


 ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคน ชุมชน 
และพืน้ท่ีเป้าหมายให้มีการพฒันาควบคูกั่บความม่ันคง โดยความท้าทายการพัฒนา 
ตามศกัยภาพของพืน้ท่ีและคณุภาพชวีติในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นประเด็นส�าคญั 
ท่ีมีผลอย่างย่ิงต่อการมุ่งแก้ไขปัญหาท้ังในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาปากท้อง 
การจดัสรรทรพัยากรธรรมชาติ การสาธารณสุข และสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน ฯลฯ 
ซึง่ล้วนเป็นส่ิงส�าคญัต่อคณุภาพชวีติประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในพื้นท่ีให้มีความเจริญรุ่งเรือง นอกจากเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจต่อคน ชมุชน และพืน้ท่ีเป้าหมายแล้ว ยังช่วยส่งเสรมิและสนบัสนุนการแก้ไข 
ปัญหาความม่ันคงจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยช่วยให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเกดิความเชือ่ม่ัน 
ต่อภาครัฐ และให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขร่วมกัน 

จากทุกฝ่ายให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

1. มุมมองและแนวคิด

	 สถานการณ์ความรุนแรงใน	“พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	อันประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	นราธิวาส	
ปัตตานี	 ยะลา	 สตูล	 และสงขลา”1	 แม้ว่ามีแนวโน้มลดลง	 แต่ก็ยังคงปรากฏความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากกลุ่ม
ขบวนการที่เห็นต่างจากรัฐ	 ที่ยังเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม	 หรือเกิดความรู้สึกเหลื่อมล�้าจากการ

*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ				
		รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		รัฐศาสตรบัณฑิต	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

1 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้อันประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	สตูล	และสงขลา	(มาตรา	3	แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต	้พ.ศ.	2553)	ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและเอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทั้งทางบกและทาง
ทะเลอันเอื้อต่อการประกอบอาชีพการเกษตร	ประมง	และการท่องเที่ยว		สภาพภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อเชื่อมโยงกับมาเลเซียและประเทศ
ในคาบสมุทรมาลายูซึ่งเอื้อต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศโลกมุสลิม	 (สศช.,	2561)	นอกจากนี้	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังมีการรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะไว้อย่างเหนียวแน่น	ท่ามกลางความหลากหลายของสังคม
พหุวัฒนธรรมที่มีการอยู่ร่วมกันของหลายเชื้อชาติ

สรุณรงค์ หอสวุรรณ*

ความท้าทาย
การพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่และคุณภาพชีวิต
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ดําเนินงานของภาครัฐ และนํามาเปนเงื่อนไขขยายผล โดยเฉพาะการใชความรุนแรงมุงทําลายชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางบรรยากาศความหวาดกลัว ในสวนการพัฒนาพื้นที่จากแผนงาน/โครงการของ
ภาครัฐที่ผานมายังมีบางสวนไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนและอัตลักษณในพื้นที่อยางแทจริง
และทั่วถึง จึงทําใหประชาชนรูสึกไมไดรับความเปนธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ และไมไววางใจการดําเนินงานของ
ภาครัฐ ตลอดจนปญหาการขาดประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพในการดําเนินงานของรัฐ ทําใหลวนกลาย
เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นท่ีใหมีความยั่งยืน2 โดยสะทอนจากอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ลดลงและต่ํากวาภูมิภาคอื่น และระดับรายไดครัวเรือนตํ่ากวาระดับคาเฉลี่ยในภาพรวม
ของประเทศ ดวยปญหาเหลานี้กลุมขบวนการอาจนําไปใชเปนเครื่องมือชักนําแนวรวมหรือประชาชนเขามา
รวมขบวนการได

 บทความนี้ ผูเขียนไดสะทอนมุมมองและความทาทายการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นท่ีและคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จากประสบการณรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการแปลงนโยบายไปสู
การปฏิบัติ และบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะมิติดานการพัฒนาเพื่อสนับสนุน
การแกไขปญหาความมั่นคงในหวงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยมีสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ (สมช.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(สล.คปต.) เปนหนวยงานเจาภาพหลัก ไดมุงดําเนินการใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในสวนจัดระบบ
การขับเคลือ่นแผนงาน/โครงการใหเกดิการบรูณาการ และการจดัทํางบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร 
(Agenda Based)3 โดยเนนการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน โดยยังรักษาอัตลักษณและวิถีชีวิตในพ้ืนท่ีควบคู กับการยับยั้งสถานการณความรุนแรงในเชิงรุก 
เพื่อมุงเปาหมายสูงสุดในการสรางสภาวะแวดลอมที่สันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว ประชาชนมีความไววางใจ
การดําเนินงานของภาครัฐและเขามารวมสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมกับการให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน 

