นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
--------------------------๑. ความนํา
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายระดับชาติ
ที่จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔ ที่กําหนดให้สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทํานโยบายดังกล่าว เสนอต่อ
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ และคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และให้
คณะรัฐมนตรีนําเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ แล้วให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายทุกรอบระยะเวลา ๓ ปี หรือในกรณีที่มีความ
จําเป็น คณะรัฐมนตรีจะกําหนดระยะเวลาให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยได้กําหนดว่า เนื้อหา
ของนโยบายต้ อ งครอบคลุ ม อย่ า งน้ อ ยในด้ า นการพั ฒ นาและด้ า นความมั่ นคง และ
กระบวนการจัดทํานโยบาย ต้องนําความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และสภาที่ปรึกษา
การบริ หารและการพั ฒ นาจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ เพื่ อ ให้ได้ ม าซึ่ งนโยบายที่ ม าจาก
ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดทํานโยบายดังกล่าว สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงให้ความสําคัญ
กับกระบวนการมี ส่วนร่ วมอย่ างกว้ างขวาง ครอบคลุม ทั้งหน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ประมวลข้อมูล
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ผ่ า นการรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ สถานการณ์ ปั ญ หาและ
แนวทางการแก้ไขจาก ๑) การประสานงาน ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ ๒) การรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อมูลเชิงลึก และข้อคิดเห็นจากการ
จัดประชุมเฉพาะกลุ่มกับหน่วยงานภาครัฐ และภาควิชาการที่มีองค์ความรู้ ผลงาน และ
ติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่
รวมทั้ ง การรั บ ข้ อ เสนอของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด ประเมิ น ผล
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา ๓) การรวบรวมข้อมูล
และข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ ผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสตรีและเยาวชน รวมทั้ง กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการประชุมสัมมนา และการพูดคุยเฉพาะกลุ่ม
๔) การรับฟังความคิดเห็นจากคนไทยมุสลิม ในต่างประเทศ และ ๕) การรับฟังความ
คิดเห็นจากสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายฉบับนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นรากเหง้าควบคู่ไปกับ
ปั ญ หาที่ เ ป็ น ปรากฏการณ์ โดยมุ่ ง ขจั ด เงื่ อ นไขของการใช้ ค วามรุ น แรงทุ ก ระดั บ
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และสร้างสภาวะแวดล้อมที่พร้อมและเอื้อต่อ
การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยการกระจายอํานาจที่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานของความหลากหลายในความเป็นพหุสังคมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. สถานการณ์ในภาพรวม
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงมาโดยต่อเนื่อง
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการ
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ดํ า เนิ น นโยบายของภาครั ฐ ในแต่ ล ะห้ ว งเวลา และมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ปั จ จั ย
แทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่และปัจจัยที่มาจากภายนอก
อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็น
สถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ในระยะที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ
ได้มีความพยายามดําเนินการแก้ไขปัญหาตามกรอบนโยบายมาแล้วหลายฉบับ ซึ่งส่งผลให้
สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์
ความรุนแรงก็ยังปรากฏอยู่ ความยืดเยื้อของปัญหาส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจ
ของการใช้ความรุนแรงและผู้อยู่เบื้องหลังการใช้ความรุนแรง จากเดิมที่ส่วนใหญ่มาจาก
การกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐ มาเป็นการก่อเหตุจาก
แรงจูงใจอื่นในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยบางส่วน มีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์กับ
