
เครือข'ายวิชาการสังเกตการณ3งบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต?

(Budget Observatory Network of the Deep South (BONDS)



• งบประมาณรายจ+ายในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก:ไขป<ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต: ปE พ.ศ. 2565 ต้ังไว:จำนวน 7,144,319,600 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับงบประมาณปE พ.ศ. 2564 ถือว+าลดลง ซึ่งเมื่อเทียบกับงบประมาณแผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก:ไขป<ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต:ต้ังแต+ ปE พ.ศ. 2561 
เปZนต:นมาถือได:ว+าลดลงโดยตลอด

•แต+เมื่อดูในภาพรวมแล:ว เมื่อรวมเอางบประมาณที่เกี่ยวกับการแก:ป<ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต: ในแผนงานอื่นๆ ทั้งแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน 
แผนงานยุทธศาสตรa และแผนงานบูรณาการด:านอื่นๆที่หน+วยราชการใช:ดำเนินการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต: งบประมาณทุกแผนงานที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต: 
ซึ่งรวมทั้งแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก:ไขป<ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต: ปE  
2565 จะสูงเปZนจำนวนถึง 31,479,705,499 บาท
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งบประมาณเฉพาะแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก8ไขป:ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต8 2560-2565



•แม:กระน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกด:านทุกแผนงานที่เกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต:ในปE พ.ศ. 2564 ที่มียอด 36,040,593,900 บาท ก็ยัง
ถือว+ามีแนวโน:มลดลงเล็กน:อยอย+างเปZนขั้นๆ

•แต+การที่งบประมาณแผนงานอื่นๆที่ไม+อยู+ในแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก:ไขป<ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต:มีอยู+จำนวนมากถึง 24,335,385,899 บาท 
โดยไม+ปรากฎแยกแยะให:เห็นอย+างชัดเจนในจำนวนที่มากกว+ายอดที่แสดงไว:
แค+ 7,144,319,600 บาท แสดงให:เห็นเจตนาที่จะซ+อนงบประมาณ ซึ่งรัฐบาล
ทำอย+างน้ีมาโดยตลอดนับต้ังแต+การต้ังงบประมาณในปE พ.ศ. 2560
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งบประมาณรายจKายการแก8ป:ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต8 2560-2565

รวมทุกแผนงาน
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งบประมาณรายจKายการแก8ป:ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต8 2560-2565

เปรียบเทียบแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก8ป:ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต8

และแผนงานอื่นๆ
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• เม่ือจำแนกตามประเภทรายจ3ายตามงบประมาณ เป8นงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบ
รายจ3ายอ่ืน และเงินอุดหนุน ซึ่งการจำแนกแบบดังกล3าวของสำนักงบประมาณเป8นประโยชนG
ในแง3การบริหารงบประมาณและควบคุมรายจ3ายตามวัตถุประสงคGของการจ3ายใหJชัดเจน

• แต3มีขJอสังเกตว3างบประมาณแผนงานท้ังหมดในการแก6ป8ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต6 พ.ศ. 
2565 จำแนกตามประเภทรายจNาย ประเภทรายจ3ายที่ถูกตั้งมากที่สุดคืองบรายจNายอ่ืน รJอย
ละ 40 และงบลงทุน รJอยละ 37 

• การที่งบรายจ3ายอื่นซึ่งเป8นรายจ3ายที่ไม3เขJาลักษณะประเภทงบรายจ3ายใดงบรายจ3ายหนึ่ง หรือ
รายจ3ายที่สำนักงบประมาณกำหนดใหJใชJจ3ายในงบรายจ3ายนี้ เช3น เงินราชการลับ และการจJาง
เหมาต3างๆ เป8นการเปUดโอกาสใหJเกิดความไม3โปร3งใสเป8นอย3างยิ่ง ยิ่งเม่ืองรายจ3ายอ่ืนมีสัดส3วน
ที่มากมายขนาดนี้ ยิ่งเป8นการทำใหJการบริหารงบประมาณขาดการควบคุมและตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ



• นอกจากนี้ งบลงทุนมีจำนวนมากถึงรJอยละ 37 แสดงว3า รัฐเนJนรายจ3ายที่กำหนดใหJ
จ3ายเพื่อการลงทุน ไดJแก3 รายจ3ายที่จ3ายในลักษณะค3าครุภัณฑG ค3าที่ดินและสิ่งก3อสรJาง 
รวมถึงรายจ3ายที่กำหนดใหJจ3ายจากงบรายจ3ายอื่นใดในลักษณะของรายจ3ายดังกล3าว 
ซึ่งนับว3านโยบายการแกJปZญหาจังหวัดชายแดนภาคใตJเป8นการเนJนการก3อสรJางมาก 
โดยเฉพาะการสรJางถนนและเขื่อน

• แมJการลงทุนเป8นสิ่งที่จำเป8นในการพัฒนา แต3เงินงบประมาณลงทุนมักจะกระจุกตัวใน
ผลประโยชนGขJาราชการและผูJรับเหมา อีกดJานหนึ่งเรายังตJองการเงินเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต แกJปZญหาการว3างงาน ความยากจน สาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน
บนฐานชุมชนก็จำเป8นอย3างมากดJวยเพื่อใหJนโยบายสันติภาพ/สันติสุขและแกJปZญหา
เหลื่อมล้ำในสังคมบรรลุผล  
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จำแนกตามประเภทรายจRาย



•อีกด%านหน่ึง งบประมาณรายจ5ายของแผนงานบูรณาการ
ขับเคล่ือนการแก%ไขป@ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต% และแผนงาน
อื่นๆเก่ียวกับป@ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต% ไม5แตกต5างกันเมื่อดูท่ี
สัดส5วนการแยกตามประเภทรายจ5าย 

•แสดงให%เห็นว5างบประมาณบูรณาการการแก%ป@ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต% อันเปKนการแผนบูรณาการ (Integration) ใน
ยุทธศาสตรZชาติซ่ึงเปKนจุดเน%นของรัฐบาล ไม5แตกต5างจาก
แผนงานพื้นฐาน (Function) และแผนงานยุทธศาสตรZ 
(Strategy) อื่นๆดังท่ีกล5าวอ%างเลย 
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งบประมาณแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกDปEญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตD
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• เม่ือแยกงบประมาณตามกระทรวงต3างๆ สำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกJไข
ปZญหาจังหวัดชายแดนภาคใตJ กระทรวงมหาดไทยไดJงบประมาณมากเป8นอันดับหนึ่ง 
จำนวน 2,713,554,900 บาท รองลงมาคือสำนักนายกรัฐมนตรี 1,487,222,600 บาท 
กระทรวงกลาโหม 776,412,500 บาท 

• การที่กระทรวงมหาดไทยไดJงบประมาณมากเป8นลำดับแรกเพราะงบประมาณของกรม
โยธาธิการและผังเมืองซึ่งมีจำนวนงบประมาณมากมาโดยตลอดเวลาหลายปhที่ผ3านมา 
นอกจากนี้ยังไดJงบประมาณจากกรมการปกครอง ทำใหJกระทรวงมหาดไทยมี
งบประมาณมาก งบประมาณการก3อสรJางจึงไม3ลดลงเลยแมJว3างบประมาณดJานอ่ืน
โดยรวมจะลดลง ส3วนสำนักนายกฯไดJงบบูรณาการมากเป8นลำดับสองเพราะเป8น
งบประมาณของ กอ.รมน. อันดับที่สามคือกระทรวงกลาโหมซึ่งเป8นงบประมาณ
กองทัพบก 



•งบประมาณบูรณาการฯ จชต. จึงมีจุดเน%นสองด%านคือ งบลงทุน
และงบด*านความม่ันคง ส5วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมฯและกระทรวงเกษตรฯ ไม5เน%นในส5วนน้ี
แสดงให%เห็นว5างบการก5อสร%างและงบด%านความมั่นคงเปKนจุด
เน%นหนักมากเกินไปในแผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก%ไข
ป@ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต% ไม5ใช5การศึกษา ด%านพัฒนา 
สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข   



งบประมาณเฉพาะแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก8ป9ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต8 2565 การเรียงลำดับ 10 กระทรวงท่ีมากท่ีสุด
7,144,319,600 บาท
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• เมื่อมาดูที่งบประมาณแผนงานด:านอื่นๆในทุกด:านรวมทั้งแผนงานบูรณาการ
ภาคใต: สำนักนายกรัฐมนตรีกลับได:งบประมาณมากที่สุดถึง 5,948,985,500 
บาท ลำดับสองคือกระทรวงมหาดไทย 5,470,678,900 บาท ลำดับสามคือ
ส+วนราชการที่ไม+สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 5,281,588,600 บาท

