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ชายแดนใต้ โ พล By YRU สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาชายแดนภาคใต้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
เปิดเผยผลสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จัง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รอบ 6 เดื อ นที่ ผ่ านมา ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ างวั นที่ 12 - 14 เมษายน 2559
จากประชาชนที่ อ าศัยอยู่ในพื้ นที่ 3 จัง หวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ ง 33 อาเภอ และ 4 อาเภอในจัง หวัดสงขลา
(จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ จานวน 1,480 กลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.1เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.6 เป็นเพศหญิง
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.1 อายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 22.8 อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 32.8 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 24.9
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 14.5 อายุ 51 ปี ขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.4 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 29.4
นับ ถือศาสนาพุ ทธ ร้อ ยละ 0.2นับ ถือศาสนาคริส ต์ กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 28.6 กลุ่ม ชาวบ้านทั่วไป ร้อยละ 5.2
กลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่ บ้าน ร้อยละ 5 กลุ่มนายก/สมาชิก องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล ร้อยละ 6.1
กลุ่ม ข้าราชการครู ร้อ ยละ 4.9 กลุ่ม ข้าราชการท้องถิ่น ร้อยละ 4.9 กลุ่ม เจ้าหน้าที่ ส าธารณะสุข ร้อยละ 4.5
กลุ่มตารวจ ร้อยละ 4.7 กลุ่มทหาร ร้อยละ 7 กลุ่มสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ร้อยละ 4.7 กลุ่มค้าขาย
ร้อยละ 5.3 กลุ่มแม่บ้าน ร้อยละ 4.4 กลุ่มเยาวชน (14-18 ปี) ร้อยละ 5.3 กลุ่มนักศึกษา (18 ปีขึ้นไป – 24 ปี)
ร้อยละ 5.1 กลุ่มผู้นา/คณะกรรมการศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.3 กลุ่มผู้นา/คณะกรรมการศาสนาพุทธ กลุ่มตัวอย่าง
มี ภู มิ ล าเนาอยู่ จั ง หวั ด นราธิ วาส ร้ อ ยละ 35.1 จั ง หวั ด ปั ต ตานี ร้ อ ยละ 32.2 จั ง หวั ด ยะลา ร้ อ ยละ 21.8
และร้อยละ 10.8 มีภูมิลาเนาอยู่ใน 4 อาเภอจังหวัดสงขลา
ผลการสารวจความคิดเห็นมีทั้งหมด 5 ข้อดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า
ความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก ( ̅ = 7.14 )
2. ความเชื่อมั่นต่อนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล จะดีขึ้นตามลาดับภายใน 6 เดือน
ข้างหน้า พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับปานกลาง ( ̅ = 6.87)
3. ความพึ ง พอใจต่อ การปฏิบัติง านของศูนย์อานวยการบริห ารจัง หวัดชายแดนภาคใต้ รอบ 6 เดือ น
ที่ผ่านมา พบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก ( ̅ = 7.53)
4. โครงการของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความพึงพอใจ 3 อันดับแรกได้แก่
อันดับที่ 1 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25.9
อันดับที่ 2 การสร้างครอบครัวคุณธรรม “สัจจะสันติสุข” 11.1 % อันดับที่ 3 ประชารัฐ ร่วมสร้างอาเภอสันติสุข
ชายแดนใต้ 10.9 %
5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ความ
พึงพอใจเฉลี่ยในระดับมาก ( ̅ = 7.8)
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ข้อมูลทั่วไป
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

756
724
1,480

51.1
48.6
100.00

รวม

75
337
485
368
215
1,480

5.1
22.8
32.8
24.9
14.5
100.00

รวม

423
77
74
90
73
72
67
69
104
70
79
65
78
75
63
1,480

28.6
5.2
5.0
6.1
4.9
4.9
4.5
4.7
7.0
4.7
5.3
4.4
5.3
5.1
4.3
100.00

รวม

1042
435
3
1,480

70.4
29.4
0.2
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
3. กลุ่ม
ชาวบ้านทั่วไป
ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน
นายก/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้าราชการครู
ข้าราชการท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตารวจ
ทหาร
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ค้าขาย
แม่บ้าน
เยาวชน (14-18 ปี)
นักศึกษา (18 ปีขึ้นไป - 24 ปี)
ผู้นา/คณะกรรมการศาสนาอิสลาม
ผู้นา/คณะกรรมการศาสนาพุทธ
4. ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
คริสต์
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ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