กลุ่ ม ผู้ ก่ อ เหตุ รุ น แรงในพื้ น ที่ ทั้ ง ความขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งผลประโยชน์ ของกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ล
ความแค้นจากอารมณ์ของความเกลียดชัง และความแค้นจากเรื่องส่วนตัว ความรุนแรง
ยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอํานาจมืดและธุรกิจผิดกฎหมาย ความบาดหมางของคน
ต่างศาสนารุนแรงขึ้น เกิดข้อจํากัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร และอาจมี
การแทรกแซงจากภายนอกประเทศมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมที่เป็นแรงผลักให้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รุนแรงมี แ รงหนุ นและมีค วามเข้ มแข็ งมากขึ้ น ที่ สํ าคั ญ คื อ กระแสจากภายนอก เช่ น
กระแสท้องถิ่นนิยม กระแสการต่อสู้ด้วยแนวทางสุดโต่ง กระแสความขัดแย้งระหว่าง
ตะวันตกกับโลกมุสลิม กระแสสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง
ภายใต้สภาวะแวดล้อมดังกล่าวนี้ ภาครัฐจึงจําเป็นต้องตระหนักและเรียนรู้ที่จะเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลง ต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขเรื่องที่เป็นสาเหตุของปัญหา ต้องปรับ
ทัศนคติและวิธีคิดในการบริหารจัดการ โดยให้ความสําคัญสูงสุดต่อการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยบนพื้ น ฐานของความไว้ ว างใจและ
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การให้เกียรติ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของการยอมรับและเห็นคุณค่าของกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสร้างสรรค์ นําไปสู่
สันติสุขอย่างยั่งยืน
๓. เงื่อนไขของการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นและดํารงอยู่จนถึงปัจจุบัน
เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับบุคคล ระดับโครงสร้าง และ
ระดับวัฒนธรรม คือ
เงื่อนไขระดับบุคคล ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การใช้อํานาจการปกครอง
และการบริ ห ารราชการโดยเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บางส่ ว นที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ น้ อ ยเกิ น ไปกั บ
ความละเอียดอ่อนของอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ สิทธิประชาชน และการใช้อํานาจรัฐที่
เกินขอบเขต ส่วนที่สอง การใช้ความรุนแรงโดยกลุ่มบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อ และ
อุดมการณ์ต่างจากรัฐ ส่วนที่สาม การใช้ความรุนแรงอันมีมูลเหตุจูงใจจากความขัดแย้ง
ในเรื่ อ งผลประโยชน์ ข องกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ล อํ า นาจมื ด และธุ ร กิ จ ผิ ด กฎหมาย และ
ส่วนที่สี่ การใช้ความรุนแรงอันมีเหตุความแค้นจากอารมณ์ของความเกลียดชัง และ
ความแค้นจากเรื่องส่วนตัว
เงื่อนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการ ถึงแม้
จะมีการกระจายอํานาจแล้วก็ตาม แต่การสนองตอบกับลักษณะเฉพาะทางอัตลักษณ์
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐยังดําเนินการได้ไม่ทั่วถึง
เนื่องจากมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายประการเป็นข้อจํากัด นํามาซึ่งความรู้สึก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และขาดอํานาจในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเองอย่างแท้จริง อาทิ การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพื้นที่ การศึกษา
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ที่ไม่สามารถเอื้ออํานวยให้ประชาชนส่วนใหญ่มีพลังเอาชนะการท้าทายทางสังคม ในรูปต่างๆ
ทั้งทางโลกและทางธรรม
เงื่อนไขระดับวัฒนธรรม ที่สําคัญ คือ ประชาชนมุสลิมมลายูในพื้นที่รู้สึกแปลกแยก
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากมีการรับรู้และสัมผัสได้ว่า อัตลักษณ์ของตน
ถูกกดทั บจากการปฏิบัติของเจ้าหน้า ที่รัฐบางคนที่ไม่เข้า ใจ หวาดระแวง และมีอคติ
รวมถึงการไม่ยอมรับจากสังคมใหญ่ จึงเป็นเงื่อนไขที่ทําให้คนในพื้นที่บางส่วนยอมรับ
หรือเห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง และเป็นเงื่อนไขสําคัญที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหยิบ
ยกมาใช้เป็นข้ออ้างให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อเป้าหมาย
ของตนในนามของอัตลักษณ์มุสลิมมลายู

