
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วตัถปุระสงค์

2. ขอบเขตการดําเนินงาน

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

13,302,599,300              

     เพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างเป็นระบบ

และมเีอกภาพ พฒันาการบรหิารจดัการทีมุ่ง่บูรณาการภารกจิงานทีด่าํเนินการในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยนอ้มนาํศาสตรข์องพระราชามาเป็นแนวทาง ยดึม ัน่ในหลกัสนัตวิธิทีีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก

ทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ในและนอกภาครฐั  มุง่ขจดัเงือ่นไขทีเ่ป็นภยัคุกคามต่อสถานการณใ์นพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรา้งความเขา้ใจต่อสถานการณ ์ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึ้นต่อสงัคมอย่างถกูตอ้ง

ต่อเน่ือง เนน้การสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ส่งเสรมิอาํนวยความยุตธิรรมและ

ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบฯ อย่างท ัว่ถงึ เป็นธรรม รวมท ัง้ขยายการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม

และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน ตลอดจนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา

ของรฐั เสรมิสรา้งความรกัชาต ิศาสนกษตัรยิ ์ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทอ้งถิน่ในจงัหวดัชายแดนภาคใตภ้ายใตส้งัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็

2.1 กลุม่เป้าหมาย/ผูไ้ดร้บัประโยชน ์: 

1) ประชาชนและหมูบ่า้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการดูแลความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ

2) ประชาชนไดร้บัความยุตธิรรมจากกระบวนการพจิารณาคด ีและผูไ้ดร้บัผลกระทบ

         จากเหตคุวามไมส่งบรวมท ัง้ครอบครวั ไดร้บัการเยยีวยาอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

3) ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้กุกลุม่อาชพีไดร้บัการส่งเสรมิอาชพี และยกระดบั

         รายได ้คุณภาพชวีติทีด่ขีึ้น

4) นกัเรยีน นกัศึกษา ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการสนบัสนุนทางการศึกษา และไดร้บั

อดุหนุนทนุการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐานสูงขึ้น

5) ประชาชนและเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการอบรมส่งเสรมิใหม้คีวามเขา้ใจ

และสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ อตัลกัษณ ์ศาสนาและสงัคมพหุวฒันธรรม

6) ประชาชนองคก์รกลุม่เครอืขา่ยนอกภาครฐัมคีวามเขา้ใจการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.2 พื้นทีด่าํเนินการ : พื้นที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธวิาส

จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสตูล)

11,924,266,300              
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3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

4. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

2) กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

1) สาํนักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ

3) ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง : 14 กระทรวง 50 หน่วยงาน 3 สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี

กระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

1 หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของนายกรฐัมนตรี

1) ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ โดยเฉพาะ

การป้องกนัมใิหเ้กดิเหตรุุนแรงในพื้นที ่8 เมอืงหลกัรวมท ัง้ไดร้บัการอาํนวยความยุตธิรรม

และไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยากรณีเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณค์วามไมส่งบอย่างท ัว่ถงึ

    ทนัต่อเหตกุารณด์ว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทยีม

2) พื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิใหม้กีารเตบิโตเป็นลาํดบั ประชาชน

ไดร้บัการเสรมิสรา้งอาชพีทีม่ ัน่คง โครงสรา้งพื้นฐานไดร้บัการพฒันาต่อเน่ือง

3) ประชาชนไดร้บับรกิารสาธารณสุข การศึกษา และบรกิารภาครฐัอย่างท ัว่ถงึ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

    ใหด้ขีึ้น และไดร้บัการส่งเสรมิดา้นภาษา ศาสนา ศิลปะ ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่วฒันธรรมทีส่อดคลอ้ง

    กบัอตัลกัษณท์างสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ของตนเอง และดาํรงชวีติ

    ไดอ้ย่างมสีนัตสุิขภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ 

4) ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตามแนวนโยบายของรฐับาล

หน่วยงานเจา้ภาพ : สาํนักนายกรฐัมนตรี
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง

5.1  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัยุทธศาสตรช์าต ิและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 

 

 

 

 

ร่างยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ 20 ปี 
ยทุธศาสตรด์า้น : ความม ัน่คง 

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 : การเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตม้คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มโีอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชพีทีส่รา้งรายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ที่  

3.1 : มลูค่าความเสยีหายและจาํนวนการก่อเหตรุา้ยทีม่มีลูเหตุ

จากความไมส่งบลดลง 

แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

ตวัชี้วดัของ 

  แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ 

 แผนพฒันา ฯ 

ฉบบัที่ 12 

เป้าหมายของ 

แผนงาน 

บูรณาการ 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ที่  

3.2 : รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ต่อคนและจาํนวนปีการศึกษาเฉลีย่ใน

พื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิม่ขึ้น 

ตวัชี้วดัเป้าหมายแผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ที่  

3.3 : จาํนวนกจิกรรมสาธารณประโยชนท์ีป่ระชาชนทกุศาสนาร่วม

ดาํเนินการเพิม่ขึ้น 
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หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอาํนวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางที่ 1 : ดา้นความม ัน่คง : มุง่เตรยีมความพรอ้มและดูแลรกัษาความปลอดภยัในพื้นที ่8 เมอืงหลกั 

ตวัชี้วดัที่ 1  : เหตรุุนแรงในพื้นที ่8 เมอืงหลกัลดลง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 เทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้นหลงั 
 แนวทาง 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัที่ 1  : จาํนวนเหตกุารณร์ุนแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 

5.2  แผนภาพความเชื่อมโยงระดบัแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณปี 2562 จาํนวน  11,924.2663  ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 

1. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการบรหิารจดัการมุง่เพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและเครอืขา่ย

ต่าง ๆ เพือ่การขบัเคลือ่นนโยบาย 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองบญัชาการกองทพัไทย

 - โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กองทพับก

 - โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. กองทพัเรอื

 - โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมการปกครอง

- โครงการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงยตุธิรรม 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงยุตธิรรม

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้งความ

เป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมคมุประพฤติ

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนใต ้

3. กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กรมบงัคบัคดี

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

6. กรมสอบสวนคดีพเิศษ

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. สถาบนันิตวิิทยาศาสตร์

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานยุตธิรรมเพือ่การสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

งบประมาณ 

 4,884.9079 ลา้นบาท 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี 

1. สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการ

ดาํเนินคดคีวามม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเพิม่ประสทิธภิาพกาํลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติ

ของขา้ราชการตาํรวจในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการสรา้งพื้นทีท่ีม่คีวามปลอดภยัท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน 

และหมู่บา้นเป้าหมาย 

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 

1. สาํนักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ

- โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอาํนวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางที่ 2 : ดา้นการพฒันา : มุง่ใหป้ระชาชนในพื้นทีพ่ึง่พาตนเองได ้ดว้ยหลกัประชารฐั 

ตวัชี้วดัที่ 1  : ประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บับรกิารจากภาครฐัทีส่่งผลใหม้คีณุภาพชวีติเพิม่สูงขึ้น 

ตวัชี้วดัที่ 2  : จาํนวนความตอ้งการประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บัการตอบสนองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม 

 แนวทาง 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัที่ 1  : จาํนวนเหตกุารณร์ุนแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 

                              

 

  

  

 

  

สาํนกันายกรฐัมนตร ี 

1. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการพฒันาประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หพ้ึง่พา

ตนเองไดด้ว้ยหลกัประชารฐั 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองบญัชาการกองทพัไทย

 - โครงการสง่เสรมิอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

1. กรมพละศึกษา

- โครงการกฬีาและนนัทนาการเพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

- โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากร

เป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมการขา้ว

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

- โครงการเสรมิสรา้งการบรหิารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่

เกษตรกรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กรมประมง

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. กรมปศสุตัว ์

- โครงการธนาคารแพะตาํบลสนัตสิุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

6. กรมพฒันาที่ดิน

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. กรมวชิาการเกษตร

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8. กรมสง่เสรมิการเกษตร

- โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวงชนบท

- โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงพาณิชย ์

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

- โครงการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมที่ดิน

- โครงการเดนิสาํรวจออกโฉนดทีด่นิเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงใน

พื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง

- โครงการพฒันาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงแรงงาน 

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

- โครงการอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการสรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 

งบประมาณ 

 5,195.6541 ลา้นบาท 

กระทรวงวฒันธรรม 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

2. กรมการศาสนา

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

3. กรมศิลปากร

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

4. กรมสง่เสรมิวฒันธรรม

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

5. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

- โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัตสิุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5. สถาบนัวทิยาลยัชุมชน

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการศึกษาและพฒันาเพือ่สรา้งชมุชนชายแดนใตต้น้แบบ 

6. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

- โครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

9. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

10. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- โครงการดา้นการพฒันา 

กระทรวงสาธารณสุข 

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

- โครงการเพิม่การเขา้ถงึบรกิารสุขภาพชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ 

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงาน

ภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตร ี

1. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

- โครงการส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

2. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเสรมิสรา้งอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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หน่วยงานเจา้ภาพ : 

1. สาํนกังานสภาความ

ม ัน่คงแห่งชาต ิ

2. กองอาํนวยการรกัษา

ความม ัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร 

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิาร

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

แนวทางที่ 3 : ดา้นการสรา้งความเขา้ใจ : มุง่ใหท้กุภาคส่วนท ัง้ในและนอกพื้นที ่จชต. รวมท ัง้ในต่างประเทศสนบัสนุนแนวทางภาครฐั 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนของประชาชนท ัง้ในและนอกพื้นทีท่ีส่นบัสนุนแนวทาง/โครงการของภาครฐั 

ตวัชี้วดัที่ 2 : ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ ไดร้บัการดูแลจากภาครฐัไดอ้ย่างท ัว่ถงึมากขึ้น 

 แนวทาง 

เป้าหมาย : ลดเหตกุารณร์ุนแรงในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอของสงขลา 

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนเหตกุารณร์ุนแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั 

เป้าหมาย 

แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณ 

 

  

  

สาํนักนายกรฐัมนตร ี 

1. กรมประชาสมัพนัธ์

- โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. สาํนักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ

- โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพือ่แกไ้ขปญัหาความไมส่งบ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน

- โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

- โครงการสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนไทยรวมท ัง้องคก์รท ัง้ในและต่างประเทศ 

กระทรวงกลาโหม  

1. กองทพัอากาศ

 - โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการต่างประเทศ 

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการต่างประเทศ

- โครงการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

1. สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

- โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงมหาดไทย 

1. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น

- โครงการพฒันาสถานศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแล

ของนายกรฐัมนตร ี

1. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจทีด่ ี

งบประมาณ 

 1,843.7043 ลา้นบาท 

หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

โครงการ 

(Project Based) 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามหน่วยงาน - งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 880.8048        1,787.7606      1,813.6039      7,442.0970      11,924.2663    

สาํนกันายกรฐัมนตรี -  58.7990 -  4,084.3045 4,143.1035

1. กรมประชาสมัพนัธ ์ -  -  -  27.9334 27.9334

โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  27.9334         27.9334         

2. สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ -  -  -  91.8385 91.8385

โครงการ : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ

การประสาน และบูรณาการเพือ่แกไ้ขปญัหา

ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  91.8385         91.8385         

3. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน -  -  -  49.1400 49.1400

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและ

พฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

-                  -                  -                  49.1400         49.1400         

4. กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร

-  58.7990 -  3,915.3926 3,974.1916

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการมุ่งเพิม่

ประสทิธภิาพภาครฐัและเครอืข่ายต่างๆ 

เพือ่การขบัเคลือ่นนโยบาย

-                  58.7990         -                  2,263.9870      2,322.7860      

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชน

ไทยรวมท ัง้องคก์รท ัง้ในและต่างประเทศ

-                  -                  -                  980.0458        980.0458        

โครงการ : โครงการพฒันาประชาชนในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใตใ้หพ้ึง่พาตนเองไดด้ว้ยหลกัประชารฐั

-                  -                  -                  671.3598        671.3598        

กระทรวงกลาโหม -  -  -  1,518.7025 1,518.7025

1. กองบญัชาการกองทพัไทย -  -  -  68.3152 68.3152

โครงการ : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  45.5057         45.5057         

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชพีและพฒันา

คุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  22.8095         22.8095         

2. กองทพับก -  -  -  724.6090 724.6090

โครงการ : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  724.6090        724.6090        

3. กองทพัเรอื -  -  -  716.8281 716.8281

โครงการ : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  716.8281        716.8281        

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย
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4. กองทพัอากาศ -  -  -  8.9502 8.9502