12
404
164
241
64
576
16
3
1,480

0.8
27.3
11.1
16.3
4.3
38.9
1.1
0.2
100.00

รวม

520
477
323
160
1,480

35.1
32.2
21.8
10.8
100.00

5.สถานะทางการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
6. ภูมิลาเนา
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา
4 อาเภอจังหวัดสงขลา

ผลการสารวจ
เรื่อง ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
ข้อคาถาม
ผล
จานวน (คน) ร้อยละ/เปอร์เซนต์
1. ความพึงพอใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของรัฐบาล รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
1 คะแนน
7
0.5
2 คะแนน
13
0.9
3 คะแนน
15
1.0
4 คะแนน
30
2.0
5 คะแนน
200
13.5
6 คะแนน
179
12.1
7 คะแนน
349
23.6
8 คะแนน
448
30.3
9 คะแนน
124
8.4
10 คะแนน
115
7.8
รวม
1,480
100.00
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ผลการสารวจ (ต่อ)
ข้อคาถาม
2. ความเชื่อมั่นต่อนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของรัฐบาล จะดีขึ้นตามลาดับภายใน 6 เดือนข้างหน้า
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
8 คะแนน
9 คะแนน
10 คะแนน
รวม
3. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
8 คะแนน
9 คะแนน
10 คะแนน
รวม
4. โครงการของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
การคุ้ม ครองสิทธิเ สรีภาพ สิท ธิม นุษยชน อานวยความเป็น
ธรรมและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ และสิทธิมนุษยชน
การส่งเสริมวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนภาคใต้
การส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผล
จานวน (คน) ร้อยละ/เปอร์เซนต์
16
13
25
35
300
174
305
374
141
97
1,480

1.1
0.9
1.7
2.4
20.3
11.8
20.6
25.3
9.5
6.6
100.00

3
9
12
18
134
140
328
456
234
146
1,480

0.2
0.6
0.8
1.2
9.1
9.5
22.2
30.8
15.8
9.9
100.00

383

25.9

39

2.6

10
68
18
56

0.7
4.6
1.2
3.8
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ผลการสารวจ (ต่อ)
ข้อคาถาม
4. โครงการของศูนย์ อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับความพึงพอใจ
การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก
หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง 162 หมู่บ้าน
การพัฒนาชุมชน (ภายใต้โครงการบูโดรักษ์สันติสุข)
พาคนกลับบ้าน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
แนวทางทุ่งยางแดงโมเดล
การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเป้าหมาย 60
แห่ง
การสร้างครอบครัวคุณธรรม “สัจจะสันติสุข”
ประชารัฐ ร่วมสร้างอาเภอสันติสุขชายแดนใต้
ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม
5. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงานของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
8 คะแนน
9 คะแนน
10 คะแนน
รวม

ผล
จานวน (คน)

