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การช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบสืบเนื�องจากสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   

    

        

                      หวัขอ้                                                        
                                                   
ตอนที�  ๑      นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ                    

 

ตอนที�  ๒  ไดร้บัการช่วยเหลือเยียวยา อย่างไร? และจากหน่วยงานไหน          

 

ตอนที�  ๓  ขั3นตอนการช่วยเหลือเยียวยา และสถานที� ยื� นขอรบัการช่วยเหลือเบื3 องตน้/เอกสาร           

 

ตอนที�  ๔  การช่วยเหลือที� ผ่านมา         
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นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือ
เยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบสืบเนื�องจากสถานการณค์วามไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ้   

          สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั�งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทาํให้ผู้ได้รับ 
ผลกระทบทุกฝ่ายทั�งประชาชน ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ และเจ้าหน้าที3 ของรัฐเสยีชีวิตหรือได้รับบาดเจบ็
ในกรณีต่าง ๆ ส่งผลให้ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ
เยียวยาอย่างเร่งด่วนและพอเพียงเพื3 อให้ครอบครัวสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างปกติสขุและมั3นคง   

  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว  จึงได้มีนโยบายใน

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯ แต่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที3 รัฐบาลช่วยเหลือนั�น จะต้องเป็นผู้ที3

ได้รับผลกระทบฯ จากการกระทาํของผู้ก่อการร้ายที3 ก่อสถานการณ์ความไม่สงบที3 เกดิขึ�นในพื�นที3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธวิาส และ จ.สงขลา ๔ อาํเภอ (อ.สะบาย้อย อ.จะนะ อ.เทพา และ อ.นาทวี) 

เช่น ทหาร/ตาํรวจถูกซุ่มยิง ถูกระเบิด ลอบยิงชาวบ้านผู้บริสทุธ ิลอบวางเพลิงบ้A านพัก สถานที3 ราชการ ร้านค้า 

และการทาํลายพืชสวนทางการเกษตร เป็นต้น ทาํให้บาดเจบ็ สญูเสียชีวิตและทรัพย์สิน และจากเหตุการณ์ที3

เกดิขึ�นต้องมีการรับรองจาก ๓ ฝ่าย คือ ตาํรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองในพื�นที3  รับรองเหตุการณ์ว่าเป็น

เหตุการณความไม่สงบ ฉะนั3นสรุปไดว่้าผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้ตอ้งเป็นบุคคลดงันี3  

๑. คนไทยที3 มีชื3 ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

๒. บุคคลต่างด้าวที3 เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐาน  

๓. มาประสบเหตุการณ์ซึ3 งเกิดจากการกระทาํของผู้ก่อความไม่สงบในพื�นที3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี      

    จ.ยะลา จ.นราธวิาส และ จ.สงขลา ๔ อาํเภอ (อ.สะบาย้อย อ.จะนะ อ.เทพา และ อ.นาทวี)  

๔. เหตุการณ์ที3 เกิดขึ�นทาํให้ เสยีชีวิต บาดเจบ็ และทรัพย์สนิเสียหาย (เฉพาะทรัพย์สินที3 ไม่ได้ทาํ 

    ประกนัภัย) 

๕. มีการรับรองเหตุการณ์ความไม่สงบจาก ๓ ฝ่ายระดับอาํเภอ (ตาํรวจ ทหาร และปกครอง) 

    

    

 

 

 



ตอนที�  ๑      นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสืบเนื�องจากสถานการณค์วามไม่สงบฯ 

  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบดังกล่าว  จึงได้มีนโยบายใน
การใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบตามลําดบั ดงันี3     

๑)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๑๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๔๗   
                          - เหน็ชอบในหลักการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการใหค้วามช่วยเหลือข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกจิ  หรือเจ้าหน้าที3 ของรัฐใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที3 เสียชีวิตอนัเนื�องมาจากการก่อ
ความไม่สงบ มิใช่เกิดจากสาเหตุส่วนตวั เพื3 อเป็นการจุนเจือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน 
สมควรที�ทางราชการจะใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครวัของผูไ้ดร้บัผลกระทบ ในอตัราครอบครวั
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ  ซึ3 ง
กระทรวงการคลังได้ดาํเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที3
ได้รับบาดเจบ็ รายละ ๕๐,๐๐๐ บาทด้วย  ตั�งแต่วันที3  ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 

๒)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๗   
     - อนุมัติให้จัดทาํประกนัภัยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที3 ของรัฐ (รวมลูกจ้างประจาํ)   

ของทุกหน่วยงานที3 ปฏบัิติงานใน ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต ้ ซึ3 งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ร่วมกบั
กรมการประกนัภัยดาํเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ มี
เงื3 อนไขของการเอาประกนัภัย คือ เป็นการประกนัภัยอุบัติเหตุหมู่ข้าราชการ  เบี� ยประกนัภัยสุทธ ิ คนละ ๕๐๐ 
บาท/คน/ปี  โดยคุ้มครองการเสยีชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรในวงเงินประกนัจาํนวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท ทั�งนี�  มีผู้
เอาประกนัภัยจาํนวน ๓๑,๓๗๖ คน เบี�ยประกนัภัยเป็นเงิน ๑๕,๖๘๘,๐๐๐ บาท   

๓)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๗  กนัยายน  ๒๕๔๗   
                          - ให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทหาร  ตาํรวจ  อาสมัคร  กาํนัน  และผู้ใหญ่บ้านที3 ปฏบัิติงานใน   
๓ จังหวดัชายแดนภาคใต ้ ที3 เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการก่อความไม่สงบ  ในวงเงินรายละไม่เกนิ  ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ  โดยไม่ต้องทาํการประกนัภัย
เช่นเดียวกบัข้าราชการและเจ้าหน้าที3 ของรัฐส่วนที3 ได้ดาํเนินการไปแล้ว 
                           - ให้ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกจิ  และเจ้าหน้าที3 ของรัฐที3 ได้ทาํประกนัภัยและได้รับ
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ในกรณีเสยีชีวิตและทุพพลภาพถาวรแล้ว  ได้รับความช่วยเหลือจากการประกนัภัย
อย่างเดียว  โดยยกเลิกการจ่ายเงินช่วยเหลือจากเงินโครงการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลาก
พิเศษ  แต่สาํหรับกรณีที3 ได้รับบาดเจบ็และไม่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์  ยังคงให้ได้รับความช่วยเหลือ
จากเงินโครงการดังกล่าว รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 

๔)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๗   
      - อนุมัติหลักเกณฑก์ารจ่ายเงินทดแทนกรณีได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ 

ในพื�นที3  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที3 ผู้อาํนวยการเสริมสร้างสนัติสขุจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอ  โดยเป็น
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินทดแทนประชาชนผู้บริสทุธิA   ประชาชนปฏบัิติหน้าที3 ช่วยเหลือราชการในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในพื�นที3   กรณีเสยีชีวิต  ได้รับบาดเจบ็  รวมทั�งการจ่ายเงินพืชไร่ และทรัพย์สนิของประชาชน และ
เจ้าหน้าที3 ของรัฐ 

 
 
 



