
1. สภาประชาสังคมชายแดนใต้
2. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสนติภาพ (B4P)
3. กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.)
4. คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW)
5. เครือข่ายปกป้องสิทธิเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (CPN)
6. Local Engagement to Advocate for Peace Project (LEAP) 
7. โครงการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้น าศาสนาอิสลาม
8. โครงการสานเสวนานักการเมือง
9. สมาคมตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ 
11. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
12. สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) 
13. สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ต่อพรรคการเมืองเพื่อสันติภาพชายแดนภาคใต้ 
ของ

13 กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม

สนับสนุนโดย

โครงการองค์กรภาคประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพชายแดนใต้
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องฟาฎอนี โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี



ภาพรวมขอ้เสนอ 13 องคก์ร/เครือข่ายภาคประชาสงัคม
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ความ
ปลอดภัย

กระบวนการ
สนัตภิาพ/
พดูคยุ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิง่แวดลอ้ม

สือ่สารกบั
สงัคม

การอยู่
รว่มกนั

การพัฒนา
คณุภาพ
ชวีติ

การ
ปกครอง -
การพัฒนา

กระบวน
การ
ยตุธิรรม

สภาประชาสงัคม
ชายแดนใต ้

เครอืขา่ยชาวพทุธ
เพือ่สนตภิาพ 
(B4P)

กลุม่ถักทอ
สนัตภิาพ (กทส.)

คณะท างานวาระ
ผูห้ญงิชายแดนใต ้
(PAOW)

เครอืขา่ยปกป้อง
สทิธเิด็กจังหวัด
ชายแดนใต ้(CPN)

Local 
Engagement to 
Advocate for 
Peace Project 
(LEAP) 

โครงการรวบรวม
ขอ้เสนอแนะจากครู
สอนศาสนาอสิลาม

โครงการสานเสวนา
นักการเมอืง

สมาคมตาดกีา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

สมาคมสมาพันธ์
โรงเรยีนเอกชน
ภาคใต ้

มลูนธิผิสาน
วัฒนธรรม

สมาคมเด็กและ
เยาวชนเพือ่
สนัตภิาพชายแดน
ใต ้(กลุม่ลกูเหรยีง) 

สมาคมสมาพันธ์
ชาวประมงพืน้บา้น
แหง่ประเทศไทย 



ความปลอดภยั

สง่เสรมิความปลอดภยั

ของพืน้ทีส่าธารณะ

สง่เสรมิพืน้ทีส่รา้งสรรคส์ าหรับ
เด็กของอนาคต 

กระบวนการพดูคยุ
สนัตภิาพ-สนัตสิขุ

หอ้งเรยีนสนัตภิาพ 

จากมหาวทิยาลัยสูช่มุชน

การแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ย
ยทุธศาสตรก์ารเมอืงน าการทหาร
และการมสีว่นรว่มของประชาชน  

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

ปกป้องอธิปไตยทางอาหารของ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาตใิหม้คีวามยั่งยนื

เฝ้าระวังการใชผ้ลิตภัณฑ์เคมีใน
พื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคน 
สัตว ์สิง่แวดลอ้ม โดยจะตอ้งมีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้ 

ส่ ง เ ส ริ ม เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์ แ ล ะ
ผลติภณัฑก์ารเกษตรชวีเคมี

การพฒันาคณุภาพชวีติ

จัดรปูแบบและการบรหิารสถานศกึษา
ทีม่คีวามกระทัดรัดและมปีระสทิธภิาพ 

บรกิารสาธารณสขุทีต่อ้งสอดคลอ้ง
กบัเรือ่งวัฒนธรรมในทอ้งถิน่ 

การบรหิาร-การปกครอง

จัดรปูแบบปกครองทอ้งถิน่ที่
สอดคลอ้งกบัพืน้ที ่

จัดตัง้สภาประชาชนชายแดนใต ้

การทดลอง/ทยอยปรับโครงสรา้ง
อ านาจรัฐบางหน่วยเพือ่น ารอ่งไปสู่

การพัฒนาการกระจายอ านาจ  

การอยูร่ว่มกนั 

สนับสนุนทุกวัฒนธรรมในพื้นที ่
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู-้
ความเขา้ใจวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 
รวมทั้งส่ง เสริมใหม้ีก ิจกรรม
ระหวา่งวัฒนธรรม

