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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
13,302,599,300 บาท
11,924,266,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562
1. วัตถุประสงค์
เพือ่ สนับสนุ นการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็ นระบบ
และมีเอกภาพ พัฒนาการบริหารจัดการทีม่ งุ่ บูรณาการภารกิจงานทีด่ าํ เนินการในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยน้อมนําศาสตร์ของพระราชามาเป็ นแนวทาง ยึดมันในหลั
่
กสันติวธิ ที ไ่ี ด้รบั การสนับสนุ นจาก
ทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ในและนอกภาครัฐ มุง่ ขจัดเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นภัยคุกคามต่อสถานการณ์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ ความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึ้นต่อสังคมอย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง เน้นการสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ส่งเสริมอํานวยความยุตธิ รรมและ
ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ อย่างทัว่ ถึง เป็ นธรรม รวมทัง้ ขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในสถานศึกษา
ของรัฐ เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนกษัตริย ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิน่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สงั คมพหุวฒั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง
2. ขอบเขตการดําเนิ นงาน
2.1 กลุม่ เป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ :
1) ประชาชนและหมูบ่ า้ นในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การดูแลความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ
2) ประชาชนได้รบั ความยุตธิ รรมจากกระบวนการพิจารณาคดี และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากเหตุความไม่สงบรวมทัง้ ครอบครัว ได้รบั การเยียวยาอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
3) ประชาชนในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ทกุ กลุม่ อาชีพได้รบั การส่งเสริมอาชีพ และยกระดับ
รายได้ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ
4) นักเรียน นักศึกษา ในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การสนับสนุนทางการศึกษา และได้รบั
อุดหนุ นทุนการศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น
5) ประชาชนและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การอบรมส่งเสริมให้มคี วามเข้าใจ
และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ อัตลักษณ์ ศาสนาและสังคมพหุวฒั นธรรม
6) ประชาชนองค์กรกลุม่ เครือข่ายนอกภาครัฐมีความเข้าใจการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 พื้นทีด่ าํ เนินการ : พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)
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3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั จากการใช้จา่ ยงบประมาณ
1) ประชาชนในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยเฉพาะ
การป้ องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ 8 เมืองหลักรวมทัง้ ได้รบั การอํานวยความยุตธิ รรม
และได้รบั การช่วยเหลือเยียวยากรณีเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทัว่ ถึง
ทันต่อเหตุการณ์ดว้ ยความเป็ นธรรมและเท่าเทียม
2) พื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้มกี ารเติบโตเป็ นลําดับ ประชาชน
ได้รบั การเสริมสร้างอาชีพทีม่ นคง
ั ่ โครงสร้างพื้นฐานได้รบั การพัฒนาต่อเนื่อง
3) ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุข การศึกษา และบริการภาครัฐอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้ดขี ้นึ และได้รบั การส่งเสริมด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ วัฒนธรรมทีส่ อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ของตนเอง และดํารงชีวติ
ได้อย่างมีสนั ติสุขภายใต้สงั คมพหุวฒั นธรรมทีเ่ ข้มแข็ง
4) ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ สนับสนุ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
4. หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
หน่ วยงานเจ้าภาพ : สํานักนายกรัฐมนตรี
1) สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
2) กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
3) ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง : 14 กระทรวง 50 หน่ วยงาน 3 ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1 หน่ วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
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5. แผนภาพความเชื่อมโยง
5.1 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

ตัวชี้วดั ของ
แผนพัฒนา ฯ
ฉบับที่ 12

เป้ าหมายของ
แผนงาน
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ดา้ น : ความมันคง
่

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างความมันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่ความมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

เป้ าหมายที่ 3 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพทีส่ ร้างรายได้เพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ที่
3.1 : มูลค่าความเสียหายและจํานวนการก่อเหตุรา้ ยทีม่ มี ลู เหตุ
จากความไม่สงบลดลง

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ที่
3.2 : รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ต่อคนและจํานวนปี การศึกษาเฉลีย่ ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิม่ ขึ้น