 
  ๕)  คณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๕  เมษายน  ๒๕๔๘   
                          - มอบหมายให้ นายจาตุรนต์  ฉายแสง  ขณะดาํรงตาํแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดูแลการ
ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสืบเนื�องจากสถานการณค์วามไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ้ใน
ภาพรวม      

๖)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘   
                          - ให้แต่งตั�งคณะกรรมการขึ�นเพื3 อพิจารณารายละเอยีดต่างๆ ของมาตรการ หลักเกณฑก์าร
พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในภาพรวมโดยเรว็ต่อไป   

         ๗)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 

                          - รับทราบการแต่งตั�งคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการการเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ
สืบเนื�องจากสถานการณค์วามไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต ้(กยต.)  ซึ3 งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธกิาร (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ในขณะดาํรงตาํแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนราชการที3 เกี3 ยวข้องหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ และปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีอาํนาจหน้าที3 พิจารณากาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบัิติเพื3 อให้รัฐบาลตกลงใจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ทุก
ฝ่ายที3 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ  ทั�งหลักเกณฑ์ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการปัจจุบันที3 มีอยู่ และหลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือเพิ3 มเติม เพื3 อให้
ครอบคลุมการช่วยเหลือเยียวยาที3 เกี3 ยวข้องอย่างครบถ้วนทุกด้าน ตามคาํสั3งสาํนักนายกรัฐมนตรี ที3  ๑๖๐/๒๕๔๘ ลง
วันที3  ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

  ๘)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
                           - เหน็ชอบในหลักการของหลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามที3 ประธาน กยต. เสนอโดยให้ปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑดั์งกล่าวตามความเหน็ของคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี�   แล้วดาํเนินการต่อไปได้ 
        (๑) แหล่งเงินที3 จะใช้เพื3 อการดาํเนินการตามหลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบฯ  ที3 กาํหนดจะใช้เงินจากโครงการเพื3 อการสาธารณประโยชน์จากรายได้โดยการออกสลากพิเศษ 
และแหล่งเงินสาํหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ3 งเป็นนักท่องเที3 ยวต่างชาติ  แรงงานต่างด้าว เจ้าของพืชไร่ ผู้
เดินทางไปปฏบัิติหน้าที3 ในพื� นที3 เป็นการครั�งคราว ผู้ประกอบการในพื�นที3  และการเยียวยากรณีพิเศษอื3 นๆ นั�น  ให้
ใช้จ่ายลักษณะเป็นโครงการพิเศษจาํเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสาํรองจ่ายเพื3 อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  โดย
ประสานและขอทาํความตกลงกบัสาํนักงบประมาณตามความจาํเป็นต่อไป 
        (๒) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  หากผลการสอบสวนยังคลุมเครือไม่ชัดเจนว่า  ผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ นั�น ให้จังหวัดจ่ายค่าชดเชยไปก่อน
เบื�องต้นร้อยละ ๒๕ ทั�งนี�  ให้กระทรวงการคลังกาํหนดหลักเกณฑก์ารใช้จ่ายเงินทดรองราชการดังกล่าว เพื3 อให้จังหวัด
สามารถให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างคล่องตัวและมีประสทิธภิาพ  และหากปรากฏต่อมาว่า ผล
สอบสวนและค่าชดเชยไม่ตรงกบัข้อเทจ็จริงที3 ปรากฏภายหลัง ให้ยุติการช่วยเหลือทนัท ี และเจ้าหน้าที3 ผู้จ่ายเงิน
ไม่ต้องรับผิดชอบ  หากได้กระทาํไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที3 ระบุไว้ในเรื3 องนั�นแล้ว  โดยมิได้จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 
 



         (๓) ให้นาํหลักเกณฑก์ารจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน  
๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้  มาใช้กบักรณีเหตุการณ์ที3 เกดิขึ�นในจังหวัดสงขลาหรือในจังหวัดอื3 นที3 เกดิเหตุการณ์ลุกลามใน
ทาํนองเดียวกนั  ทั�งนี�   ให้การช่วยเหลือเยียวยาย้อนหลังไปถึงวันที3  ๔ มกราคม ๒๕๔๗  และในกรณีมีผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื�นที3 ข้างต้น  ซึ3 งเกดิขึ�นก่อนวันที3  ๔ มกราคม ๒๕๔๗  ให้
คณะกรรมการนโยบายและอาํนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กยต.)  พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไปตามความเหมาะสม 
         (๔) การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น ให้สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี
ดาํเนินการด้วยความรอบครอบ เหมาะสม โดยยึดหลักเมตตาธรรม และให้ประสานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื3 อ
ป้องกนัปัญหาการให้ความช่วยเหลือซํ�าซ้อนกนัต่อไปด้วย 

  ๙)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๖  กนัยายน  ๒๕๔๘   
                          - รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยให้สาํนักงานปลัดสาํนัก
นายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที3 พิจารณาอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือเพียงหน่วยเดียว เพื3 อมิให้เกิดกรณีให้ความ
ช่วยเหลือซํ�าซ้อน และเป็นการบูรณาการงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื3 อวันที3  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ทั�งนี�  
เนื3 องจากเดิมมติคณะรัฐมนตรีเมื3 อวันที3  ๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๗  กาํหนดให้กองอาํนวยการเสริมสร้างสนัติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  

         ๑๐)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๒๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๙   
                          - รับทราบการแต่งตั�ง กยต.  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   เป็นประธาน
กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการที3 เกี3 ยวข้องหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการ  และปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  เป็น
กรรมการและเลขานุการ   

        ๑๑)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๒๗  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๐ 

       - เหน็ชอบให้แก้ไขการแก้ไขเพิ3 มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื3 อวันที3   ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๘  
ตามที3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธาน กยต. เสนอทั�ง ๓ ข้อ  ดังนี�  
          (๑) ให้ศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดาํเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามหลักเกณฑก์ารให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื3 อวันที3   ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๘  แทนสาํนักงานปลัดสาํนัก
นายกรัฐมนตรี  ทั�งนี�  โดยมีอาํนาจอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจากงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง  รายการเงินสาํรองจ่ายเพื3 อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  โดยประสานและขอทาํความตกลงกบัสาํนัก
งบประมาณ  สาํหรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษอื3 น ๆ  นอกเหนือตามหลักเกณฑฯ์ และการดาํเนินการตามอาํนาจ
หน้าที3 ของ กยต. ให้สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่าย  
งบกลาง  รายการเงินสาํรองจ่ายเพื3 อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  โดยประสานและขอทาํความตกลงกบัสาํนัก
งบประมาณตามความจาํเป็นต่อไป 
          (๒)  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือว่า  ผู้ขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบหรือไม่ นั�น ให้ยึดถือการรับรองว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จากความเหน็ของคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายในพื�นที3  (ทหาร  ตาํรวจ  และพนักงานปกครอง) ประกอบผลการ
สอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน  ทั�งนี�  หากกรณีเหตุการณ์ปรากฏชัดเจนว่าเกดิจากเหตุความไม่สงบ  ให้
จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบได้ครบถ้วน (๑๐๐ %) ตามหลักเกณฑ์ฯ จากเงินทดรองราชการ 
 
 
 