การสือ่สารกบัสงัคม

พัฒนาคณุภาพและบทบาทสือ่ในพืน้ทีใ่ห ้
สามารถก ากบัดแูลและปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้
อยา่งอสิระและมปีระสทิธผิล 

กระบวนการยตุธิรรม

ปฏริูปกระบวนการยตุธิรรมให ้
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
และการละเมดิสทิธมินุษยชน 



คณะท างานวาระผูห้ญงิ
ชายแดนใต ้

กระบวนการพดูคยุ
สนัตภิาพ-สนัตสิขุ

สง่เสรมิบทบาท CSOs ในการ
สง่เสรมิความเขา้ใจกระบวนการ
สนัตภิาพใหก้บัประชาชนในพืน้ที่

มชีอ่งทางการสือ่สารความตอ้งการ
ของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

สนับสนุนบทบาทของผูห้ญงิใน
กระบวนการสนัตภิาพ

แสวงหาทางออกความขัดแยง้ดว้ย
วธิกีารทางการเมอืง

ก าหนดใหพ้ืน้ทีส่าธารณะ  
ปลอดภยัเป็นวาระการพดูคยุ

ความปลอดภยั

คุม้ครองความปลอดภยั

ในชวีติและทรัพยส์นิ

ทกุฝ่ายยตุกิารกอ่เหตคุวามรนุแรง 
และปฏบิัตกิารทางการทหารใน

พืน้ทีส่าธารณะ

ผูห้ญงิมสีว่นรว่มและชว่ยพัฒนา
มาตรการรักษาความปลอดภยั

ในพืน้ทีส่าธารณะ 

คุม้ครองความปลอดภยัของผูห้ญงิ
นักกจิกรรมภาคประชาสงัคม

ทีถ่กูจับตาและถกูมองอยา่งมอีคติ

สรา้งความตระหนักรูแ้ละขจัดความ
รนุแรงอันมฐีานมาจากเพศสภาพ

การอยูร่ว่มกนั

สง่เสรมิวฒันธรมและการ
เคารพสทิธมินุษยชน 

สง่เสรมิความเขา้ใจและ
ตระหนักในความเป็นพลเมอืง 

การพฒันาคณุภาพชวีติ

ปกป้องและสง่เสรมิเศรษฐกจิ
และอาชพี ใหรั้ฐจัดสวสัดกิาร
และปราบปรามยาเสพตดิ

การบรหิาร-การปกครอง

สง่เสรมิสดัสว่นการมสีว่นรว่ม
ของผูห้ญงิ 50% ในทกุระดับ

ทัง้ทอ้งถิน่และทอ้งที ่
รวมทัง้ระดบัตดัสนิใจ
ในเชงินโยบาย  



โครงการสรา้งการมสีว่นรว่ม
ของเด็กและชมุชนเพือ่
สนับสนุนและสง่เสรมิ

กระบวนการสนัตวิธิใีน จชต.
(L    E   A    P)

เครอืขา่ยปกป้องสทิธเิด็ก
จังหวดัชายแดนใต ้

(Child Protection Network: CPN)