เป้ าหมาย : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอของสงขลา

ตัวชี้วดั เป้ าหมายแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 ที่
3.3 : จํานวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทป่ี ระชาชนทุกศาสนาร่วม
ดําเนินการเพิม่ ขึ้น
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5.2 แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณปี 2562 จํานวน 11,924.2663 ล ้านบาท
เป้ าหมาย
แผนงานบูรณาการ

แนวทาง

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ
(Project Based)

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สํานักงานสภาความ
มันคงแห่
่
งชาติ
2. กองอํานวยการรักษา
ความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร
3. ศูนย์อาํ นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

เป้ าหมาย : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอของสงขลา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง

แนวทางที่ 1 : ด้านความมันคง
่ : มุง่ เตรียมความพร้อมและดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เหตุรุนแรงในพื้นที่ 8 เมืองหลักลดลง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
- โครงการบริหารจัดการมุง่ เพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและเครือข่าย
ต่าง ๆ เพือ่ การขับเคลือ่ นนโยบาย
กระทรวงกลาโหม
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
- โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กองทัพบก
- โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กองทัพเรือ
- โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
- โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ให้แก่ประชาชนในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงยุตธิ รรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้างความ
เป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. กรมคุมประพฤติ
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
3. กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. กรมบังคับคดี
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. สถาบันนิ ตวิ ิทยาศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
4,884.9079 ล ้านบาท

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการ
ดําเนินคดีความมัน่ คงในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของข้าราชการตํารวจในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
2. ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการสร้างพื้นทีท่ ม่ี คี วามปลอดภัยทัง้ ในเขตเมือง ชุมชน
และหมู่บา้ นเป้ าหมาย
หน่ วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
1. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
- โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
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เป้ าหมาย
แผนงานบูรณาการ

แนวทาง

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ
(Project Based)

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สํานักงานสภาความ
มันคงแห่
่
งชาติ
2. กองอํานวยการรักษา
ความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร
3. ศูนย์อาํ นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

เป้ าหมาย : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอของสงขลา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง

แนวทางที่ 2 : ด้านการพัฒนา : มุง่ ให้ประชาชนในพื้นทีพ่ ง่ึ พาตนเองได้ ด้วยหลักประชารัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนในพื้นทีไ่ ด้รบั บริการจากภาครัฐทีส่ ่งผลให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ เพิม่ สูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนความต้องการประชาชนในพื้นทีไ่ ด้รบั การตอบสนองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของความต้องการรวม

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
- โครงการพัฒนาประชาชนในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ให้พง่ึ พา
ตนเองได้ดว้ ยหลักประชารัฐ
กระทรวงกลาโหม
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
- โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ จังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพละศึกษา
- โครงการกีฬาและนันทนาการเพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร
เป้ าหมายในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กรมการข้าว
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. กรมประมง
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. กรมปศุสตั ว์
- โครงการธนาคารแพะตําบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. กรมพัฒนาที่ดิน
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. กรมวิชาการเกษตร
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. กรมส่งเสริมการเกษตร
- โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
- โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงพาณิ ชย์
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมที่ดิน
- โครงการเดินสํารวจออกโฉนดทีด่ นิ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงการพัฒนาในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
- โครงการอบรมฝี มอื แรงงานในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลีย่ มมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน

กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
2. กรมการศาสนา
- โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
3. กรมศิลปากร
- โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
5. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
5,195.6541 ล ้านบาท

5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการศึกษาและพัฒนาเพือ่ สร้างชุมชนชายแดนใต้ตน้ แบบ
6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- โครงการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- โครงการด้านการพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการเพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงาน
ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมความมัน่ คงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
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เป้ าหมาย
แผนงานบูรณาการ

แนวทาง

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
โครงการ
(Project Based)

หน่ วยงานเจ้าภาพ :
1. สํานักงานสภาความ
มันคงแห่
่
งชาติ
2. กองอํานวยการรักษา
ความมันคงภายใน
่
ราชอาณาจักร
3. ศูนย์อาํ นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