                            (๓)  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ3 งมิได้กาํหนดไว้ในหลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ  ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื3 อวันที3  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการนโยบายและอาํนวยการการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาตามความ
เหมาะสม 

  ๑๒)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

          คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบในหลักการร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ...ตามที3 สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ กยต. เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที3 เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเหน็ของส่วน
ราชการที3 เกี3 ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วดาํเนินการต่อไปได้  โดยมีสาระสาํคัญดังนี�  

       (๑) ให้ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี�  (ร่างข้อ ๔) 
ให้มีการจัดตั�งกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ�นในสาํนักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี (ร่างข้อ ๕) 
         (๒) กองทุนประกอบด้วยเงินหรือทรัพย์สนิที3 มีผู้บริจาคให้เพื3 อใช้จ่ายในกจิการของกองทุน 
รวมทั�งดอกผลที3 เกดิจากเงินหรือทรัพย์สนิดังกล่าว (ร่างข้อ ๗)  
         (๓) ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
สบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที3 นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ  
          (๔) ให้ระเบียบนี�ยกเลิกเมื3 อคณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกกองทุน  

  ๑๓)  มติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที�   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๐ 

        คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบการปรับปรุงแก้ไขเพิ3 มเติมหลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื3 อวันที3  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘  ดังนี�  
             (๑)  การให้ทุนการศึกษาและเงินยังชีพรายเดือนแก่เดก็ที3 ได้รับผลกระทบโดยตรง  
เพื3 อให้ผู้ประสบเหตุที3 เป็นเดก็ก่อนวัยเรียน/นักเรียน/นักศึกษา  และเดก็ที3 ผู้อุปการะเสียชีวิต บาดเจบ็สาหัส และ
ทุพพลภาพ ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างยุติธรรม  
             (๒)  การช่วยเหลือกรณีเดก็ที3 บิดาและมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพื3 อให้
เดก็ที3 กาํพร้าทั�งบิดาและมารดา ประสบความเดือดร้อนมากกว่าเดก็ที3 กาํพร้าเพียงบิดาหรือมารดา เนื3 องจากต้อง
ขาดผู้อุปการะดูแล และอาจเป็นภาระแก่ญาติพี3 น้องคนอื3 น ๆ ซึ3 งมีภาระในครอบครัวของตนอยู่แล้ว   

๑๔) มติครม. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

       (๑) การปรับปรุงหลักเกณฑก์ารให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสบืเนื3 องจาก 

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑเ์พิ3 มบุคคลที3 เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบฯ (สารวตัรกาํนนั/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น/แพทยป์ระจาํตําบล/อาสาสมคัรที" ไดร้บัการแต่งตั&งจากส่วน
ราชการ) และแนวทางการรับรองของคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย 

 

 



                        (๒) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการรับรองว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ จากคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย (ทหาร ตาํรวจ พนักงานฝ่ายปกครอง) 

เนื3 องจากการรับรองของคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย ประกอบผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน ทาํให้การ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเกดิความล่าช้า และเกิดปัญหาในทางปฏบัิติ จึงเหน็ควรกาํหนดแนว

ทางการพิจารณาว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบหรือไม่ จากการรับรองตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายใหม่ ดังนี�  

               ๑.  กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายรับรองว่า ผู้ขอรับการช่วยเหลือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วน (ร้อยละ ๑๐๐) จากเงินทด

รองราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท)  

               ๒.  กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย มีความเห็นเสียงส่วนใหญ่ (๒ ใน ๓) รับรองว่าผู้ขอรับการ

ช่วยเหลือ “ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ 

                ๒.๑ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปก่อนร้อยละ ๒๕ จากเงินทดรอง

ราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 

                ๒.๒ ภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ3 มเติมอีกร้อยละ ๗๕ จากเงินทดรอง

ราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 

                   ๒.๓ แต่หากภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคลดังกล่าวไม่เป็นผู้

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดยุติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทนัท ี 

 

 

 

 

 

 



               ๓.  กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย มีความเห็นเสียงส่วนใหญ่ (๒ ใน ๓) รับรองว่าผู้ขอรับการ

ช่วยเหลือ “ ไม่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ  

                   ๓.๑ ให้งดการพิจารณาไว้ก่อน 

                   ๓.๒ ภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ จากเงินทดรอง

ราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 

                   ๓.๓ แต่หากภายหลังผลสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนระบุว่า บุคคลดังกล่าวไม่เป็นผู้

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้จังหวัดยุติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทนัท ี

               ๔.  กรณีคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย มีความเหน็เป็นเอกฉันทรั์บรองว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือ    “ ไม่

เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ให้ถือว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื3 อนไขใน

การให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยไม่ต้องนาํผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวนมาพิจารณา 

           ๕.  กรณียุติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา ตามข้อ ๒.๓ ข้อ ๓.๓  และข้อ ๔  

หากต่อมาภายหลัง 

                   ๕.๑ ศาลมีคําพิพากษาคดีถึงที3 สุด และคําพิพากษาระบุชัดเจนว่า เป็นคดีที3 ผู้ขอรับการ

ช่วยเหลือ “ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และ 

                   ๕.๒  ผู้ได้รับผลกระทบร้องขอนาํคาํพิพากษาคดีถึงที3 สุดแล้วนั�น มาให้เจ้าหน้าที3 รับผิดชอบ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที3 กาํหนดกรณีดังกล่าว ให้จังหวัดจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครบถ้วน

ร้อยละ ๑๐๐ จากเงินทดรองราชการของจังหวัด (๕๐ ล้านบาท) 

               ๖.  ให้คณะกรรมการ ๓ ฝ่าย  พิจารณาให้ความเหน็ว่าผู้ขอรับการช่วยเหลือ “ เป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบ” จากสถานการณ์ความไม่สงบฯ หรือไม่โดยไม่ชักช้า ทั�งนี�  ไม่เกนิ ๕ วัน ทาํการ 

               ๗.  กรณีเจ้าหน้าที3 ผู้ปฏิบัติ  ซึ3 งมีหน้าที3 รับผิดชอบในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ  หากได้กระทาํไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที3 ระบุไว้ข้างต้น  ต่อมา

ภายหลังผลการสอบสวนคดีของพนักงานสอบสวน ผลของคําพิพากษาศาลคดีถึงที3 สุด  รวมทั�งการจ่ายเงิน

ช่วยเหลือไม่ตรงกับข้อเทจ็จริงและหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที3 กาํหนด เจ้าหน้าที3 ผู้ปฏิบัติหน้าที3 ดังกล่าวไม่ต้อง



รับผิดชอบในการกระทาํที3 เกิดขึ� น ยกเว้นเจ้าหน้าที3 ผู้ปฏิบัติหน้าที3 ได้ทาํการไปโดยทุจริต จงใจ หรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

การดําเนินงานในปัจจุบนั 

  ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื3 อบรรเทาความเดือดร้อนและให้สามารถ
ดาํรงชีวิตได้อย่างปกติสขุและมั3นคง  กยต. ได้แต่งตั�งคณะอนุกรรมการจาํนวน ๘ คณะ เพื3 อดาํเนินการต่างๆ และ
จัดทาํแผนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามอาํนาจหน้าที3  ดังนี�     

