
มีการท�าแคมเปญ “EU vs Disinformation” ซึ่ง

ด�าเนินการโดย European External Action 

Service East Stratcom TaskForce กลุม่งาน 

เฉพาะกจินีม้ภีารกจิในการรวบรวมข้อมลูท่ีบดิเบอืน 

เกี่ยวกับสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกที่ถูก

เผยแพร่โดยสื่อของรัสเซีย จากน้ันก็มีการจดัท�า

เอกสาร Disinformation Review รายสัปดาห์

เพื่อชี้ให้เห็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเทียบ

ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่สามารถยืนยันท่ีมาได้กับ

ข้อมูลที่บิดเบือน เอกสารดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ 

ผ่านช่องทางออนไลน์และผูท้ีล่งทะเบยีนไว้กจ็ะได้รบั 

เอกสารนีท้างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์   
35 

ในกรณขีองเอสโตเนยี เนือ่งจากประชากรเอสโตเนยี 

ที่มีเช้ือสายรัสเซียรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อของ 

รัสเซียเป็นหลัก รัฐบาลเอสโตเนียจึงลงพ้ืนที่จัด

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Outreach ac-

tivities) ข้อมลูท่ีเป็นข้อเทจ็จรงิ โดยหลักการส�าคัญ

ของการจดักจิกรรมนีค้อืการน�าเสนอข้อเทจ็จรงิชดุ

หนึง่โดยไม่บังคับให้เชื่อ ดังนั้นอ�านาจการตดัสนิว่า

ชดุข้อมลูใดน่าเชือ่ถอืกว่ากนัจงึอยูท่ีป่ระชาชน 36   

 ประกำรทีส่ี ่ การโจมตไีซเบอร์จะส�าเร็จ

ส่วนหนึ่งก็ด้วยความบกพร่องหรือความไม่รู ้ของ 

ผูใ้ช้พืน้ทีไ่ซเบอร์ ดังนัน้การสร้างสขุอนามัยไซเบอร์

ท่ีด ี (Cyber hygiene) ของผูใ้ช้พืน้ทีไ่ซเบอร์จงึจ�าเป็น 

อย่างย่ิง หลักส�าคัญของสุขอนามัยไซเบอร์ที่ดีคือ 

พฤติกรรมการใช้พืน้ทีไ่ซเบอร์ทีล่ดความเสีย่งไซเบอร์ 

ทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอพัเดทซอฟท์แวร์ทีป้่องกัน 

ไวรสัสม�า่เสมอ, การไม่เข้าเว็บไซต์ทีไ่ม่น่าเชือ่ถอื, การ 

เก็บรักษารหัสผ่านและเปลี่ยนเมื่อถึงก�าหนดเวลา, 

การแจ้งหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องหากพบความผดิปกต ิ

ของระบบ เป็นต้น แนวทางหนึ่งในการสร้างสุข

อนามัยไซเบอร์ที่ดีคือการจัดฝึกอบรม (Training) 

ให้กบัผู้ใช้พืน้ทีไ่ซเบอร์และการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ในกรณขีองประเทศ 

เอสโตเนีย ได้มีการจัดสอบวัดความรู ้เกี่ยวกับ 

สุขอนามยัไซเบอร์ทีด่ใีห้กบับคุลากรในภาครฐัผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดยค�าถามจะเป็นสถานการณ์

สมมติจ�านวนหนึ่งและให้ผู้ท�าสอบเลือกค�าตอบ 
37  

ในแง่นี ้ การจัดฝึกอบรมและทดสอบผ่านช่องทาง

ออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะลดความเสี่ยง

ไซเบอร์โดยรวม 

35 EU vs Disinfo. https://euvsdisinfo.eu/about/ (accessed March 24, 2019).
36 โปรดด ูWasin Punthong, “A Poststructuralist Approach to Strategic Culture: Estonia’s Strategic Response to 
Russia’s Hybrid Threat” (master’s thesis, University of Tartu, 2018), 70-75.
37 Invest in Estonia. https://investinestonia.com/how-estonia-uses-cyber-hygiene-as-the-cornerstone-of- 
cyber-security/ (accessed March 22, 2019).
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การจัดท�างบประมาณ
บูรณาการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)
เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แสงนภา กออุดม
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การจัดทำ งบประมาณบูรณาการ
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)

เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทนำ 
	 พื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประกอบด้วย	

จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	 และนราธิวาส	 มีประชากรรวม

ทั้งสิ้น	1.95	ล้านคน	ส่วนใหญ่ร้อยละ	83	นับถือศาสนา

อิสลาม	 (สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวง

มหาดไทย,	2559	 :	ออนไลน์)	ทั้งนี้	พื้นที่ดังกล่าวมี

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์	 ความเป็นมาที่ยาวนาน	

และประชาชนมีความหลากหลายทางศาสนาและ

วัฒนธรรม	 ประกอบกับมีลักษณะความพิเศษกว่าพื้นที่

ส่วนอื่น	ๆ 	ของประเทศ	จึงถูกใช้เป็นเงื่อนไขการรวมกลุ่ม 

เพื่อก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่	 ซึ่งการดำาเนินการแก้ไขและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยรัฐบาลพลเอก	

สุรยุทธ์	 จุลานนท์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้กำาหนดพื้นที่

จังหวัดยะลา	นราธิวาส	ปัตตานี	สตูล	และ	4	อำาเภอของ 

จังหวัดสงขลา	(อำาเภอจะนะ	นาทวี	เทพา	และสะบ้าย้อย)	

เป็น	“เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ”	และมีการกำาหนด 

แผนงาน/โครงการ	 ที่ครอบคลุมในมิติต่าง	 ๆ	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง	 สำาหรับ

การบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อดำาเนินการ 

ดังกล่าว	 กระทรวงการคลังได้จัดสรรงบประมาณปีละ

กว่า	 5,000	 ล้านบาท	 โดยวางแนวทางการเบิกจ่ายเงิน 

แสงนภา กออุดม*

*
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) 

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณของหน่วยงานต่าง	ๆ	เป็นการเฉพาะ

และผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้เกิด 

ความคล่องตัวมากท่ีสุด	เพ่ือสามารถให้ปฏิบัติงาน 

ได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด	
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แนวคิดการบูรณาการ

งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 ต่อมาในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	 

ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้มีดำาริเกี่ยวกับปัญหา

การบูรณาการและความไม่เป็นเอกภาพของการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 จึงเห็นควรจัดตั้งกลไก

ระดับสูง	ทำาหน้าที่สั่งการ	อำานวยการ	กำากับ	ติดตาม	

บูรณาการ	และขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชาย 

แดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล	 นโยบายการ

บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศปก.จชต.)	 

เป็นหน่วยบูรณาการการทำางานและสั่งการในพื้นที่ 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ ่งภายหลังถูกปรับ 

เปลี ่ยนโครงสร้างภายใต้ช ื ่อ	“ศูนย์ปฏิบัต ิการ 

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”	(ศปก.กปต.)	เพื่อ

ประสานการขับเคลื่อนงานของ	 17	 กระทรวง	 66	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่	

คือ	 กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	 4	 

ส่วนหน้า	 (กอ.รมน.ภาค	 4	 สน.)	 และศูนย์อำานวย 

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 อย่างไร 

ก็ตาม	จากกลไกโครงสร้างในระดับพ้ืนท่ี	ท่ีมี	กอ.รมน. 