ร้อยละ/เปอร์เซนต์

84

5.7

9
50
114
80
11

0.6
5.4
7.7
5.4
0.7

5

0.3

164
161
228

11.1
10.9
15.4

1,480

100.00

1
5
5
19
103
122
262
501
266
196
1,480

0.1
0.3
0.3
1.3
7.0
8.2
17.7
33.9
18.0
13.2
100.00
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ผลการสารวจ (ต่อ)
ข้อคาถาม
6. ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของศูย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอทุนการศึกษา
ขออาชีพเสริม
ขอให้ ศอ บต ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
การแก้ปญ
ั หายาเสพติด
น้าไม่พอใช้
ขอให้มีโครงการลงมาในพื้นที่ให้เยอะ
อยากให้เพิ่มค่าตอบแทนเงินเสี่ยงภัย
สนับสนุนด้านการศึกษา การแก้ปญ
ั หายาเสพติด และการว่างงาน
ขอให้ช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ส่งเสริมด้านการศึกษา
โครงการทีล่ งมาอยากให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
ศูนย์ดารงธรรมให้เป็นทีพ่ ึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง
ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเอาจิงเอาจังเรื่องยาเสพติดและลักเล็กขโมยน้อย
ให้ทหารพรานออกจากพื้นที่
จุดสกัดเยอะเกินไป
หาโครงการใหม่ๆให้กับโรงเรียน
ดูแลค่าตอบแทนอส.ให้ดีขึ้น
อยากใหม้มีโครงการเที่ยวทุกปี
อยากให้ทาง ศอ.บต.ช่วยหางานให้นักศึกษาที่เรียนจบแล้ว
อยากให้ทาง ศอ.บต.พาชาวไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด
อยากให้ทางศอ.บต.ช่วยเหลื่อในด้านถนนและไฟฟ้า
อยากให้ทางศอ.บต.ในด้านโฉนดที่ดิน
ให้มีการติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงานโครงการต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
โครงการประชารัฐที่ลงมาในพื้นที่ ยังไม่ตรงตาามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
การสารวจข้อมูลต่างๆ เพื่อการให้ความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการของประชาชน
ให้มีการลงพื้นที่ให้มากขึ้น
การเข้าถึงมวลชนมากกว่านี้
โครงการ/งบประมาณทีล่ งมาในพื้นที่มกี ารตีกรอบทาให้การทางานของคนในพื้นที่ถูกจากัด"คนเขียนไม่ได้ทา
คนทาไม่ได้เขียน"
มีการประชาสัมพันธ์ ในโครงการ/กิจกรรม บทบาทต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ ศอบต.
อยากให้มีการสนับสนุนการไปประกอบพิธีฮัจญ์
มีโครงการลงมาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
อยากให้ทางศอ.บต.ดูแลความปลอดภัยให้มากกว่านี้
อบรมเสริมสร้างขวัญกาลังใจเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มกาลังเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
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ตรวจสอบและติดตามโครงการของ ศอ.บต. อย่างโปร่งใส"
ุ่จัดสรรงบประมาณเพิ่มในหมูบ่ ้าน
ขับเคลื่ยนนโยบายสันติภาพชายแดนใต้ต่อไป
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลส่องสว่างข้างถนนให้ทั่วถึง
เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินของประชาชน
ให้หน่วยงาน ศอ.บต. ลงพื้นที่พบปะประชาชนบ่อยๆ
อยากให้โครงการถึงมือประชาชนโดยตรง ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า
ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด แก้ไขให้ตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
ดูแลรักษาความปลอดภัยครู และคนในพื้นที่ให้มากที่สุด
ทุนการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาของคนยากจนในพื้นที่
ทุนการศึกษาในการเรียน
ให้มีโครงการอย่างนี้ทกุ ปี
ต้องการทุนสนับสนุนด้านการศึกษา
ให้ลงโครงการใน
ให้มีติดตามโครงการที่ลงในพื้นที่
ให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง
ระบบการทางานทีซ่ ับซ้อนกับกอ.รมน. ซึง่ อยากให้แยกงานอย่างชัดเจน