เป้ าหมาย : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอของสงขลา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง

แนวทางที่ 3 : ด้านการสร้างความเข้าใจ : มุง่ ให้ทกุ ภาคส่วนทัง้ ในและนอกพื้นที่ จชต. รวมทัง้ ในต่างประเทศสนับสนุนแนวทางภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนของประชาชนทัง้ ในและนอกพื้นทีท่ ส่ี นับสนุนแนวทาง/โครงการของภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ ได้รบั การดูแลจากภาครัฐได้อย่างทัว่ ถึงมากขึ้น

สํานักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
- โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
- โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพือ่ แก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
- โครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนไทยรวมทัง้ องค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม
1. กองทัพอากาศ
- โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงการต่างประเทศ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
- โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้ าหมายในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทย
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี
1. ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจทีด่ ี

งบประมาณ
1,843.7043 ล ้านบาท
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6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามหน่ วยงาน - งบรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
สํานักนายกรัฐมนตรี
1. กรมประชาสัมพันธ์
โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
880.8048
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
1,787.7606
1,813.6039
7,442.0970
58.7990
4,084.3045
27.9334
27.9334

รวม
11,924.2663
4,143.1035
27.9334
27.9334

2. สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
โครงการ : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ
การประสาน และบูรณาการเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

91.8385
91.8385

91.8385
91.8385

3. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-

-

-

49.1400
49.1400

49.1400
49.1400

4. กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร
โครงการ : โครงการบริหารจัดการมุ่งเพิม่
ประสิทธิภาพภาครัฐและเครือข่ายต่างๆ
เพือ่ การขับเคลือ่ นนโยบาย

-

58.7990

-

3,915.3926

3,974.1916

-

58.7990

-

2,263.9870

2,322.7860

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ไทยรวมทัง้ องค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ

-

-

-

980.0458

980.0458

โครงการ : โครงการพัฒนาประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ให้พง่ึ พาตนเองได้ดว้ ยหลักประชารัฐ

-

-

-

671.3598

671.3598

กระทรวงกลาโหม
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

1,518.7025
68.3152
45.5057

1,518.7025
68.3152
45.5057

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวติ จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

22.8095

22.8095

2. กองทัพบก
โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

724.6090
724.6090

724.6090
724.6090

3. กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

716.8281
716.8281

716.8281
716.8281
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-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
8.9502
8.9502

รวม
8.9502
8.9502

กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
4. กองทัพอากาศ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน

กระทรวงการต่างประเทศ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

31.1380
31.1380
31.1380

31.1380
31.1380
31.1380

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1. กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพือ่
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

61.3167
61.3167
61.3167

61.3167
61.3167
61.3167

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุ ษย์
โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพประชากรเป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้

57.0272
2.0000

-

143.4960
143.4960

-

200.5232
145.4960

2.0000

-

143.4960

-

145.4960

2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการ : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพประชากรเป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้

55.0272
55.0272

-

-

55.0272
55.0272

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

104.4033
-

2. กรมการข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

18.6433
18.6433

-

-

-

18.6433
18.6433

3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงิน
แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

18.9860
18.9860

-

-

-

18.9860
18.9860

4. กรมประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22.7642
22.7642

-

-

-

22.7642
22.7642

19.5000
-

-

20.2200
-

17.6925
17.6925
17.6925

161.8158
17.6925
17.6925
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5. กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการธนาคารแพะตําบลสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
1.8526
1.8526
-

งบลงทุน
19.5000
19.5000

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
20.2200
20.2200
-

รวม
22.0726
22.0726

-

-

19.5000
19.5000

7. กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

24.1412
24.1412

-

-

-

24.1412
24.1412

8. กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

18.0160
18.0160

-

-

-

18.0160
18.0160

-

-

416.8548
416.8548
416.8548

กระทรวงคมนาคม
1. กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ พัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