ภาค	4	สน.	และ	ศอ.บต.	เป็นหน่วยงานหลักมีข้อจำากัด

บางประการ	และระบบการบริหารจัดการแผนงาน 

/โครงการ	 เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 

ยังไม่มีการบูรณาการภาพรวมเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม	

	 เมื่อเข้าสู่การบริหารประเทศภายใต้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

จึงได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นใหม่ แบ่งออกเป็น	 3	

ระดับ	ได้แก่	ระดับนโยบาย	ระดับแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติ	และระดับหน่วยปฏิบัติ	พร้อมทั้งก�าหนด

กรอบแนวทางการบูรณาการแผนงาน /โครงการ /

กิจกรรมและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยใช้งบประมาณตาม

ภารกจิยุทธศาสตร์ (Agenda)** เป็นเครือ่งมอืส�าคญั

	 	 สำานักงบประมาณ	(2560	:	5-6)	ให้คำาจำากัด

ความการบูรณาการงบประมาณไว้ว่า	 เป็นการจัด 

สรรงบประมาณให้กับแผนงาน/โครงการที่หลาย

หน่วยงานทำางานร่วมกัน	 โดยอาจเป็นงานตาม

มิติยุทธศาสตร์ซึ่งกระทรวง	 และส่วนราชการ 

**
งบประมาณทีใ่ช้ดำาเนนิการเพือ่ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายเร่ืองสำาคญัของรฐับาลนายกรฐัมนตร ีและรองนายกรฐัมนตรี 

ไปสู่การปฏบิติัอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จะมีการบรูณาการร่วมกับงบประมาณในมติ ิFunction และ Area เพือ่ไม่เกิดความซำา้ซ้อนเมือ่ปฏบัิตงิาน
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การจัดทำ งบประมาณบูรณาการ
ตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda)

เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทนำ 
	 พื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประกอบด้วย	

จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	 และนราธิวาส	 มีประชากรรวม

ทั้งสิ้น	1.95	ล้านคน	ส่วนใหญ่ร้อยละ	83	นับถือศาสนา

อิสลาม	 (สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวง

มหาดไทย,	2559	 :	ออนไลน์)	ทั้งนี้	พื้นที่ดังกล่าวมี

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์	 ความเป็นมาที่ยาวนาน	

และประชาชนมีความหลากหลายทางศาสนาและ

วัฒนธรรม	 ประกอบกับมีลักษณะความพิเศษกว่าพื้นที่

ส่วนอื่น	ๆ 	ของประเทศ	จึงถูกใช้เป็นเงื่อนไขการรวมกลุ่ม 

เพื่อก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่	 ซึ่งการดำาเนินการแก้ไขและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยรัฐบาลพลเอก	

สุรยุทธ์	 จุลานนท์	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้กำาหนดพื้นที่

จังหวัดยะลา	นราธิวาส	ปัตตานี	สตูล	และ	4	อำาเภอของ 

จังหวัดสงขลา	(อำาเภอจะนะ	นาทวี	เทพา	และสะบ้าย้อย)	

เป็น	“เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ”	และมีการกำาหนด 

แผนงาน/โครงการ	 ที่ครอบคลุมในมิติต่าง	 ๆ	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง	 สำาหรับ

การบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อดำาเนินการ 

ดังกล่าว	 กระทรวงการคลังได้จัดสรรงบประมาณปีละ

กว่า	 5,000	 ล้านบาท	 โดยวางแนวทางการเบิกจ่ายเงิน 

แสงนภา กออุดม*

*
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) 

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณของหน่วยงานต่าง	ๆ	เป็นการเฉพาะ

และผ่อนคลายหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้เกิด 

ความคล่องตัวมากท่ีสุด	เพ่ือสามารถให้ปฏิบัติงาน 

ได้ตามระยะเวลาที่กำาหนด	
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แนวคิดการบูรณาการ

งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 ต่อมาในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	 

ชินวัตร	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ได้มีดำาริเกี่ยวกับปัญหา

การบูรณาการและความไม่เป็นเอกภาพของการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 จึงเห็นควรจัดตั้งกลไก

ระดับสูง	ทำาหน้าที่สั่งการ	อำานวยการ	กำากับ	ติดตาม	

บูรณาการ	และขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชาย 

แดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล	 นโยบายการ

บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศปก.จชต.)	 

เป็นหน่วยบูรณาการการทำางานและสั่งการในพื้นที่ 

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ ่งภายหลังถูกปรับ 

เปลี ่ยนโครงสร้างภายใต้ช ื ่อ	“ศูนย์ปฏิบัต ิการ 

ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”	(ศปก.กปต.)	เพื่อ

ประสานการขับเคลื่อนงานของ	 17	 กระทรวง	 66	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการแก้ไขปัญหา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่	

คือ	 กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	 4	 

ส่วนหน้า	 (กอ.รมน.ภาค	 4	 สน.)	 และศูนย์อำานวย 

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 อย่างไร 

ก็ตาม	จากกลไกโครงสร้างในระดับพ้ืนท่ี	ท่ีมี	กอ.รมน. 

ภาค	4	สน.	และ	ศอ.บต.	เป็นหน่วยงานหลักมีข้อจำากดั

บางประการ	และระบบการบริหารจัดการแผนงาน 

/โครงการ	 เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 

ยังไม่มีการบูรณาการภาพรวมเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม	

	 เมื่อเข้าสู่การบริหารประเทศภายใต้คณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

จึงได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ึนใหม่ แบ่งออกเป็น	 3	

ระดับ	ได้แก่	ระดับนโยบาย	ระดับแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติ	และระดับหน่วยปฏิบัติ	พร้อมทั้งก�าหนด

กรอบแนวทางการบูรณาการแผนงาน /โครงการ /

กิจกรรมและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยใช้งบประมาณตาม

ภารกจิยทุธศาสตร์ (Agenda)** เป็นเครือ่งมอืส�าคญั

	 	 สำานักงบประมาณ	(2560	:	5-6)	ให้คำาจำากัด

ความการบูรณาการงบประมาณไว้ว่า	 เป็นการจัด 

สรรงบประมาณให้กับแผนงาน/โครงการที่หลาย

หน่วยงานทำางานร่วมกัน	 โดยอาจเป็นงานตาม

มิติยุทธศาสตร์ซ่ึงกระทรวง	 และส่วนราชการ 

**
งบประมาณทีใ่ช้ดำาเนนิการเพือ่ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน และนโยบายเร่ืองสำาคญัของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี 

ไปสู่การปฏบิติัอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จะมีการบรูณาการร่วมกับงบประมาณในมติ ิFunction และ Area เพ่ือไม่เกิดความซำา้ซ้อนเมือ่ปฏบัิตงิาน
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มีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำางาน
ร่วมของหน่วยงาน	ระหว่างกระทรวง	หรือมิติงาน
ตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นท่ี	 ซึ่งมีการบูรณาการ
ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตาม
มิติยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ	 และทำาให้ผลลัพธ์มีคุณค่า
หรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำา	 นอกจากนี้	 
ต้องมีเคร่ืองมือ	 ที่กำาหนดทิศทางการบูรณาการ	
ประเดน็การบูรณาการ	เป้าหมายและตวัช้ีวดั	หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำาเนินงาน

 เหตุผลความจำเป็นในการบูรณาการ 

	 	 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีมีจำากัด	จึงต้องเน้นการตั้งงบประมาณให้เกิดความประหยัด	
คุ้มค่า	มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้	โดยปรับลด
เรื่องที่มีลำาดับความสำาคัญน้อยที่เป็นการดำาเนินการตามปกติของหน่วยงานนำาไปดำาเนินการเรื่องที่มีลำาดับ
ความสำาคัญมากกว่า	 เช่น	งบประมาณตามแผนงาน	Agenda	หรือ	Area	ซึ่งรัฐบาลให้ความสำาคัญและ
มุ่งเน้น

 พัฒนาการการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการในประเทศไทย

	 	 	 แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดงันี	้(ทพิวรรณ	หล่อสุวรรณรัตน์	และสุขยืน	เทพทอง,	2558	:	159	-	162)

 การจัดการงบประมาณเชิงบรูณาการแบบรวมศูนย์	 เกดิข้ึนเป็นรปูธรรมในปี	พ.ศ.	 2529	
เม่ือสำานักงบประมาณได้จัดตั้งคณะกรรมการพจิารณางบประมาณสำาหรบัการบรูณาการ
เรือ่งนำา้บาดาล	 ต่อมาสำานกังบประมาณจึงได้จดัการงบประมาณเชงิบูรณาการ	 4	 -	 5	 เรื่อง	
โดยเป็นการจัดต้ังคณะกรรมการภายในสำานักงบประมาณและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความ
ซำ้าซ้อนเป็นหลัก

	 การจดัการงบประมาณเชิงบรูณาการระดับพ้ืนที	่ เป็นการให้ความสำาคญักบัการบรูณาการ 
ในระดับพื้นท่ีท้ังในระดับจังหวัดและในต่างประเทศมากขึ้น	 กล่าวคือ	 ในปี	 พ.ศ.	 2544	
มีการจัดทำาโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา	 (ผู้ว่าฯ	 ซีอีโอ)	 ทำาให้มี
การบูรณาการด้านงบประมาณในเชิงพื้นท่ีของจังหวัดแบบบูรณาการในลักษณะการมอบ
อำานาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2
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 การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 - 2552 ส�านักงบประมาณได้ก�าหนดหลักการจัดท�างบประมาณในมิติการ
บูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนดแผนและเป้าหมายร่วมกันก่อนมาของบ
ประมาณจากส�านกังบประมาณ เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนของผลผลิต/โครงการ และงบประมาณ 
ในการด�าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการก�าหนดงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการแตกต่างจากปีก่อน ๆ โดยมีการน�าประเด็นจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล และต่อมาได้ก�าหนดขั้นตอนการจัดท�างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเป็นระบบเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น

ระยะที่ 3

 คำ�สั่งคำณะรักษาคำวามสงบแห่งชาติ (คำสช) ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่89/2557 เรือ่งการแก้ไขปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย
และแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (ก) ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (คปต.) และ (ข) ให้ กอ.รมน.และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกัน

บูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานรัฐในด้านความมั่นคง

และด้านการพัฒนาที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบขับเคลื่อนงานการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวง และให้ ศอ.บต. ส่วนหน้า ปฏิบัติงานร่วมกับ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

1.1
ระดับ

นโยบาย

1.3
ระดับ

หน่วยปฏิบัติ

1.2
ระดับแปลงนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ
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มีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำางาน
ร่วมของหน่วยงาน	ระหว่างกระทรวง	หรือมิติงาน
ตามยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่	 ซ่ึงมีการบูรณาการ
ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตาม
มิติยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ	 และทำาให้ผลลัพธ์มีคุณค่า
หรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำา	 นอกจากนี้	 
ต้องมีเคร่ืองมือ	 ที่กำาหนดทิศทางการบูรณาการ	
ประเด็นการบูรณาการ	เป้าหมายและตัวชีว้ดั	หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำาเนินงาน

 เหตุผลความจำเป็นในการบูรณาการ 

	 	 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีมีจำากัด	จึงต้องเน้นการตั้งงบประมาณให้เกิดความประหยัด	
คุ้มค่า	มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้	โดยปรับลด
เรื่องที่มีลำาดับความสำาคัญน้อยที่เป็นการดำาเนินการตามปกติของหน่วยงานนำาไปดำาเนินการเรื่องที่มีลำาดับ
ความสำาคัญมากกว่า	 เช่น	งบประมาณตามแผนงาน	Agenda	หรือ	Area	ซึ่งรัฐบาลให้ความสำาคัญและ
มุ่งเน้น

 พัฒนาการการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการในประเทศไทย

	 	 	 แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดงันี	้(ทพิวรรณ	หล่อสุวรรณรัตน์	และสุขยืน	เทพทอง,	2558	:	159	-	162)

 การจัดการงบประมาณเชิงบรูณาการแบบรวมศูนย์	 เกดิข้ึนเป็นรปูธรรมในปี	พ.ศ.	 2529	
เมื่อสำานักงบประมาณได้จัดตั้งคณะกรรมการพจิารณางบประมาณสำาหรบัการบรูณาการ
เรือ่งนำา้บาดาล	 ต่อมาสำานกังบประมาณจึงได้จดัการงบประมาณเชงิบูรณาการ	 4	 -	 5	 เรื่อง	
โดยเป็นการจัดต้ังคณะกรรมการภายในสำานักงบประมาณและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความ
ซำ้าซ้อนเป็นหลัก

	 การจัดการงบประมาณเชิงบรูณาการระดับพืน้ที	่ เป็นการให้ความสำาคัญกับการบรูณาการ 
ในระดับพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและในต่างประเทศมากข้ึน	 กล่าวคือ	 ในปี	 พ.ศ.	 2544	
มีการจัดทำาโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา	 (ผู้ว่าฯ	 ซีอีโอ)	 ทำาให้มี
การบูรณาการด้านงบประมาณในเชิงพื้นท่ีของจังหวัดแบบบูรณาการในลักษณะการมอบ
อำานาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2
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 การจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 - 2552 ส�านักงบประมาณได้ก�าหนดหลักการจัดท�างบประมาณในมิติการ
บูรณาการ และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก�าหนดแผนและเป้าหมายร่วมกันก่อนมาของบ
ประมาณจากส�านกังบประมาณ เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนของผลผลติ/โครงการ และงบประมาณ 
ในการด�าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการก�าหนดงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการแตกต่างจากปีก่อน ๆ โดยมีการน�าประเด็นจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล และต่อมาได้ก�าหนดขั้นตอนการจัดท�างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเป็นระบบเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์มากขึ้น

ระยะที่ 3

 คำ�สั่งคำณะรักษาคำวามสงบแห่งชาติ (คำสช) ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่89/2557 เร่ืองการแก้ไขปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย
และแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (ก) ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (คปต.) และ (ข) ให้ กอ.รมน.และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกัน

บูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานรัฐในด้านความมั่นคง

และด้านการพัฒนาที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบขับเคลื่อนงานการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวง และให้ ศอ.บต. ส่วนหน้า ปฏิบัติงานร่วมกับ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

1.1
ระดับ

นโยบาย

1.3
ระดับ

หน่วยปฏิบัติ

1.2
ระดับแปลงนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ
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 นโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้อง

2. ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหาร

เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559

  สรุปประเด็นส�าคัญของค�าสั่ง อาทิเช่น (1) ให้ กอ.รมน. และ ศอ.บต. มีอ�านาจหน้าที่แก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี คปต. เป็นฝ่ายบูรณาการงานในระดับแปลง

นโยบายไปสู่การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89/2557 และ (2) นายกรัฐมนตรี 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี และราชการ

ส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นท่ี รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนหลักต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง ประเด็นการสร้างความปลอดภัยและความสนัติสุขอย่างถาวร 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564	เรื่องการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประเด็นที่	 5	 การเสริมสร้าง

ความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งเน้นการพัฒนาที่สำาคัญ	

อาทิเช่น	การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ	สังคมมี

ความสมานฉันท์	 ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง	และประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นต้น

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)	 	 ในส่วนที่	 1	

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	 ประเด็นนโยบายที่	 3	 ป้องกันและแก้ไข

การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	ของสหประชาชาติที่

เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้	6	ประเด็น	 ได้แก่	 (1)	 ยุติความยากจนทุกรูปแบบ	 (2)	

สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำาหรับทุกคนในทุกวัย	 (3)	สร้างหลักประกันว่าทุกคน

มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม	 และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (4)	 ส่งเสริมการ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง	 ครอบคลุม	 และยั่งยืน	 (5)	 ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของ

มนุษย์มีความปลอดภัย	พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	และ	(6)	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข

และครอบคลุม	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	และสร้างสถาบันที่มี

ประสิทธิผลและครอบคลุมในทุกระดับ	

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2560	 -	2562	กำาหนดทิศทาง

ของนโยบายและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหามุ่งลดเงื่อนไขความรุนแรงทั้ง	3	ระดับ	โดยน้อมนำา

แนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	และ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	

รวมถึงยึดมั่นในหลักสันติวิธี	หลักสิทธิมนุษยชน	และนิติรัฐ	นิติธรรม	กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน	และการบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม	

2.

3.

4.

5.
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 นโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้อง

2. ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหาร

เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559

  สรุปประเด็นส�าคัญของค�าสั่ง อาทิเช่น (1) ให้ กอ.รมน. และ ศอ.บต. มีอ�านาจหน้าที่แก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมี คปต. เป็นฝ่ายบูรณาการงานในระดับแปลง

นโยบายไปสู่การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 89/2557 และ (2) นายกรัฐมนตรี 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีหน้าท่ีประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรี และราชการ

ส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและแผนหลักต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมผีลกระทบต่อความมัน่คง ประเด็นการสร้างความปลอดภัยและความสนัติสขุอย่างถาวร 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564	เรื่องการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประเด็นที่	 5	 การเสริมสร้าง

ความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งเน้นการพัฒนาที่สำาคัญ	

อาทิเช่น	การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ	สังคมมี

ความสมานฉันท์	 ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง	และประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	เป็นต้น

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)	 	 ในส่วนที่	 1	

นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ	 ประเด็นนโยบายที่	 3	 ป้องกันและแก้ไข

การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	-	SDGs)	ของสหประชาชาติที่

เกีย่วข้องกบัพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	6	ประเด็น	 ได้แก่	 (1)	 ยุติความยากจนทุกรูปแบบ	 (2)	

สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีสำาหรับทุกคนในทุกวัย	 (3)	สร้างหลักประกันว่าทุกคน

มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม	 และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (4)	 ส่งเสริมการ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง	 ครอบคลุม	 และยั่งยืน	 (5)	 ทำาให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของ

มนุษย์มีความปลอดภัย	พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	และ	(6)	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข

และครอบคลุม	 เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน	 ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	และสร้างสถาบันที่มี

ประสิทธิผลและครอบคลุมในทุกระดับ	

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2560	 -	2562	กำาหนดทิศทาง

ของนโยบายและเป้าหมายในการแก้ไขปัญหามุ่งลดเงื่อนไขความรุนแรงทั้ง	3	ระดับ	โดยน้อมนำา

แนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	และ	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	

รวมถึงยึดมั่นในหลักสันติวิธี	หลักสิทธิมนุษยชน	และนิติรัฐ	นิติธรรม	กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน	และการบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม	

2.

3.

4.

5.
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***การศึกษาที่เกี่ยวข้องได้แก่
	 ทพิวรรณ	 หล่อสวุรรณรตัน์	 และสขุยนื	 เทพทอง	 (2258)	 ศึกษาเรื่อง	 “งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กลไกการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวงหลกัด้านเศรษฐกจิ”	ผลการศึกษาพบว่า	มีปัญหาสำาคัญในการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ	ได้แก่	ข้อจำากัดของ
การบูรณาการในแนวดิ่ง	 (Vertical	 integration)	 ข้อจำากัดการบูรณาการในแนวนอน	 (Horizontal	 integration)	 ข้อจำากัดของโครงสร้างและ 
สถานภาพของส่วนราชการ	นอกจากนี้	ยังพบความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณเชิงบูรณาการ	จากการเปลีย่นแปลงรัฐบาลบ่อย	ข้อจำากดัของกลไก 
การบรหิารจดัการ	ข้อจำากดัของกลไกการจดัการงบประมาณเชงิบรูณาการและความเข้าใจของบคุลากรเกีย่วกบัการบรูณาการมอีย่างจำากดั
	 รฐัศิรินทร์	วังกานนท์	และศิริรัตน์	ชุณหคล้าย	(2558)	ศึกษาเรื่อง	“การบูรณาการการใช้จ่าย : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม (Integrating Budgetay Management : a Case Study of Budgeting for Participatory Democracy  
Development)” ผลกการศกึษาพบว่า	งบประมาณเพือ่การพฒันาประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมมอียูใ่นหน่วยงานภาครัฐต่าง	ๆ	จำานวนมาก	อย่างไรกต็าม 
การบรูณาการงบประมาณร่วมกันยงัเป็นไปได้น้อยเนือ่งด้วยข้อจำากัดของระเบยีบปฏบิตัขิองทางราชการทศันคตขิองหน่วยปฏิบตั	ิความเข้าใจทีต่่างกนั 
ต่อประชาธปิไตยแบบมส่ีวมร่วม	 รวมถงึระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชาการทีท่ำาให้หน่วยงานมุ่งแต่การปฏิบตัภิารกจิเพ่ือตอบสนอง 
ต่อตวัชีว้ดัตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการเป็นหลกั

แผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 - 

2564 มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อนำาสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่	 จชต.	 หรือมุ่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกต	ิ

และมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่	 รวมทั้ง	หน่วยงานในต่างประเทศและ

องค์กรต่างประเทศสนับสนุนแนวทางของรัฐ	 มุ่งลดสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่	

ลดปัญหาภัยแทรกซ้อน	 ส่งเสริมให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม	

และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน***

6.

 การจัดทำงบประมาณบูรณาการตามภารกิจยุทธศาสตร ์(Agenda)

	 	 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	ในฐานะสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (สล.คปต.)	 เจ้าภาพหลักการขับเคล่ือนการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้ดำาเนินการตามแนวทางการจัดทำางบประมาณและปฏิทิน

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	 (วันที่	 17	

ตุลาคม	2560)	โดยมีกระบวนการจัดทำางบประมาณภาพรวมที่สำาคัญ	ดังนี้

1. 	 	 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้มีการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร์แล้ว	 สำานักงานฯ	 จะกำาหนดหลักเกณฑ์การจัดทำาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เบื้องต้น	(Pre-ceiling)	เพื่อให้หน่วยงานกำาหนดแผนงาน/โครงการ	และ

งบประมาณ	 ต่อมา	 สำานักงานฯ	 จะพิจารณาแผนงาน/โครงการ	 และงบประมาณของหน่วยงาน	

โดยจำาแนกออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการสร้างความเข้าใจ	ด้านความมั่นคง	และด้านการพัฒนา	

และมุ่งเน้นโครงการลักษณะ	 Project	 based	 พร้อมทั้ง	 จัดทำาแผนภาพความเชื่อมโยงระดับ

ยุทธศาสตร์และแผนภาพความเช่ือมโยงระดับแผนงานบูรณาการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ

พิจารณารายละเอียดแผนงานบูรณาการในห้วงต่อไป
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์เพื่อใช้ทบทวนเป้าหมาย	แนวทาง	 
และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่	๑๒

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

เป้าหมายแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

แนวทางแผนงานบูรณาการ

แผนงาน	/	โครงการ

2. 	 	 สำานักงานฯ	 จะสรุปกรอบงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

การจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

คณะที่	1	(1.1)	ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	และงบประมาณใน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพรวมกรอบ	 Pre-ceiling	 หลังจากนั้น	 สำานัก

งบประมาณจะแจ้งกรอบวงเงินให้หน่วยงานจัดทำารายละเอียดวงเงินและคำาของบประมาณฯ	

ส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา	ต่อมา	สำานักงานฯ	จะจัดการประชุมเพื่อชี้แจง	ทบทวนจุด

เน้นการจัดทำางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ	

3	 แนวทาง/กลยุทธ์	 และ	 15	 งานภายใต้แผนงานบูรณาการ	 พร้อมทั้ง	 พิจารณาคำาของบ

ประมาณฯ	ของแต่ละหน่วยงานควบคู่กันไป	โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงฯ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ	 แผน

ปฏิบัติการเพื่อความม่ันคงฯ	 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการฯ	 หลักเกณฑ์การ

จัดทำาข้อเสนองบประมาณเบื้องต้นฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ข้อเสนอแนะของ

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	และ	กอ.รมน.	ภาค	4	สน.	
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***การศึกษาที่เกี่ยวข้องได้แก่
	 ทพิวรรณ	 หล่อสวุรรณรัตน์	 และสขุยนื	 เทพทอง	 (2258)	 ศึกษาเรื่อง	 “งบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา : กลไกการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ของ 5 กระทรวงหลกัด้านเศรษฐกจิ”	ผลการศกึษาพบว่า	มีปัญหาสำาคัญในการจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ	ได้แก่	ข้อจำากัดของ
การบูรณาการในแนวดิ่ง	 (Vertical	 integration)	 ข้อจำากัดการบูรณาการในแนวนอน	 (Horizontal	 integration)	 ข้อจำากัดของโครงสร้างและ 
สถานภาพของส่วนราชการ	นอกจากนี้	ยังพบความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณเชิงบูรณาการ	จากการเปลีย่นแปลงรฐับาลบ่อย	ข้อจำากัดของกลไก 
การบริหารจดัการ	ข้อจำากดัของกลไกการจดัการงบประมาณเชงิบรูณาการและความเข้าใจของบคุลากรเกีย่วกบัการบรูณาการมีอย่างจำากดั
	 รฐัศิรินทร์	วังกานนท์	และศิริรัตน์	ชุณหคล้าย	(2558)	ศึกษาเรื่อง	“การบูรณาการการใช้จ่าย : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม (Integrating Budgetay Management : a Case Study of Budgeting for Participatory Democracy  
Development)” ผลกการศึกษาพบว่า	งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมมอียูใ่นหน่วยงานภาครฐัต่าง	ๆ	จำานวนมาก	อย่างไรกต็าม 
การบรูณาการงบประมาณร่วมกนัยงัเป็นไปได้น้อยเน่ืองด้วยข้อจำากดัของระเบียบปฏิบัติของทางราชการทัศนคติของหน่วยปฏิบตั	ิความเข้าใจทีต่่างกนั 
ต่อประชาธปิไตยแบบมส่ีวมร่วม	 รวมถึงระบบการประเมินผลการปฏบิตังิานของส่วนราชาการท่ีทำาให้หน่วยงานมุ่งแต่การปฏิบตัภิารกจิเพ่ือตอบสนอง 
ต่อตวัชีว้ดัตามคำารับรองการปฏิบตัริาชการเป็นหลกั

แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 - 

2564 มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อนำาสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่	 จชต.	 หรือมุ่งให้พ้ืนที่กลับสู่ภาวะปกต	ิ

และมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่	 รวมทั้ง	หน่วยงานในต่างประเทศและ

องค์กรต่างประเทศสนับสนุนแนวทางของรัฐ	 มุ่งลดสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในพ้ืนที่	

ลดปัญหาภัยแทรกซ้อน	 ส่งเสริมให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม	

และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น***

6.

 การจัดทำงบประมาณบูรณาการตามภารกิจยุทธศาสตร ์(Agenda)

	 	 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	ในฐานะสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (สล.คปต.)	 เจ้าภาพหลักการขับเคล่ือนการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้ดำาเนินการตามแนวทางการจัดทำางบประมาณและปฏิทิน

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	 (วันที่	 17	

ตุลาคม	2560)	โดยมีกระบวนการจัดทำางบประมาณภาพรวมที่สำาคัญ	ดังนี้

1. 	 	 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีกำาหนดให้มีการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร์แล้ว	 สำานักงานฯ	 จะกำาหนดหลักเกณฑ์การจัดทำาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เบื้องต้น	(Pre-ceiling)	เพื่อให้หน่วยงานกำาหนดแผนงาน/โครงการ	และ

งบประมาณ	 ต่อมา	 สำานักงานฯ	 จะพิจารณาแผนงาน/โครงการ	 และงบประมาณของหน่วยงาน	

โดยจำาแนกออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการสร้างความเข้าใจ	ด้านความมั่นคง	และด้านการพัฒนา	

และมุ่งเน้นโครงการลักษณะ	 Project	 based	 พร้อมท้ัง	 จัดทำาแผนภาพความเช่ือมโยงระดับ

ยุทธศาสตร์และแผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ

พิจารณารายละเอียดแผนงานบูรณาการในห้วงต่อไป
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์เพื่อใช้ทบทวนเป้าหมาย	แนวทาง	 
และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่	๑๒

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒

เป้าหมายแผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

แนวทางแผนงานบูรณาการ

แผนงาน	/	โครงการ

2. 	 	 สำานักงานฯ	 จะสรุปกรอบงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

การจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

คณะที่	1	(1.1)	ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	และงบประมาณใน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพรวมกรอบ	 Pre-ceiling	 หลังจากนั้น	 สำานัก

งบประมาณจะแจ้งกรอบวงเงินให้หน่วยงานจัดทำารายละเอียดวงเงินและคำาของบประมาณฯ	

ส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา	ต่อมา	สำานักงานฯ	จะจัดการประชุมเพื่อชี้แจง	ทบทวนจุด

เน้นการจัดทำางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ	

3	 แนวทาง/กลยุทธ์	 และ	 15	 งานภายใต้แผนงานบูรณาการ	 พร้อมทั้ง	 พิจารณาคำาของบ

ประมาณฯ	ของแต่ละหน่วยงานควบคู่กันไป	โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงฯ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ	 แผน

ปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงฯ	 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการฯ	 หลักเกณฑ์การ

จัดทำาข้อเสนองบประมาณเบ้ืองต้นฯ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ข้อเสนอแนะของ

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	และ	กอ.รมน.	ภาค	4	สน.	
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580

แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561-2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ. 2560 - 2564

ระดับนโยบาย

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ...

ขอเสนอของผูแทนพิเศษของรัฐบาล

ขอเสนอของ กอ.รมน. ภาค 4 สน.

งบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่สำคัญ

นโยบายบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2560-2562

ระดับขับเคลื่อนในสวนกลาง

3. 	 	 สำานักงานฯ	 จัดทำาสรุปการประชุมพิจารณาคำาของบประมาณรายจ่ายฯ	 นำาเรียนพลเอก	

ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทำางบประมาณฯ	 

รับทราบและให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งสำานักงบประมาณเพ่ือนำาข้อมูลไปประกอบการพิจารณา

คำาของบประมาณฯ	ของแต่ละหน่วยงานต่อไป	และหลังจากท่ีสำานักงบประมาณพิจารณาคำาขอ

งบประมาณฯ	จัดทำารายละเอียดงบประมาณฯ	รับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำางบประมาณฯ	

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	มาตรา	77	วรรค	2	เสนอร่าง	

พ.ร.บ.	งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	

และจัดพิมพ์เอกสารงบประมาณเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาในวาระที่	1	-	3	เมื่อเสร็จส้ิน	

สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณรายจ่ายฯ	ขึน้ทลูเกล้าฯ	ถวาย	เพือ่ประกาศ

บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป	

4. 	 	 หลังจากที่หน่วยงานดำาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	 ที่ได้รับการจัดสรร

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณฯ	 แล้ว	 สำานักงานฯ	 จะกำาหนดกลไกการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานในห้วงแต่ละไตรมาส	 เพื่อสรุปนำาเรียนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ภาพที่ 3	กรอบแนวทางการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
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ภาพรวมงบประมาณในลักษณะธบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	แผนงานบูรณา

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น	11,924.2663	ล้าน

บาท	 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวม	 54	 หน่วยงาน	

โดยสามารถจำาแนกงบประมาณออกเป็น	 3	 ด้าน	

ได้แก่	ด้านการพัฒนา	ด้านความมั่นคง	และด้านการ

สร้างความเข้าใจ	ดังนี้	

งบประมาณ

๔,๘๘๔.๙๐๗๙ ลบ.
(รอยละ ๔๐.๙๗)

๕,๑๙๕.๖๕๔๑ ลบ.
(รอยละ ๔๓.๕๗)

๑,๘๔๓.๗๐๔๓ ลบ.
(รอยละ ๑๕.๔๖)

ดานความมั่นคงดานการสราง
ความเขาใจ

ดานการพัฒนา

ภาพที่ 4	ภาพรวมงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ

  แผนงานบูรณาการฯ มีวัตถุประสงค์ จ�าแนกตามมิติงาน 3 ด้าน 

มิติงาน วัตถุประสงค์

ดานการสราง
ความเขาใจ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคม เกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคล่ือนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และบูรณาการ
ภารกิจงานในพื้นที่ โดยน้อมนำาศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักปฏิบัติ

ดานความม่ันคง เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสิ์น รวมทัง้ อำานวยความยตุธิรรมอยา่งทัว่ถงึและ 
เป็นธรรม และมุ่งขจัดเงื่อนไขที่เป็นภัยคุกคามต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดานการพัฒนา เพื่อเร่งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง มุ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

สำาหรับพื้นที่ดำาเนินการจะครอบคลุมพื้นที่	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	

นราธิวาส	 สงขลา	 และสตูล)	 โดยให้ความสำาคัญลำาดับแรกกับพื้นท่ี	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ	 4	

อำาเภอของจังหวัดสงขลา	(อำาเภอจะนะ	นาทวี	เทพา	และสะบ้าย้อย)	
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580

แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2561-2564

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ  พ.ศ. 2560 - 2564

ระดับนโยบาย

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. ...

ขอเสนอของผูแทนพิเศษของรัฐบาล

ขอเสนอของ กอ.รมน. ภาค 4 สน.

งบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่สำคัญ

นโยบายบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2560-2562

ระดับขับเคลื่อนในสวนกลาง

3. 	 	 สำานักงานฯ	 จัดทำาสรุปการประชุมพิจารณาคำาของบประมาณรายจ่ายฯ	 นำาเรียนพลเอก	

ประวิตร	 วงษ์สุวรรณ	 รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการพิจารณาการจัดทำางบประมาณฯ	 

รับทราบและให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งสำานักงบประมาณเพ่ือนำาข้อมูลไปประกอบการพิจารณา

คำาของบประมาณฯ	ของแต่ละหน่วยงานต่อไป	และหลังจากท่ีสำานักงบประมาณพิจารณาคำาขอ

งบประมาณฯ	จัดทำารายละเอียดงบประมาณฯ	รับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำางบประมาณฯ	

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	มาตรา	77	วรรค	2	เสนอร่าง	

พ.ร.บ.	งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	

และจัดพิมพ์เอกสารงบประมาณเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาในวาระท่ี	1	-	3	เมื่อเสร็จสิ้น	

สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีะร่าง	พ.ร.บ.	งบประมาณรายจ่ายฯ	ขึน้ทลูเกล้าฯ	ถวาย	เพือ่ประกาศ

บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป	

4. 	 	 หลังจากที่หน่วยงานดำาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	 ที่ได้รับการจัดสรร

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณฯ	 แล้ว	 สำานักงานฯ	 จะกำาหนดกลไกการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานในห้วงแต่ละไตรมาส	 เพื่อสรุปนำาเรียนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ภาพที่ 3	กรอบแนวทางการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

36

62TP304_5.P027-041_NT_CMYK.indd   36 7/2/2562 BE   8:29 AM

ภาพรวมงบประมาณในลักษณะธบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	แผนงานบูรณา

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น	11,924.2663	ล้าน

บาท	 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวม	 54	 หน่วยงาน	

โดยสามารถจำาแนกงบประมาณออกเป็น	 3	 ด้าน	

ได้แก่	ด้านการพัฒนา	ด้านความมั่นคง	และด้านการ

สร้างความเข้าใจ	ดังนี้	

งบประมาณ

๔,๘๘๔.๙๐๗๙ ลบ.
(รอยละ ๔๐.๙๗)

๕,๑๙๕.๖๕๔๑ ลบ.
(รอยละ ๔๓.๕๗)

๑,๘๔๓.๗๐๔๓ ลบ.
(รอยละ ๑๕.๔๖)

ดานความมั่นคงดานการสราง
ความเขาใจ

ดานการพัฒนา

ภาพที่ 4	ภาพรวมงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ

  แผนงานบูรณาการฯ มีวัตถุประสงค์ จ�าแนกตามมิติงาน 3 ด้าน 

มิติงาน วัตถุประสงค์

ดานการสราง
ความเขาใจ

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคม เกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับเคล่ือนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และบูรณาการ
ภารกิจงานในพื้นที่ โดยน้อมนำาศาสตร์ของพระราชามาเป็นหลักปฏิบัติ

ดานความม่ันคง เพือ่เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสิ์น รวมทัง้ อำานวยความยตุธิรรมอยา่งทัว่ถงึและ 
เป็นธรรม และมุ่งขจัดเงื่อนไขที่เป็นภัยคุกคามต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดานการพัฒนา เพื่อเร่งขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง มุ่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

สำาหรับพื้นที่ดำาเนินการจะครอบคลุมพื้นที่	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (จังหวัดยะลา	 ปัตตานี	

นราธิวาส	 สงขลา	 และสตูล)	 โดยให้ความสำาคัญลำาดับแรกกับพื้นท่ี	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และ	 4	

อำาเภอของจังหวัดสงขลา	(อำาเภอจะนะ	นาทวี	เทพา	และสะบ้าย้อย)	
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กรอบงานสำคัญภายใต้งบบูรณาการฯ

เน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยมุ่งเน้นปฏิบัติงาน	ด้าน

ข่าวกรองเชงิลกึ	เพือ่ป้องกนัการก่อเหตุรุนแรง	และการบงัคบัใช้กฎหมายได้ทันเวลา	

และปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวขององค์การระหว่างประเทศ	