ทาโครงการอย่างต่อเนื่อง
ช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง
ให้ลงไปตรวจเยี่ยมตามอาเภอต่างๆ
ศอ.บต.ลงในพื้นที่และพบปะประชาชน
ทาโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
บูรณาการในการทางานและร่วมกันทางานโดยไม่แยกหน่วยงาน
ปรับราคายางพารา
ต้องการให้พาพนักงานราชการไปทัศนศึกษานอกเพื่อนที่
ขยายระยะเวลาการทางานให้มากขึ้น
อยากให้ทางานให้ละเอียดและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
อยากให้ทางานให้รอบคอบกว่านี้
อยากให้เข้าถึงชาวบ้านให้มากกว่านี้
ให้ช่วยเหลือเรื่องความเป็นธรรม ดูแลประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ควรคานึงถึงหลักศาสนามาก่อน
ช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึง
คนเรียนจบเยอะ ว่างงานงานทา
อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ
ให้ทางานเข้มข้นกว่านี้ ลงพื้นที่ด้วยค่ะ
แก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
ให้ ศอบต. ลงพื้นที่
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ทางานใช้ได้
ให้เจ้าหน้าทีล่ งพื้นที่ สารวจ ประชาคม ในแต่โครงการ
ว่างงาน
อยากให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
อยากให้มีโครงการเรื่อยๆ
อยากให้ทางรัฐเเก้ไขให้ตรงจุด มีความกระตือรือร้นในการเเก้ไขให้ดีกว่านี้
อยากให้เเก้ไขปัญหาให้ดกี ว่านี้ เพื่อประชาชนดารงชีวิตได้อย่างสงบสุข
อยากให้มีความชัดเจนในการทางานค่ะ
อยากให้ทาง ศอ.บต.อยูเคียงข้างประชาชนตลอดไป
อยากให้เข้าถึงประชาชนให้ดีกว่านี้
อยากให้ ศอ.บต.ช่วยเหลือให้ประชาชน อยู่ดีกินดี เเละมีอาชีพที่มั่นคง
ความยุติธรรม
ส่งเสริมอาชีพให้เเก่ชาวบ้าน
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาไปเรียนเมืองนอก
ความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน
ส่งเสริมด้านอาชีพ
อยากให้หน่วยงานรัฐลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมการทาฮัจย์ให้กบั บุคลที่ช่วยเหลือสังคม
งบประมาณที่ลงมาให้ผู้นาชุมชนบริหารเอง/ปํญหาผูม้ ีอิทธิพล
ช่วยเหลือดูเเลประชาชนอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้อยู่ดีกินดี
ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน
ส่งเสริมอาชีพ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีงานทา
ส่งเสริมอาชีพ
ทุนการศึกษา
ลงพื้นที่ให้ทั่วถึง
ปัญหาภัยแล้งอยากให้ช่วยในเรื่องน้า อยากได้ประปา
สถานการณ์ให้ดูแลให้ความเป็นธรรม บ้านเมืองน่าจะสงบสะที่
ให้ขึ้นราคายางพารา และให้ส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนว่างงานและเพิ่มโครงการให้กบั กล่้มสตรี
จะช่วยเหลืออิสลามมากกว่าไทยพุทธ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน
เศรษฐกิจตกต่า ยาแย่ชาวบ้านเดือดร้อน
ปัญหาเรือ่ งน้า โครงการพระราชดาริอยู่ในเขตอาเภอเบตงรอยต่อระหว่างธารโต สายเมนไม่ถึงปลายทาง ไป
ร้องเรียนแล้วการเคลื่อนไหวเลย
ดูแลประชาชน เหตุการณ์ความไม่สงบปัจจุบัน ว่างงาน
ขอเป็นกาลังใจให้ค่ะ
การแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ
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ให้พัฒนาเข้าถึงในหมูบ่ ้าน โรงเรียน
เป็นกาลังใจให้ศอบต. ทาเเบบนี้ตอ่ ไปเรื่อยๆๆ
ฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ ออกสื่อให้มากๆ
ดีอยู่แล้ว
อยากให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้นามาข้อมูลที่แท้จาก
รากหญ้า
อยากได้โครงการเลี้ยงโคและแพะ
อยากให้เหตุการณ์ในพื้นที่ลดลง
อยากให้จัดทัศนะศึกษาดูงานแก่พนังงานราชการ และบุคลากรครู
อยากให้มีการติดตามโครงการต่างๆ /อยากให้มีโครงการบัณฑิตอาสาฯ อย่างต่อเนือ่ งและมั่นคง
พิจารณาโควต้าให้ครอบคุมกว่านี้/ขึ้นขั้นข้าราชการและดูแลข้าราชการลูกจ้างฯลฯให้ทั่วถึง