ที3  ชื� อคณะ ประธาน 

๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑแ์ละอาํนวยการการให้

ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ 

ผู้อาํนวยการศูนย์อาํนวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒ คณะอนุกรรมการโครงการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้าน

จิตใจใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

อธบิดีกรมสขุภาพจิต 

๓ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

อธบิดีกรมประชาสมัพันธ์ 

๔ คณะอนุกรรมการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเดก็

กําพ ร้ าและสต รีหม้ายที3 ไ ด้ รับผลกระทบสืบ เ นื3 อ งจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ

มั3นคงของมนุษย์ 

๕ คณะอนุกรรมการการจัดทําฐานข้อมูลการเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบสืบเนื3 องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

นายวิบูลย์ทตั สทุนัธนกติติA  ผู้ตรวจ

ราชการสาํนักนายกรัฐมนตรี 

๖ คณะอนุกรรมการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการกระทําจากเจ้าหน้าที3 รัฐในพื� นที3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๗ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที3 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 



 

ที3  ชื� อคณะ ประธาน 

๘ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื3 อประสานการติดตามผู้สูญหาย

และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะกรณี  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๙ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั3นกรองแผนงาน/โครงการและ

งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ผู้ตรวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตรี 

(นางนิตยา วงศ์เดอรี) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ไดร้บัการช่วยเหลือเยยีวยา 

อย่างไร? และจากหน่วยงานไหน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ขา้ราชการ เสียชีวติ 

สิทธิประโยชน์ของขา้ราชการและเจา้หนา้ที ของรัฐ                                                            

กรณเีสียชีวติ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ระเบียบ กฎหมาย และเงินช่วยเหลอืตามมติ ครม.ที เกี ยวขอ้ง  ประเภท 

จังหวัด         
โดย สปน. 

(บาท) 

พม. 
 

ศธ. 
 

ปภ. 
 

ทอ้งถิ น 

 

ตน้สังกัด 

ทหาร 
ตํารวจ 

ขา้ราชการพลเรือน 
พนกังานรฐัวสิาหกิจ

ลกูจา้งประจาํ 

ลกูจา้งชั"วคราว 

กํานนั/สารวตัรกํานนั 
ผูใ้หญ่บา้น/ผูช้่วย
ผูใ้หญ่บา้น 
อาสาสมคัรรกัษาดินแดน 
แพทยป์ระจาํตําบล 
นกัการเมืองทอ้งถิ" น 

 

 

 

 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑. เงินยงัชีพรายเดือน (บ./ด.) 

    -เดก็ก่อนวยัเรียน     ๑,๕๐๐ 
    -อนุบาล               ๑,๐๐๐ 
    -ประถม/ปอเนาะ   ๑,๐๐๐ 
    -กศน.                  ๑,๕๐๐  
    -มธัยม                 ๑,๕๐๐ 
    -ปวช.                 ๑,๕๐๐ 
    -ปวส.                 ๒,๕๐๐ 
    -อุดมศึกษา            ๒,๕๐๐ 

๒. เงินครอบครัวอุปถมัภ ์ 
   เกิน ๓ คนขึ@ นไป เหมาจ่าย   
   ๕,๐๐๐ บ./ด.       
   (บิดามารดาเสียชีวติทั&งคู่)    
    

ทุนการศึกษา (บ./ปี) 

-สถาบนัปอเนาะ    ๕,๐๐๐ 
-อนุบาล            ๖,๐๐๐ 
-ประถม            ๖,๐๐๐ 
-กศน.               ๕,๐๐๐  
-มธัยม             ๑๐,๐๐๐ 
-ปวช.              ๑๐,๐๐๐ 
-ปวส.             ๒๐,๐๐๐ 
-อุดมศึกษา       ๒๐,๐๐๐    

 

ค่าจัดการศพ (บ./ราย) 

-หวัหนา้ครอบครวั ๕๐,๐๐๐ 
-สมาชิกในครอบครวั  ๒๕,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ บ./
ครอบครวั 

รวมเงิน รวมเงินโดยประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท 

๑. ทหาร 

   -เงินค่าทดแทน ชดเชย กรณีเสียชีวติ 

   -ค่าจดัการศพ 

   -เงินช่วยเหลือครอบครวัผูเ้สียชีวติ 

   -เงินช่วยเหลือองค์กรทหารผ่านศึก 

   -โครงการประกนัชีวติ (นายทหาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ. 
     /นายสิบ ๕๐๐,๐๐๐ บ./พลทหาร/อส.ทพ.  
    ๓๐๐,๐๐๐ บ. 
  -เงิน บ.ท.ช. (เงินพิเศษสูร้บ) 
๒. ตาํรวจ 

    -เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    -เงินสวสัดิการสงเคราะห์ 

    -เงินช่วยเหลือสมคมแม่บา้นตํารวจ 

    -มูลนิธิสายใจไทย 

    -เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน 

    -เงินบําเหนจ็ตกทอด 
    -เงินบํานาญพิเศษ 

    -เงิน บ.ท.ช. 

๓. ขา้ราชการพลเรือน 

    -เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 

    -เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน 

    -เงินบําเหนจ็ตกทอด 

    -เงินบํานาญพิเศษ 

    -เงินมุลนิธิสายใจไทย (เฉพาะขา้ราชการครู) 

 



 

ขา้ราชการ บาดเจ็บ 

สิทธิประโยชน์ของขา้ราชการและเจา้หนา้ที ของรัฐ  

กรณบีาดเจ็บ จากสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ระเบียบ กฎหมาย และเงินช่วยเหลอืตามมติ ครม.ที เกี ยวขอ้ง ประเภท 

จังหวัด     
โดย สปน. 

พม. 
 

ศธ. 
 

ปภ. 
 

ทอ้งถิ น 

 
กรมคุม้ครองสิทธิB  

ตน้สังกัด 

๑. สาหสั ๕๐,๐๐๐ บ. 
๒. ทพุพลภาพ  
   ๕๐๐,๐๐๐ บ. 

 

๑. เงินยงัชีพรายเดือน (บ./ด.) 

   -เดก็ก่อนวยัเรียน     ๑,๕๐๐ 
   -อนุบาล               ๑,๐๐๐ 
   -ประถม               ๑,๐๐๐ 
   -กศน.                  ๑,๕๐๐  
   -มธัยม                 ๑,๕๐๐ 
   -ปวช.                 ๑,๕๐๐ 
   -ปวส.                 ๒,๕๐๐ 
   -อุดมศึกษา            ๒,๕๐๐ 

๒. เงินฟื& นฟูสมรรถภาพ     
    ๒๐๐,๐๐๐        
 
 
๓. เงินยงัชีพผูพ้ิการ 
    ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บ./ด. 
   (ตามระดบัความพิการ) 

ทุนการศึกษา (บ./ปี) 

-สถาบนัปอเนาะ    ๕,๐๐๐ 
-อนุบาล            ๖,๐๐๐ 
-ประถม            ๖,๐๐๐ 
-กศน.               ๕,๐๐๐  
-มธัยม             ๑๐,๐๐๐ 
-ปวช.              ๑๐,๐๐๐ 
-ปวส.             ๒๐,๐๐๐ 
-อุดมศึกษา       
๒๐,๐๐๐     

    

 

๑. ทพุพลภาพ  ๑๐,๐๐๐ บ. 
๒. บาดเจบ็สาหสั ๓,๐๐๐ บ. 
๓. บาดเจบ็เลก็นอ้ย ๒,๐๐๐ 
บ. 