2. แนวคิดทางว�ชาการเกี่ยวกับการพัฒนาพ�้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต�

 บทความนี้ขอยกแนวคิดที่เกี่ยวของกับการทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) โดยเฉพาะ 
2 แนวคิดหลักที่นํามาใชอธิบายการดําเนินการของหนวยงานของรัฐ โดยขอเริ่มจาก แนวคิดวาดวยการบูรณาการ 
(Integration) เปนการทํางานที่เชื่อมโยงระหวางทุกสวนงาน โดยมุงขจัดความซ้ําซอนของงานที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรท่ีตั้งเปาหมายเอาไว ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง ทั้งนี้ ตองมีกลไกและเครื่องมือสําหรับกําหนดเปาหมาย และแนวทางสําหรับการ
ดําเนินงานรวมกัน โดยมีตัวชี้วัด (Indicator) เปนเคร่ืองมือสําหรับติดตามผลสําเร็จจากการดําเนินงานรวมกัน 
เพื่อใหผลการดําเนินงานมีความสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (สํานักงาน ก.พ.ร. , 
2546) และ แนวคิดวาดวยการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนกระบวนการแปลง
วัตถุประสงคของนโยบายซึ่งอาจเปนกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐบาล/คณะรัฐมนตรี ใหเปนแนวทาง แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ทั้งการจัดหาทรัพยากร การวางแผนโครงการ การออกแบบองคการ และ
การดําเนินการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งนี้ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจะชวยใหเกิดการ

2 บทประเมินสถานการณในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562
3 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร เรื่องการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มีกระบวนการปฏิบัติเปนการเฉพาะ 
ผูสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในบทความของแสงนภา กออุดม วารสารความมั่นคงศึกษา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ฉบับที่ 1 
(มิถุนายน – กันยายน 2562) หนา 28 หรือ http://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2020/02/NSC-journal-No.01.pdf
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วิเคราะหปญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการตลอดจนใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
แกหนวยงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนปฏิบัติการใหเกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยหนวยงาน
สวนกลางตองมีแนวทางใหผูบริหารในระดับปฏิบัติและตัวผูปฏิบัติในระดับปฏิบัติ นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ในสวนผูบริหารระดับปฏิบัติจะตองเปนผูนําชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยาง
ตอเนื่องและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมเชนเดียวกัน (วรเดช จันทรศร, 2528)

3. การดําเนินการของภาครัฐต�อป�ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต�

แผน

ระดับ 

1  

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 
– 2580) ดานความมั่นคง

“การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง” 
ประเด็นการสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดกําหนดใหการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
กับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแกไขปญหาท่ีสงผลกระทบตอ
ความมัน่คงอยางมเีอกภาพ ครอบคลมุทุกพืน้ท่ีและทุกกลุมเปาหมาย

แผน

ระดับ 

2

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ  ประเด็นความมั่นคง 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในแผน
ยอยการปองกันและแกไข
ป ญหาที่ มี ผ ลกระทบต  อ
ความมัน่คง ไดกาํหนดแนวทาง
การปองกันและแกไขปญหา
ค ว า ม ไ ม  ส ง บ ใ น จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต

ใหความสําคัญกับการผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อมุงเปาหมาย
ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น

 เมื่อกล าวถึงการดําเนินการของภาครัฐ 
กอนอ่ืนคงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวของและกลไกการบริหาร
จัดการรวมทั้งการกําหนดพื้นที่เปาหมายดําเนินการ 
ทั้งน้ี สืบเนื่องจากการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นท่ี
ดําเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติ นโยบาย และแผน
หลักที่เกี่ยวของ

 ปจจุบัน รัฐบาลไดมีการจัดระดับของแผนแตละระดับอยาง
ชัดเจนมากกวาในหวงที่ผานมา โดยมีการจําแนกระดับแผนเปน 3 ระดับ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังนี้
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นโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ 
(พ.ศ. 2562 – 2565)

นโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต กลยุทธสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ขอ (8) 
คือ สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก การเช่ือมโยงเศรษฐกจิ
ไปยังระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศ และยกระดับ
รายไดของประชาชนในพื้นท่ีใหเทียบเทากับภูมิภาคอื่น รวมถึง
ใหความสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพชวีติใหทัว่ถงึและเทาเทียมกัน 
โดยคํานึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ และหลักศาสนาของประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจนใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อมุ งเนนขจัดเงื่อนไขที่กระทบตอ
ความมั่นคงอยางแทจริง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ใน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ 
สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเรื่องการปองกันและแกไขปญหา
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตบรรจุในยุทธศาสตร
ดังกลาว ในสวน เปาหมายที่ 3  กําหนดให ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร างรายไดเพ่ิมขึ้น 
โดยมีตัวชี้วัดรองรับเปาหมาย

แผน

ระดับ

3

นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(พ.ศ. 2560 – 2562)

มุ งเน นแกไขปญหาโดยยึดหลักยุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยนโยบายฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของงานพัฒนาไววา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน สังคม และเศรษฐกิจใหสอดคลอง 
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เกิดความเสมอภาคและเปนธรรมในสังคมอยางทั่วถึงใหเปน
พื้นที่นาอยู นาทองเที่ยว และนาลงทุน

 สําหรับการจัดทํา แผนปฏิบัติการรองรับการแปลงไปสูการปฏิบัติ โดยตั้งแต พ.ศ. 2558 หัวหนา คสช. 
ไดอนุมัติการใช “แผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 – 2560” 
เพือ่ใชเปนกรอบใหหนวยงานจดัทาํแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ รองรบักบัเปาหมายของกลุมภารกิจงาน 7 กลุม 
โดยกลุ มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน มีกระทรวงมหาดไทย 
เปนเจาภาพหลัก ไดกํากับการดําเนินงานของหนวยงานภายใตรมกลุมภารกิจงานตอเนื่อง โดยดําเนินการเรื่อยมา
จนปจจุบัน ไดมีการใช “แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
พ.ศ. 2562 – 2565” กําหนดให ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนเจาภาพหลัก 
ทาํหนาทีก่าํกับและขบัเคลือ่นงานมิติดานการพัฒนาแทน โดยมุงเปาหมายเสรมิสรางการลงทุนในพืน้ท่ี สนบัสนนุและ
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ไปสูระดับภูมิภาค ในประเทศ และตางประเทศ สนับสนุนพื้นที่
ใหมีศกัยภาพสอดคลองกับฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางท่ัวถึง เพือ่เกือ้กลูตอการเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยยึดหลักความพอเพียง
และสามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งสนับสนุนสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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  ในสวนพัฒนาการของกลไกการบริหารจัดการ  นับตั้งแตรัฐบาล คสช. เปนตนมา การแกไขปญหา
และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ยังคงดําเนินการภายใตระบบกลไกการบรหิารจดัการตามแนวทางประกาศ คสช.ท่ี 
98/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนหลัก โดยกลไกดังกลาว
ถือเปนการบูรณาการเชิงระบบเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานทุกสวนตั้งแตหนวยงานสวนกลางจนถึง
ระดับพื้นที่ ตามแนวความคิดวาดวยการบูรณาการ เพื่อมุงใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานตั้งแต
ระดับนโยบายจนถึงระดับหนวยปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้ง ยังเปนกลไกหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในรูป
ของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่หนวยงานขอรับการสนับสนุน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตอไป โดยไดกําหนดกลไกการบริหารจัดการแบงเปน 3 ระดับ 

 ระดับนโยบาย มีหัวหนา คสช. (นัยยะปจจุบัน คือ นายกรัฐมนตรี) เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนด
นโยบาย โดยมี สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เปนหนวยงานผูใหคําปรึกษา  

 ระดับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ มี “คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (คปต.)” เปนกลไกหลัก โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานกรรมการ 
มีหนาที่อํานาจสําคัญในการพิจารณากําหนดกรอบแนวทาง และใหความเห็นชอบยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
แผนงาน โครงการ และการจดัตัง้งบประมาณเพือ่การแกไขปญหาและพฒันาจังหวดัชายแดนภาคใต รวมท้ัง บูรณาการ
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนกํากับ เรงรัด ติดตามการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่อง โดยมี 
สมช. ในฐานะสํานักงานเลขานุการ คปต. เปนหนวยงานสนับสนุนทางธุรการ โดยดําเนินการตามที่ คปต. หรือ
ประธาน คปต. มอบหมาย

 ระดับหนวยปฏิบัติ ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) 
เปนหนวยรับผิดชอบขับเคลื่อนงานแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งปวงในระดับพื้นที่ และให ศอ.บต. จัดใหมี 
ศอ.บต. สวนหนา เพื่อปฏิบัติงานรวมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

  ตอมา หัวหนา คสช. ไดออกคําสั่ง 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการ
บริหารเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต กําหนดให นายกรัฐมนตรี
โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ีแตงต้ังผูทรงคุณวฒิุและมปีระสบการณ
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนผูแทนพิเศษของรัฐบาล 
โดยเปนกรรมการ คปต. อีกหนาที่หนึ่ง และทําหนาที่ประสานงานหนวยงาน
แตในละระดับตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงหนวยปฏิบัติในพื้นท่ีใหสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน และยงัสามารถรายงานปญหา/
อุปสรรคตาง ๆ ตอนายกรัฐมนตรีไดโดยตรง โดยมีสํานักงาน คปต. สวนหนา 
ตั้งในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (คายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปตตานี) 
สนับสนุนงานดานธุรการของผูแทนพิเศษของรัฐบาล
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ผังโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหา จชต.

นโยบาย
หน.คสช.สมช.

คปต.

สล.คปต.

สนง.คปต. สน.

กอ.รมน. จังหวัด
ย.ล., ป.น., ส.น. ส่วนหน้า

กกล.ตร.จชต. กกล.ทหาร ศอ.บต.ส่วนหน้า

ปฏิบัติการ

กอ.รมน.ภาค 4 สน.

นโยบาย

แปลงนโยบายไปสู่การปฏบัติ

ปฏบัติในพื้นที่

	 นอกจากการก�าหนดกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังได้มีการก�าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายและ
กลุ่มเป้าหมาย		โดยให้ความส�าคัญเร่งด่วนในพื้นที่	3	จังหวัด	(ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส)		และ	4	อ�าเภอของจังหวัด
สงขลา	 (จะนะ	นาทวี	 เทพา	 สะบ้าย้อย)	 เป็นล�าดับแรก	 โดยหน่วยงานความมั่นคงได้จัดแบ่งพื้นที่ด�าเนินการลงถึง
ระดับหมู่บ้านใน	3	ระดับ

 พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง	 (พื้นท่ีสีส้ม)	 คือ	 พื้นท่ีท่ียังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง 
		 (ผกร.)	ซึง่ฝ่ายรัฐต้องใช้การปฏิบติัการเชงิรกุ	เพือ่จ�ากดัเสรีการเคล่ือนไหวของ	ผกร.	จึงจ�าเป็นต้องด�าเนนิงาน 
	 กิจการพลเรือน	งานการเมือง	และงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง	เพื่อมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในอ�านาจรัฐ 
	 ให้แก่ประชาชนในพื้นที	่

 พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา	 (พื้นที่สีเหลือง)	 คือ	 พื้นที่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ	 ซึ่งฝ่ายรัฐต้องเร่งสร้างเกราะ 
	 ป้องกันไม่ให้	 ผกร.	 เข้ามาสร้าง/ขยายอิทธิพลในพื้นที่	 จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินงำนพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ควบคู ่
 กับงำนพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมมั่นใจและให้กำรสนับสนุนฝ่ำยรัฐ 

 พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา	(พื้นที่สีเขียว)	คือ	พื้นที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง	ซึ่งฝ่ายรัฐต้องด�ารงการด�าเนินวถิชีวีติ 
		 และความเป็นอยู่อย่างปกติสขุของประชาชนในพ้ืนท่ี	โดยการด�าเนนิงานด้านการพัฒนาท่ียัง่ยืนอย่างต่อเนือ่ง 
		 และยกระดับมาตรฐาน	หรือเป้าหมายการพัฒนาให้เท่าเทียมกับพื้นที่ในภูมิภาคอื่น	ๆ	ของประเทศ	