อยากให้ลกู จ้างมีค้าเสี่ยงภัย
พัฒนาครูคัดเลือกครูให้มีคุณภาพ
การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงในระดับท้องถิ่น
อยากให้ดูแลให้ทั่วถึง เพิ่มความเข็มงวดให้มากขึ้น
ส่งเสริมอาชีพให้กับคนว่างงานเพื่อที่จะได้ห่างไกลยาเสพติด
ส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนที่ว่างงานในหมูบ่ ้าน เพื่อที่จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด
ส่งเสริมอาชีพคนที่ว่างงาน
อยากให้รฐั ดูแลเรื่องยางพาราให้มรี าคาดีขึ้น
อยากให้โครงการที่ทางศอบต.ทาอยู่นั้นให้ดูแลอย่างถั่วถึง
เป็นกาลังใจให้กบั ศอบต.ในการปฏิบัติหน้าที่
อยากให้แก้ไขด้วนความเป็นธรรม
อยากให้ทางศอบต.มีโครงการลงในพื้นที่ขอให้ได้กันอย่างทั่วถึง
อยากให้หน่วยทหารที่จะเข้าไปรับผิดชอบในพื้นที่ขอให้เข้าไปทาความรูจ้ ักกับผู้นาหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง
อยากให้ทางศอบต.ทาโครงการไปทาฮัจโดยให้ครัวเรือนอยากจนได้มีโอกาสไปกันทุกคน
อยากให้ทางศอบต.เดินหน้าต่อไป
อยากให้ติดตามและประเมินโครงการอย่างต่อเนือ่ ง ไม่ใช่ทาดีแค่เริ่มโครงการ หลังๆ ไม่ติดตามโครงการ
เวลาที่มกี ารอบรม สัมมนา อยากให้มีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆ ค่าน้ามันรถ เสื้อผ้าทีร่ ะลึก
อยากให้มีโครงการพาเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานในพื้นที่ได้มโี อกาสไปทัศนศึกษา สัมมนาดูงานต่างจังหวัดบ้าง เพื่อ
การผ่อนคลาย เป็นขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บ้าง
อยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ตลอดไป
อยากให้ทุกคนให้ความสาคัญต่อเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่ด้วย เพราะปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ
อยากให้มีค่าเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
อยากให้ศอ.บต ช่วยเน้นโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชนที่ปัจจุบนั มีการว่างงานเป็นจานวนมาก
โครงการไม่กระจาย ชาวบ้านไม่ค่อยรูเ้ ลยว่า ศอ.บต มีโครงการอะไร ยังไงบ้าง
อยากให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รบั ผลกระทบให้มากกว่านี้เพราะเขาลาบากมาก อยากให้มีงบประมาณใน
ส่วนนี้มากๆ
อยากให้ศอ.บต ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง และเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านจริงๆ ไม่ใช่แค่ลงไปผู้นาหมู่บ้าน
ชาวบ้านไม่รู้เรือ่ ง
ส่งเสริมราคายางพารา
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แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เห็นผลเร็วหน่อย
ให้สนับสนุนงบประมาณโครงการให้เต็มที่
เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อมีการแจ้งไปขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
แก้ไขปัญหาความไม่สงบให้เร็วขึ้น
อยากให้ ศอ.บต.เข้าถึงความเป็นอยู่และปัญหาของเยาวชนว่าเป็นอย่างไรบ้าง
อยากให้สถานการณ์ดีขึ้น
อยากให้ได้สวัสดิการข้าราชการให้ทั่วถึง(ขั้น ศอ.บต.)
กระจายงบประมาณให้ทั่วถึง
อยากให้รฐั บาลและ ศอ.บต.เข้ามาดูแลทันทีท่ ี่มีเหตุการณ์ความไม่สงบช่วยเหลือและเยียวยา
อยากให้เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ลงพื้นที่บ้าง
ส่งเสริมอาชีพเสริมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
อยากให้งบประมาณลงให้ทั่วถึง ไม่ใช่ลงเป็นย่อมๆ
อยากให้ ศอ.บต.ลงไปเยี่ยมในหม่้บ้าน
ส่งเสริมด้านอาชีพให้มีความต่อเนื่อง
การเลื่อนขั้นของราชการครูอยากให้ ศอ.บต.ให้ได้เลื่อนขั้นทุกคน
มีการจ้างงานต่อในโครงการของ ศอ.บต.
อยากให้้โครงการมอบทุ
มี
นการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน
อยากให้เหตุการณ์ความไม่สงบลดความรุนแรงค่ะ