 

    *ทกุประเภทจะไดร้บัเงิน 

     ปลอบขวญั ๒,๐๐๐ บ. 

 

ไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บ./

ครอบครวั 

๑. ค่ารกัษาพยาบาล  
   ๓๐,๐๐๐ บ. 
๒. ค่าขาดผลประโยชนท์ํามา 
    หากินวนัละไม่เกินอัตรา 
    ค่าแรงขั&นตํ"าของพื&นที" นั&น    
     ตามระยะเวลาการ    
     รกัษาพยาบาล      
 

๑. ทหาร 

   -เงินค่าทดแทนกรณีบาดเจบ็ 

   -เงินช่วยเหลือครอบครวั 

    ผูบ้าดเจบ็ 

   -เงินองค์กรทหารผ่านศึก 

   -เงิน บ.ท.ช. (เงินพิเศษสูร้บ) 

๒. ตาํรวจ 

    -เงินสวสัดิการสงเคราะห์ 

    -เงินช่วยเหลือสมคมแม่บา้น 

     ตํารวจ 

    -มูลนิธิสายใจไทย 

    -เงิน บ.ท.ช. 

๓. ขา้ราชการพลเรือน 

     -เงินมุลนิธิสายใจไทย  
      (เฉพาะขา้ราชการครู) 

ทหาร 
ตํารวจ 

ขา้ราชการพลเรือน 
พนกังานรฐัวสิาหกิจ

ลกูจา้งประจาํ 

ลกูจา้งชั"วคราว 

กํานนั/สารวตัรกํานนั 
ผูใ้หญ่บา้น/ผูช้่วย
ผูใ้หญ่บา้น 
อาสาสมคัรรกัษาดินแดน 
แพทยป์ระจาํตําบล 
นกัการเมืองทอ้งถิ" น 

 

๓. บาดเจบ็ ๓๐,๐๐๐ บ. 
๔. บาดเจบ็เลก็นอ้ย 
   ๑๐,๐๐๐ บ.   

๕. เงินสงเคราะหค์รอบครัว    
   ๓,๐๐๐ บ. - - - - - 

รวมเงิน ๑. พกิาร/ทุพพลภาพ  รวมเงินโดยประมาณ  ๗๖๓,๐๐๐ บาท        ๒. บาดเจ็บสาหัส รวมเงินโดยประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท   

๓. บาดเจ็บ              รวมเงินโดยประมาณ     ๖๕,๐๐๐ บาท        ๔. บาดเจ็บเล็กนอ้ย รวมเงินโดยประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ตามความเป็นจริงจากตน้สังกัด 

 

 

 



 
ประชาชน  เสียชีวติ 

 

สิทธิประโยชน์ของประชาชนทั วไป ขา้ราชการบาํนาญ  

กรณเีสียชีวติ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ระเบียบ กฎหมาย และเงินช่วยเหลอืตามมติ ครม.ที เกี ยวขอ้ง  ประเภท 

จังหวัด         
โดย สปน. 

(บาท) 

พม. 
 

ศธ. 
 

ปภ. 
 

ทอ้งถิ น 

 

กรมคุม้ครองสิทธิฯG  

ประชาชนช่วยเหลืองาน
ราชการ/ผูน้ําทางศาสนา 

๒๐๐,๐๐๐ 

ประชาชนทั"วไป/ 

ราชการบํานาญ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑. เงินยงัชีพรายเดือน (บ./ด.) 
    -เดก็ก่อนวยัเรียน     ๑,๕๐๐ 
    -อนุบาล               ๑,๐๐๐ 
    -ประถม               ๑,๐๐๐ 
    -กศน.                  ๑,๕๐๐  
    -มธัยม                 ๑,๕๐๐ 
    -ปวช.                 ๑,๕๐๐ 
    -ปวส.                 ๒,๕๐๐ 
    -อุดมศึกษา            ๒,๕๐๐ 

๒. เงินครอบครัวอุปถมัภ ์๕,๐๐๐ บ.        
    (บิดามารดาเสียชีวติทั&งคู่)    
 
๓. เงินสงเคราะหค์รอบครัว ๖,๐๐๐ บ. 

ทุนการศึกษา (บ./ปี) 

-สถาบนัปอเนาะ    ๕,๐๐๐ 
-อนุบาล            ๖,๐๐๐ 
-ประถม            ๖,๐๐๐ 
-กศน.               ๕,๐๐๐  
-มธัยม             ๑๐,๐๐๐ 
-ปวช.              ๑๐,๐๐๐ 
-ปวส.             ๒๐,๐๐๐ 
-อุดมศึกษา       ๒๐,๐๐๐     

 

ค่าจัดการศพ(บ./ราย) 

-หวัหนา้ครอบครวั     ๕๐,๐๐๐ 
-สมาชิกในครอบครวั  ๒๕,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ บ./ครอบครวั ๑๐๐,๐๐๐ บ. 

รวมเงิน ๑. ประชาชนช่วยเหลอืงานราชการ/ผูน้าํทางศาสนา          รวมเงินโดยประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท 

๒. ประชาชนทั วไป/ราชการบาํนาญ                              รวมเงินโดยประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ บ. 

 

 

 

 



 

ประชาชน บาดเจ็บ 

สิทธิประโยชน์ของประชาชนทั วไป ขา้ราชการบาํนาญ  

กรณบีาดเจ็บ จากสถานการณค์วามไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ระเบียบ กฎหมาย และเงินช่วยเหลอืตามมติ ครม.ที เกี ยวขอ้ง ประเภท 

จังหวัด     
โดย สปน. 

พม. 
 

ศธ. 
 

ปภ. 
 

ทอ้งถิ น 

 
กรมคุม้ครองสิทธิB  

๑. สาหสั ๕๐,๐๐๐ บ. 
๒. ทพุพลภาพ ๘๐,๐๐๐ บ. 

 

๑. เงินยงัชีพรายเดือน (บ./ด.) 

    -เดก็ก่อนวยัเรียน     ๑,๕๐๐ 
    -อนุบาล               ๑,๐๐๐ 
    -ประถม               ๑,๐๐๐ 
    -กศน.                  ๑,๕๐๐  
    -มธัยม                 ๑,๕๐๐ 
    -ปวช.                 ๑,๕๐๐ 
    -ปวส.                 ๒,๕๐๐ 
    -อุดมศึกษา            ๒,๕๐๐ 

๒. เงินฟื@ นฟสูมรรถภาพ ๒๐๐,๐๐๐ บ.        
 
๓. เงินสงเคราะหค์รอบครัว ๓,๐๐๐ บ. 
 