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บั

ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  8.9502           8.9502           

กระทรวงการต่างประเทศ -  -  -  31.1380 31.1380

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ -  -  -  31.1380 31.1380

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  31.1380         31.1380         

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา -  -  -  61.3167 61.3167

1. กรมพลศึกษา -  -  -  61.3167 61.3167

โครงการ : โครงการกีฬาและนนัทนาการเพือ่

แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  61.3167         61.3167         

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 57.0272 -  143.4960 -  200.5232

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย์

2.0000 -  143.4960 -  145.4960

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและ

พฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

2.0000           -                  143.4960        -                  145.4960        

2. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 55.0272 -  -  -  55.0272

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและ

พฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

55.0272         -                  -                  -                  55.0272         

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 104.4033 19.5000 20.2200 17.6925 161.8158

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -  -  -  17.6925 17.6925

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  17.6925         17.6925         

2. กรมการขา้ว 18.6433 -  -  -  18.6433

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

18.6433         -                  -                  -                  18.6433         

3. กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 18.9860 -  -  -  18.9860

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งการบรหิารการเงนิ

แก่สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

18.9860         -                  -                  -                  18.9860         

4. กรมประมง 22.7642 -  -  -  22.7642

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

22.7642         -                  -                  -                  22.7642         
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5. กรมปศุสตัว ์ 1.8526 -  20.2200 -  22.0726

โครงการ : โครงการธนาคารแพะตาํบลสนัติสุข

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.8526           -                  20.2200         -                  22.0726         

6. กรมพฒันาที่ดิน -  19.5000 -  -  19.5000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  19.5000         -                  -                  19.5000         

7. กรมวชิาการเกษตร 24.1412 -  -  -  24.1412

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

24.1412         -                  -                  -                  24.1412         

8. กรมสง่เสรมิการเกษตร 18.0160 -  -  -  18.0160

โครงการ : โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

18.0160         -                  -                  -                  18.0160         

กระทรวงคมนาคม -  416.8548 -  -  416.8548

1. กรมทางหลวงชนบท -  416.8548 -  -  416.8548

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  416.8548        -                  -                  416.8548        

กระทรวงพาณิชย์ -  -  -  19.6950 19.6950

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ -  -  -  19.6950 19.6950

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกิจการคา้

ชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  19.6950         19.6950         

กระทรวงมหาดไทย 173.8590 937.3116 490.0220 -  1,601.1926

1. กรมการปกครอง 113.2399 237.9950 490.0220 -  841.2569

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

113.2399        237.9950        490.0220        -                  841.2569        

2. กรมที่ดิน 54.7099 -  -  -  54.7099

โครงการ : โครงการเดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิเพือ่

เสรมิสรา้งความม ัน่คงในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

54.7099         -                  -                  -                  54.7099         

3. กรมโยธาธกิารและผงัเมือง -  699.3166 -  -  699.3166

โครงการ : โครงการพฒันาในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

-                  699.3166        -                  -                  699.3166        

4. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น 5.9092 -  -  -  5.9092

โครงการ : โครงการพฒันาสถานศึกษาในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5.9092           -                  -                  -                  5.9092           
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กระทรวงยุติธรรม 0.9498         -                4.8753         50.2244       56.0495       

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม -                -                4.8753         21.8347       26.7100       

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

-                  -                  4.8753           21.8347         26.7100         

2. กรมคุมประพฤติ -                -                -                6.3284         6.3284         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนใต ้

-                  -                  -                  6.3284           6.3284           

3. กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ -                -                -                6.2500         6.2500         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  6.2500           6.2500           

4. กรมบงัคบัคดี 0.9498         -                -                -                0.9498         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

0.9498           -                  -                  -                  0.9498           

5. กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน -                -                -                3.3791         3.3791         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  3.3791           3.3791           

6. กรมสอบสวนคดีพเิศษ -                -                -                2.9360         2.9360         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  2.9360           2.9360           

7. สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ -                -                -                9.4962         9.4962         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  9.4962           9.4962           

กระทรวงแรงงาน -                -                -                15.3550       15.3550       

1. กรมพฒันาฝีมือแรงงาน -                -                -                15.3550       15.3550       

โครงการ : โครงการอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  12.0400         12.0400         

โครงการ : โครงการสรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบ 

สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื

-                  -                  -                  3.3150           3.3150           
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กระทรวงวฒันธรรม -  58.1700 6.2288 47.5042 111.9030

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม -  -  -  32.8972 32.8972

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใต ้

สนัติสุข

-                  -                  -                  32.8972         32.8972         

2. กรมการศาสนา -  -  3.4288 -  3.4288

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใต ้

สนัติสุข

-                  -                  3.4288           -                  3.4288           

3. กรมศิลปากร -  58.1700 -  2.8570 61.0270

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัติ

สุข

-                  58.1700         -                  2.8570           61.0270         

4. กรมสง่เสรมิวฒันธรรม -  -  2.8000 -  2.8000

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใต ้

สนัติสุข

-                  -                  2.8000           -                  2.8000           

5. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั -  -  -  11.7500 11.7500

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใต ้

สนัติสุข

-                  -                  -                  11.7500         11.7500         

กระทรวงศึกษาธกิาร 511.6601 159.5491 549.9152 218.0285 1,439.1529

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร -  -  180.9247 110.9380 291.8627

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  180.9247        110.9380        291.8627        

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 428.4701 104.3925 150.0000 2.1100 684.9726

โครงการ : โครงการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา

ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

428.4701        104.3925        150.0000        2.1100           684.9726        

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 83.1900 55.1566 29.8745 5.5200 173.7411

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

83.1900         55.1566         29.8745         5.5200           173.7411        

4. สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา -  -  80.0196 -  80.0196

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  80.0196         -                  80.0196         

5. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน -  -  -  18.0000 18.0000

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  7.3306           7.3306           

โครงการ : โครงการศึกษาและพฒันาเพือ่สรา้งชมุชน

ชายแดนใตต้น้แบบ

-                  -                  -                  10.6694         10.6694         
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6. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ -  -  -  54.2746 54.2746

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  54.2746         54.2746         

7. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา -  -  14.9639 26.0859 41.0498

โครงการ : โครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  14.9639         26.0859         41.0498         

8. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา -  -  -  1.1000 1.1000

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  -                  1.1000           1.1000           

9. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั -  -  12.4107 -  12.4107

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  12.4107         -                  12.4107         

10. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ -  -  81.7218 -  81.7218

โครงการ : โครงการดา้นการพฒันา -                  -                  81.7218         -                  81.7218         

กระทรวงสาธารณสุข 32.9054 -  15.6000 2.5000 51.0054

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 32.9054 -  15.6000 2.5000 51.0054

โครงการ : โครงการเพิม่การเขา้ถงึบรกิารสุขภาพ

ชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ

32.9054         -                  15.6000         2.5000           51.0054         

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง

หรอืทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

นายกรฐัมนตรี

-  137.5761 583.2466 1,375.1415 2,095.9642

1. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ -  -  254.4460 -  254.4460

โครงการ : โครงการส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนั

พระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  -                  254.4460        -                  254.4460        

2. สาํนกังานตํารวจแห่งชาติ -  137.5761 -  -  137.5761

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษา

ความปลอดภยัและการดาํเนินคดคีวามม ัน่คงใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  120.3581        -                  -                  120.3581        

โครงการ : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพกาํลงัพลและ

พฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการตาํรวจในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

-                  17.2180         -                  -                  17.2180         

40



งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ
งบรายจา่ย

3. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ -  -  328.8006 1,375.1415 1,703.9421

โครงการ : โครงการสรา้งพื้นที่ที่มคีวามปลอดภยั

ท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และหมู่บา้นเป้าหมาย

-                  -                  -                  39.8024         39.8024         

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งอาชพีและพฒันา

คุณภาพชวีติของประชาชน

-                  -                  328.8006        832.0859        1,160.8865      

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์

และความเขา้ใจที่ดี

-                  -                  -                  503.2532        503.2532        

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ -  -  -  0.4942 0.4942

1. สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ -  -  -  0.4942 0.4942

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนใต ้

-                  -                  -                  0.4942           0.4942           
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7. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรม

หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

รวมทัง้สิ้น             11,924.2663

เป้าหมายที่ 1 : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอ

ของสงขลา

            11,924.2663

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 30 เปรยีบเทียบกบัค่าเฉลี่ย 

3 ปียอ้นหลงั

แนวทางการดําเนินงานที่ 1 : ดา้นความมัน่คง : มุ่งเตรยีมความพรอ้มและดูแลรกัษา

ความปลอดภยัในพื้นที่ 8 เมืองหลกั

             4,884.9079

ตวัชี้วดัที่ 1 : เหตุรุนแรงในพื้นที่ 8 เมอืงหลกัลดลง  ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 เทยีบกบัค่าเฉลีย่ 

3 ปี ยอ้นหลงั

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี               2,322.7860

1.1 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร               2,322.7860

โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจดัการมุง่เพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและเครือข่ายต่างๆเพือ่

การขบัเคลือ่นนโยบาย

              2,322.7860

กิจกรรม งานบงัคบัใชก้ฎหมาย                  30.6808

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนคดคีวามม ัน่คงที่เขา้สู่การพจิารณาในช ัน้อยัการเพิม่ขึ้น

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 30

กิจกรรม งานดา้นการข่าว                 481.3124

ตวัชี้วดักิจกรรม การเขา้ถงึเป้าหมายผูก่้อเหตุรุนแรง/สถานศึกษากลุม่เสีย่ง

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 60

กิจกรรม งานอาํนวยความยุติธรรม                  10.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม บุคคลที่ออกมารายงานตวัเพิม่ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 50

กิจกรรม งานเสริมสรา้งอทิธพิลข่าวสาร                  68.1208

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนสามารถรบัรูข้อ้มลูข่าวสารการดาํเนินการแกไ้ขปญัหา จชต. 

ของรฐับาลเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

กิจกรรม งานรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ               1,732.6720

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนการก่อเหตุการณล์ดลงไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 30

2. กระทรวงกลาโหม               1,486.9428

2.1 กองบญัชาการกองทพัไทย                  45.5057

โครงการที่ 1 : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  45.5057

กิจกรรม โครงการแกไ้ขปญัหาการก่อความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  45.5057

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเร็จในการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามที่ไดร้บัมอบหมาย

รอ้ยละ 90

เป้าหมาย
งบประมาณ
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

2.2 กองทพับก                 724.6090

โครงการที่ 1 : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 724.6090

กิจกรรม การแกไ้ขปญัหาการก่อความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 186.9810

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของความสาํเร็จของการสนบัสนุนการจดักิจกรรมเพือ่

แกป้ญัหาความไมส่งบและพฒันา จชต. ที่ดาํเนินการตามแผน

รอ้ยละ 90

กิจกรรม การสนบัสนุนหน่วยในการปฏบิตัิภารกิจในพื้นที่ 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                537.6280

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของการจดัหาและส่งกาํลงับาํรุงยุทโธปกรณ ์

ที่ดาํเนินการไดส้าํเร็จ

รอ้ยละ 80

2.3 กองทพัเรือ                 716.8281

โครงการที่ 1 : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 716.8281

กิจกรรม การแกไ้ขปญัหาการก่อความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 716.8281

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเร็จของการจดัชดุมวลชนสมัพนัธเ์ขา้ปฏบิตัิการ 

กิจการพลเรือนในพื้นที่กลุม่เป้าหมาย

จาํนวน ชมุชน/

พื้นที่

กลุม่เป้าหมาย

10

3. กระทรวงมหาดไทย                 841.2569

3.1 กรมการปกครอง                 841.2569

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหแ้ก่ประชาชน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                841.2569

กจิกรรม เสริมสรา้งศกัยภาพของกองกาํลงัประจาํถิน่ในพื้นที่ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                214.7648

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของชดุคุม้ครองตาํบล (ชคต.) ในพื้นที่ 

จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ผ่านเกณฑป์ระเมนิความเขม้แขง็

รอ้ยละ 60

กิจกรรม พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพ 

การใหบ้ริการภาครฐั (พฒันาประสทิธภิาพ)

                545.7600

ตวัชี้วดักิจกรรม ความพงึพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่องานพฒันาตามศกัยภาพของ

พื้นที่ ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

กิจกรรม พฒันาและบูรณาการการแกไ้ขปญัหา รวมท ัง้เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการ

ภาครฐั (ดา้นการพฒันาและความม ัน่คง)

                 80.7321

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนหมูบ่า้นที่ไดร้บัการจดัระบบรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 1,969
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

4. กระทรวงยุติธรรม                  56.0495

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงยุติธรรม                  26.7100

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 26.7100

กิจกรรม เสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 26.7100

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนประชาชนที่มส่ีวนร่วมในกิจกรรมเสริมสรา้งประสทิธภิาพงาน

ยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

คน 3,000

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความเชื่อม ัน่ของประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่มต่ีอ

การอาํนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

รอ้ยละ 70

4.2 กรมคุมประพฤติ                   6.3284

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรม

ในจงัหวดัชายแดนใต ้

                  6.3284

กิจกรรม เสริมสรา้งความยุติธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นภารกิจกรมคุมประพฤติ                   6.3284