ส่งเสริมทางด้านอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน
ส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ
ส่งเสริมทางด้านอาชีพ
ส่งเสริมทางด้านอาชีพ
ช่วยเหลือทางด้านอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาให้กบั สถานตาดีกา
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
อยากให้ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง
ให้ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมด้านกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างทั่วถึง ควรฝึกอาชีพหลายๆด้านโดยคานึงถึงเศรษฐกิจปัจจุบัน
ช่วยเหลือและพัฒนาหมูบ่ ้านให้ทั่วถึง
ส่งเสริมอาชีพใหเแก่คนในหมู่บ้าน
ให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กกาพร้าและผู้ยากไร้
แก้ไขปัญหาการว่างาน
จัดหาทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
ให้แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน
ให้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
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ให้จัดทาโครงการ พนม ต่อไป
ส่งเสริมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน
ทาโครงการทีม่ ีแล้วให้ต่อเนื่อง
ที่พยายามทามาก็ทาให้ดีกว่าเดิม
ให้ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนให้ดีกว่านี้
อยากให้มีโครงการต่อไปเรื่อยๆ
ทาดีแล้ว ก็ให้ดีไปเรื่อยๆ
อยากให้ ศอบต.ลงมาดูชาวบ้านจริงๆ และสนับสนุนอาชีพเสริมให้ชาวบ้าน
อยากให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ให้มากที่สุด
อยากให้สทิ ธิทั่วถึงแก่ชาวบ้าน
ให้มีโครงการต่อเนื่อง
อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพ และสนันสนุนทุนในการร่วมกลุม่ ของประชาชนในการประกอบอาชีพ
สนับสนุนในด้านการกีฬาให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน
ด้านการกีฬา
ให้ความยุติธรรมให้กับประชาชนการช่วยเหลือด้านต่างๆให้มีควาดรวดเร็ว
ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับด้านการเงิน
ให้คนในพื้นที่แก้ปญ
ั หากันเองเพราะคนจากนอกพื้นทีส่ ่วนใหญ่หวังผลประโยชน์ความจิงใจ
พยายามให้ทากิจกรรมหรือการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนให้มากทีส่ ุด
แก้ไขปัญหาความสงบสุข และให้ดูแลเกี่ยวกับเศรฐกิจของพีน่ ้องภาคใต้
ให้ทางานตามขั้นตอนตามระบบอย่าไปกดดันเจ้าหน้าทีป่ ระจาเพราะส่วน ศอ.บต.ไม่ใช้หน่วยงานประจา
ทุนการศึกษาสาหรับบุคคลากรครูในระดับทีส่ ูงขึ้น
ให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป
ให้ฟังข้อมูลจากข้างล่างจากประชาชนปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจของชาวบ้านและให้มีการกระจายงบอย่าให้
อยู่กระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวโดยให้กระจ่ายไปยังกระทรวงต่างๆที่สาคัญกระทรวงการศึกษา
ไม่อยากให้มีโครงการที้อของให้
ซ่ ์
กับประชาชนเพราะส่วนจะได้ของที่คุณภาพ
อยากให้มีการจ้างงานมากกว่านี้
แก้ไขปัญหาราคายางตกต่า
ข้อฝากเรื่องเศรษฐกิจ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รบั ผลกระทบทีห่ ่างจากตัวเมืองให้เร็ว
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพแก้ปัญหาว่างงาน
ส่งเสริมอาชึพ
ทุนการศึกษา
เพิ่มเงินเสี่ยงภัย
เงินช่วยเหลือก่อสร้างมัสยิด
ส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มเงินเดือน
ทุนประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
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ทุนประกอบอาชี
พส่งเสริมอาชีพ
อยากให้ศอ.บต.ลงไปพบชาวบ้านให้มากกว่านี้ เพือ่ ที่จะได้พดุ คุยปัญหาต่างๆ
ทาไม่การเยียวยาให้ไม่เหมือนกัน อยากให้ๆ เท่ากัน
ช่วยเหลือผู้สงู อายุ
จ้างงานบัณฑิตต่อเนือ่ ง