๔. กรอบแนวคิดของนโยบาย
การใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา ทําให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องวางน้ําหนักกับการแก้ปัญหาในเชิงปรากฏการณ์รายวันจนทําให้ขาดน้ําหนักในการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นรากเหง้า รวมทั้ ง การดําเนินนโยบายในแต่ละส่ วนมีความสัมพันธ์
ส่งเสริ มซึ่งกันและกันไม่ เท่า ที่ค วร ดังนั้น เพื่ อให้นโยบายการบริ หารและการพั ฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทิศทางชัดเจนให้หน่วยงานรับผิดชอบนําไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์รองรับที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน จึงกําหนดกรอบ
แนวคิดของนโยบาย ดังต่อไปนี้
๔.๑ การดําเนินนโยบายบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๖

๔.๒ การเปิดพื้นที่เพื่อร่วมกันแปรเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ด้วยความรุนแรงมาเป็น
แนวทางการต่อสู้ด้วยสันติวิธี
๔.๓ การสร้างสมดุลของโครงสร้างอํานาจการปกครองและการบริหารราชการ
ระหว่ า งส่ ว นกลางกั บพื้ น ที่ โดยการกระจายอํ า นาจภายใต้ เ จตนารมณ์ รัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และยึดหลักการบริหารจัดการบนพื้นฐานของความหลากหลาย
ในความเป็นพหุสังคม
๔.๔ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการยึดมั่นในหลักนิติรัฐ และนิติธรรม การเห็น
คุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย การให้เกียรติอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ ตลอดจน
การตระหนักและเคารพในกติการะหว่างประเทศ
๔.๕ การรับรู้และความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงว่า ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นปัญหาร่วมกันของสังคมไทย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหามีความจําเป็น
๔.๖ การดําเนินนโยบายภายใต้กลไกที่ประสาน สอดคล้อง และส่งเสริมกันในทุกมิติ
อย่างสมดุล
๕. วิสัยทัศน์
“ มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไข
ของการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมทีพ่ ร้อมและเอือ้ ต่อการแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ ”

๗

๖. นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
๖.๑ วัตถุประสงค์
ข้อ ๑ เพือ่ ให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี วามปลอดภัยและปกติสขุ
ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้ อ ๒ เพื่ อขจั ด และป้ องกั นไม่ให้ เกิ ดเงื่ อนไขที่ หล่ อเลี้ ยงและเอื้ อต่ อการใช้
ความรุนแรงจากทุกฝ่าย
ข้อ ๓ เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจ และฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างรัฐ
กับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน ให้เกิดความร่วมมือในการพร้อมเผชิญ
ปัญหาร่วมกัน
ข้อ ๔ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่
เกิ ดการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมที่ กระจายตั ว อย่ า งเท่ า เที ย มในทุ กระดั บ ตรงกั บ
ความต้ อ งการ ไม่ ทํ า ลายอั ต ลั ก ษณ์ และวิ ถี ชี วิ ต ของประชาชน ตลอดจนมี ผ ลต่ อ
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ข้อ ๕ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ข้อ ๖ เพื่อให้สังคมไทยเกิดการรับรู้ มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นจริง
และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้ อ ๗ เพื่ อ ให้ สั ง คมภายนอกประเทศให้ ก ารสนั บ สนุ น และมี บ ทบาท
เกื้อกูลการแก้ไขปัญหา