•สำนักนายกรัฐมนตรีได:งบประมาณมากเพราะงบประมาณ กอ.รมน. สูงมากถึง 
5,791 ล:านบาท กระทรวงมหาดไทยได:งบประมาณมากจากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กรมการปกครอง และกรมส+งเสริมการปกครองท:องถิ่น ส+วน
ราชการที่ไม+สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี คือสำนักงานตำรวจแห+งชาติที่ได:รับ
งบประมาณมากถึง 4,000 ล:านบาท



• กล3าวโดยรวม งบประมาณทั้งหมดทุกแผนงานที่เก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตJใหJ
ความสำคัญอย3างมากกับงานในดJานความม่ันคง งบประมาณส3วนมากจึงเทไปที่ กอ.รมน. 
ตำรวจ มหาดไทยและกลาโหม จุดเนJนคู3กันคือโครงการก3อสรJาง งบประมาณจำนวนมาก
จึงลงไปที่กรมโยธาธิการฯ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทซึ่งแต3ละ
หน3วยจะไดJงบประมาณมากกว3าพันลJาน โดยเฉพาะกรมโยธาธิการฯไดJถึง 2,282 ลJาน

• จุดสำคัญคืองบประมาณโดยรวมทุกแผนงานที่เก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตJในปh 2565 
รัฐบาลใหJความสนใจดJานความม่ันคงมาเป8นอันดับหนึ่ง ตามมาดJวยงบประมาณในการ
ก3อสรJาง ปZญหาที่ยิ่งน3าเป8นห3วงก็คืองบประมาณดJานความม่ันคงส3วนมากจะเป8นประเภท
งบรายจ3ายอ่ืน ซึ่งยิ่งเป8นการเปUดกวJางใหJมีการดำเนินการโดยไม3โปร3งใสมาก การกระจาย
รายไดJ การสรJางอาชีพ การพัฒนาทJองถิ่นและสวัสดิการสังคมถูกละเลยจากงบประมาณ
แบบนี้ 



	- 	1,000,000,000 	2,000,000,000 	3,000,000,000 	4,000,000,000 	5,000,000,000 	6,000,000,000 	7,000,000,000

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐวิสาหากิจ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร; วิจัยและ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ;

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงกลาโหม

สCวนราชการไมCสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณทุกแผนงานในการแกDปEญหาจังหวัดชายแดนภาคใตD 2565 การเรียงลำดับ 10 กระทรวงท่ีมากท่ีสุด
31,479,705,499 บาท



กรม/สำนักงาน แผนบูรณาการภาคใตD 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1,789,764,900 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1,424,040,200 

กรมการปกครอง 902,558,800 

กองทัพบก 588,546,500 

กรมทางหลวงชนบท 545,414,000 

ศูนยPอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตS 435,325,600 

สำนักงานตำรวจแหUงชาติ 204,725,000 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 153,482,500 

กองทัพเรือ 142,658,800 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยP 138,594,500 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 130,603,200 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรPฯ 119,742,600 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 67,401,000 

สำนักงานสภาความมั่นคงแหUงชาติ 49,690,700 

กองทัพบัญชาการกองทัพไทย 45,207,200 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 38,627,200 

งบประมาณเฉพาะแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก8ป9ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต8 2565 การเรียงลำดับ 16 กรมท่ีมากท่ีสุด



กรม/สำนักงาน แผนรวมท้ังหมด 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 5,791,467,100 

สำนักงานตำรวจแหUงชาติ 4,000,543,800 

กองทัพบก 3,769,567,200 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 2,282,201,200 

กรมการปกครอง 1,728,714,800 

กรมชลประทาน 1,335,336,800 

กรมทางหลวง 1,299,229,400 

กรมสUงเสริมการปกครองทSองถ่ิน 1,296,959,300 

กรมทางหลวงชนบท 1,175,126,200 

ศูนยPอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตS 1,147,232,000 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1,145,566,200 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1,064,564,200 

กองทัพเรือ 874,658,800 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรP 649,409,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 456,655,200 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 342,273,200 

งบประมาณทุกแผนงานในการแกDปEญหาจังหวัดชายแดนภาคใตD 2565 การเรียงลำดับ 16 กรมท่ีมากท่ีสุด