ความปลอดภยั

เด็กอยูร่อดปลอดภยั
ทา่มกลางความขดัแยง้

เด็กไดรั้บการปกป้อง 
รูร้อดปลอดภยั

จากภยัคกุคามทางเพศ 

นักกจิกรรมและคนท างานเพือ่
สงัคมไดรั้บการปกป้อง

และคุม้ครอง
การพฒันาคณุภาพชวีติ

เด็กไดรั้บการศกึษาอยา่งมี
คณุภาพและมปีระสทิธภิาพ 

เด็กมเีกราะป้องกนั ปลอดภยั
จากพษิภยัยาเสพตดิ

การอยูร่ว่มกนั

เด็กทกุคนไดรั้บการปฏบิัตอิยา่ง
เทา่เทยีมกนั

ความปลอดภยั

สง่เสรมิและจัดใหม้พีืน้ที่

สรา้งสรรคท์ีป่ลอดภยัส าหรับ

เด็กและเยาวชน

การพฒันาคณุภาพชวีติ

ใหเ้ด็กมสีว่นรว่มในการ
ก าหนดหลักสตูรการศกึษา
เชน่ เพศศกึษา สนัตศิกึษา  

มกีารขยายการเรยีนรู ้
หลักสตูรดงักลา่วสูช่มุชน  

การบรหิาร-การปกครอง

เพิม่อ านาจทางกฎหมาย
ในการท าหนังสอืราชการใหก้บั
เด็ก โดยเฉพาะเด็กก าพรา้ทีไ่ม่
สามารถท าหนังสอืเดนิทางได ้

เปิดโอกาสการสว่นรว่มในการเมอืง 
คนทีส่ทิธมิอีาย ุ15 เลอืกตัง้ได ้



โครงการสานเสวนา
ครสูอนศาสนา 

โครงการสานเสวนาระหวา่ง
นักการเมอืง จชต.

ความปลอดภยั 

การปกป้องและดแูลเด็ก-เยาวชนในพืน้ที่

กระบวนการพดูคยุสนัตภิาพ-สนัตสิขุ

เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการสนัตภิาพใหผู้น้ าศาสนา

สรา้งสรรคแ์ละพัฒนานวัตกรรมเพือ่เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

กระบวนการสนัตภิาพ

ชมุชนมสีว่นรว่มในการสรา้งสนัตภิาพ ศกึษาความตอ้งการของประชาชน 

และจัดตัง้คณะท างานสนัตภิาพระดบัชมุชน 

ความปลอดภยั

ใหช้มุชนมบีทบาทหลักในการ
วางแผนรักษาความปลอดภยัใน
ชมุชนโดยต ารวจและทหารเป็น

ฝ่ายหนุนเสรมิ 

มมีาตรการคุม้ครองพลเรอืนที่

ไมเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้

อยา่งเต็มที ่เพือ่ลดความ

หวาดระแวงระหวา่งชมุชนและ

ฟ้ืนฟกูารอยูร่ว่มกนั 

กระบวนการพดูคยุ
สนัตภิาพ-สนัตสิขุ

มคีณะกรรมการเพือ่ศกึษาและตดิตาม
พัฒนาการกระบวนพดูคยุ เพือ่ค ้าชู
กระบวนการพดูคยุใหม้คีวามตอ่เนือ่

ยกระดบักระบวนการพดุคยุสนัตสิขุให ้
เขา้สูก่ารเจรจาสนัตภิาพ และผลักดนั

ใหบ้รรลขุอ้ตกลงรว่มกนัได ้

ใชแ้นวทางการเมอืงน าการทหาร และ
สง่เสรมิแนวทางสนัตวิธิ ี(ไมม่องผูเ้ห็น
ตา่งเป็นศตัรคูวรเปิดโอกาสใหเ้ขาใช ้

แนวทางสนัตวิธิเีพือ่รว่มทางออก)

การบรหิาร-
การปกครอง

ปฏริปูการปกครอง

ทอ้งถิน่ศกึษารปูแบบ

การปกครองและการ

บรหิารทีเ่หมาะสมกบั

พืน้ที ่จชต. 