(IGOs)	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGOs)	 จากต่างประเทศ	 องค์กรภาคประชาสังคม	

(CSOs)	และภาคประชาชนในพื้นที่	ทั้งนี้	ยังป้องกันการก่อเหตุร้าย	โดยการควบคุม

พื้นที่	 วางกำาลัง	 และใช้กำาลังควบคุมพื้นที่	 รวมทั้ง	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

แทรกซ้อน	

	 นอกจากนี้	 ได้มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน	

ด้วยการส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	

การดำาเนินคดีความมั่นคงต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ

ยุติธรรม	 รวมทั้ง	 ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

ให้แก่ประชาชน

มุ่งดำาเนินงานสำาคัญ	 ได้แก่	 การขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำาริ	 และ

ตามรอยพระยุคลบาท	การส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาลกับกลุ่มผู้ประกอบการ	

วิสาหกิจชุมชน	 การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ	 “สามเหลี่ยม	

มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ที่มีเป้าหมายครอบคลุม	5	มิติ	ได้แก่	การพัฒนาเพื่อการพึ่งพา

ตนเองอย่างยั่งยืน	ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	ความอยู่ดีมีสุขของสังคม	การยกระดับ

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	และการรักษ์สิ่งแวดล้อม	

	 สำาหรับด้านการศึกษา	 เน้นการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรยีน	 

และเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	

สิ่งอำานวยความสะดวก	เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

สถานศึกษาของรัฐ	รวมทั้ง	จัดระบบการบริหารจัดการและควบคุมการไปศึกษาต่อ

ในต่างประเทศ	ส่วนด้านศาสนาและวัฒนธรรม	เน้นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่

เข้มแข็ง

1.ด้าน
ความมั่นคง

2.ด้าน
การพัฒนา
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ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เป็นปีงบประมาณที่มีการปรับปรุงการจัดทำางบประมาณ	

และการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สนับสนุนงานด้านความ

ม่ันคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพิ่มมากข้ึน	 โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา	 นอกจากนี้	

แผนงาน/โครงการ	และงบประมาณของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	ได้มีการ

พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 นโยบายและแผนหลักที่เก่ียวข้องมาอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580

มุง่เน้นเสรมิสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องในเรือ่งนโยบายและแนวทาง	 การแก้ไขปัญหา

ของรัฐบาลและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	 โดยมีเป้าหมายสำาคัญ	

ได้แก่	 (1)	 ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ท้ังในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

รวมถึงประชาชนท่ีมีความคิดแย้งกับรัฐ	 เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงใน

พื้นที่และแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐให้กับประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ	 และ	 (2)	 กลุ่มประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ	

โดยให้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่	รวมถึงการนำาคณะผู้แทนประเทศต่าง	ๆ	ลงพื้นที่	

เพื่อให้เห็นสถานการณ์ความเป็นจริง

3.ด้าน
การสร้าง
ความเข้าใจ

วิเคราะห์ภาพรวมงบบูรณาการฯ

การจัดทำางบประมาณบูรณาการมีการปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำางบ

ประมาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	เป็นต้นมา	โดยปีงบ 

ประมาณ	พ.ศ.	2562	 เป็นปีงบประมาณแรกที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

กลไกการพิจารณาการจัดทำางบประมาณผ่านการให้ข้อเสนอแนะที่สำาคัญต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ	 ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ทั้งนี้	จากจำานวนงบประมาณด้านการพฒันาท่ีมสีงูกว่าจำานวนงบประมาณด้านความม่ันคง 

แสดงให้เห็นว่า	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเน้นการปฏิบัติการ

เชงิรกุควบคูก่บัการพฒันา	อย่างไรกต็าม	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องประเมนิสถานการณ์ 

ด้านการข่าวและแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อป้องกันและลดการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน	 พร้อมทั้ง	 กำาหนดกลไกในการพิจารณางบประมาณด้านความ

มั่นคงให้มีจำานวนงบประมาณภายใต้กรอบที่เหมาะสมและลดจำานวนลงเม่ือสถานการณ์

ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป	

2.

1.
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กรอบงานสำคัญภายใต้งบบูรณาการฯ

เน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โดยมุ่งเน้นปฏิบัติงาน	ด้าน

ข่าวกรองเชงิลึก	เพ่ือป้องกนัการก่อเหตรุนุแรง	และการบงัคบัใช้กฎหมายได้ทนัเวลา	

และปฏิบัติงานติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวขององค์การระหว่างประเทศ	

(IGOs)	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 (NGOs)	 จากต่างประเทศ	 องค์กรภาคประชาสังคม	

(CSOs)	และภาคประชาชนในพื้นที่	ทั้งนี้	ยังป้องกันการก่อเหตุร้าย	โดยการควบคุม

พื้นที่	 วางกำาลัง	 และใช้กำาลังควบคุมพื้นที่	 รวมทั้ง	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย

แทรกซ้อน	

	 นอกจากนี้	 ได้มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน	

ด้วยการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	

การดำาเนินคดีความมั่นคงต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการ

ยุติธรรม	 รวมทั้ง	 ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

ให้แก่ประชาชน

มุ่งดำาเนินงานสำาคัญ	 ได้แก่	 การขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำาริ	 และ

ตามรอยพระยุคลบาท	การส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาลกับกลุ่มผู้ประกอบการ	

วิสาหกิจชุมชน	 การสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ	 “สามเหล่ียม	

มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ที่มีเป้าหมายครอบคลุม	5	มิติ	ได้แก่	การพัฒนาเพื่อการพึ่งพา

ตนเองอย่างยั่งยืน	ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	ความอยู่ดีมีสุขของสังคม	การยกระดับ

คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์	และการรักษ์สิ่งแวดล้อม	

	 สำาหรับด้านการศึกษา	 เน้นการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรยีน	 

และเยาวชนท้ังในและนอกระบบการศึกษา	เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	

สิ่งอำานวยความสะดวก	เพื่อสร้างแรงจูงใจผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

สถานศึกษาของรัฐ	รวมทั้ง	จัดระบบการบริหารจัดการและควบคุมการไปศึกษาต่อ

ในต่างประเทศ	ส่วนด้านศาสนาและวัฒนธรรม	เน้นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่

เข้มแข็ง

1.ด้าน
ความมั่นคง

2.ด้าน
การพัฒนา
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ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เป็นปีงบประมาณที่มีการปรับปรุงการจัดทำางบประมาณ	

และการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนงานด้านความ

มั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนเพิ่มมากข้ึน	 โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา	 นอกจากนี้	

แผนงาน/โครงการ	และงบประมาณของหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ	ได้มีการ

พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 นโยบายและแผนหลักที่เกี่ยวข้องมาอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	2561	-	2580

มุง่เน้นเสรมิสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องในเรือ่งนโยบายและแนวทาง	 การแก้ไขปัญหา

ของรัฐบาลและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	 โดยมีเป้าหมายสำาคัญ	

ได้แก่	 (1)	 ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยอยู่ท้ังในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

รวมถึงประชาชนท่ีมีความคิดแย้งกับรัฐ	 เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงใน

พื้นที่และแนวทางแก้ไขปัญหาของรัฐให้กับประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ	 และ	 (2)	 กลุ่มประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ	

โดยให้ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่	รวมถึงการนำาคณะผู้แทนประเทศต่าง	ๆ	ลงพื้นที่	

เพื่อให้เห็นสถานการณ์ความเป็นจริง

3.ด้าน
การสร้าง
ความเข้าใจ

วิเคราะห์ภาพรวมงบบูรณาการฯ

การจัดทำางบประมาณบูรณาการมีการปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำางบ

ประมาณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	เป็นต้นมา	โดยปีงบ 

ประมาณ	พ.ศ.	2562	 เป็นปีงบประมาณแรกที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

กลไกการพิจารณาการจัดทำางบประมาณผ่านการให้ข้อเสนอแนะที่สำาคัญต่าง	 ๆ	 ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ	 ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ทั้งนี้	จากจำานวนงบประมาณด้านการพฒันาท่ีมสีงูกว่าจำานวนงบประมาณด้านความมัน่คง 

แสดงให้เห็นว่า	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเน้นการปฏิบัติการ

เชงิรกุควบคูก่บัการพฒันา	อย่างไรกต็าม	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจะต้องประเมนิสถานการณ์ 

ด้านการข่าวและแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อป้องกันและลดการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน	 พร้อมท้ัง	 กำาหนดกลไกในการพิจารณางบประมาณด้านความ

มั่นคงให้มีจำานวนงบประมาณภายใต้กรอบที่เหมาะสมและลดจำานวนลงเมื่อสถานการณ์

ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป	

2.