การคุ้มครองความปลอดภัยให้กบั ประชาชนยังไม่ทั่วถึง
แก้ปัญหาทุกปัญหาให้ตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้ทางศอ.บต.ลงพื้นทีส่ บถามปัญหาของ ประชาชนด้วยตนเองทุกตาบล
แก้ปัญหา 3 จชต.อย่างจริงจัง ไม่แก้เฉพาะตอนที่มปี ัญหาเท่านั้น
โครงการพาข้าราชการทัศนศึกษานั้นทาไมทางหน่วยงานอบต.ไม่ได้โควต้า
ช่วยเหลือผู้สงู อายุ
ทหารที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอให้ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความถูกต้อง
ต้งการให้ทาง ศอ.บต. จัดหาครูสอนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 คน
อยากให้ทาง ศอ.บต.มีโครงการทุกไตรมาส เพื่อทีจ่ ะให้ประชาชนรับทราบเป็นระยะๆ รับรู้แนวทางการปฏิบัติ
และประชาชนมีส่วนร่วมใการเสนอตามประเด็นต่างๆที่ต้องการ
ต้องการงบประมาณมาทาโครงการพัฒนาในหมูบ่ ้าน และอยากให้ทาง ศอ.บต.มาตรวจสอบว่าลงงบประมาณ
แล้วทาจริงหรือไม่
อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
อยากให้ทางศอ.บต.คัดเลือกบุคคลไปฮัจย์ด้วยความยุติธรรม
อยากให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มาประชุมฟังนโยบาย ข้อชี้แนะของรัฐบาล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวันในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน
อยากให้มีการจัดอบรมครอบครัวคุณธรรม
อยากให้ดูแลชาวบ้านด้วยความริงใจ ปลอดภัย
เพิ่มค่าตอบแทนอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เพิ่มขึ้น
ช่วยกระตุ้นรายได้ทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
ทางานด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ และควบคุมสถานการณ์ความไม่งสบให้ดีขึ้นต่อไป
อยากให้ศอบต.ดูแลคนมากกว่าวัตถุสงิ่ ของ
อยากให้มีโครงการประกอบพิธีฮจั ญตลอดเรื่อยๆ
อยากให้มีโครงการฮัจญต่อไป
อยากให้มีโครงการประกอบฮัจญ ต่อไปเรื่อยๆ
อยากให้เข้าถึงชาวบ้านมากกว่านี้เช่นเรื่องโครงการต่างๆไม่ทั่วถึง
อยากให้ทางศอบต.สนับสนุนอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นที่ยงั ไม่ประกอบฮัจญ ได้ไปประกอบพิธีฮจั
อยากให้ศอบต.ช่วยแก้ปญ
ั หาตกงาน อยากได้อาชีพครู
อยากให้แก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นมากกว่านี้
อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน
อยากให้มีการช่วยเหลือเยี่ยวยาอย่างทั่วถึง
เนื่องจากปัจจุบันยังงานทาอยากให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กบั กลุม่ คนที่ว่างง
ทาถนนเข้าบ้าน
สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร
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ทุนการศึกษาบุตร
มาตราการเกี่ยวกับงบประมาณต่อข้าราชการ
สนันสนุนงบประมาณทางทหาร
ทาโครงการทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นไป
เพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
สนับสนุนทุนการศึกษา
เรื่องโครงการต่างๆให้ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ต้องผ่านผู้นาหมูบ่ ้าน
ช่วยเหลือข้าราชการ การดูแลการรักษาความปลอดภัย้เข้มงวดมกขึ้น
ให้สามจังหวัดมีความปลอดภัยมากขึ้น
ต้องการความชวยเหลือในเรื่องการแก้ไขปัญาภัยแล้งในพื้นที่
แก้ไขปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนใต้
ซ่อมแซมมัสยิด
ช่วยสนบสนุนด้านการเลี้ยงสัตว์
อยากให้ ศอบต.ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างนี้ตลอดไป
อยากให้มีโครงการเข้ามาในหมูบ้านเรื่อยๆ และช่วเหลือผูท้ ี่ว่งงานใหมีงานทา
อยากให้มีาช่วยเหลือ้านต่างต่อไป
อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามา้ส่นร่วมกับประชาชนมากขึ้น
อยากให้มีการช่วยเหลือต่อไป
ช่วยดานุนการศึกษา
ช่วยเหลือผู้ว่างงาน
อยากห้มีโครงการเข้าหม่บ้าเยอะๆ