๘

ข้ อ ๘ เพื่ อ สร้ า งสภาวะแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมและเอื้ อ ต่ อ การพู ด คุ ย
ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและการให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ
ข้ อ ๙ เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น นโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีระบบ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และวางอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน
๖.๒ นโยบาย
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและปกติสุข
ภายใต้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
๑) นํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ“ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักยึดในการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความรัก
ความสามัคคี ความสมานฉันท์ และความสงบสุขของประชาชน
๒) ดํารงนโยบายการเมืองนําการทหารและใช้พลังทางสังคมในการมุ่ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดของทุกฝ่าย จากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามาสู่
การยึดมั่น “แนวทางสันติวิธี” โดยไม่มองกลุ่มผู้เห็นต่างเป็นศัตรู และมุ่งปรับเปลี่ยน
แนวทางการต่อสู้ของกลุ่มที่เลือกใช้ความรุนแรงมาเลือกใช้การต่อสู้ด้วยแนวทางสันติ
แทนที่การมุ่งปรับความคิดความเชื่อในเชิงอุดมการณ์เพียงอย่างเดียว
๓) ส่ ง เสริ ม มาตรการลดความหวาดระแวงและเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ
ระหว่างรัฐกับประชาชน โดยให้ความสําคัญกับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะ
ฝ่ายความมั่นคงที่ มี ทัศนคติ บุคลิ กภาพ และพฤติกรรมในเชิงสันติ มีประวั ติที่ดีงาม

๙

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการเผชิญหน้าความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจน เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพูดคุยระหว่าง
ภาคส่ ว นต่ า งๆ เพื่ อ รั บฟั งความเห็ น ข้ อ เสนอแนะในระดั บชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
รับไปดําเนินการให้เกิดผล
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข่าวเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นและทําลาย
ปัจจัยสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง อาทิ การไหลเวียนเงินทุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
การลักลอบนําอาวุธและวัสดุที่นํามาใช้ประกอบระเบิด ทั้งจากพื้นที่ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ การประสานงานทางด้านการข่าวให้การแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่าง
ทันเวลาและแม่นยํา การเสริมสร้างเครือข่ายงานข่าวภาคประชาชนให้เกิดผล ตลอดจน
การขยายความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในการเฝ้ า ตรวจการเข้ า ออกของ
กลุ่ ม เป้ า หมาย การพิ สู จ น์ ท ราบแหล่ ง พั ก พิ ง ภายนอกประเทศ และการติ ด ตาม
ความเคลื่ อ นไหวของกลุ่ ม ก่ อ การร้ า ยจากภายนอกประเทศที่ อ าจมี ส่ ว นสนั บ สนุ น
กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
๕) พั ฒ นาระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ชุ ม ชน โดยให้ มี ก ารวางแผน
ร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยบนฐานของการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน และให้ความสําคัญกับการปกป้องสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ศาสนสถาน
และศาสนบุคคลให้ปลอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง
๖) เร่งรัดการปราบปรามกลุ่ม อํานาจอิทธิพลเถื่อน เพื่อขจัดปัญหา
ความรุ นแรงที่ แ ทรกซ้ อ น อั น เกิ ด จากกลุ่ ม ยาเสพติ ด กลุ่ ม ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในพื้ นที่ และ

๑๐

กลุ่มธุรกิจผิดกฎหมาย โดยเน้นเป้าหมายผู้บงการและนายทุน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่รัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ผิดกฎหมายเหล่านี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อขจัด และป้องกันไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่หล่อเลี้ยงและเอื้อต่อการใช้
ความรุนแรงจากทุกฝ่าย โดย
๑) เพิ่มการให้ความสําคัญกับการแก้เงื่อนไขทางการเมืองและเงื่อนไข
ทางสังคมวัฒนธรรม ด้วยการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรม และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความรู้สึกไม่ไว้ใจและหวาดระแวงเจ้าหน้าที่รัฐ เกิดความรู้สึกแตกแยก หรือ ความไม่เท่าเทียม
มีการปฏิบัติที่ประชาชนสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับที่สามารถส่งผลต่อการสร้าง
ความรู้สึกและบรรยากาศให้เห็นว่า ทุกคนสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และมีความสุขตามวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ศาสนา และวัฒนธรรมของตน
๒) ส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
วิถีชีวิต ศาสนา วัฒ นธรรม และอั ต ลักษณ์ ของพื้นที่ อย่ างแท้จริง ด้ว ยการจั ดการ
ฝึกอบรมด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่
ด้ ว ยความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง และตระหนั ก ในการยอมรั บ และเคารพคุ ณ ค่ า ของ
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขจัด และป้องกัน
เงื่อนไขใหม่ที่จะนําไปสู่ความรุนแรงได้
๓) เร่งรัดการคลี่คลายเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยของประชาชน และ
ต่ างประเทศ ให้ กระจ่ างชั ด โดยให้ ค วามสํ าคั ญ กั บการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ กภาคส่ ว น
ในกระบวนการตรวจสอบค้นหาความจริง มีการเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ และ
นําตัวผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว เพื่อขจัดวัฒนธรรมการไม่ต้องรับผิด