กระบวนการยตุธิรรม

มกีลไกการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน

พจิารณายกเลกิ พรก.ฉุกเฉนิเป็นรายอ าเภอไป 

มาตรการเพือ่ถอนก าลังทหารและผอ่งถา่ยงาน
ดา้นความมั่นคงไปสูต่ ารวจและฝ่ายพลเรอืน 

พจิารณาปลอ่ยนักโทษคดคีวามมั่นคงในกรณี
ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งบรรยากาศในการพดูคยุ



เครอืขา่ยชาวพทุธ
เพือ่สนัตภิาพ

กระบวนการยตุธิรรม

กระบวนการพจิารณาคดเีป็นไป
อยา่งรวดเร็ว เปิดเผย โปรง่ใส และ

ใหค้วามเป็นธรรมแกท่กุฝ่าย 

การพฒันาคณุภาพชวีติ

ปกป้องและสง่เสรมิเศรษฐกจิ

สรา้งอาชพี-รายได ้

จัดรัฐสวสัดกิาร

ปราบยาเสพตดิและคอรัปชัน่

บรรจกุารเรยีนศาสนาอสิลาม 

และบรรจคุรพูทุธศาสนาใน 

ร.ร.สามัญ

การอยูร่ว่มกนั

สง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมการ

เคารพสทิธมินุษยชนและการ

อยูร่ว่มกนัอยา่งเคารพ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์

เชน่ ลดการเลอืกปฏบิตั ิ

สง่เสรมิใหเ้กดินโยบายและ

แนวทางปฏบิตัทิกุชมุชน

ศาสนาอยา่งเทา่เทยีม 

ทรพัยากรธรรชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

สทิธใินการเขา้ถงึ

ทรัพยากรธรรมชาตขิองคน

ทกุกลุม่ไดร้ับการคุม้ครอง

รักษาปกป้อง-คุม้ครอง

ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 

ในพืน้ทีอ่ยา่งเป็น      

รปูธรรมและยั่งยนื 

กระบวนการพดูคยุ
สนัตภิาพ-สนัตสิขุ

สนับสนุนใหภ้าคประชาสงัคม
ท างานสง่เสรมิความเขา้ใจ
กระบวนการสนัตภิาพในพืน้ที ่

รับฟังปัญหาและเสยีงคนพทุธ และ
มชีอ่งทางในการสือ่สารระหวา่งคน

พทุธกบัทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง

ความปลอดภยั
ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
(ก าหนดพืน้ทีป่ลอดภยัในเชงิพืน้ที)่ 

มมีาตราการทีส่ง่เสรมิใหท้กุกลุม่
ทางสงัคม ทกุเพศ ทกุวยั ทัง้ใน
และนอกพืน้ทีส่ามารถเขา้ถงึ

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตใิน
พืน้ทีไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั  



กลุม่ถักทอสนัตภิาพ 
(กทส.)

ความปลอดภยั

ขอใหพ้รรคการเมืองมีนโยบาย
เร่งด่วนเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่  และหากมี
อ านาจรัฐภายหลังการเลือกตั ้ง 
ขอใหน้ านโยบายดังกล่าวไป
ปฏบิตัใิชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