	 การด�าเนินงานต่าง	ๆ	จะต้องมีการก�าหนด	กลุ่มเป้าหมาย	โดยเรื่องนี้นอกจากประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เป้าหมายทีก่�าหนดแล้วยงัรวมไปถงึกลุม่ประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ	กลุม่ประชาชนผูด้้อย
โอกาส	 รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงต่อการชักน�าเข้าร่วมกลุ่มขบวนการ	 โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน	 ซึ่งได้
รับการฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อน�าไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไป
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4. การด�าเนินงานการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน

	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินงานพัฒนาใน
พืน้ที	่ โดยน�าแนวคิดว่าด้วยการบูรณาการ	 (Integration)	
และแนวคดิว่าด้วยการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตั	ิ (Policy	
Implementation)	 มาปรับใช้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
แท้จริง	ผ่านกลไก	คปต.	ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมาย	กลยุทธ์	
และแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และ
คุณภาพชีวิตประชาชน	ในรูปของแผนปฏิบัติการรองรับ
การแปลงไปสูก่ารปฏบิตั	ิเพือ่เป็นเครือ่งมอืให้ทกุหน่วยงาน
ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	คือการมุ่งให้ในพื้นที่มี	

โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องจัดท�าแผนงาน/โครงการ	
และงบประมาณ	 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์	 นโยบาย	
แผนหลัก	 ตลอดจนแผนปฏิบัติการที่ก�าหนดขึ้น	 และ
เสนออนุมัติตามขั้นตอนการจัดท�างบประมาณ	โดยผ่าน	
สมช.	ในฐานะส�านักงานเลขานุการ	คปต.	(สล.คปต.)	
เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ	 และงบประมาณ 
ทีห่น่วยงานเสนอ	โดยมกีารพิจารณากลัน่กรองแผนงาน/
โครงการ	ร่วมกบัหน่วยงานกลางทีเ่กีย่วข้อง	และเจ้าภาพ
กลุ่มภารกิจงาน/เจ้าภาพมิติงานด้านการพัฒนา	เพื่อลด
ความซ�้าซ้อนระหว่างแผนงาน/โครงการ	 และให้การน�า
ไปสู ่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อพื้นที่เป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมายส�าหรับการพัฒนาได้อย่างแท้จริง
	 ในส ่ วนขั้ นการปฏิบั ติ ล งสู ่ พื้ นที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้	 สมช./สล.คปต.	 ในฐานะหน่วยงาน
กลางหลัก	 จะด�าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติ	 โดยทุกหน่วย
งานจะต้องรายงานผลการด�าเนินงานตามวงรอบท่ี
ก�าหนด	(รอบเดอืน	รอบไตรมาส	และรอบปีงบประมาณ)	
ผ่านเจ้าภาพกลุ ่มภารกิจงาน/เจ้าภาพมิติงานด้าน 

การพฒันา	 โดยพจิารณาจากความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน
ตามที่หน่วยงานตั้งเป้าหมายไว้	 รวมทั้ง	 พิจารณาจาก
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่แผน
ปฏิบัติการรองรับการแปลงไปสู ่การปฏิบัติก�าหนด	
เพื่อรายงานต่อ	คปต.	ต่อไป 

	 อย่างไรก็ตาม	 หากหน่วยงานระดับปฏิบัติเกิด
อุปสรรคต่อการด�าเนินงาน	และไม่สามารถด�าเนนิการได้ 
ตามแผนที่วางไว้	 จากปัญหาในเชิงนโยบายหรือปัญหา
ด้านงบประมาณ	สมช./สล.คปต.	จะมบีทบาทแก้ไขปัญหา
ทีเ่กดิขึน้โดยร่วมกบัหน่วยงานกลาง	เจ้าภาพกลุม่ภารกจิ
งาน/เจ้าภาพมิติงานด้านการพัฒนา	 และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง	ร่วมกันพจิารณาหาแนวทาง	มาตรการ	รวมท้ัง	
กรอบวงเงินประมาณท่ีเหมาะสม	 เพื่อเสนอ	 คปต.	
ให้ความเห็นชอบ	 และให้หน่วยงานระดับปฏิบัติน�าไป
เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลการพัฒนาในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง

	 จากการด�าเนินงานพัฒนาในพื้นท่ีโดยการน�า
แนวคิดว่าด้วยการบูรณาการ	 (Integration)	 และ
แนวคิดว่าด้วยการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 (Policy	
Implementation)	มาปรับใช้ในทางปฏิบัติ	ท�าให้การ
พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชี วิต
ประชาชนสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง	 เป็นระบบ	 และมีเอกภาพมากขึ้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 ส่งผลต่อความส�าเร็จการด�าเนินงาน
ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถรับประโยชน์ได้อย่าง
ชัดเจน	ทั้งนี้	 ผู้เขียนได้ประมวลผลการด�าเนินงานของ
หน่วยงานรฐั	 ท่ีได้รบังบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	

ประมาณ	 54	 หน่วยงาน พบว่า แผนงาน/
โครงการด ้านการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้ นที่ และคุณภาพชีวิ ตประชาชน 
ส ่วนใหญ ่ด�า เ นินการมาอย ่างต ่อเ น่ือง 
อยู่แล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย 
และก ลุ ่ ม เป ้ าหมายให ้ สอดคล ้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 
โดยบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อัน เป ็นประโยชน ์อย ่ างยิ่ งต ่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้อยู ่ดีกินดีมากขึ้น	 ซึ่งเป็นการสนับสนุน

“ระ ดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพิม่ขึ้น ประชาชน
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ดี ขึ้ น ” 

“ We prefer to approach the problem with development  
projects rather than military missions ”

National Security Council Secretary-General Somsak Roongsita

Bangkok Post, Published : 11 May 2020
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การแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยมีส่วนช่วยให้ประชาชน
เห็นประโยชน์จากผลผลิตท่ีภาครัฐเข้าไปด�าเนินการ	
และหันมาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น

4.1 การส่งเสริมทักษะอาชีพที่สอดรับกับวิถีชีวิต
แก่ประชาชนในพื้นที่	 โดยเฉพาะทักษะอาชีพด้าน
การเกษตรอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นที่	 จากผลงานส�าคัญที่ภาครัฐได้ด�าเนินการ	 เช่น		
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับ
ต�าบล	 เพื่อช่วยปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังกัดระดับพ้ืนที	่การฟ้ืนฟูอาชพีด้านการเกษตร
โดยถ่ายทอดความรู ้การท�าเกษตรแบบผสมผสาน
แก ่ เกษตรกรเป ้าหมายที่ ผ ่ านการพิจารณาจาก	
กอ.รมน.ภาค	 4	 สน.	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชในแปลงทดสอบต้นแบบ	 
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจในพืน้ทีท่ัง้ยางพารา	 พชืไม้ผล	 พชืไร่ 
เศรษฐกิจ	 ปาล์มน�้ามัน	 และดาหลา	 การส่งเสริมการ
เลีย้งสตัว์แบบผสมผสาน	 (สตัว์ปีกและแพะ)	 การส่งเสรมิ
ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว	
นอกจากนี้	ยังมีการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการพาคนกลับบ้าน	 และประชาชนทั่วไปให้มี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	เป็นต้น

4.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน โรงงาน
ขนาดเล็ก และธุรกิจอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็ง	จากการ
ที่ภาครัฐได้อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเยาวชน	
กลุ ่มภาคประชาสังคม	 (CSOs)	 และภาคประชาชน	 
ให้เข้ามาร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ประกอบอาชีพ	เพื่อให้มีทุนและสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังมีการเสริมสร้างความรู้
การบริหารการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์และกลุ ่ม
เกษตรกรให้มีวินัยการเงินในครัวเรือนมากขึ้น

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
และศักยภาพของพื้นที	่ จากผลงานส�าคัญ	 เช่น	 การ
ออกโฉนดที่ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดง
สทิธิท์ีด่นิเป้าหมายปีละ	 15,000	 แปลงบริเวณโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติบูโด	 –	 สุไหงปาดี	 เพื่อเป็นหลัก
ประกันในทรัพย์สิน	สร้างอาชีพและรายได	้และเป็นการ

คืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่อยู ่บริเวณโดยรอบ
อุทยานฯ	 อันเป็นพื้นที่ที่ภาครัฐได้เคยประกาศเป็นเขต
อุทยานซึ่งทับซ้อนกับที่ดินท�ากินของประชาชน	 จนส่ง
ผลกระทบต่ออาชีพและรายได้เป็นอย่างมาก	เป็นต้น