๔. เงินยงัชีพผูพ้กิาร ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บ./ด. 
   (ตามระดบัความพิการ) 

ทุนการศึกษา (บ./ปี) 

-สถาบนัปอเนาะ    ๕,๐๐๐ 
-อนุบาล            ๖,๐๐๐ 
-ประถม            ๖,๐๐๐ 
-กศน.               ๕,๐๐๐  
-มธัยม             ๑๐,๐๐๐ 
-ปวช.              ๑๐,๐๐๐ 
-ปวส.             ๒๐,๐๐๐ 
-อุดมศึกษา       
๒๐,๐๐๐     

 

๑. ทพุพลภาพ  ๑๐,๐๐๐ บ. 
๒. บาดเจบ็สาหสั ๓,๐๐๐ บ. 
๓. บาดเจบ็เลก็นอ้ย ๒,๐๐๐ 
บ. 

 

    *ทกุประเภทจะไดร้บัเงิน 

     ปลอบขวญั ๒,๐๐๐ บ. 

 

๒๐,๐๐๐ บ./ครอบครวั ๑. ค่ารกัษาพยาบาล  
   ๑๐,๐๐๐ บ.  
๒. ค่าฟื& นฟูสมรรถภาพ  
   ๒๐,๐๐๐ บ. 
๓. ค่าขาดผลประโยชนท์ํา 
   มาหากินวนัละไม่เกิน  
    ๒๐๐ บ. (๑ ปี)      
 

ประชาชนช่วยเหลืองาน
ราชการ/ผูน้ําทางศาสนา 
ประชาชนทั"วไป/ 

ราชการบํานาญ 

๓. บาดเจบ็ ๓๐,๐๐๐ บ. 
๔. บาดเจบ็เลก็นอ้ย ๑๐,๐๐๐ บ.   

๕. เงินสงเคราะหค์รอบครัว ๓,๐๐๐ บ. 
- - - - 

รวมเงิน ๑. พกิาร/ทุพพลภาพ  รวมเงินโดยประมาณ  ๓๔๓,๐๐๐ บาท         ๒. บาดเจ็บสาหัส รวมเงินโดยประมาณ ๓๐๖,๐๐๐ บาท    

๓. บาดเจ็บ              รวมเงินโดยประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท             ๔. บาดเจ็บเล็กนอ้ย รวมเงินโดยประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

 



 

 

ตารางเปรียบเทียบเงินช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบสืบเนื องจากสถานการณค์วามไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 

ตามระเบียบ กฎหมาย และเงินช่วยเหลอืตามมติ ครม.ที เกี ยวขอ้ง 

 

ที  ประเภท 
เสียชีวิต 

(บาท) 

พกิาร 

(บาท) 

บาดเจ็บสาหัส 

(บาท) 

บาดเจ็บ 

(บาท) 

บาดเจ็บเล็กนอ้ย 

(บาท) 

หมายเหตุ 

เงินช่วยเหลอืรายเดือน 

(เสียชีวิต/พกิาร/สาหัส) 

๑ ขา้ราชการ/เจา้หนา้ที" รฐั ๕๗๐,๐๐๐ ๗๖๓,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๒ 
ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ/

ผูน้ําทางศาสนา 
๓๗๖,๐๐๐ ๓๔๓,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๓ 
ประชาชนทั"วไป/ 

ราชการบาํนาญ 
๒๗๖,๐๐๐ ๓๔๓,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๑. เงินยงัชีพรายเดือน (บ./ด.) 

๒. ทนุการศึกษา (บ./ปี) 

๓. เงินยงัชีพผูพ้ิการ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บ./ด. 
(ตามระดบัความพิการ) 

๔. เงินครอบครวัอุปถมัภ์ ๕,๐๐๐ บ./ด. 
(บิดามารดาเสียชีวติทั&งคู่) 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนที�  ๓  ขั3นตอนการช่วยเหลือเยียวยา และสถานที� ยื� นขอรบัการช่วยเหลือเบื3 องตน้/เอกสาร 

ขั3นตอนการช่วยเหลือเยียวยา 

            เมื3 อทา่นยื3 นเอกสารขอรับการช่วยเหลือเยียวยา ณ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับอาํเภอ ซึ3 ง
ตั�งอยู่ ณ ที3 ว่าการอาํเภอในพื�นที3 เกดิเหตุแล้ว เจ้าหน้าที3 จะมีขั�นตอนดาํเนินการดังนี�  

กรณีร่างกาย (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) 
                    ๑.  ทา่นยื3 นเอกสารขอรับการช่วยเหลือ ณ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับอาํเภอ ณ ที3 ว่าการ
อาํเภอในพื�นที3 เกดิเหตุ       
           ๒.  เจ้าหน้าที3 ตรวจเอกสารของทา่น พร้อมทั�งตรวจสอบข้อเทจ็จริงที3 เกิดขึ�น เพื3 อประกอบการ
พิจารณาเหตุการณ์ที3 เกดิขึ�นว่าเกดิจากความไม่สงบฯ หรือไม่ ซึ3 งต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน 

           ๓.  หากตรวจสอบแล้วคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย รับรองว่าเป็นเหตุการณ์ที3 เกดิจากความไม่สงบฯ 
จะได้รับการช่วยเหลือทนัท ี๑๐๐%  

          ๔. ระหว่างที3 เจ้าหน้าที3 ตรวจสอบเหตุการณ์ หากผลรับรองเหตุการณ์ความไม่สงบในพื� นที3  ยัง
ไม่สามารถสรุปผลได้ ทา่นจะได้รับการช่วยเหลือเบื�องต้น ๒๕ % จากวงเงินการช่วยเหลือ เช่น ประชาชนทั3วไป
เสยีชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือ ๑๒,๕๐๐ บาท 

           ๕.  หากผลการรับรองเหตุการณ์จาก ๓ ฝ่าย รับรองว่า เหตุการณ์ที3 เกดิขึ�นเกดิจากสถานการณ์
ความไม่สงบฯ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับอาํเภอ จะส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูล มาศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา
ฯ ระดับจังหวัด ซึ3 งทา่นจะได้รับเงินเพิ3 มเติมอกี ๗๕%  จากวงเงินที3 เหลือ โดยใช้ระยะเวลาไม่เกนิ ๗ วัน   
           ๖.  จากนั�นศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับจังหวัด จะส่งเอกสารหลักฐาน ข้อมูลของท่านไปยัง

หน่วยงานต่างๆ ได้แก่             

                    ๖.๑  สาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั3นคงของมนุษย์จังหวัด  

                         ๖.๒ สาํนักงานเขตพื�นที3 การศึกษาจังหวัด 

                         ๖.๓ สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

                         ๖.๔ สาํนักงานยุติธรรมจังหวัด (ผู้แทนกรมคุ้มครองสทิธแิละเสรีภาพ) 

                         ๖.๕ ท้องถิ3 นจังหวัด  

กรณีทรพัยสิ์น 

๑.  ทา่นยื3 นเอกสารขอรับการช่วยเหลือ ณ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับอาํเภอ ณ ที3 ว่าการ 

อาํเภอในพื�นที3 เกดิเหตุ       
            ๒.  เจ้าหน้าที3 ตรวจเอกสารของทา่น พร้อมทั�งตรวจสอบข้อเทจ็จริงที3 เกิดขึ�น เพื3 อประกอบการ
พิจารณาเหตุการณ์ที3 เกดิขึ�นว่าเกดิจากความไม่สงบฯ หรือไม่ ซึ3 งต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๗ วัน 



