 1,115 2,268 
2556 1,394 256 1,046 54 1,174 2,530 
2557 749 263 664 8 767 1,702 
2558 277 82 195 0 138 415 
2559 178 80 486 9 318 893 
รวม 17,167 4,905 10,009 514 6,541 21,969 

ทีม่า : ศูนย์ปฏิบัติการเยยีวยาจังหวดัยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส และสงขลา 

หมายเหตุ  ข้อมูล ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2547 - วนัที ่30 
กนัยายน 2559 



สวสัด ี