4.4 การพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และสาธารณสขุ	 โดยมุง่พฒันาการให้บรกิารสาธารณสขุ
เชิงรุก	 โดยเน้นการป้องกันและดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มี
โรคทางทันตกรรม	 และปัญหาการคลอดก่อนก�าหนด
ซ่ึงพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้	(กระทรวง
สาธารณสุข,	2561)	การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
เชื่อมโยงระดับชุมชนและครัวเรือน	 โดยเน้นบริการ
บ�าบัดรักษาผู ้ป ่วยจากยาเสพติดซึ่งเป็นหนึ่งในภัย
แทรกซ้อนส�าคัญท่ีกระทบต่อความมั่นคงในพื้นท่ี	
ควบคู่กับ	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น	 โดยเฉพาะการก่อสร้างและพัฒนาเส้นทาง
สัญจรตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านและต�าบลโดยเน้นในพื้นท่ี
เร่งรัดการพัฒนาและพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา	 อีกทั้ง
ยังเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี	 
เพื่อให ้ประชาชนสามารถสัญจรได ้อย ่างสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น	

5. บทวิเคราะห์  : ความท้าทายของภาครัฐต่อ
การพัฒนาในพื้นที่

5.1 ความท้าทายประการแรก  

	 สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ียังคงปรากฏ	
ยังคงเป็นความท้าทายต่อเน่ืองจากสถิติเหตุการณ์
ความรุนแรงยังปรากฏการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี
แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงก็ตาม	ท้ังการมุ่งท�าลายในชีวิต
และทรัพย์สินโดยเฉพาะต่อกลุ ่มเป้าหมายอ่อนแอ	
รวมถึงการกระท�าเชิงสัญลักษณ์ต่าง	ๆ	ท่ีมุ ่งกระทบ
ทางจิตวิทยาของประชาชนในพื้นที่	 ส่งผลอย่างยิ่งต่อ
การด�าเนินงานพัฒนาให้บรรลุผลส�าเร็จ	 โดยเฉพาะ
การด�าเนินงานในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง	 และพื้นที่
เร่งรัดการพัฒนา	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายาม
เข้าไปด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีตามเป้าหมาย	แต่ไม่
สามารถเข้าไปด�าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากการกลวัความไม่ปลอดภยัในชวีติ	 ดงันัน้	 หน่วยงาน
พิเศษรูปแบบเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่	 เช่น	 ศอ.บต.	
ท่ีรับผิดชอบมิติด้านการพัฒนาในภาพรวมโดยตรง	

2_NTp13-22���������� press.indd   20 6/23/2563 BE   8:54 AM





ร่วมกับ	 กอ.รมน.ภาค	 4	 สน.	 จึงยังคงต้องรับบทบาท
เข้าไปเสริมงานพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 ที่หน่วยงานปกติยัง
ไม่สามารถเข้าไปด�าเนินการได้เต็มที่	 เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

5.2 ความท้าทายประการที่สอง   

	 การมีวัฒนธรรมการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติโดยมุ่งผลส�าเร็จการพัฒนาในภาพรวมแทน
มองไปที่ความส�าเร็จเฉพาะหน่วยงานตน	 แม้ว่าจะมี
การจัดระบบบริหารจัดการเชิงโครงสร้างตามประกาศ	
คสช.	 ที่	 98/2557	 และแผนปฏิบัติการฯ	 ที่ก�าหนดขึ้น	 
ที่เอื้อต่อการประสานและบูรณาการการด�าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
อดีตที่ผ่านมา	โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานด้านการพัฒนา
มุ ่งผลสัมฤทธิ์จากการด�าเนินงานในภาพรวมร่วมกัน	
คือ	 เศรษฐกิจในพื้นที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น	 และ
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น	 โดยมีเจ้าภาพหลักแต่ละ
ระดับท�าหน้าที่ก�ากับการด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตาม	
หน่วยงานระดับปฏิบัติส่วนใหญ่ยังคงมีวัฒนธรรมการ
ด�าเนนิงานโดยค�านงึถงึเป้าหมายความส�าเร็จของหน่วยงาน
ตนเองเป็นส�าคญั	 โดยไม่ได้ค�านงึถงึผลส�าเรจ็ในภาพรวม
ของกลุ่มภารกิจงาน	 (holistic)	 เท่าที่ควร	 สะท้อนได้
จากการประสานของหน่วยงานท่ีผ่านมามีความใกล้ชิด
และต่อเนื่องน้อยกว่าที่ควรจะเป็น	 ยังต่างหน่วยต่างท�า
และมักด�าเนินการเฉพาะมีการเชิญประชุมส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง	 หรือประสานขอความร่วมมือในรายครั้ง	
โดยมี	สมช./สล.คปต.	เป็นหน่วยหลัก	