๑๑

ปลดเงื่ อ นไขของความรู้ สึ ก ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม และการนํ า เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว
ไปสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่าง
รัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกัน ให้เกิดความร่วมมือในการพร้อม
เผชิญปัญหาร่วมกัน โดย
๑) สร้ างความโปร่ งใสและความเชื่ อมั่ นในการดํ าเนิ นกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยการขจัด
เงื่อนไขความไม่ยุติธรรมทุกรูปแบบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งทางหลักและทางเลือก พัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการ
ตรวจสอบการใช้ อํ านาจของเจ้ า หน้ า ที่ รัฐ และมี ความจริ งจั งต่ อการสอบสวนลงโทษ
ผู้ที่ กระทํ า ความผิ ดหรื อ ปฏิ บัติหน้ า ที่โ ดยมิชอบ จั ดระบบการคุ้ ม ครองพยานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง พัฒนากฎหมายที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่
๒) ปรับปรุง พัฒนาระบบ และกระบวนการเยียวยาให้สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ โดยให้กระบวนการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม ไม่ล่าช้า และมีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสวงและการเอื้อประโยชน์
ของการเยียวยาจากทุกฝ่าย
๓) เสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับประชาชนให้สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมผนึกกําลังแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่การสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้า ใจร่ วมกันเกี่ย วกับสถานการณ์ความเป็ นจริ งในพื้ นที่ และแลกเปลี่ย น

๑๒

เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะระหว่างเด็ก
และเยาวชนต่างศาสนา
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กระจายตัวอย่างเท่าเทียมในทุกระดับ
ตรงกับความต้องการ ไม่ทําลายอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีผล
ต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคง โดย
๑) พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตตามวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของตนเอง มีรายได้ที่เพียงพอ มีมาตรฐานการครองชีพที่เท่าเทียมกับพื้นที่อื่น
ของประเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ มีการกระจายแหล่ง
เงิ นทุ นให้ กั บชุ มชนผ่ านระบบธนาคารและกลุ่ มออมทรั พ ย์ ที่ ประชาชนเลื อกใช้ และ
เน้นน้ําหนักโครงการที่มาจากการริเริ่มของประชาชนและชุมชน
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อการสร้างสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง
และการเพิ่มโอกาสในการทํางาน ทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่างประเทศ
๓) ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในสาขาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชนและต้นทุนทางสังคม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพ
ในระดับสูง ตลอดจน ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนที่สามารถรองรับบุคลากรในพื้นที่
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง และ
มีส่วนสําคัญในการนําความรู้ ความสามารถมาพัฒนาพื้นที่