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูถ้กูคุมความประพฤติในภารกิจกรมคุมประพฤติที่เขา้ร่วม

โครงการ

ราย 500

4.3 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ                   6.2500

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  6.2500

กิจกรรม การเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายดา้นสทิธเิสรีภาพและสทิธมินุษยชนใหแ้ก่

ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                  6.2500

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเยาวชนผูส้นใจในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้รบัการ

อบรมหลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหมใ่ส่ใจเคารพสทิธไิมน่อ้ยกว่า

คน 180

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย

เขา้รบัการอบรมหลกัสูตรพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมายในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใตไ้มน่อ้ยกว่า

คน 1,440

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเยาวชนผูส้นใจในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เขา้รบัการ

อบรมหลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหมใ่ส่ใจเคารพสทิธสิามารถผ่านการทดสอบความรูค้วาม

เขา้ใจตามเกณฑท์ี่กาํหนดไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเจา้หนา้ที่รฐัที่ปฏบิตัิหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบงัคบัใช ้

กฎหมายที่เขา้รบัการอบรมหลกัสูตรพฒันาประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมายในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใตผ้่านการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจตามเกณฑท์ี่กาํหนดไมน่อ้ย

กว่า

รอ้ยละ 70
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เป้าหมาย
งบประมาณ

4.4 กรมบงัคบัคดี 0.9498

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

0.9498

กิจกรรม การเสริมสรา้งประสทิธภิาพดา้นการบงัคบัคด ีการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท และ

การลดความเหลือ่มล ํา้ ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

0.9498

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการบงัคบัคดแีละ

การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท

ราย 830

4.5 กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 3.3791

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3.3791

กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนตน้แบบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้“หลกัสูตรกระบวนการ

ยุติธรรม สทิธเิดก็และการสบืสานวฒันธรรมอสิลาม

0.6947

ตวัชี้วดักิจกรรม เดก็และเยาวชนที่เขา้ร่วมไดร้บัความรูม้คีวามตระหนกัและฝึกทกัษะ

ในการใชช้วีติไดต้ามวถิจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้ภายใตก้ระบวนการยุติธรรมหลกัสทิธิ

เดก็และการสบืสานวฒันธรรมอสิลาม

คน 225

กิจกรรม โครงการเสริมพลงัชมุชนและสรา้งความเขม้แขง็แก่เยาวชนพนิิจตน้แบบตาม

วถิจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1.1138

ตวัชี้วดักิจกรรม เครือข่ายภาครฐัและภาคประชาชนมส่ีวนร่วมในการพทิกัษ ์คุม้ครอง

สทิธ ิสวสัดภิาพ และแกไ้ขบาํบดั ฟ้ืนฟู สงเคราะหเ์ดก็และเยาวชน ที่กระทาํผดิและ

ป้องกนัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนในบริบทของการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษตาม

วถิจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

คน 60

กจิกรรม โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในการพทิกัษส์ทิธเิดก็ในบริบทของการ

บงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ

1.5706

ตวัชี้วดักิจกรรม เจา้หนา้ที่ภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็และเยาวชนกลุม่เสีย่งรวมถงึเดก็

และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิตัิต่อเดก็และ

เยาวชน ที่เขา้สู่กระบวนการยุติธรรมตามหลกัสทิธเิดก็โดยไมข่ดัต่อวฒันธรรมที่เดก็

และเยาวชนยดึถอื

คน 120

4.6 กรมสอบสวนคดพีเิศษ 2.9360

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2.9360

กจิกรรม การดาํเนินงานดา้นการข่าวและขอ้มลูความม ัน่คงและภยัแทรกซอ้น 2.9360

ตวัชี้วดักิจกรรม ฐานขอ้มลูดา้นการข่าว เรื่อง 450
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เป้าหมาย
งบประมาณ

4.7 สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ 9.4962

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพงานยุติธรรมเพือ่การสรา้งความเป็นธรรม

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

9.4962

กิจกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้ริการนิติวทิยาศาสตร์ 9.4962

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนรายงานการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นนิติวทิยาศาสตรท์ี่สามารถใช ้

เป็นพยานหลกัฐานในการสบืสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่าย

อาชญากรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เรื่อง 20

5. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

                177.3785

5.1 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ                 137.5761

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัและการดาํเนินคดี

ความม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                120.3581

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความปลอดภยัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9.8499

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเหตุการณรุ์นแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 เปรียบเทยีบ

กบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั (ปีงบประมาณ 2559-2561)

รอ้ยละ 30

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินคดคีวามม ัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 110.5082

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเหตุการณล์ดลงไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 เทยีบกบัค่าเฉลีย่ 3 ปี

ยอ้นหลงั (ปีงบประมาณ 2559-2561)

รอ้ยละ 30

โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพกาํลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการ

ตาํรวจในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 17.2180

กิจกรรม เพิม่ประสทิธภิาพกาํลงัพลและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการตาํรวจใน

พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 17.2180

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเหตุการณรุ์นแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกว่ารย้อละ 30 เปรียบเทยีบ

กบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั (ปีงบประมาณ 2559-2561)

รอ้ยละ 30

5.2 ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  39.8024

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งพื้นที่ที่มคีวามปลอดภยัท ัง้ในเขตเมอืง ชมุชน และหมูบ่า้น

เป้าหมาย

                 39.8024

กิจกรรม การคุม้ครองสทิธแิละการอาํนวยความยุติธรรมใหก้บัประชาชน                  39.8024

ตวัชี้วดักิจกรรม ส่งเสริมกองกาํลงัภาคประชาชนเพือ่ดูแลรกัษาความปลอดภยัในพื้นที่

 8 เมอืงหลกัไมน่อ้ยกว่า

ราย 1,000
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เป้าหมาย
งบประมาณ

6. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ 0.4942

6.1 สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 0.4942

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขม้แขง็ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้ 0.4942

กิจกรรม เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นสทิธมินุษยชน 0.4942

ตวัชี้วดักิจกรรม คู่มอืสทิธมินุษยชนศึกษาสาํหรบัเจา้หนา้ที่รฐัและประชาชนในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เลม่ 2,000

แนวทางการดําเนินงานที่ 2 : ดา้นการพฒันา : มุ่งใหป้ระชาชนในพื้นที่พึง่พาตนเองได ้ดว้ย

หลกัประชารฐั

             5,195.6541

ตวัชี้วดัที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่ไดร้บับริการจากภาครฐัที่ส่งผลใหม้คุีณภาพชวีติเพิม่สูงขึ้น

ตวัชี้วดัที่ 2 : จาํนวนความตอ้งการประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 

50 ของความตอ้งการรวม

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี                 671.3598

1.1 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                 671.3598

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หพ้ึง่พาตนเอง

ไดด้ว้ยหลกัประชารฐั

                671.3598

กิจกรรม งานเสริมสรา้งรายไดค้รวัเรือนและความเขม้แขง็เศรฐกิจชมุชน                 654.3598

ตวัชี้วดักิจกรรม รายไดค้รวัเรือนที่เขา้ร่วมโครงการเมือ่เทยีบกบั 5 ปี ที่ผ่านมาเพิม่ขึ้น

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 5

กิจกรรม งานดา้นสาธารณสุข                  17.0000

ตวัชี้วดักิจกรรม ปญัหาสาธารณสุขที่สาํคญัในพื้นที่ลดลงไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 20

2. กระทรวงกลาโหม                  22.8095

2.1 กองบญัชาการกองทพัไทย                  22.8095

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  22.8095

กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  22.8095

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละความสาํเร็จของโครงการส่งเสริมอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติ รอ้ยละ 90

3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  61.3167

3.1 กรมพลศึกษา                  61.3167

โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนนัทนาการเพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 61.3167

กิจกรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชวีติที่ดี                  61.3167

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการกีฬา คน/ครัง้ 400,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏบิตัิงาน รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจรอ้ยละ รอ้ยละ 85
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เป้าหมาย
งบประมาณ

4. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                  55.0272

4.1 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร                  55.0272

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากร

เป้าหมายในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 55.0272

กิจกรรม ช่วยเหลอืประชาชน                  55.0272

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนราษฎรครอบครวัยากจนที่ไดร้บัการซ่อมแซมบา้นเรือน

ปรบัปรุงใหอ้ยู่ในสภาพที่เหมาะสมปลอดภยั

หลงั 2,500

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของประชากรเป้าหมายที่ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาให ้

สามารถดารงชวีติไดอ้ย่างปกติตามเกณฑท์ี่กาหนด

รอ้ยละ 85

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาในการใหบ้ริการเป็นไปตามแผน เดอืน 12

ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการอยู่ภายในวงเงนิที่ไดร้บั รอ้ยละ 100

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 161.8158

5.1 สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  17.6925

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  17.6925

กิจกรรม การพฒันาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต ้                  17.6925

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการพฒันาและส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตร ราย 489

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนอาสาสมคัรเกษตรและสหกรณร์ะดบัตาํบล ราย 289

5.2 กรมการขา้ว                  18.6433

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  18.6433

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  18.6433

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

ความสามารถในการผลติขา้ว

ราย 4,750

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเกษตรกรในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตม้กีารนาํความรูท้ี่

ไดไ้ปปรบัใชใ้นการผลติขา้ว

รอ้ยละ 80

5.3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์                  18.9860

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่

เกษตรกรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 18.9860

กิจกรรม ฝึกอบรมการบริหารการเงนิแก่สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 18.9860

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนสมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไดร้บัการฝึกอบรมการบริหารการเงนิ

ราย 9,600

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของกลุม่เป้าหมายที่ไดร้บัการฝึกอบรมสามารถนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชนไ์ด ้

รอ้ยละ 50
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

5.4 กรมประมง                  22.7642

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  22.7642

กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง                  22.7642

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการประมง ราย 3,500

5.5 กรมปศุสตัว ์                  22.0726

โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารแพะตาํบลสนัติสุข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  22.0726

กิจกรรม ส่งเสริมและพฒันาอาชพีดา้นการปศุสตัว ์                  22.0726

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการพฒันาและส่งเสริมดา้นปศุสตัว ์ ราย 1,000

5.6 กรมพฒันาที่ดนิ                  19.5000

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  19.5000

กิจกรรม ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  19.5000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพื้นที่นารา้งไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู ไร่ 15,000

5.7 กรมวชิาการเกษตร                  24.1412

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  24.1412

กิจกรรม ส่งเสริมอาชพีดา้นเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  24.1412

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรที่ไดร้บัการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตร ราย 10,000

5.8 กรมส่งเสริมการเกษตร                  18.0160

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  18.0160

กิจกรรม ส่งเสริมอาชพีดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  18.0160

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของเกษตรกรนาํไปปฏบิตัิและสามารถลดรายจ่าย/สรา้งรายได ้ รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้และส่งเสริมอาชพี

การเกษตรที่เหมาะสมกบัพื้นที่ นาํความรูท้ี่ไดร้บัไปปฏบิตัิในการประกอบอาชพีของตน

และมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

ราย 7,670

6. กระทรวงคมนาคม                 416.8548

6.1 กรมทางหลวงชนบท                 416.8548

โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 416.8548

กิจกรรม ก่อสรา้งและอาํนวยความปลอดภยัทางหลวงชนบทเพือ่พฒันาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                416.8548

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะทางที่ดาํเนินการก่อสรา้ง กม. 72.462

ตวัชี้วดักิจกรรม ทางและสะพานไดร้บัการปรบัปรุง แห่ง 14

ตวัชี้วดักิจกรรม ก่อสรา้ง ปรบัปรุงทางและสะพานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนด รอ้ยละ 100
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

7. กระทรวงพาณิชย์                  19.6950

7.1 สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์                  19.6950

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาเศรษฐกิจการคา้ชายแดนภาคใต ้                  19.6950

กิจกรรม พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการและส่งเสริมการตลาด                  19.6950

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ครัง้ 5

8. กระทรวงมหาดไทย                 754.0265

8.1 กรมที่ดนิ                  54.7099

โครงการที่ 1 : โครงการเดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงในพื้นที่ 3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 54.7099

กิจกรรม เดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คงในพื้นที่ 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 54.7099

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนแปลงที่เดนิสาํรวจออกโฉนดที่ดนิใหแ้ก่ประชาขน แปลง 15,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนที่ไดร้บัการออกโฉนดที่ดนิมคีวามพงึพอใจในการใหค้วาม

เสมอภาคและรูส้กึม ัน่คงในการถอืครองที่ดนิ

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานแลว้เสร็จตามแผนงานที่กาํหนดไว ้ รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม ค่าใชจ่้ายอยู่ภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บั รอ้ยละ 100

8.2 กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง                 699.3166