ขอใหพ้รรคการเมืองสื่อสารกับ

กลุ่มผูเ้ห็นต่าง เนน้ในเรื่องการ

หยุดการฆ่าและการท ารา้ยคน

พุทธ หยุดการขับไล่ชาวพุทธ

ออกจากพืน้ที ่และไม่ใชป้ระเด็น

ศาสนามาสรา้งความแตกแยก 

กระบวนการยตุธิรรม

ขอใหพ้รรคการเมอืงมนีโยบายที่

จ ะป รับปรุ งก า รก ร ะบวนกา ร

ยุติธ ร รม ใน จั งหวั ดชายแดน

ภาคใต ้เพื่อใหส้ามารถใหค้วาม

เทา่เทยีมกัน และสามารถตดิตาม

คนผดิมาลงโทษไดอ้ยา่งจรงิจัง

กระบวนการพดูคยุ
สนัตภิาพ-สนัตสิขุ

ขอ ให ้พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ถื อ ว่ า 

กระบวนการพุดคุยสันติสุขกับผู ้

เห็นตา่งเป็นวาระแหง่ชาต ิและไม่

วา่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรอืฝ่ายคา้น 

ข อ ใ ห ้ทุ ก พ ร ร ค ส นั บ ส นุ น

กระบวนการพูดคุยฯ ทีก่ลุ่มผูเ้ห็น

ต่างทุกกลุ่มมีส่วนร่วม โดยเนน้

การพูดคุยในเรื่องความปลอดภัย 

การส่ง เสริมอาชีพ  ตลอดจน

การศกึษาทีเ่ทา่เทยีมและท่ัวถงึ 

การบรหิาร-การปกครอง

อยากใหค้งการปกครองทอ้งถิน่ใน
รูปแบบปัจจุบันไว ้หรอืถา้จะมีการ
ปฏริูปก็ขอใหม้ีรูปแบบเหมือนกับ
ในจังหวัดหรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ถา้คนส่วนใหญ่ในพืน้ทีแ่ละพรรค
ก า ร เ มื อ ง มี เ จ ต น า ร มณ์ ที่ จ ะ
พัฒนาการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบ
พิเ ศษที่ เ หมาะสมกับ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต ้กทส. ก็ขอสงวน
ความเห็นจนกว่าจะไดศ้กึษาเรือ่ง
นี้ในรายละเอยีด และขอใหพ้รรค
การเมืองที่มีนโยบายในเรื่องนี้
ตระหนักทีจ่ะใหห้ลักประกันว่าคน
กลุ่ มน ้อยใน จั งหวั ดชายแดน
ภาคใตจ้ะตอ้งไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไมเ่ป็นธรรม

เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของหลักประกัน
ดา้นสิทธิเสรีภาพ ขอใหพ้รรค
การเมืองที่มีนโยบายในเรื่องการ
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ
ยืนยันที่จะใหค้นกลุ่มนอ้ยมีส่วน
รว่มในการตดัสนิใจในการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 



กระบวนการยตุธิรรม

ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมตอ่คร ู

และสถานศกึษาตาดกีาใหไ้ด ้

มาตรฐานสากล เป็นธรรม 

ตรวจสอบไดแ้ละไมเ่ลอืกปฏบิัติ

มกีลไกการตรวจสอบการละเมดิ

สทิธมินุษยชนและการเยยีวยา

หากเกดิผลกระทบ

การอยูร่ว่มกนั

สนับสนุนกองทนุเพือ่กจิกรรม

พัฒนาผูเ้รยีนเพือ่ทักษะชวีติใน

สงัคมพหวุฒันธรรม 

การพฒันาคณุภาพชวีติ

สง่เสรมิและสนับสนุน “หนึง่มัสยดิ  

หนึง่ตาดกีาตน้แบบทีส่อดคลอ้งแตล่ะ

พืน้ที”่ ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้ีห่นุนเสรมิ

หลักปฏบิัตดิา้นศาสนา

การปกครอง-การพฒันา

ภาครัฐใหก้ารอดุหนุนและรว่มมอื

กบัทกุภาคสว่นในการยกระดบั

มาตรฐานการจัดการศกึษาให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

สถานศกึษาในทกุดา้น

การอยูร่ว่มกนั

จัดตัง้ศาสนสมัพันธ์
ระดับอ าเภอและจังหวัด 

และสถาบันวาซาตยิะห ์(มสุลมิสายกลาง)

การปกครอง-การพฒันา

การกระจายอ านาจ ทางดา้น

บรหิารการจัดการศกึษา 

ลดอ านาจจากสว่นกลาง 

สนับสนุนใหอ้งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่มบีทบาทหลักใน

การพัฒนาคณุภาพการศกึษา

การพัฒนาและเศรษฐกจิ

ชมุชนที ่สอดคลอ้งกบัวถิี

ชวีติ อตัลักษณ ์

กระบวนการยตุธิรรม

ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมตามมาตรฐานสากล 
เป็นธรรม ตรวจสอบไดแ้ละมสีว่นรว่ม

มกีระบวนการยกเลกิการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ
ทีร่ดิรอนสทิธมินุษยชนและเลอืกปฏบิัติ

การพฒันาคณุภาพชวีติ

สง่เสรมิการศกึษาศาสนา ภาษา ศลิปะ 

วัฒนธรรม และประวัตศิาสตรท์อ้งถิน่ 

จัดตัง้ศนูยศ์าสนบ าบัดยาเสพตดิครบวงจร



กระบวนการสนัตภิาพ/พดูคยุ

ปรับปรงุคณะพดูคยุ ใหม้พีลเรอืนเป็น
หัวหนา้คณะฯ เปิดการเจรจาสนัตภิาพกบั
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้อยา่ง
จรงิจังโดยมตีวัแทนภาคประชาสงัคมทีเ่ป็น
อสิระในการท างานรวมทัง้ชาวพทุธ และ
มสุลมิกลุม่ตา่งๆ เขา้ไปมสีว่นรว่มใน

กระบวนการสนัตภิาพ

การปกครอง-การพฒันา

ศอบต. มคีวามเป็นอสิระ มคีวามเป็นประชาธปิไตยและยกระดับใหเ้ป็น
หน่วยงานทีม่ผีูน้ าสงูสดุมาจากการเลอืกตัง้ทางตรงเพือ่กระจายอ านาจสูพ่ืน้ที ่

กระบวนการยตุธิรรม

เคารพยดึถอืปฏบิัตติามมาตรฐานระหวา่งประเทศดา้น

กระบวนการยตุธิรรมและหลักนติธิรรม

ยกเลกิกฎอยัการศกึและสถานการณฉุ์กเฉนิ

การตรวจสอบคน้หาความจรงิ จากคณะกรรมการอสิระทีเ่ป็นอสิระ เชน่

นักวชิาการ ผูน้ าชมุชน ผูน้ าศาสนา และภาคประชาสงัคมที่

การเยยีวยาเหยือ่และผูไ้ดรั้บผลกระทบ ซึง่มใิชเ่พยีงการชดใชเ้ป็นตัวเงนิ

เทา่นัน้ แตร่วมถงึการฟ้ืนฟเูยยีวยาดา้นจติใจ การท าใหก้ลับสูส่ถานะเดมิ

เทา่ทีจ่ะท าได ้

กระบวนการยตุธิรรม

การแกไ้ขและปรับปรงุ พ.ร.ก.การ
ประมง พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2560 



ความปลอดภยั

ตดิตัง้ระบบแสงสวา่งและกลอ้ง

วงจรปิด ใหค้รอบคลมุพืน้ทีค่วาม

รับผดิชอบ เพือ่เพิม่ความ

ปลอดภยัใหก้บัเด็กและ

ประชาชนในชมุชน

เจา้หนา้ทีค่วามมั่นคงของรัฐและ

คูข่ดัแยง้ ตอ้งไมพ่กพาอาวธุใน

สถานศกึษา

การไมใ่ชค้วามรนุแรงใหก้บักลุม่
ผูน้ าครอบครัวทัง้เด็กและ

เยาวชน

กระบวนการสนัตภิาพ/
พดูคยุ

จัดใหม้กีลไก-กระบวนการ

สง่เสรมิสนัตภิาพ เชน่ 

คณะกรรมการในนโยบาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กเยาวชน

ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต ้

การพฒันาคณุภาพชวีติ

ปฏริปูระบบการจัดการเรยีนการสอนและการวดัผลสมัฤทธิท์าง
การศกึษาโดยมุง่เนน้การฝึกปฏบิตัิ

มากกวา่การเรยีนทฤษฎเีพยีงอยา่งเดยีว

กองทนุสง่เสรมิกจิกรรมสรา้งสรรคข์องเด็กและเยาวชน
ในชายแดนภาคใต ้