๑๓

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความสมดุลระหว่างการใช้เพื่อตอบสนองการพัฒนากับการรักษาให้ยั่งยืน โดยสนับสนุน
และเพิ่มบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นในการคุ้มครอง
ดูแล การจัดสรรทรัพยากร และการฟื้นฟูทรัพยากร โดยเฉพาะพื้นที่ประมงชายฝั่ง ป่าชายเลน
ที่ราบลุ่ม และเขตป่า รวมทั้ง การป้องกันกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาใช้ทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิการครอบครองที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ความสําคัญ
ลําดับต้นกับพื้นที่เสี่ยงภัย และชุมชนที่ถูกคุมคาม
๕) เร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกระบวนการศึกษา
ในทุกระดับที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของพื้นที่อย่างแท้จริง สามารถบูรณาการ
ระบบการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีคุณภาพ พร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการรับรองสถานะที่มั่นคงของ
บุคลากรทางการศึกษาที่จบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมให้เป็น
พลังในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดย
๑) ให้การดําเนินวิถีชีวิต การปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นไปโดยไม่มี
อุปสรรค ปรับทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ปรับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อ
เสรีภาพการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา และขจัดการเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรม โดย
ทุกฝ่ายต้องศึกษา ทําความเข้าใจในคุณค่าของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็ง อาทิ
ส่งเสริม สนับสนุ น อํ า นวยความสะดวกและแก้ไ ขปั ญหาให้กับคนในพื้ นที่ ที่ เ ดินทาง

๑๔

ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รวมทั้ง กิจการทางศาสนาพุทธ
และวิถีไทยพุทธในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นพลังในการแก้ไขปัญหาให้สังคมมีความมั่นคงที่ยั่งยืน
๒) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและปกป้อง
ทุกวิถีชีวิตและทุกศาสนา วัฒนธรรม เพื่อยกระดับและเสริมสร้างการเห็นคุณค่าของ
ทุกศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ให้เป็นพลังสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง
๓) เสริ มสร้ างความเข้ าใจระหว่ างกลุ่ มบุ คคลที่ มี ความแตกต่ างให้ เกิ ด
การยอมรั บและเห็ นคุ ณค่ าในการอยู่ ร่ วมกั น ท่ ามกลางความแตกต่ างหลากหลาย
โดยพัฒนาคนและสังคมบนพื้นฐานความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การส่งเสริม
ศาสนสั มพั นธ์ การสร้ างความเข้ าใจที่ ถูกต้ องตามหลั กศาสนา การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคม เพื่อนําหลักคําสอน
ทางศาสนามาใช้ ในการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และสร้ างแรงจู งใจให้ ประชาชน
นําหลักคําสอนมาใช้ในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การสนับสนุนเครือข่ายนักศึกษา
ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ซึ่ งกั นและกั น และการสนั บสนุ น ส่ งเสริ มสตรี ให้ มี ส่ วนร่ วม
ในครอบครัว ชุมชน และสังคมมากขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
๔) ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู้ ภ าษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายู ถิ่ น และ
ภาษาต่างประเทศที่สําคัญในทุกระดับการศึกษา ให้เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ในทุกด้าน และเป็นศักยภาพสําคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสารและ
การสานสัมพันธ์กับโลกมลายู ในบริบทของประชาคมอาเซียน รวมทั้ง ภาษาอาหรับซึ่งเป็น
จุดแข็งในพื้นที่และเป็นประโยชน์ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับโลกอาหรับ
๕) ส่งเสริมบทบาทของผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน นักการศึกษา สื่อมวลชน
สตรี เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังวัฒนธรรมของพหุสังคมในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม

๑๕

ในกระบวนการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน และพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีพลัง
ในการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชน การลดการเผชิญหน้าระหว่างคนต่างศาสนา
หรือต่างเชื้อชาติในชุมชน ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชน ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้น้ําหนักกับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของผู้นําศาสนาอย่างเป็นระบบ อาทิ การมีวิทยาลัยอิหม่าม การสร้างเสริม
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ในชุมชนให้มีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๖) ส่งเสริมคุณค่าและการดํารงอยู่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่
เพื่อให้สังคมไทยเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประชาชนในพื้นที่รู้สึกได้ถึง
การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คมไทย โดยเปิ ด พื้ น ที่ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
ที่ ห ลากหลายซึ่ ง ประชาชนสามารถสั ม ผั ส ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม อาทิ การปรั บ ปรุ ง
ป้ายสัญลักษณ์ของทางราชการให้มีภาษาถิ่นอยู่ด้วย