	 ดงันัน้	 จึงเป็นปัญหาหลกัทีท่�าให้การขับเคลือ่น	
ประสาน	 และบูรณาการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง	 ยังไม่เป็นเอกภาพตามเจตนารมณ์ที่ตั้ง
เป้าหมายไว้เท่าที่ควร	และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของผลผลิต	 (output)	 และผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน	
(outcome)	 ที่อาจกระทบต่อสภาพปัญหาที่ควรได้รับ
การพัฒนา	ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย	และพื้นที่เป้าหมาย	
ได้รับการพัฒนาน้อยกว่าที่คาดหวังไว้	

5.3 ความท้าทายประการที่สาม  

 ความเข้าใจของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง 
จากประสบการณ์ที่ผ ่านมา	 พบว่า	 แนวทางและ 
ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานท่ีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เสนอ	

ยังคงพยายามมุ่งพัฒนาพื้นที่โดยค�านึงถึงสภาพปัญหา
และวถีิชีวติของประชาชนในพืน้ท่ีอย่างแท้จริงไม่เพยีงพอ
ตามที่แนวนโยบายได้ก�าหนดให้เป็นเรื่องส�าคัญ	 รวมทั้ง
การมุ ่งเน้นไปที่พื้นที่เป้าหมายและกลุ ่มเป้าหมายที่
ยังคงเป็นเงื่อนไขความมั่นคงและต้องเร่งได้รับการ
พัฒนาโดยเร็ว	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นท่ีดีต่อภาครัฐ
ในการเข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อัน
ท�าให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

	 ซึ่งในระยะต่อไป	จะต้องมีการเสริมสร้างความ
เข้าใจ	 การฝึกอบรม	 ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการพัฒนาระบบ
หรือช่องทางประสานการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสะดวก	
รวดเร็ว	และใกล้ชิด	

5.4 ความท้าทายประการที่สี่  

 การบู รณาการระหว ่ างแผนงานอื่ น ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
เกิดขึ้นอย่างประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
ในระบบงบประมาณในปัจจบัุนท่ีเก่ียวกับจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	 มี	 3	 กลุ่ม	 คือ	 1) แผนงบประมาณพื้นฐาน 
(Function Based) ท่ีหน่วยงานตั้งขึ้นเพื่อด�าเนิน
ภารกิจของกระทรวง/กรม	 และหน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น	 ๆ	 2)	 แผนงบประมาณตามภารกิจพื้นที่ 
(Area Based)	 เพื่อมุ่งบูรณาการพัฒนาพื้นที่ตามแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	และมุ่งส่งเสริมให้เกิด
การขบัเคลือ่นเชงิพืน้ทีใ่นระดบัภาค	 และ	 3) แผนงบ
ประมาณบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์ (Agenda Based) 
ที่หน่วยงานตั้งแต่	2	หน่วยงานขึ้นไปร่วมกันด�าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน
ให้ตอบโจทย์ประเด็นนโยบายส�าคัญของรัฐ	ซึ่งรวมถึง
เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งมุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง	 โดยมี	 สมช./สล.คปต.	
เป็นเจ้าภาพหลัก	 โดยทั้ง	 3	 แผนดังกล่าว	 ยังไม่มีกลไก
เข้ามารองรับการเช่ือมโยงระหว่างแผนท่ีเก่ียวข้อง	
จึงท�าให้การบูรณาการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนงาน
ระหว่างแผนการพัฒนาในพื้นที่ยังไม่เป็นระบบมากนัก

	 ซึ่งต่อไปหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผน
ต่าง	 ๆ	 ควรมีการหารือร่วมกันเพื่อจัดตั้งกลไกดังกล่าว
ขึ้นมารองรับ	 เพื่อให้การบูรณาการและขับเคลื่อนแผน

เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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