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 699.3166

กิจกรรม พฒันาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 578.3800

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ไดร้บับริการจากภาครฐัที่ส่งผลใหม้คุีณภาพชวีติ

เพิม่สูงขึ้น

ครวัเรือน 20,200

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความตอ้งการประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50

กิจกรรม ก่อสรา้งและพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่ฟารม์ตวัอย่างฯ                 120.9366

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการบริการจากภาครฐัที่ส่งผลใหม้คุีณภาพชวีติ

เพิม่สูงขึ้น

ครวัเรือน 20,200

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนความตอ้งการประชาชนในพนืท้ี่ไดร้บัการตอบสนอง ไมน่อ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม

รอ้ยละ 50

9. กระทรวงแรงงาน                  15.3550

9.1 กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน                  15.3550

โครงการที่ 1 : โครงการอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  12.0400

กจิกรรม ฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  12.0400

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกทกัษะดา้นอาชพีไดไ้มน่อ้ยกว่าเป้าหมาย คน 800

ตวัชี้วดักิจกรรม  แรงงานที่สาํเร็จการฝึกทกัษะดา้นอาชพีสามารถประกอบอาชพีสรา้ง

รายไดไ้มน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 40
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

โครงการที่ 2 : โครงการสรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 3.3150

กิจกรรม สรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบ สามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 3.3150

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกทกัษะดา้นอาชพีไดไ้มน่อ้ยกว่าเป้าหมาย คน 780

ตวัชี้วดักิจกรรม แรงงานที่สาํเร็จการฝึกทกัษะดา้นอาชพีสามารถประกอบอาชพีสรา้ง

รายไดไ้มน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 40

10. กระทรวงวฒันธรรม                 111.9030

10.1 สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม                  32.8972

โครงการที่ 1 : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัติสุข                  32.8972

กิจกรรม ส่งเสริมการจดักิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เพือ่สนบัสนุนการ

อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกาํกบัติดตามผลการดาํเนิน

กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 32.8972

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนใหค้วามสนใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ที่จดัขึ้น

รอ้ยละ 80

10.2 กรมการศาสนา 3.4288

โครงการที่ 1 : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัติสุข 3.4288

กจิกรรม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในหลกัธรรมทางศาสนาในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

3.4288

ตวัชี้วดักิจกรรม เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมในมติิทาง

ศาสนา และแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกนั เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5

ตวัชี้วดักิจกรรม เดก็ เยาวชน และประชาชนกลุม่เป้าหมาย ไดร้บัความรูห้ลกัธรรม

ทางศาสนา และอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนปฏบิตัิงาน รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ รอ้ยละ 100

10.3 กรมศิลปากร                  61.0270

โครงการที่ 1 : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัติสุข                  61.0270

กจิกรรม ส่งเสริม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้น การอนุรกัษม์รดกศิลปวฒันธรรม

ของประชาชนในพื้นที่ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 61.0270

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการอนุรกัษม์รดก

ศิลปวฒันธรรมในพื้นที่จงัหวดัภาคใต ้

กิจกรรม 11

10.4 กรมส่งเสริมวฒันธรรม 2.8000

โครงการที่ 1 : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้นัติสุข 2.8000

กจิกรรม จดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูท้างวฒันธรรมทอ้งถิน่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2.8000

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรมในสงัพหุวฒันธรรม

คน 15,000
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

10.5 สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั                  11.7500

โครงการที่ 1 : โครงการวฒันธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใตส้นัติสุข                  11.7500

กิจกรรม สานใจรกัษง์านศิลป์ถิน่แดนใต ้                  11.7500

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผลงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไดร้บัการพฒันา

ผลงาน 60

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนกลุม่เป้าหมายมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการนาํมติิทาง

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัมาพฒันาผลงาน

รอ้ยละ 80

ตวัชี้วดักิจกรรม ระยะเวลาการดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏบิตัิงาน รอ้ยละ 100

ตวัชี้วดักิจกรรม การใชจ่้ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ รอ้ยละ 100

11. กระทรวงศึกษาธกิาร               1,439.1529

11.1 สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร                 291.8627

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                291.8627

กิจกรรม โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 127.4394

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูไ้ดร้บัทุนการศึกษารายปีใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณค์วามไมส่งบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

คน 9,119

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 121.0526

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียนโรงเรียนเอกชน

ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันา

คน 121,464

กิจกรรม จดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  43.3707

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูผ้่านการอบรมการศึกษาต่อเน่ือง คน 39,298

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของผูผ้่านการอบรมการศึกษาต่อเน่ืองที่สามารถนาํความรู ้

ความเขา้ใจไปใชไ้ดต้ามวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมที่เขา้ร่วม

รอ้ยละ 80

11.2 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                 684.9726

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                684.9726

กิจกรรม พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                684.9726

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรฐั

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 20

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของนกัเรียนที่มคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาติข ัน้พื้นฐาน ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 50
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

11.3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา                 173.7411

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 173.7411

กิจกรรม พฒันาการอาชวีศึกษาในเขตพฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 173.7411

ตวัชี้วดักิจกรรม ผูผ้่านการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอาชพีระยะส ัน้ สามารถนาํความรู ้

ไปประกอบอาชพีและพฒันางาน

รอ้ยละ 70

ตวัชี้วดักิจกรรม นกัเรียน นกัศึกษา ระดบั ปวช.และ ปวส. เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20

11.4 สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา                  80.0196

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 80.0196

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  80.0196

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่

ไดร้บัทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี

คน 2,346

11.5 สถาบนัวทิยาลยัชมุชน                  18.0000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

7.3306

กจิกรรม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรมในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7.3306

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เขา้ร่วมโครงการ

สงัคมพหุวฒันธรรม

คน 5,000

โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพฒันาเพือ่สรา้งชมุชนชายแดนใตต้น้แบบ                  10.6694

กิจกรรม ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชพีในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 10.6694

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ไดร้บัการพฒันาทกัษะอาชพี

คน 2,600

11.6 มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครินทร์                  54.2746

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

                 54.2746

กิจกรรม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  54.2746

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

โครงการ 6

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 3,500

ตวัชี้วดักิจกรรม รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 80
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

11.7 มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา                  41.0498

โครงการที่ 1 : โครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  41.0498

กิจกรรม การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  41.0498

ตวัชี้วดักิจกรรม การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

โครงการ 1

11.8 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 1.1000

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน 1.1000

กจิกรรม การพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1.1000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัเรียนใน 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลาที่เขา้ร่วมโครงการ คน 100

11.9 จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั                  12.4107

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน                  12.4107

กิจกรรม การเพิม่ศกัยภาพบุคลากรจากพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  12.4107

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม คน 850

11.10 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                  81.7218

โครงการที่ 1 : โครงการดา้นการพฒันา                  81.7218

กิจกรรม พฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                  81.7218

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

โครงการ 6

12. กระทรวงสาธารณสุข                  51.0054

12.1 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                  51.0054

โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่การเขา้ถงึบริการสุขภาพชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ                  51.0054

กิจกรรม พฒันาตามศกัยภาพของพื้นที่และคุณภาพชวีติประชาชนในจงัหวดัชายแดน

ใตแ้บบบูรณาการ

                 51.0054

ตวัชี้วดักิจกรรม ความครอบคลุมของการฝากครรภก่์อน 12 สปัดาห ์ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 60

ตวัชี้วดักิจกรรม ความครอบคลุมของเดก็ 9 เดอืน-3ปี ไดร้บัการทาฟลูออไรดว์านิช 

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 70

13. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต ้

การควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

              1,415.3325

13.1 สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ                 254.4460

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                254.4460

กิจกรรม ส่งเสริมความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 254.4460

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพระภกิษุ-สามเณรในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการ

ช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายรายรูป

รูป 4,019
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หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย
งบประมาณ

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพระภกิษุ-สามเณรในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการ

สนบัสนุนดา้นการศึกษาพระปริยตัิธรรม

รูป 1,740

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนพระธรรมทูตที่ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิงาน

ใ ใ

รูป 258

13.2 ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้               1,160.8865

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน               1,160.8865

กิจกรรม การพฒันาตามศกัยภาพของพื้นที่และพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน                 744.5747

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ไดร้บับริการภาครฐัที่ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติดขีึ้นไม่

นอ้ยกว่า

ราย 30,000

กิจกรรม การพฒันาการศึกษา                  12.2022

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ไดร้บับริการภาครฐัที่ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติดขีึ้นไม่

นอ้ยกว่า

ราย 30,000

กิจกรรม การพฒันาศาสนา ศิลปและวฒันธรรม                 404.1096

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ไดร้บับริการภาครฐัที่ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติดขีึ้นไม่

นอ้ยกว่า

ราย 30,000

แนวทางการดําเนินงานที่ 3 : ดา้นการสรา้งความเขา้ใจ : มุ่งใหทุ้กภาคสว่นทัง้ในและนอก

พื้นที่ จชต. รวมทัง้ในต่างประเทศสนบัสนุนแนวทางภาครฐั

             1,843.7043

ตวัชี้วดัที่ 1 : จาํนวนของประชาชนท ัง้ในและนอกพื้นที่ที่สนบัสนุนแนวทาง/โครงการของภาครฐั

ตวัชี้วดัที่ 2 : ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ ์ไดร้บัการดูแลจากภาครฐัไดอ้ย่าง

ท ัว่ถงึมากขึ้น

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี               1,148.9577

1.1 กรมประชาสมัพนัธ์                  27.9334

โครงการที่ 1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  27.9334

กิจกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  27.9334

ตวัชี้วดักิจกรรม ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

คร ัง้ 4,845

1.2 สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ                  91.8385

โครงการที่ 1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพือ่ไข                  91.8385

กิจกรรม พฒันานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 91.8385

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนเหตุการณค์วามรุนแรงฯ ลดลงไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 

เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้นหลงั

รอ้ยละ 30
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

1.3 สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน                  49.1400

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                 49.1400

กิจกรรม การเสริมสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

                 49.1400

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการพฒันาคุณภาพ

ชวีติ ความรูแ้ละทกัษะที่จาํเป็นในการปฏบิตัิงาน

คน 1,800

1.4 กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร                 980.0458

โครงการที่ 1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนไทยรวมท ัง้องคก์รท ัง้ในและ

ต่างประเทศ

                980.0458

กิจกรรม งานสรา้งความเขา้ใจของประชาชนในและนอกพื้นที่ จชต.                 234.1195

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมที่สือ่สารสรา้งการรบัรูข้องประชาชนท ัง้ในและนอก

พื้นที่เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 30

กิจกรรม งานแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัติวธิี                  39.4628

ตวัชี้วดักิจกรรม ความสาํเร็จการดาํเนินงานแกไ้ขปญัหาโดยสนัติวธิตีามแผนที่กาํหนด

เพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 50

กิจกรรม งานช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ                 179.8253

ตวัชี้วดักิจกรรม ครอบครวัและผูไ้ดร้บัผลกระทบไดร้บัความช่วยเหลอืตามหลกัเกณฑ์ รอ้ยละ 100

กิจกรรม งานพฒันาเจา้หนา้ที่ในการปฏบิตัิงานในพื้นที่ จชต.                 526.6382

ตวัชี้วดักิจกรรม เจา้หนา้ที่รฐัที่รบัผดิชอบในพื้นที่ จชต. พรอ้มปฏบิตัิงานที่เชื่อมโยง

มติิความม ัน่คงเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 75

2. กระทรวงกลาโหม 8.9502

2.1 กองทพัอากาศ 8.9502

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

8.9502

กิจกรรม มวลชนสมัพนัธเ์พือ่ความปลอดภยัรอบที่ต ัง้ สนามบนิบ่อทอง จงัหวดัปตัตานี 8.9502

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 1,119

3. กระทรวงการต่างประเทศ                  31.1380

3.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ                  31.1380

โครงการที่ 1 : โครงการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                  31.1380

กิจกรรม เสริมสรา้งความเขา้ใจและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่การอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหุ

วฒันธรรม

1.8000

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมที่ดาํเนินการ กิจกรรม 3

กิจกรรม จดักิจกรรมสนบัสนุนนกัศึกษาไทยในต่างประเทศ                  26.3500

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนนกัศึกษาไทยในต่างประเทศที่ไดร้บัการสนบัสนุน คน 7,750
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หน่วย : ลา้นบาท

เป้าหมายและตวัช้ีวดั - แนวทางการดําเนินงานและตวัช้ีวดั  

กระทรวง - หน่วยงาน - โครงการ - กจิกรรมและตวัช้ีวดั หน่วยนบั จาํนวน

เป้าหมาย
งบประมาณ

กิจกรรม ส่งเสริมความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศเก่ียวกบัประเดน็จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

2.9880

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนกิจกรรมที่ดาํเนินการ กิจกรรม 5

4. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 145.4960

4.1 สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์                 145.4960

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากร

เป้าหมายในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                145.4960

กิจกรรม ช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

                145.4960

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบในพื้นที่จงัหวดั

ชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการช่วยเหลอืเยยีวยา

คน 7,556

5. กระทรวงมหาดไทย 5.9092

5.1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 5.9092

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5.9092

กิจกรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5.9092

ตวัชี้วดักิจกรรม จาํนวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดร้บัการพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างมมีาตรฐานและมคุีณภาพมากขึ้น

คน 1,814

6. ส่วนราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

                503.2532

6.1 ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                 503.2532

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจที่ดี                 503.2532

กิจกรรม การเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย                  48.1532

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนไทยท ัง้ในและนอกพื้นที่เขา้ร่วมสนบัสนุนแนวทาง/โครงการ

ของภาครฐั ไมน่อ้ยกว่า

ราย 30,000

กิจกรรม การสรา้งความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศรวมท ัง้แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้

โดยสนัติวธิี

                455.1000

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนไทยท ัง้ในและนอกพื้นที่เขา้ร่วมสนบัสนุนแนวทาง/โครงการ

ของภาครฐั ไมน่อ้ยกว่า

ราย 30,000

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนไทยท ัง้ในและนอกพื้นที่เขา้ร่วมสนบัสนุนแนวทาง/

โครงการของภาครฐั ไมน่อ้ยกว่า

ราย 30,000

กิจกรรม การสรา้งความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศรวมท ัง้แกไ้ขปญัหา

ความขดัแยง้โดยสนัติวธิี

                475.1000

ตวัชี้วดักิจกรรม ประชาชนไทยท ัง้ในและนอกพื้นที่เขา้ร่วมสนบัสนุนแนวทาง/

โครงการของภาครฐั ไมน่อ้ยกว่า

ราย 30,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

สาํนกันายกรฐัมนตรี

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

โครงการ : โครงการบริหารจดัการมุ่งเพิ่มประสทิธิภาพภาครฐัและเครือข่ายตา่งๆ

เพื่อการขบัเคลื่อนนโยบาย 2,322,786,000        บาท

1. งบลงทนุ 58,799,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 58,799,000           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 58,799,000           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 58,799,000           บาท

(1) ครุภณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 58,799,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 669 หน่วย)

2. งบรายจา่ยอืน่ 2,263,987,000        บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 663,041,400          บาท

2) ค่าใชจ่้ายการดาํเนินการดา้นการข่าว 406,312,400          บาท

3) โครงการพาคนกลบับา้น 10,000,000           บาท

4) การขบัเคลือ่นยุทธศาสตรป์ระชาชนมส่ีวนร่วม 473,654,200          บาท

5) การดาํเนินงานในหมู่บา้นเสรมิสรา้งความม ัน่คง 26,657,500           บาท

6) การตดิต ัง้ระบบป้องกนัความปลอดภยัในเขตเมอืงระยะที ่2 ดว้ยระบบ

   กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 122,145,400          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 610,604,600          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,176,300           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 111,938,500          บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 122,145,400          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 122,145,400          บาท

ปี 2563 - 2564 ผูกพนังบประมาณ 244,199,000          บาท

7) การรกัษาความปลอดภยัในเขตเมอืง 8 เมอืงหลกั 61,208,500           บาท

8) ค่าเช่าการเขา้ถงึเครอืข่ายของระบบวเิคราะห ์และประมวลผลสญัญาณ

    โปรโตคอลการสือ่สาร (SKYLOCK) 75,000,000           บาท

22,276,500           บาท

10) การตดิตามกดดนัเป้าหมายสาํคญั 7,633,900             บาท

11) การบูรณาการสามฝ่าย ดา้นการบงัคบัใชก้ฏหมาย 770,400               บาท

เป้าหมายที่ 1 : ลดเหตกุารณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อาํเภอของสงขลา

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนเหตกุารณ์รุนแรงฯลดลงไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 30 เปรียบเทยีบกบัคา่เฉลี่ย 3 ปียอ้นหลงั

แนวทางการดาํเนินงานที่ 1 : ดา้นความมัน่คง : มุ่งเตรียมความพรอ้มและดูแลรกัษาความปลอดภยัในพื้นที่ 8 เมืองหลกั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : เหตรุุนแรงในพื้นที่ 8 เมืองหลกัลดลง  ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 30 เทยีบกบัคา่เฉลี่ย 3 ปี ยอ้นหลงั

9) การปฏบิตังิานของหน่วยปฏบิตังิานพเิศษ ร่วม ตาํรวจ ทหารพราน พลเรอืน

58



12) การปฏบิตักิารข่าวสาร ปจว./ ปชส.และการประชาสมัพนัธส์นบัสนุน

การแกไ้ขปญัหา จชต. 68,120,800           บาท

13) การดาํรงและเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 61,388,200           บาท

14) การซ่อมแซมบาํรุงยุทโธปกรณพ์เิศษ 200,000,000          บาท

15) โครงการเสรมิสรา้งสมาชกิไทยอาสาป้องกนัชาต ิ(ทสปช.) 65,777,800           บาท

กระทรวงกลาโหม

กองบญัชาการกองทพัไทย

โครงการ : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 45,505,700           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 45,505,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศ 45,505,700           บาท

กองทพับก

โครงการ : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 724,609,000          บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 724,609,000          บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งกาํลงักองทพั 537,628,000          บาท

1.1) โครงการเสรมิสรา้งยุทโธปกรณ์ 537,628,000          บาท

 1.1.1) โครงการจดัหายุทโธปกรณ์ 537,628,000          บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน 186,981,000          บาท

กองทพัเรือ

โครงการ : โครงการการแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 716,828,100          บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 716,828,100          บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งกาํลงักองทพั 207,669,100          บาท

1.1) โครงการเสรมิสรา้งยุทโธปกรณ์ 207,669,100          บาท

   1.1.1) โครงการจดัหายุทโธปกรณ์ 207,669,100          บาท

509,159,000          บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิใหแ้กป่ระชาชน

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 841,256,900          บาท

1. งบดาํเนินงาน 113,239,900          บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 113,239,900          บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,445,000             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 48,155,000           บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาแหลง่ข่าว 6,492,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตักิารตามแผนป้องกนัประเทศและรกัษาความม ัน่คงภายใน
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(4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานศูนยป์ฏบิตักิารอาํเภอ 37,000,000           บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,010,400             บาท

(6) วสัดุสนามและการฝึก 3,600,000             บาท

12,537,500           บาท

2. งบลงทนุ 237,995,000          บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 237,995,000          บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 212,555,000          บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 106,125,000          บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)

6,565,000             บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 10,400,000           บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 1 รายการ (รวม 260 หน่วย)

10,400,000           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์าวุธ 96,030,000           บาท

(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 

รวม 3 รายการ (รวม 4,010 หน่วย)

96,030,000           บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 25,440,000           บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,440,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 106 รายการ (รวม 106 หน่วย)

25,440,000           บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 490,022,000          บาท

3.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 490,022,000          บาท

472,560,000          บาท

4,162,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนการจดักจิกรรมฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 300,000               บาท

4) เงนิอดุหนุนโครงการจดัหาวสัดุอปุกรณป์ระจาํป้อมยามสาํหรบัชดุรกัษา

ความปลอดภยัหมู่บา้นในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 13,000,000           บาท

(7) วสัดุประจาํกองรอ้ยบงัคบัการและบรกิารกองบญัชาการกองอาสารกัษาดนิแดน

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

และป้องกนัตนเองของประชาชนในหมู่บา้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาแก่นกัศึกษาชาวไทยมสุลมิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กระทรวงยตุธิรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยตุธิรรมเพื่อการสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 26,710,000           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,875,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 4,875,300             บาท

1) โครงการศูนยน์ิตธิรรมสมานฉนัท ์3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,875,300             บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 21,834,700           บาท

1) โครงการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรก์ระทรวงยุตธิรรมในการแกไ้ขปญัหา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,683,200             บาท

13,731,500           บาท

2,420,000             บาท

กรมคมุประพฤติ

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยตุธิรรมเพื่อการสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,328,400             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,328,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเสรมิสรา้งความยุตธิรรมในจงัหวดัชายแดนใต ้ 6,328,400            บาท

กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยตุธิรรมเพื่อการสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,250,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 6,250,000             บาท

1) โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีห่น่วยงานความม ัน่คงเพือ่บูรณาการ

งานดา้นการคุม้ครองพยานคดคีวามม ัน่คงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 800,000               บาท

2,500,000             บาท

2,950,000             บาท

กรมบงัคบัคดี

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 949,800               บาท

1. งบดาํเนินงาน 949,800               บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 949,800               บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 949,800               บาท

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยตุธิรรมเพื่อการสรา้ง

2) โครงการส่งเสรมิการอาํนวยความยุตธิรรมในชมุชนโดยศูนยยุ์ตธิรรมชมุชน

3) โครงการพฒันาระบบและเพิม่ศกัยภาพการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทครอบครวั

และมรดกตามบทบญัญตัแิห่งศาสนาอสิลามในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

2) โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสทิธใินพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

3) โครงการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพในจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการมส่ีวนร่วม

ของเจา้หนา้ทีร่ฐั
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กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยตุธิรรมเพื่อการสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,379,100             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,379,100             บาท

694,700               บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการเสรมิพลงัชมุชนและสรา้งความเขม้แขง็

แก่เยาวชนพนิิจตน้แบบตามวถิจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,113,800             บาท

1,570,600             บาท

กรมสอบสวนคดีพเิศษ

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยตุธิรรมเพื่อการสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,936,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,936,000             บาท

2,936,000             บาท

สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพงานยตุธิรรมเพื่อการสรา้ง

ความเป็นธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 9,496,200             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,496,200             บาท

9,496,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการค่ายเยาวชนตน้แบบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

“หลกัสูตรกระบวนการยุตธิรรม สทิธเิดก็และการสบืสานวฒันธรรมอสิลาม"

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในการพทิกัษส์ทิธเิดก็

ในบรบิทของการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ

1) โครงการการดาํเนินงานดา้นการข่าวศูนยข์อ้มลูความม ัน่คงและอาชญากรรม

ภยัแทรกซอ้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1) โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจพสูิจนท์างนิตวิทิยาศาสตร์

เพือ่การขยายงานการข่าวคดอีาชญากรรม และการใหบ้รกิารนิตวิทิยาศาสตร์

สู่ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต ้

การควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการรกัษาความปลอดภยัและการดาํเนินคดี

ความมัน่คงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 120,358,100          บาท

1. งบลงทนุ 120,358,100          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 120,358,100          บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 110,508,200          บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ 110,508,200          บาท

(1) ครุภณัฑอ์ืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 4,005,800             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 53 หน่วย)

106,502,400          บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 9,849,900             บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 9,849,900             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 9,849,900             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

17,218,000           บาท

1. งบลงทนุ 17,218,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 17,218,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 17,218,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 17,218,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 17,218,000           บาท

รวม 66 รายการ (รวม 66 หน่วย)

ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการสรา้งพื้นที่ที่มีความปลอดภยัท ัง้ในเขตเมือง ชมุชน 

และหมู่บา้นเป้าหมาย 39,802,400           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 39,802,400           บาท

39,802,400           บาท1) โครงการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพและอาํนวยความเป็นธรรมใหก้บัประชาชน

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพกาํลงัพลและพฒันาคณุภาพชีวติ

ของขา้ราชการตาํรวจในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(2) โครงการเพิม่ศกัยภาพดา้นนิตวิทิยาศาสตรท์ีม่มีาตรฐานเพือ่แกไ้ขปญัหา

    จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศนต.จชต. ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา 

    จงัหวดัยะลา 1 โครงการ
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หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสรา้งความเขม้แข็งในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต ้ 494,200               บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 494,200               บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 494,200               บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

โครงการ : โครงการพฒันาประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ใหพ้ึ่งพาตนเองไดด้ว้ยหลกัประชารฐั 671,359,800          บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 671,359,800          บาท

626,033,400          บาท

2) การบรกิารดา้นสุขภาพอนามยั 17,000,000           บาท

3) โครงการเสรมิสรา้งความเขา้ใจและส่งเสรมิการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย 28,326,400           บาท

กระทรวงกลาโหม

กองบญัชาการกองทพัไทย

โครงการ : โครงการสง่เสริมอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,809,499           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 22,809,500           บาท

22,809,500           บาท

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

กรมพลศึกษา

โครงการ : โครงการกฬีาและนนัทนาการเพื่อแกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 61,316,700           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 61,316,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักฬีาและการออกกาํลงักายเพือ่สนัตสุิข 61,316,700           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 2 : ดา้นการพฒันา : มุ่งใหป้ระชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองไดด้ว้ยหลกัประชารฐั

1) การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์และอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ

1) โครงการส่งเสรมิอาชพีและพฒันาคุณภาพชวีติจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดัที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่ไดร้บับริการจากภาครฐัที่สง่ผลใหมี้คณุภาพชีวติเพิ่มสูงข้ึน

ตวัช้ีวดัที่ 2 : จาํนวนความตอ้งการประชาชนในพื้นที่ไดร้บัการตอบสนอง ไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของความตอ้งการรวม
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กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 55,027,200           บาท

1. งบดาํเนินงาน 55,027,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 55,027,200           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,250,000            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการประชมุ 1,988,000            บาท

(3) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,789,200            บาท

(4) วสัดุก่อสรา้ง 50,000,000           บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ : โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 17,692,500           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 17,692,500           บาท

17,692,500           บาท

กรมการขา้ว

โครงการ : โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,643,300           บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,643,300           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,643,300           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 250,000               บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,572,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 911,300               บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดังาน/กจิกรรม/นิทรรศการ 580,000               บาท

(5) ค่าจา้งพมิพเ์อกสาร 100,000               บาท

(6) วสัดุการเกษตร 15,230,000           บาท

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งการบริหารการเงนิแกส่มาชิกสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 18,986,000           บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,986,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,986,000           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 333,400               บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,960,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 14,132,000           บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 560,600               บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการเกษตรในพื้นทีเ่ฉพาะจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมาย
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กรมประมง

22,764,200           บาท

1. งบดาํเนินงาน 22,764,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,764,200           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,230,700             บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000               บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000               บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,433,000             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,032,000             บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 158,100               บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,300,000             บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 130,000               บาท

(9) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 30,000                บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 50,400                บาท

(11) วสัดุคอมพวิเตอร์ 48,500                บาท

(12) วสัดุการเกษตร 14,851,500           บาท

กรมปศสุตัว ์

โครงการ : โครงการธนาคารแพะตาํบลสนัตสิขุ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 22,072,600           บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,852,600             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,852,600             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 540,500               บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 80,900                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 390,000               บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 67,000                บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 224,200               บาท

(6) วสัดุเวชภณัฑ์ 250,000               บาท

(7) วสัดุการเกษตร 300,000               บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 20,220,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 20,220,000           บาท

20,220,000           บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1) เงนิอดุหนุนโครงการธนาคารแพะตาํบลสนัตสุิข จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กรมพฒันาที่ดิน

19,500,000           บาท

1. งบลงทนุ 19,500,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 19,500,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 19,500,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ 19,500,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 19,500,000           บาท

รวม 4 รายการ (รวม 15,000 หน่วย)

กรมวชิาการเกษตร

24,141,200           บาท

1. งบดาํเนินงาน 24,141,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,141,200           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 298,100               บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 4,101,800             บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,702,000             บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 906,100               บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 806,400               บาท

(6) วสัดุก่อสรา้ง 162,800               บาท

(7) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,340,500             บาท

(8) วสัดุคอมพวิเตอร์ 219,800               บาท

(9) วสัดุการเกษตร 7,603,700             บาท

กรมสง่เสริมการเกษตร

18,016,000           บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,016,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,016,000           บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,450,000            บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,956,000            บาท

(3) วสัดุการเกษตร 11,610,000           บาท

โครงการ : โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการสง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 416,854,800          บาท

1. งบลงทนุ 416,854,800          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 416,854,800          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 416,854,800          บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 299,567,800          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 3,556,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

13,538,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,925,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,386,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,538,200           บาท

(3) ถนนสายแยก ทล.4136 - ภายในศูนยร์าชการ (ตอนที ่2) อ.เมอืง 

    จ.นราธวิาส 1 กม. 16,926,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,160,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,926,400           บาท

16,932,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,166,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,932,400           บาท

(5) ถนนสาย นธ.2042 แยก ทล.42 - บ.มโูนะ (ฝัง่ซา้ย) อ.ตากใบ 

    จ.นราธวิาส 4 กม. 16,926,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,160,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,926,400           บาท

16,299,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,445,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,145,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,299,600           บาท

(4) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.โคกศิลา อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 4.475 กม.

(2) ถนนสาย นธ.2044 แยก ทล.42 - บ.เกาะสะทอ้น (ตอนที ่1) 

    อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 3.3 กม.

(6) ถนนสาย บ.วงัไทร - ในหลง (ตอนที ่5) อ.ธารโต จ.ยะลา 3 กม.
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13,072,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,600,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,528,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,072,000           บาท

11,981,200           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,980,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,998,800             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 11,981,200           บาท

(9) ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มโูนะ (ฝัง่ขวา) อ.ตากใบ 

     จ.นราธวิาส 4 กม. 16,932,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,166,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,233,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,932,400           บาท

(10) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ตน้ยอ อ.เทพา จ.สงขลา 4.8 กม. 17,495,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,870,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,374,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,495,400           บาท

14,102,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,630,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,528,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 14,102,000           บาท

17,183,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,480,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,297,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,183,000           บาท

(13) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.ไอรจู์โจะ๊ อ.ศรสีาคร จ.นราธวิาส 1.5 กม. 12,694,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 15,870,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,175,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,694,800           บาท

(14) ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิเหลง็ใต ้อ.เจาะไอรอ้ง

      จ.นราธวิาส 2.5 กม. 3,500,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,500,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000           บาท

(8) ถนนสายแยก ทช.สข.2006 - บ.สวนปาลม์ อ.เทพา จ.สงขลา 3.37 กม.

(12) ถนนสาย บ.บาโงยตอืระ - บ.ตนัหยงอมุา ม.1 อ.รามนั จ.ยะลา 3 กม.

(11) ถนนสาย บ.หวา้หลงั - บ.คูนายสงัข ์อ.จะนะ จ.สงขลา 4 กม.

(7) ถนนสาย บ.บาลายเซาะ - บ.ไมพ้อก อ.จะนะ จ.สงขลา 3.675 กม.
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4,200,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,200,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 16,800,000           บาท

3,500,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 17,500,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,500,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 14,000,000           บาท

5,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000           บาท

(18) ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ (ตอนที ่2) อ.ปะนาเระ 

      จ.ปตัตานี 3.5 กม. 5,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000           บาท

4,364,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 21,820,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,364,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 17,456,000           บาท

4,400,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 22,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,400,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 17,600,000           บาท

(21) ถนนสาย บ.บูเกะ๊ซาย ีม.7 อ.ธารโต จ.ยะลา 3 กม. 5,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 5,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,000,000           บาท

4,754,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 23,770,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,754,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 19,016,000           บาท

(23) ถนนสาย ยล.3037 แยก ทล.410 - บ.จนัทรตัน ์อ.เบตง จ.ยะลา 

      0.857 กม.

32,390,000           บาท

(15) สะพานขา้มคลองธรรมชาต ิบ.ไอรบ์าลอ อ.จะแนะ จ.นราธวิาส 65 ม.

(17) ถนนสาย บ.จอืแรนิบง - บ.แนบ ุ(ตอนที ่2) อ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 5.1 กม.

(19) ถนนสาย บ.ตอืระมเูดะ - บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปินงั จ.ยะลา 3 กม.

(20) ถนนสาย บ.ทเุรยีนสามตน้ - บ.บยีอนอก อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 3 กม.

(22) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ จ.สงขลา 3.8 กม.

(16) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สายบรุ ีอ.สายบรุ ีจ.ปตัตานี 0.65 กม.
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(24) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.เกาะสะทอ้น (ตอนที ่2) อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 

      2.7 กม.

15,000,000           บาท

(25) ถนนสายแยก ทล.409 - นํา้ตกทรายขาว (ตอนที ่3) อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี

      0.67 กม.

10,000,000           บาท

(26) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ตลิง่ชนั อ.จะนะ จ.สงขลา 2.5 กม. 14,820,000           บาท

1.1.1.2 ค่าสาํรวจออกแบบ 1,500,000             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,500,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 6,087,000             บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 6,087,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 109,700,000          บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 51,100,000           บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2026 แยก ทล.42 - 

    บ.เจาะกะพอ้ อ.สายบรุ,ี กะพอ้ จ.ปตัตานี 3 แห่ง 15,600,000           บาท

(3) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ปน.2065 แยก ทล.42 - 

    บ.ท่าขา้ม อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 3 แห่ง 18,000,000           บาท

(4) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย สข.2004 แยก ทล.43 - 

    เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง 25,000,000           บาท

กระทรวงพาณิชย์

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

โครงการ : โครงการพฒันาเศรษฐกจิการคา้ชายแดนภาคใต ้ 19,695,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 19,695,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเศรษฐกจิการคา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 19,695,000           บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

โครงการ : โครงการเดินสาํรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสรา้งความมัน่คงในพื้นที่ 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,709,900           บาท

1. งบดาํเนินงาน 54,709,900           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,709,900           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 310,500               บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 18,198,500           บาท
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(3) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 720,000               บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 31,806,900           บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 432,000               บาท

(6) ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ (ค่าใชจ่้ายของทีท่าํการศูนยฯ์ /ค่าแจกโฉนด) 378,000               บาท

(7) วสัดุสาํนกังาน 400,500               บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,164,000             บาท

(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 700,000               บาท

(10) วสัดุสาํรวจ 599,500               บาท

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

โครงการ : โครงการพฒันาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 699,316,600          บาท

1. งบลงทนุ 699,316,600          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 699,316,600          บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 699,316,600          บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 517,824,200          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 277,032,200          บาท

รวม 56 รายการ (รวม 56 หน่วย)

12,425,700           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,709,400           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,141,900             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,425,700           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 4,141,800             บาท

10,850,000           บาท

15,575,000           บาท

11,550,000           บาท

(3) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายออกควน - ออกนา บา้นคลองยอ 

    หมู่ที ่1 ตาํบลวงัใหญ่ อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

    ระยะทาง 3.100 กโิลเมตร 1 แห่ง

(2) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายมนุี - จาบงั หมู่ที ่3 

    ตาํบลจะแหน อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 

    ความยาว 4.400 กโิลเมตร 1 แห่ง

(4) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายสวนควนหมาก - ควนหนิเภา 

    หมู่ที ่3 บา้นควนหมาก - หมู่ที ่8 บา้นควนหนิเภา ตาํบลวงัใหญ่ 

    อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

    ระยะทาง 4.450 กโิลเมตร 1 แห่ง

(5) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นโคกจง หมู่ที ่3 - บา้นไร่ 

    หมูท่ี ่4 ตาํบลทบัชา้ง อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

    ระยะทาง 3.300 กโิลเมตร 1 แห่ง
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11,760,000           บาท

13,860,000           บาท

10,080,000           บาท

10,260,000           บาท

12,600,000           บาท

11,880,000           บาท

16,744,000           บาท

10,150,000           บาท

11,200,000           บาท

14,666,300           บาท

11,256,000           บาท

(16) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายคลองกวาง - คลองสะทอ้น 

      หมู่ที ่6 ตาํบลคลองกวาง อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

      ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.680 กโิลเมตร 1 แห่ง

(6) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายซอยหลงัโรงงาน บา้นทุง่ใหญ่ 

    หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นนา อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร 

    ระยะทาง 2.800 กโิลเมตร 1 แห่ง

(7) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นคูนายสงัข ์- หวา้หลงั 

    หมู่ที ่6 ตาํบลแค อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

    ระยะทาง 3.300 กโิลเมตร 1 แห่ง

(8) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นไอสะเตยีร ์หมู่ที ่8 

    ตาํบลบูกติ อาํเภอเจาะไอรอ้ง - สีแ่ยกบา้นเจาะวา หมู่ที ่6 ตาํบลสุไหงปาด ี

    อาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

    ระยะทาง 2.800 กโิลเมตร 1 แห่ง

(9) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นไอปาโจ หมู่ที ่1 

    ตาํบลภูเขาทอง อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

    ระยะทาง 2.850 กโิลเมตร 1 แห่ง

(10) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายสากอ – กาวะ หมู่ที ่8 

      ตาํบลสากอ อาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

      ระยะทาง 3.500 กโิลเมตร 1 แห่ง

(11) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายไอรบ์อืแต - หมอโอ หมู่ที ่4 

      ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร 

      ระยะทาง 3.200 กโิลเมตร 1 แห่ง

(12) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายคลองววั หมู่ที ่5 ตาํบลแค 

      อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร 

      ระยะทาง 5.980 กโิลเมตร 1 แห่ง

(13) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายหลงัทีท่าํการองคก์ารบรหิาร

      ส่วนตาํบลประกอบ - บ่อนํา้รอ้น หมู่ที ่1 - หมู่ที ่2 ตาํบลประกอบ 

      อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

      ระยะทาง 2.900 กโิลเมตร 1 แห่ง

(14) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายบา้นทบัหลวง หมู่ที ่1 - บา้นลาํไต 