วัตถุ ประสงค์ ข้อที่ ๖ เพื่ อให้สังคมไทยเกิดการรั บรู้ มีความเข้าใจในสถานการณ์
ที่เป็นจริง และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดย
๑) เสริมสร้างความเข้าใจกับสังคมไทย และผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาจังหวั ดชายแดนภาคใต้ เพื่อ ปรั บทั ศนคติ แ ละวิธี คิดให้ เอื้ อ ต่อ การอยู่ร่ วมกั น
โดยสันติวิธี และตระหนักว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาร่วมกันของประเทศ
๒) เสริ มสร้ างช่ องทางการสื่ อสารสองทางผ่ านมิ ติ ของงานปฏิ บัติ การ
ข่าวสารและงานมวลชนสัมพันธ์ของรัฐ โดยใช้สื่อภาครัฐและความร่วมมือของสื่อเอกชน
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ตลอดจนเวทีสาธารณะ เพื่อสื่อสารให้สังคมทั้งภายใน

๑๖

และภายนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เป็นจริงและ
บริ บทเฉพาะของพื้นที่ รวมทั้ ง การจั ดการกับปัญหาตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง พั ฒนา
รวมทั้งตามแนวทางสันติวิธี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้ น ตลอดจนส่งเสริมการสะท้ อนความรู้ สึกและข้อข้ องใจต่ าง ๆ ของ
ประชาชนที่ เกี่ ยวโยงกั บความผิดพลาดในนโยบายของรัฐ และการประพฤติ ปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
๓) เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ ผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา
ภาควิชาการและภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในระดับที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งรัฐต้องมีความจริงใจ
รับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ และนํามาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๗

เพื่อให้สังคมภายนอกประเทศให้การสนับสนุนและมีบทบาท

เกื้อกูลการแก้ไขปัญหา โดย
๑) เพิ่มระดับการปฏิสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
แก้ไขปัญหากับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
โดยเผยแพร่ข่าวสาร ส่งผ่านข้อมูลพัฒนาการของสถานการณ์ความเป็นจริง ตลอดจน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัตินโยบายการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขเรื่องที่เป็นข้อสงสัย
ของสั งคมภายนอกประเทศอย่ างทั นเวลา ต่อ เนื่ อง ในโอกาสที่ เหมาะสม ทั้ งควรให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาทของบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และมีศักยภาพในการ
เข้าถึงประเทศ และองค์กรเป้าหมาย เพื่อช่วยการสื่อสารความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อันเป็น
การผนึกความสัมพันธ์ในการสนับสนุนและเกื้อกูลการแก้ไขปัญหา

๑๗

๒)

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ที่ สอดคล้ องกั บ นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ การดํ า เนิ น งานของรั ฐ บาล และการ
ดําเนินการผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ
๓) เชื่อมโยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับสังคมมุสลิม
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซี ย น ซึ่ งมี วิ ถี ชี วิ ตที่ หลากหลาย เพื่ อ ให้
คนในพื้นที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และโลกทัศน์ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกภายนอก พร้อมไปกับการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ให้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสัมพันธ์
กับประเทศโลกมุสลิม และเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนความร่วมมือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๘ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและการให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ โดย
๑) ส่งเสริมการพูดคุยระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในเรื่ องหลั กการ เป้ าหมาย และรู ปแบบของการกระจายอํ านาจ
ที่เหมาะสมบนพื้นฐานความเป็นพหุสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ภายใต้
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ
ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดน โดยเปิดพื้นที่และสร้างสภาวะแวดล้อมที่มี
ความเชื่อมั่น และเป็นหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพต่อการแสดงความคิดเห็น
และพูดคุยของทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน สะท้อนถึงข้อกังวลของประชาชน ทุกชาติพันธุ์
และศาสนา

๑๘

๒)

ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับ

กลุ่มบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ
ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ วนหนึ่ งของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยกั บ ปั ญหาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยดํ าเนิ นการอย่า งเป็นเอกภาพและเพิ่ มความร่ ว มมื อกั บต่า งประเทศ หรื อองค์ กร
ที่ไม่ใช่ภาครัฐ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพูดคุยดังกล่าว

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๙ เพื่อให้การดําเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีระบบ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน และวางอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน โดย
๑) จัดให้มีกลไกและระบบบริหารจัดการนโยบายที่มีประสิทธิภาพและ
ครบวงจร โดยให้มีการจัดลําดั บความสํา คัญของประเด็นนโยบาย จั ดตั้งกลไกในรู ป
คณะกรรมการอํานวยการนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทําหน้าที่อํานวยการการแก้ไขปัญหาและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิ บัติ มี การจั ดทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ รองรั บ มี การจั ดทํ า แผนงาน
โครงการ และงบประมาณที่สอดคล้องกับกรอบนโยบาย มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
และให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินผลการดําเนินตามนโยบาย
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
๒) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการดําเนินตามนโยบาย
ที่ครอบคลุมพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการให้ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังคมไทย
โดยรวม และสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียน และ
โลกมุสลิม เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลจากกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

๑๙

ที่สามารถนํ าไปเชื่ อมโยงกั นได้ในแนวราบ มีช่องทางร้ องเรียน ตรวจสอบ ติ ดตาม และ
ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของภาครัฐ รวมทั้ ง มี การสนั บสนุ นงบประมาณเพื่ ออํ านวย
ความสะดวกในการเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐของภาคส่วนต่างๆ
พร้ อมไปกั บ ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งเหมาะสม ในการสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และการสื่อสารกับคนในพื้นที่
๓) ส่งเสริม พัฒนา และใช้งานการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อประกอบ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสนับสนุนและผลักดันให้มี
การศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมไปกับการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ดังกล่าวให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และภูมิสังคมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นพลังสนับสนุนการจัดทํา พัฒนา ประเมินนโยบาย และการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับยุทธวิธีอย่างเป็นรูปธรรม
๗. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
เพื่ อ ให้ การนํ า นโยบายการบริ หารและการพั ฒ นาจั งหวัดชายแดนภาคใต้ไ ปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเป็นเอกภาพและ
มี ก ารบู ร ณาการทํ า งานระหว่ า งทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย จนทําให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบ สันติ
จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยที่จะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑) หน่วยงานของรัฐและข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจที่ตรงกันในปรัชญา ความคิด ทิศทางการแก้ไข
ปัญหาตามนโยบาย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสนับสนุนซึ่งกันและกันและขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพภายใต้กรอบนโยบาย

๒๐

๒) ข้าราชการทุกหน่วยงานมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ มีองค์ความรู้และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิต
ของคนในพื้ น ที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยยึ ดหลั ก การบริ ห ารจั ดการที่ ดี ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับจากคนในพื้นที่ มีการบูรณาการทํางานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การทํางานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๓) ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย เนื่องจากปัญหาจังหวัด
ชายแดนใต้มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจํานวนมากซึ่งต่างมีปัญหา ความต้องการ วิธีคิด และ
จุดยืนที่แตกต่างหลากหลาย การแก้ไขปัญหาที่ยึดหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกทํางานหลัก
เพียงภาคส่วนเดียว จึงไม่อาจบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายได้โดยง่าย แต่ต้องใช้การร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของภาคีเครือข่าย
ทั้ ง ในระดั บนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละระดั บปฏิ บั ติ อ ย่ า งกว้ า งขวางและหลากหลาย
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละประเด็นปัญหา
๔) มีการส่งสัญญาณในการสนับสนุนการดําเนินตามนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรัฐบาลที่จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อให้
ทุ กภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามมั่ น ใจ มี เ อกภาพทั้ ง ความคิ ด ทิ ศ ทาง แนวทาง และ
การบริหารจัดการ พร้อมผนึกกําลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
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