1.
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เนื่องจากแนวทางการจัดทำางบประมาณแบบบูรณาการมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณให้

กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานร่วมกันทำางานตั้งแต่	2	หน่วยงานขึ้นไป	โดยเรื่อง

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น	

54	หน่วยงาน	จงึทำาให้การขบัเคลือ่นงานในภาพรวมมีข้อจำากดับางประการ	แต่สำานกังานฯ	

สามารถแก้ไขและปรับปรุงการดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยอาศัยกลไกของหน่วยงาน

ที่ปรึกษาสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	(สล.คปต.)	ทั้งนี้	สำานักงานฯ	จะต้องพัฒนาระบบขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระบบการจดัทำางบประมาณ	 การกำาหนดแนวทางการบรูณการ

ระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	และการพฒันาผูป้ฏิบัตงิานท่ีเกีย่วข้องภายใต้แผนงานบรูณาการฯ	

ตลอดจนการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการจัดทำา

และวิเคราะห์งบประมาณ

	 	 การจัดทำางบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2562	 มีการดำาเนินงานท่ีประสบความสำาเร็จชัดเจนมากกว่าในช่วงก่อนปี	 2561	 ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การวางกรอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	และงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ	พื้นท่ีเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	และความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมท้ัง	การดำาเนินกลไกเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	นโยบายเร่งด่วน	และ

นโยบายเร่ืองสำาคัญของรัฐบาล	นายกรัฐมนตรี	และรองนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ	

	 	 สำาหรับแนวโน้มงบประมาณของงบบูรณาการฯ	 ในอนาคต	 คาดการณ์ว่า	 จะมีการปรับจำานวนลดลง

อย่างชัดเจน	 เน่ืองจากหน่วยงานจะต้องปรับแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ

ม่ันคง	 	 ในแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงส่งผลให้

แผนงาน/โครงการใด	 ๆ	 ที่ไม่ตอบสนองกับกลยุทธ์	 เป้าหมายกลยุทธ์	 และตัวชี้วัดของแผนแม่บทดังกล่าว	

จะต้องถูกปรับไปอยู่ในแผนงานพื้นฐานของหน่วยงาน

3.

บทสรุป
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    เอกสารอ้างอิง
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รายงานการวิจัย,	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล,	 ๒๕๕๘	 สนับสนุนโดย	 สถาบันพระปกเกล้าและภาค

วิชาสังคมศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ราชกิจจานุเบกษา.	ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	2561	-	2580)	[ออนไลน์].	2561.	แหล่งที่มา:	

    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๑/A/๐๘๒/T_๐๐๐๑.PDF 

[5	เมษายน	2562]

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	 สำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้.	 แผนปฏิบัติการเพื่อ

ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2561	-	2564,	2561.

สำานักนายกรัฐมนตรี.	 สำานักงบประมาณ.	 คู่มือการจัดทำางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562.	

กรุงเทพมหานคร:	พิมพ์เผยแพร่โดย	สำานักงบประมาณ,	2560.

สำานกันายกรฐัมนตร.ี	สำานกังบประมาณ.	เอกสารงบประมาณ	ฉบบัที	่3	งบประมาณรายจ่าย	ฉบบัปรับปรงุ	ตามพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 เล่มที่	 14	 (1)	 [ออนไลน์].	 2561.	 แหล่งที่มา:	 http://www.bb.go.th/topic-detail.

php?id=8393&mid=545&catID=0	[5	เมษายน	2562]

สำานักนายกรัฐมนตรี.	สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	2560	-	2562,	2559.

สำานักนายกรัฐมนตรี.	 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	 ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.2560	 -	 2564),	

2560.

สำานักนายกรัฐมนตรี.	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง	พ.ศ.	2560	

-	2564	[ออนไลน์].	2559.	แหล่งที่มา:	https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๖๔๒๒	[5	เมษายน	2562]

องค์การสหประชาชาติประจำาประเทศไทย	 (UN	 Thailand).	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 Sustainable	 Development	 Goals	 -	 SDGs 

[ออนไลน์].	2561.	แหล่งที่มา:	https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/	[5	เมษายน	2562]

เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

1.	คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	57/2559	เรื่อง	การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหา	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 ลงวันที่	14	กันยายน	2559

2.	ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	98/2557	เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 ลงวันที่	21	กรกฎาคม	2557
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เนื่องจากแนวทางการจัดทำางบประมาณแบบบูรณาการมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณให้

กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานร่วมกันทำางานตั้งแต่	2	หน่วยงานขึ้นไป	โดยเรื่อง

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมท้ังสิ้น	

54	หน่วยงาน	จงึทำาให้การขบัเคลือ่นงานในภาพรวมมีข้อจำากดับางประการ	แต่สำานกังานฯ	

สามารถแก้ไขและปรับปรุงการดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยอาศัยกลไกของหน่วยงาน

ท่ีปรึกษาสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	(สล.คปต.)	ทั้งนี้	สำานักงานฯ	จะต้องพัฒนาระบบขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระบบการจดัทำางบประมาณ	 การกำาหนดแนวทางการบรูณการ

ระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	และการพฒันาผูป้ฏิบัตงิานท่ีเกีย่วข้องภายใต้แผนงานบรูณาการฯ	

ตลอดจนการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในการจัดทำา

และวิเคราะห์งบประมาณ

	 	 การจัดทำางบบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2562	 มีการดำาเนินงานที่ประสบความสำาเร็จชัดเจนมากกว่าในช่วงก่อนปี	 2561	 ซึ่งเป็นผลมาจาก

การวางกรอบการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	และงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	และความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้ง	การดำาเนินกลไกเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	นโยบายเร่งด่วน	และ

นโยบายเรื่องสำาคัญของรัฐบาล	นายกรัฐมนตรี	และรองนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพ	

	 	 สำาหรับแนวโน้มงบประมาณของงบบูรณาการฯ	 ในอนาคต	 คาดการณ์ว่า	 จะมีการปรับจำานวนลดลง

อย่างชัดเจน	 เนื่องจากหน่วยงานจะต้องปรับแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	 แผนย่อยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความ

มั่นคง	 	 ในแนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงส่งผลให้

แผนงาน/โครงการใด	 ๆ	 ที่ไม่ตอบสนองกับกลยุทธ์	 เป้าหมายกลยุทธ์	 และตัวชี้วัดของแผนแม่บทดังกล่าว	

จะต้องถูกปรับไปอยู่ในแผนงานพื้นฐานของหน่วยงาน

3.

บทสรุป
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