 

๓.  หากผลการรับรองเหตุการณ์จาก ๓ ฝ่าย รับรองว่า เหตุการณ์ที3 เกดิขึ�นเกดิจากสถานการณ ์

ความไม่สงบฯ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับอาํเภอ จะรวบรวมเอกสารของทา่น เพื3 อที3 จะประเมินราคา
ทรัพย์สนิที3 เสียหาย พร้อมกับประชุมประเมินทรัพย์สนิเสยีหาย 

 

           ๔.  เมื3 อศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับอาํเภอ สรุปผลการประเมินความเสยีหายเบื�องต้น 
รายงานศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ ระดับจังหวัด โดยจังหวัดจะตรวจสอบสถานที3 เกดิเหตุการณ์อกีครั�ง พร้อมนาํ
ข้อมูลเบื�องต้นจากอาํเภอ จัดประชุมประเมินความเสียหาย หากเป็นเหตุการณ์ที3 เกดิจากสถานการณ์ความไม่
สงบฯ จังหวัดจะจ่าย ๑๐๐ % กรณีดาํเนินการแล้วเสรจ็ภายใน ๒ สปัดาห์ หากไม่แล้วเสรจ็ภายใน ๒ สปัดาห์ 
สามารถขยายเวลาออกไปอกี ๒ สปัดาห์ ระหว่างการขยายเวลา จังหวัดจะจ่ายเงินไปก่อน ๒๕% จากวงเงินที3
ประเมินไว้ในเบื�องต้น และเมื3 อประเมินเสรจ็เรียบร้อยจะจ่ายเพิ3 มอกี ๗๕% ของวงเงินที3 เหลือ โดยจะใช้เวลา
ประมาณ ๑ เดือน หรือ ๔ สัปดาห์  
 

สถานที�ขอรบัการช่วยเหลือที� ไหน 

            เมื3 อทา่นประสบเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ทา่นต้องขอความรับการช่วยเหลือ ณ ที� ว่าการอําเภอใน
พื3 นที� เกิดเหตุ ซึ3 งมีศูนย์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ประจาํอาํเภอ ทั�ง ๓๗ อาํเภอ ซึ3 งเป็นจุดบริการแบบ

เบด็เสรจ็ (One Stop Service) เพียงจุดเดียว จากนั�นเอกสารของทา่นจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที3 ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยขอรับการช่วยเหลือพร้อมยื3 นเอกสารดังนี�  
ก. เอกสารการขอรบัความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 

    ๑. ผูเ้สียชีวิต 

        ๑.๑  สาํเนาใบมรณะบัตร              จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๑.๒  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๑.๓  สาํเนาทะเบียนบ้าน  จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๑.๔  สาํเนาบันทกึประจาํวันของเจ้าหน้าที3 ตาํรวจในพื�นที3 เกดิเหตุการณ์  จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๑.๕ หนังสอืรับรองเหตุการณ์ จาก ๓ ฝ่าย  (ปกครอง/ทหาร/ตาํรวจ) ฉบับจริง ๑ ฉบับ สาํเนา ๔ ฉบับ     

           (อาํเภอพื�นที3 เกดิเหตุเป็นผู้ออก)   

   ๒. ผูข้อรบัการช่วยเหลือ (ผูมี้ที� สิทธิไดร้บัการช่วยเหลือG ) 

       ๒.๑  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๒.๒  สาํเนาทะเบียนบ้าน  จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๒.๓  สาํเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จาํนวน ๕ ฉบับ 



    ๓. ผูพ้ึ� งพงิ (บุตร/ผูที้� อยู่ในความอุปการะดูแล)        

        ๓.๑ สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาสติูบัตร  จาํนวน ๕ ฉบับ  

        ๓.๒ สาํเนาทะเบียนบ้าน  จาํนวน ๕ ฉบับ       

        ๓.๓ ใบรับรองการศึกษาของบุตรจากสถานศึกษา (ถ้ามี) ฉบับจริง ๑ ฉบับ สาํเนา ๔ ฉบับ   

        ๓.๔  สาํเนาสมุดบัญชีธนาคาร จาํนวน ๔ ฉบับ  

ข. เอกสารการขอรบัความช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บ 

    ๑. ผูบ้าดเจ็บ 

        ๑.๑  ใบรับรองแพทย์ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ  ฉบับจริง ๑ สาํเนา ๔ ฉบับ 

       ๑.๒  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๑.๓  สาํเนาทะเบียนบ้าน  จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๑.๔  สาํเนาบันทกึประจาํวันของเจ้าหน้าที3 ตาํรวจในพื�นที3 เกดิเหตุการณ์  จาํนวน ๕ ฉบับ 

       ๑.๕ หนังสอืรับรองเหตุการณ์ จาก ๓ ฝ่าย  (ปกครอง/ทหาร/ตาํรวจ) ฉบับจริง ๑ ฉบับ สาํเนา ๔ ฉบับ     

           (อาํเภอพื�นที3 เกดิเหตุเป็นผู้ออก)              

     ๒. ผูพ้ึ� งพิง (บุตร/ผูที้� อยู่ในความอุปการะดูแล)  กรณีบาดเจ็บสาหสั      

        ๒.๑ สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาสติูบัตร  จาํนวน ๕ ฉบับ  

        ๒.๒ สาํเนาทะเบียนบ้าน  จาํนวน ๕ ฉบับ       

          ๒.๓ ใบรับรองการศึกษาของบุตรจากสถานศึกษา (ถ้ามี) ฉบับจริง ๑ ฉบับ สาํเนา ๔ ฉบับ   

        ๒.๔ สาํเนาสมุดบัญชีธนาคาร จาํนวน ๔ ฉบับ 

ค. เอกสารการขอรบัความช่วยเหลือกรณีทรพัยสิ์นเสียหาย  

    ๑.  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  จาํนวน ๕ ฉบับ 

    ๒.  สาํเนาทะเบียนบ้าน  จาํนวน ๕ ฉบับ 

    ๓.  สาํเนาบันทกึประจาํวันของเจ้าหน้าที3 ตาํรวจในพื�นที3 เกดิเหตุการณ์  จาํนวน ๕ ฉบับ 

    ๔.  หนังสอืรับรองเหตุการณ์ จาก ๓ ฝ่าย (ปกครอง/ทหาร/ตาํรวจ) ฉบับจริง ๑ ฉบับ สาํเนา ๔ ฉบับ     

        (อาํเภอพื�นที3 เกดิเหตุเป็นผู้ออก) 

    ๕.  สาํเนาหลักฐานการครอบครองทรัพย์สนิ  จาํนวน ๕ ฉบับ  

     ๖.  ภาพถ่ายทรัพย์สนิที3 เสยีหาย  

 

 



 

ตอนที�  ๔  ขอ้มูลการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ ใน ๔ จชต. 