      หมูท่ี ่8 ตาํบลคูหา อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

      ระยะทาง 4.000 กโิลเมตร 1 แห่ง

(15) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายปลกัเสอืตราํ - ปลกัไอส้นั 

      (ไปเขาจนัทร)์ หมู่ที ่3 ตาํบลตลิง่ชนั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

      ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.395 กโิลเมตร 1 แห่ง
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11,935,000           บาท

10,000,000           บาท

10,000,000           บาท

12,000,000           บาท

12,000,000           บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 181,492,400          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 30,100,000           บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

10,559,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,483,500           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 10,559,800           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,627,000             บาท

(3) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

    บา้นโคกปาฆาบอืซา (ระยะที ่2) ตาํบลกะลวุอ อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง 9,789,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,256,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,851,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,789,200             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,615,600             บาท

(21) โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองไอรป์ากอ - บูเกะ๊ตามง 

      หมู่ที ่3 ตาํบลเชงิครี ีอาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส 

      ความกวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร 1 แห่ง

(2) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

    บา้นรอตนับาตู (ระยะที ่2) ตาํบลกะลวุอ อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

    1 แห่ง

(18) โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองไอรแ์จะห ์

      บา้นสะแนะ - ฟารม์ตวัอย่าง ตาํบลเรยีง อาํเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส 

      ความกวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร 1 แห่ง

(19) โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มแม่นํา้สายบรุ ีบา้นปาโจ 

      หมู่ที ่1 ตาํบลภูเขาทอง อาํเภอสุครินิ จงัหวดันราธวิาส 

      ความกวา้ง 7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร 1 แห่ง

(20) โครงการก่อสรา้งสะพานในชมุชน ขา้มคลองอโล บา้นยาโตะ๊ หมู่ที ่6 

      ตาํบลบาเระเหนือ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส ความกวา้ง 7.00 เมตร 

      ความยาว 60.00 เมตร 1 แห่ง

(17) โครงการปรบัปรุงถนนในชมุชน สายรมิพรุ - ลานหอยเสยีบ หมู่ที ่6 

      ตาํบลสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

      ระยะทาง 3.410 กโิลเมตร 1 แห่ง
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9,890,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,483,500           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,890,100             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,296,700             บาท

9,890,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 16,483,500           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,296,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,890,100             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,296,700             บาท

9,418,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,701,500           บาท

เงนิงบประมาณ 14,701,500           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,940,300             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,418,200             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 2,343,000             บาท

9,789,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,256,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,851,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 9,789,200             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,615,600             บาท

15,346,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 25,578,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,115,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,346,800           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 5,115,600             บาท

(7) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ บา้นป่าไผ่ 

    (ระยะที ่2) ตาํบลตนัหยงลมิอ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส  1 แห่ง

(8) โครงการปรบัภูมทิศันศู์นยร์าชการจงัหวดันราธวิาส 

    บรเิวณสวนนราเป่ียมสุข (ระยะที ่2) ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(6) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

    บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที ่2) ตาํบลสุไหงปาด ีอาํเภอสุไหงปาด ี

    จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(4) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ บา้นโคกโก 

    (ระยะที ่2) ตาํบลโตะ๊เดง็ อาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(5) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

    บา้นปาลูกากาบสั (ระยะที ่2) ตาํบลเอราวณั อาํเภอแวง้

    จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง
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15,069,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,988,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 5,997,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 15,069,000           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 8,921,400             บาท

10,000,000           บาท

7,640,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 38,200,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,640,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 30,560,000           บาท

4,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 20,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 4,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 16,000,000           บาท

10,000,000           บาท

10,000,000           บาท

10,000,000           บาท

10,000,000           บาท

(16) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

      ในรชักาลที ่9 บา้นสะแนะ (ระยะที ่2) ตาํบลเรยีง อาํเภอรอืเสาะ 

      จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(9) โครงการก่อสรา้งถงัเก็บนํา้ใสสาํหรบัโรงผลตินํา้ประปา ตาํบลรูสะมแิล 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 1 แห่ง

(10) โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกฬีาและนนัทนาการ ระยะที ่3 

      บา้นใหม่ หมู่ที ่3 ตาํบลพร่อน อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(11) โครงการก่อสรา้งระบบระบายนํา้เพือ่แกไ้ขปญัหานํา้ท่วม 

      บรเิวณถนนสุขยางค ์เขตเทศบาลนครยะลา อาํเภอเมอืงยะลา 

      จงัหวดัยะลา 1 แห่ง

(12) โครงการก่อสรา้งสวนสุขภาพเพือ่การกฬีาและนนัทนาการตามผงัเมอืง

(14) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

      ในรชักาลที ่9 บา้นปาฆาบอืซา (ระยะที ่3) ตาํบลกะลวุอ 

      อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(13) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

      ในรชักาลที ่9 บา้นรอตนับาตู (ระยะที ่3) ตาํบลกะลวุอ 

      อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง

(15) โครงการฟารม์ตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ 

      ในรชักาลที ่9 บา้นโคกไร่ใหญ่ (ระยะที ่3) ตาํบลสุไหงปาด ี

      อาํเภอสุไหงปาด ีจงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง
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กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

โครงการ : โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 12,040,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,040,000           บาท

โครงการ : โครงการสรา้งแรงงานสูเ่มืองตน้แบบ สามเหลี่ยมมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 3,315,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,315,000             บาท

3,315,000             บาท

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเช่ือมใจ ชายแดนใตส้นัตสิขุ 32,897,200           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 32,897,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกจิกรรมทางศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่ใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,890,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา 2,307,200            บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการวฒันธรรมชายแดนใตป้ลายดา้ม สือ่ประสานประชาคม

อาเซยีน 2,700,000            บาท

กรมการศาสนา

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเช่ือมใจ ชายแดนใตส้นัตสิขุ 3,428,800             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,428,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 3,428,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสรมิสรา้งชมุชนคุณธรรมตามความตอ้งการ

ของประชาชนในพื้นที่ 3,428,800            บาท

กรมศิลปากร

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเช่ือมใจชายแดนใตส้นัตสิขุ 61,027,000           บาท

1. งบลงทนุ 58,170,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 58,170,000           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 58,170,000           บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 28,700,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 28,700,000           บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 29,470,000           บาท

29,470,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งแรงงานสู่เมอืงตน้แบบสามเหลีย่มม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื

(1) จดัสรา้งพพิธิภณัฑอ์าคารศูนยก์ารเรยีนรู ้อลั-กรุอาน ตาํบลละหาร 

    อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 1 แห่ง
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2. งบรายจา่ยอืน่ 2,857,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษค์มัภรีอ์ลั-กรุอานและศิลปวตัถ ุดว้ยวธิกีาร

   ทางวทิยาศาสตร์ 1,000,000             บาท

1,330,000             บาท

527,000               บาท

กรมสง่เสริมวฒันธรรม

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเช่ือมใจชายแดนใตส้นัตสิขุ 2,800,000             บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,800,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 2,800,000             บาท

2,800,000            บาท

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

โครงการ : โครงการวฒันธรรมเช่ือมใจ ชายแดนใตส้นัตสิขุ 11,750,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 11,750,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสานใจรกัษง์านศิลป์ ถิน่แดนใต ้ 11,750,000           บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 291,862,700          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 180,924,700          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 180,924,700          บาท

1) เงนิอดุหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผูไ้ดร้บัผลกระทบ

   จากความไม่สงบ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 85,992,000           บาท

5,698,300             บาท

89,234,400           บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 110,938,000          บาท

3,300,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาตลอดชวีติในสถาบนัศึกษาปอเนาะ 15,321,600           บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิภาษาเพือ่การเรยีนรูแ้ละสือ่สาร 11,300,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอาชพีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามแนวทางโรงเรยีนพระดาบส

3) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องความหลากหลายของมรดก

   ทางวฒันธรรมในเขตพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาและขยายฐานความรูเ้มอืงโบราณยะรงั จงัหวดัปตัตานี

1) เงนิอดุหนุนส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายภาคประชาชนในการแกป้ญัหา

   และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2) เงนิอดุหนุนส่งเสรมิการพฒันาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามใน

   โครงการตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

   ใหม้คีุณภาพ

3) เงนิอดุหนุนพฒันาประสทิธภิาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในพื้นที่

   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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5,811,100             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการกฬีา กศน.สายสมัพนัธช์ายแดนใต ้ 2,250,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการลูกเสอื กศน.ชายแดนใต ้ 5,388,000             บาท

7) โครงการเสรมิสรา้งความเขา้ใจในสถานศึกษาเอกชน 15,540,600           บาท

11,426,000           บาท

2,302,800             บาท

10) โครงการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของนกัเรยีน ในสถานศึกษาเอกชน

    จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,758,200             บาท

11) โครงการพฒันาการใชห้ลกัสูตรอสิลามศึกษาฟรัฎอูนีประจาํมสัยดิ  

    ระดบัอสิลามศึกษาตอนตน้  (อบิตดิาอยีะฮ)ฺ พทุธศกัราช 2559 

    ฮจิเราะฮศฺกัราช 1437 1,706,000             บาท

812,300               บาท

13) โครงการเพิม่โอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 25,490,300           บาท

14) โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและทกัษะการเรยีนรูใ้หก้บัเยาวชน

     ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,531,100            บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

โครงการ : โครงการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 684,972,601          บาท

1. งบดาํเนินงาน 428,470,100          บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 428,352,100          บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 290,000               บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,402,000            บาท

(3) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม 48,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 119,758,800          บาท

(5) ค่ารบัรองและพธิกีาร 2,215,000            บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 145,800               บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิารบคุคลช่วยปฏบิตังิาน 248,640,000          บาท

(8) วสัดุสาํนกังาน 931,500               บาท

(9) วสัดุการศึกษา 46,489,000           บาท

432,000               บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 118,000               บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 118,000               บาท

(10) ค่าวสัดุ โครงการจดัต ัง้โรงเรยีนศึกษาพเิศษเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

     จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8) โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4) ค่าใชจ่้ายโครงการนอ้มนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ประชาชน

   จงัหวดัชายแดนใต ้

9) โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชพีและการมรีายไดร้ะหว่างเรยีนของนกัเรยีน 

   ในสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

12) โครงการงานมหกรรมวชิาการการศึกษาเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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2. งบลงทนุ 104,392,500          บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 104,392,500          บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 104,392,500          บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 104,392,500          บาท

(1) อาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบของโรงเรยีนศึกษาพเิศษ

    เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตาํบลบดุ ี

    อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แห่ง 104,392,500          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 449,000,000          บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 2,694,000            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 163,777,400          บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 104,392,500          บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 178,136,100          บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 150,000,000          บาท

3.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 150,000,000          บาท

1) เงนิอดุหนุนภูมทิายาท 116,000,000          บาท

2) เงนิอดุหนุนครูและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดร้บัการศึกษาสูงขึ้น 10,000,000           บาท

3) เงนิอดุหนุนเพือ่สรา้งโอกาสใหน้กัเรยีนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   (โรงเรยีนอปุถมัภ)์ 24,000,000           บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,110,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 2,110,000            บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 173,741,100          บาท

1. งบดาํเนินงาน 83,190,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 83,190,000           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 7,005,000            บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 11,491,200           บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 29,615,000           บาท

(4) วสัดุการศึกษา 35,078,800           บาท

2. งบลงทนุ 55,156,600           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 55,156,600           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 8,512,300             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,512,300            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 8,512,300            บาท

  รวม 103 รายการ (รวม 206 หน่วย)
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2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 46,644,300           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 46,644,300           บาท

21,620,700           บาท

12,511,800           บาท

12,511,800           บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 29,874,500           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 29,874,500           บาท

1) เงนิอดุหนุนนกัเรยีนเรยีนดมีคีวามสามารถในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 29,874,500           บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 5,520,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,520,000            บาท

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 86,139,600           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 86,139,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 86,139,600           บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อ

ระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ 75,555,000           บาท

10,584,600           บาท

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 7,330,599             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,330,600             บาท

7,330,600             บาท

(3) อาคารศูนยว์ทิยบรกิารพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นทีไ่ม่ต ํา่กว่า 1,088 ตารางเมตร

    (2 ช ัน้) ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจาํอาํเภอปะนาเระ

    วทิยาลยัการอาชพีสายบรุ ีตาํบลปะเสยะวออาํเภอสายบรุี

    จงัหวดัปตัตานี 1 หลงั

    ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร พื้นทีไ่ม่ต ํา่กว่า 1,920 ตารางเมตร

    ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจาํอาํเภอสุครินิ วทิยาลยัสารพดัช่างนราธวิาส

    ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั

(2) อาคารศูนยว์ทิยบรกิารพรอ้มครุภณัฑ ์พื้นทีไ่ม่ต ํา่กว่า 1,088 ตารางเมตร

    (2 ช ัน้) ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชพีประจาํอาํเภอสุไหงปาดี

    วทิยาลยัการอาชพีสุไหงโก-ลก ตาํบลปาเสมสั อาํเภอสุไหงโก-ลก

    จงัหวดันราธวิาส 1 หลงั

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสานฝนัการกฬีาสู่ระบบการศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนใต ้
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โครงการ : โครงการศึกษาและพฒันาเพื่อสรา้งชมุชนชายแดนใตต้น้แบบ 10,669,400           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 10,669,400           บาท

10,669,400           บาท

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,274,600           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 54,274,600           บาท

3,922,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้และพฒันาศกัยภาพศูนยภ์าษาต่างประเทศ

เพือ่รองรบัการพฒันากาํลงัคนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,974,000             บาท

3,394,000             บาท

38,214,400           บาท

2,219,200             บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิมาตรฐานการศึกษาอสิลาม 3,551,000             บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

โครงการ : โครงการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 41,049,800           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,963,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 14,963,900           บาท

14,963,900           บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 26,085,900           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,900,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ ๆ ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 1,900,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าใชจ่้ายโครงการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 24,185,900           บาท

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

1,100,000             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,100,000             บาท

1,100,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเยาวชนเพือ่เสรมิสรา้งสนัตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัต ัง้หอ้งเรยีนพเิศษ Science Mathematics Program (SMP)

5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํทางศาสนาอสิลาม

่

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัโครงการสนบัสนุนบทบาทวทิยาลยัชมุชนในการส่งเสรมิอาชพี

ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายการจดัต ัง้หอ้งเรยีนพเิศษ Sciecne Mathematics

Program (SMP) ในโรงเรยีนเป้าหมายพื้นทีจ่งัหวดัยะลา

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

82



จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,410,700           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,410,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 12,410,700           บาท

12,410,700           บาท

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

โครงการ : โครงการดา้นการพฒันา 81,721,800           บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 81,721,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 81,721,800           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 10,392,700           บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท 10,392,700           บาท

  รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการศึกษา

   ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,310,000             บาท

1,550,000             บาท

27,607,300           บาท

5) เงนิอดุหนุนโครงการเร่งรดัผลติบณัฑติในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

   นาํร่องเพือ่รองรบัครวัไทย สู่ครวัโลกมสุลมิ 2,848,000             บาท

6) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยท์ดสอบและพฒันาทกัษะภาษาอาหรบั

   เพือ่อสิลามศึกษา 3,373,800             บาท

7) เงนิอดุหนุนโครงการจดัสรรทนุการศึกษาเพือ่เขา้ศึกษาต่อ

   ในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปตัตานี 29,640,000           บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

โครงการ : โครงการเพิ่มการเขา้ถงึบริการสขุภาพชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ 51,005,400           บาท

1. งบดาํเนินงาน 32,993,400           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,905,400           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 776,000               บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,341,300            บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,341,300            บาท

1) เงนิอดุหนุนการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรจากพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

3) เงนิอดุหนุนโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นวชิาการใหแ้ก่นกัเรยีน

   ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4) เงนิอดุหนุนโครงการการจดัต ัง้หอ้งเรยีนพเิศษ Science Mathematics 

   Program (SMP) ในโรงเรยีนเป้าหมายพื้นทีจ่งัหวดัปตัตานี
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(4) วสัดุเวชภณัฑ์ 23,159,100           บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 651,600               บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 977,400               บาท

2.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,600,000           บาท

15,600,000           บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช ัว่คราว 2,500,000            บาท

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการสง่เสริมความมัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 254,446,000          บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 254,446,000          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 199,724,000          บาท

72,154,000           บาท

2) เงนิอดุหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์น 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 120,570,000          บาท

7,000,000             บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 54,722,000           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 54,722,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท 54,722,000           บาท

รวม 140 รายการ (รวม 140 หน่วย)

ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งอาชีพและพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน 1,160,886,500        บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 328,800,600          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 15,000,000           บาท

1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกนัภยัจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15,000,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนการส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสงัคมสนัตสุิขอยู่เยน็เป็นสุขในพื้นที ่5 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

1) เงนิอดุหนุนพฒันาระบบสุขภาพแก่ชมุชนตามแนวคดิและหลกัการทางศาสนา
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1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 313,800,600          บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง - บาท

- บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 150,500,000          บาท

ปี 2557 - 2561 ตัง้งบประมาณ 63,999,600           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ - บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 86,500,400           บาท

2) เงนิอดุหนุนแก่องคก์รศาสนาอสิลามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 313,800,600          บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 832,085,900          บาท

1) โครงการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนระดบัหมู่บา้น (พนม.) 255,749,200          บาท

2) โครงการส่งเสรมิศิลปะ วฒันธรรม ศาสนา 5,269,000            บาท

3) โครงการพฒันาสงัคมผูด้อ้ยโอกาสและสาธารณสุขเชงิรุก 22,600,000           บาท

4) โครงการพฒันาเสรมิสรา้งความปลอดภยัและความเขม้แขง็ระดบัตาํบล

(ตาํบลสนัตธิรรม) 263,410,000          บาท

5) โครงการส่งเสรมิคนดมีคีุณธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปประกอบ

พธิฮีจัญ ์ปฏบิตัธิรรมและศึกษาแหลง่สงัเวชนียสถาน 48,000,000           บาท

6) โครงการเพิม่โอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 7,202,200            บาท

7) โครงการส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก การคา้และการลงทนุ 58,000,000           บาท

8) โครงการขยายผลการพฒันาตามแนวทางพระราชดาํร ิและตามรอย

พระยุคลบาท 21,744,000           บาท

9) โครงการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะดา้นกฬีาและนนัทนาการ 35,000,000           บาท

10) โครงการพฒันาคุณภาพชวีติชมุชนโดยรอบอทุยานแห่งชาตบูิโด - สุไหงปาดี 28,905,100           บาท

11) โครงการส่งเสรมิการผลติและธุรกจิฮาลาล 13,500,000           บาท

12) โครงการบรหิารจดัการขบัเคลือ่นเมอืงตน้แบบสามเหลีย่ม ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่

ย ัง่ยนื 14,424,000           บาท

13) โครงการส่งเสรมิและพฒันานกัธุรกจิรุ่นใหม่ 4,650,700            บาท

14) โครงการขยายผลการพฒันาหมู่บา้น/ชมุชนเขม้แขง็ ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื 37,463,000           บาท

15) โครงการส่งเสรมิศกัยภาพการท่องเทีย่วสามเหลีย่มเศรษฐกจิ ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่

ย ัง่ยนื 9,128,700            บาท

16) โครงการพฒันาคุณภาพชวีติกลุม่ชาตพินัธุม์านิ (โอรงั อสัล)ี

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,040,000            บาท

17) โครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,000,000            บาท

(1) ปรบัปรุงแหลง่เรยีนรูต้ะโละมาเนาะ อาํเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส
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สาํนกันายกรฐัมนตรี

กรมประชาสมัพนัธ์

โครงการ : โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 27,933,400           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 27,933,400           บาท

25,323,400           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาบคุลากรทีม่คีวามรูภ้าษามลายูถิน่ 2,610,000             บาท

สาํนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ

โครงการ : โครงการนโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ 

เพื่อแกไ้ขปญัหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 91,838,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 91,838,500 บาท

1) ค่าใชจ่้ายการขบัเคลือ่นแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,505,400           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินตามนโยบายการบรหิารการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,907,400             บาท

3) การสรา้งความเขา้ใจ การดาํเนินนโยบายของรฐัเรื่องสทิธมินุษยชนในต่างประเทศ 5,757,400             บาท

4) การศึกษาการก่อเหตรุุนแรงในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 15,797,000           บาท

23,435,500           บาท

20,763,200           บาท

6,672,600             บาท

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งประสทิธิภาพและพฒันาคณุภาพชีวติของ

ขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 49,140,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 49,140,000           บาท

49,140,000           บาท

แนวทางการดาํเนินงานที่ 3 :ดา้นการสรา้งความเขา้ใจ : มุ่งใหท้กุภาคสว่นพื้นที่ท ัง้ในและนอกพื้นที่ จชต. 

รวมท ัง้ในตา่งประเทศสนบัสนุนแนวทางภาครฐั

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จาํนวนของประชาชนทัง้ในและนอกพื้นที่ที่สนบัสนุนแนวทาง/โครงการของภาครฐั

ตวัช้ีวดัที่ 2 : ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ ไดร้บัการดูแลจากภาครฐัไดอ้ยา่งท ัว่ถงึมากข้ึน

7) ค่าใชจ่้ายสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการพูดคุยเพือ่สนัตสุิข

   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สล.คพส.)

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพและพฒันาคุณภาพชวีติของขา้ราชการ

   ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธก์ารสรา้งสนัตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

5) การขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นพื้นทีส่าํนกังาน

   คณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนหนา้ (สง.คปต.สน.)

6) เงนิค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานตามโครงสรา้งสาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการ

   ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สล.คปต.) สาํนกังาน

   เลขานุการคณะกรรมการอาํนวยการพูดคุยเพือ่สนัตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   (สล.คพส.) สาํนกังานคณะกรรมการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

   ภาคใตส่้วนหนา้ (สง.คปต.สน.)
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กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

980,045,800          บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 980,045,800          บาท

179,825,300          บาท

2) การเพิม่ประสทิธภิาพภาครฐัและการขบัเคลือ่นนโยบาย 516,638,200          บาท

3) การแสวงหาทางออกจากความขดัแยง้โดยสนัตวิธิี 39,462,800           บาท

4)  แผนงานตดิตาม และประเมนิผล 10,000,000           บาท

5) การพฒันาคุณภาพชวีติกลุม่เป้าหมาย 35,831,900           บาท

6) การสรา้งความเขา้ใจท ัง้ในและนอกพื้นที ่จชต. 156,287,600          บาท

7) การขบัเคลือ่นกาํปงตกัวาลงสู่ชมุชน 30,000,000           บาท

8) การขบัเคลือ่นค่ายอาสาเพือ่การเรยีนรูส้งัคมพหวุฒันธรรม 12,000,000           บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทพัอากาศ

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนในพื้น

ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 8,950,200             บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,950,200             บาท

8,950,200            บาท

กระทรวงการตา่งประเทศ

สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 31,138,000           บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 31,138,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมสนบัสนุนนกัศึกษาไทยในต่างประเทศ 26,350,000           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความเขา้ใจท ัง้ในและต่างประเทศเกี่ยวกบั

   ประเดน็จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,988,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความเขา้ใจและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

   เพือ่การอยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม 1,800,000             บาท

1) การช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณไ์ม่สงบใน จชต.

1) ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นที่

โครงการ : โครงการสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนไทยรวมท ัง้องคก์รท ัง้ในและตา่งประเทศ
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กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

โครงการ : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันาศกัยภาพประชากรเป้าหมาย

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 145,496,000          บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,000,000             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,000,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 200,000               บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 800,000               บาท

(3) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 143,496,000          บาท

2.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 143,496,000          บาท

1) เงนิอดุหนุนการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

ความไม่สงบในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 143,496,000          บาท

กระทรวงมหาดไทย

กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่

โครงการ : โครงการพฒันาสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 5,909,200             บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,909,200             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,909,200             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,909,200             บาท

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

โครงการ : โครงการเสริมสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจที่ดี 503,253,200          บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 503,253,200          บาท

280,000,000          บาท

2) โครงการสานสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจภายในและต่างประเทศ 20,044,000           บาท

37,000,000           บาท

15,000,000           บาท

18,800,000           บาท

29,738,300           บาท

7) โครงการสนบัสนุนกลุม่ผูร่้วมสรา้งสนัตสุิขในระดบัอาํเภอ 10,000,000           บาท

3) โครงการการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจและสรา้งทศันคตทิีด่ี

ในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

4) โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืข่าย

ภาคประชาสงัคม องคก์รเอกชน และภาคประชาชน

5) โครงการขบัเคลือ่นนโยบายพูดคุยสนัตสุิขไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม

6) โครงการบรหิารจดัการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

1) ค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสบืเนื่องจากเหตกุารณ์

ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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14,256,000           บาท

18,414,900           บาท

10) โครงการค่ายกฬีาเสรมิสรา้งความเขา้ใจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 10,000,000           บาท

50,000,000           บาท

9)  โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ทีร่ฐัและบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน

    ในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

11) โครงการขบัเคลือ่นการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมในการแกไ้ขปญัหา 

     และพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8)  โครงการสรา้งความเขา้ใจต่อนโยบายการแกป้ญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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