อยากห้มีโครงการเข้าหม่บ้าเยอะๆ
อยากห้ช่วยเหลือเรื่องราคายาง
ราคายางห้ดี
อยากห้ช่วยเหลือเรื่องการึกษาของเด็ก
รักกันและสามัคคี
ทาดีที่สุดแล้ว
อยากให้ท่านภานุลงพื้นที
้ เ่ ยี่ยมเยี่ยนประชาชนในพื้นที่
ช่วยผู้ยากไร้
อยากให้สันติสุขเกิดขึ้นโดยเร๊ว
อยากให้มที ุนการศึกษาให้มากกว่านี้
รักสามัคคี
เสริมสร้างความเข้าใจต่อกัน
อยากให้ทาง ศอบต.ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผูย้ ากไร้
ดูแลผู้ยากไร้
จัดหาทีท่ ากินให้กับเกษตรกรในพื้นที่
อยากให้ภาคใต้สงบสุขโดยเร็ว
อยากให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่
การเยี่ยวยาให้เท่าเทียมกัน
อยากให้แก้ปญ
ั หาคอรัปชั่น
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แก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้
อยากให้ระดับหัวหน้าลงพื้นที่ให้มากกว่านี้
ช่องทางการติดต่อข่าวสาร สายด่วน
ช่วยเหลือคนยากจน
ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เงินเยียวยาช้า
ควรมีการจ้างงานต่อเนื่อง
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมูบ่ ้าน
อยากให้มบี ัณฑิตอาสาในหมุบ่ ้านต่อไปเพราะบัณฑิตอาสาฯคือผุ้รุ้ในหมุ่บ้านและประสานงานได้ดีมาก
อยากให้แก้ปญ
ั หาเกี่ยวกับเศรษกิจ/ราคายางตกต่า
อยากให้เล็งเห็นถึงปัญหาของชาวบ้านเป็นหลักและครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือกระจัดกระจายไม่ใช่แค่
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
อยากให้โครงการทุกโครงการลงให้ทั่วถึงไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึง่
ขอยืดเวลาการปฏฺ้บัติงานของผุ้ใหญ่บ้านเนื่องจากใกล้เกียษณอายุราชการ
"การประเมินขั้นของข้าราชการอยากให้พิจารณา
อย่างละเอียดถ้วนอยากให้ได้กันทุกคน"
สิทธิอุมเราะข้าราชการครู
เพิ่มขั้น
โครงการต่างๆให้มีการต่อยอด
ทุนการศึกษา
อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามโครงการต่างๆทีล่ งมาในพื้นที่
อยากให้ปฎิบัติในด้านการเยียวยา,ช่วยเหลือเด็กกาพร้า,ยากจน ให้นานๆ
ช่วยเหลือในด้านทุนการค้าขาย
ในพื้นที่ในหมูบ่ ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม แบ่งพรรคแบ่งพวก อยากให้ทางส่วนกลางลงมาติดตามในพื้นที่ด้วย
ขอให้ทางศอ.บต.อายุยืนยาว
อยากให้ทางเจ้าหน้าทีท่ างศอ.บต.ลงเข้ามาในพื้นที่จริง
ให้ปรับขึ้นเงินเดือนบัณฑิตอาสาฯ
อยากให้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อนาพาพื้นที่ให้กลับสันติสุข
อยากให้ทางศอ.บต.จ้างบัณฑิตต่อไปเรื่อยๆ
อยากให้ทางศอ.บต.บูรณาการอย่างจริงจัง และอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ศอ.บต.ลงในพื้นที่ช่วยเหลือคนยากจน
เพราะบางพื้นที่เข้าไปไม่ถึง
อยากให้ทางศอ.บต ให้เพิ่มการประสานงานให้กับหน่วยงานเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นและให้ชัดเจน
ด้านความมั่งคง เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าออกจากบ้านไปทางาน อยากให้ทางศอ.บต.เพิม่ มาตรการ
มากกว่านี้
เสนอแนะอยากให้แก้ไขแนวทางของโครงการเพราะหลักเกณฑ์แคบเกินไปอยากให้กว้างกว่านี้ เพราะบางพื้นที่
หมู่บ้านจะไม่เข้ากับเครือข่ายที่ทางศอ.บต.วางไว้
อยากให้เน้นในเรื่องทุนการช่วยเหลือมัสยิดและตาดีกาให้มากกว่านี้
อยากให้ช่วยเหลือในด้านน้าประปา
ช่วยสนับสนุนงบประมาณในหมู่บ้าน
ทุนการศึกษา
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การป้องกันปัญหายาเสพติด
อยากให้ช่วยในด้านการพัฒนากาศึกษาให้ดีขึ้น
ช่วยเหลือในด้านครอบครัวที่ถูกผลกระทบจากเหตูการณ์ความไม่สงบอย่างจริงจัง
อยากให้ทาง ศอ.บต.ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่หลาน 2 คน
อยากให้ทางศอ.บต.ช่วยเหลือเยียวยาและติดตามผู้ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