ขอ้มลูการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบสืบเนื องจากสถานการณค์วามไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ตั@งแต่วันที  ๔ มกราคม ๒๕๔๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ดังนี@  

                     ตาราง ๑  ขอ้มลูการใหค้วามช่วยเหลือแยกประเภทความสญูเสีย 

                              ตาราง ๒  ขอ้มลูการใหค้วามช่วยเหลือดา้นร่างกายของเจา้หนา้ที" รฐัและประชาชน 

                              ตาราง ๓  จาํนวนเดก็กาํพรา้และสตรีหมา้ย  

                              ตาราง ๔  ขอ้มลูผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ และงบประมาณแต่ละจงัหวดัแยกเป็นรายปี 

                              ตาราง ๕  จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ ๑๐ อันดบัแรกที" มีภมิูลาํเนานอก จชต. 

 

 



 

ตาราง ๑  จาํนวนขอ้มลูการใหค้วามช่วยเหลอืแยกประเภทความสูญเสีย 

(๑) 

จังหวัด 

(๒) 

เสียชีวิต 

(๓) 

พกิาร 

(๔) 

บาดเจ็บสาหัส 

(๕) 

บาดเจ็บ 

(๖) 

บาดเจ็บ

เล็กนอ้ย 

(๗) 

ผลอาสิน 

(๘) 

ทรัพยส์ิน 

(๙) 

อาคาร

บา้นเรือน 

(๑๐) 

อื นๆ 

(๑๑) 

รวม 

นราธิวาส ๙๘๙ ๙๑ ๘๓๖ ๕๔๓ ๘๙๖ ๑๗๖ ๔๕๐ ๑๕๘ ๕๒ ๔,๑๙๑ 

ปัตตานี ๑๑๘๑ ๕๓ ๗๔๐ ๕๓๓ ๔๙๓ ๑๙๑ ๖๗๘ ๑๐๖ ๓๔ ๔๐๐๙ 

ยะลา ๑๐๘๔ ๑๐๘ ๖๐๓ ๖๕๐ ๖๖๑ ๔๖ ๗๙๕ ๗๘ ๑๓ ๔๐๓๘ 

สงขลา ๑๔๓ ๘ ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ๖๙ ๑๒๑ ๒๖ ๑๑ ๖๓๘ 

รวม ๓๓๙๗ ๒๕๙ ๒๒๕๙ ๑๘๐๖ ๒๑๕๐ ๔๘๒ ๒๐๔๔ ๓๖๘ ๑๑๐ ๑๒,๘๗๕ 

ตาราง ๒  จาํนวนขอ้มลูการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นร่างกายของเจา้หนา้ที รัฐและประชาชน 

(๒) เจา้หนา้ที  (ราย) (๓) ประชาชน (ราย) (๑) 

จังหวัด เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ 

(๔) 

รวม (ราย) 

นราธิวาส ๕๘๗ ๑,๒๘๙ ๕๗๐ ๙๖๔ ๓๔๑๐ 

ยะลา ๔๕๐ ๘๓๓ ๕๖๑ ๑,๑๑๔ ๒๙๕๘ 

ปัตตานี ๕๖๔ ๙๖๔ ๕๒๗ ๗๘๑ ๒๘๓๖ 

สงขลา ๗๔ ๗๓ ๖๔ ๑๔๓ ๓๕๔ 

รวม ๑๖๗๕ ๓,๑๕๙ ๑๗๒๒ ๓๐๐๒ ๙๕๕๘ 

ที" มา :  ศูนยเ์ยียวยาประจาํจงัหวดั ๔ จชต. 



 

ตาราง ๓  จาํนวนเด็กกาํพรา้และสตรีหมา้ย  

(๓) เด็กกาํพรา้ (ราย) (๑) 

ที  

(๒) 

จังหวัด ชาย หญิง รวม 

(๔) 

สตรีหมา้ย (ราย) 

๑ นราธิวาส ๗๑๖ ๗๔๗ ๑,๔๖๓ ๖๕๑ 

         ๒ ยะลา ๔๘๙ ๔๖๘ ๙๕๗ ๖๑๐ 

๓          ปัตตานี ๗๑๔ ๗๒๓ ๑,๔๓๗ ๗๕๔ 

๔ สงขลา ๖๕ ๗๐ ๑๓๕ ๗๐ 

รวม ๑,๙๘๔ ๒,๐๐๘ ๓,๙๙๒ ๒,๐๘๕ 

ที" มา :  สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมั"นคงของมนุษย ์๔ จชต. 

 

 

 

 

 



 

ตาราง ๔  จาํนวนขอ้มลูผูไ้ดร้ับผลกระทบฯ และงบประมาณแต่ละจังหวัดแยกเป็นรายปี  

(๒) จาํนวนปี (ม.ค. – ธ.ค.) (๑) 

จังหวัด ๒๕๔๗ 

(ราย) 

๒๕๔๘ 

 (ราย) 

๒๕๔๙  

(ราย) 

๒๕๕๐  

(ราย) 

๒๕๕๑  

(ราย) 

๒๕๕๒  

(ราย) 

๒๕๕๓  

(ราย) 

(๓) 

รวม 

 (ราย) 

นราธิวาส ๒๕๙ ๘๑๗ ๗๒๙ ๙๔๙ ๕๕๐ ๓๙๙ ๓๒๐ ๓๘๒๓ 

ยะลา ๑๕๖ ๓๙๐ ๕๕๔ ๑๐๙๖ ๕๗๕ ๕๐๗ ๓๐๔ ๓๕๘๒ 

ปัตตานี ๒๒๘ ๓๖๔ ๕๖๑ ๘๒๖ ๗๐๓ ๕๓๓ ๒๗๑ ๓๔๘๖ 

สงขลา ๖๑ ๘๙ ๑๘๙ ๒๐๔ ๖ ๑๓ ๓ ๕๖๕ 

รวม ๗๐๔ ๑๖๖๐ ๒๐๓๓ ๓๐๗๕ ๑๘๓๔ ๑๔๕๒ ๖๙๘ ๑๑,๔๕๖ 

งบประมา

ณ (บาท) 

๒๖,๑๓๔,๒

๘๐ 

๖๘,๗๑๑,๓

๑๗ 

๑๖๖,๒๓๕,

๐๘๕ 

๔๕๗,๘๒๘๙๖

๒ 

๔๑๗,๙๐๘,๒๒

๓ 

๑๙๒,๔๐๕,๐๖

๖ 

๗๗,๖๗๕,๓๒

๖ 

๑,๔๐๖,๘๙๘,๒

๕๙ 



 

ตาราง ๕  จาํนวนผูไ้ดรั้บผลกระทบฯ ๑๐ อันดับแรกที มภีมูลิาํเนานอกจังหวัดชายแดนภาคใต ้

(๑) 

ลาํดับที  

(๒) 

จังหวัด 

(๓) 

จาํนวน (ราย) 

๑ นครศรีธรรมราช  ๓๓๒ 

๒ อุบลราชธานี  ๒๒๓ 

๓ พทัลุง  ๑๘๓ 

๔ ประจวบคีรีขนัธ ์ ๑๕๓ 

๕ ขอนแก่น  ๑๔๓ 

๖ กรุงเทพมหานคร  ๑๓๘ 

๗ ลพบุรี  ๑๓๘ 

๘ กาญจนบุรี  ๑๓๐ 

๙ นครราชสีมา  ๑๒๖ 

๑๐ ตรงั  ๑๒๐ 

 