กระทรวงพาณิ ชย์
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนภาคใต้

-

กระทรวงมหาดไทย
1. กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
2. กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ เพือ่
เสริมสร้างความมันคงในพื
่
้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

173.8590
113.2399
113.2399

54.7099
54.7099

5.9092
5.9092

416.8548
416.8548
416.8548
937.3116
237.9950
237.9950

-

699.3166
699.3166
-

490.0220
490.0220
490.0220

19.6950
19.6950
19.6950

19.6950
19.6950
19.6950

-

1,601.1926
841.2569
841.2569

-

-

54.7099
54.7099

-

-

699.3166
699.3166

-

-

5.9092
5.9092
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กระทรวงยุติธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
0.9498
-

งบลงทุน
-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
4.8753
50.2244
4.8753
21.8347
4.8753
21.8347

รวม
56.0495
26.7100
26.7100

2. กรมคุมประพฤติ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนใต้

-

-

-

6.3284
6.3284

6.3284
6.3284

3. กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

6.2500
6.2500

6.2500
6.2500

-

-

4. กรมบังคับคดี
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

0.9498
0.9498

-

0.9498
0.9498

5. กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

3.3791
3.3791

3.3791
3.3791

6. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

2.9360
2.9360

2.9360
2.9360

7. สถาบันนิ ติวทิ ยาศาสตร์
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

-

-

-

9.4962
9.4962

9.4962
9.4962

กระทรวงแรงงาน
1. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการอบรมฝี มอื แรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

15.3550
15.3550
12.0400

15.3550
15.3550
12.0400

โครงการ : โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ
สามเหลีย่ มมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยัง่ ยืน

-

-

-

3.3150

3.3150
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กระทรวงวัฒนธรรม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้
สันติสุข

งบดําเนิ นงาน
-

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
58.1700
6.2288
47.5042
32.8972
32.8972

2. กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้
สันติสุข

-

3. กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สนั ติ
สุข

-

4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้
สันติสุข

-

-

5. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้
สันติสุข

-

-

กระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

58.1700
58.1700

3.4288
3.4288
2.8000
2.8000
-

2.8570
2.8570
-

รวม
111.9030
32.8972
32.8972
3.4288
3.4288
61.0270
61.0270
2.8000
2.8000

11.7500
11.7500

11.7500
11.7500

511.6601
-

159.5491
-

549.9152
180.9247
180.9247

218.0285
110.9380
110.9380

1,439.1529
291.8627
291.8627

428.4701
428.4701

104.3925
104.3925

150.0000
150.0000

2.1100
2.1100

684.9726
684.9726

83.1900
83.1900

55.1566
55.1566

29.8745
29.8745

5.5200
5.5200

173.7411
173.7411

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

5. สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

18.0000
7.3306

18.0000
7.3306

-

-

-

10.6694

10.6694

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพือ่ สร้างชุมชน
ชายแดนใต้ตน้ แบบ

80.0196
80.0196

-

80.0196
80.0196
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-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
-

งบรายจ่ายอืน่
54.2746
54.2746

รวม
54.2746
54.2746

14.9639
14.9639

26.0859
26.0859

41.0498
41.0498

1.1000
1.1000

1.1000
1.1000
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6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

9. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

12.4107
12.4107

-

81.7218
81.7218
15.6000
15.6000
15.6000

2.5000
2.5000
2.5000

81.7218
81.7218
51.0054
51.0054
51.0054

583.2466

1,375.1415

2,095.9642

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการด้านการพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการเพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

32.9054
32.9054
32.9054
-

137.5761

1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมความมันคงของสถาบั
่
น
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

2. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยและการดําเนินคดีความมันคงใน
่
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

-

137.5761
120.3581

-

17.2180

โครงการ : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกําลังพลและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการตํารวจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

254.4460
254.4460

-

12.4107
12.4107

-

254.4460
254.4460

-

-

137.5761
120.3581

-

-

17.2180
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หน่วย : ล ้านบาท
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ
3. ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการสร้างพื้นที่ท่มี คี วามปลอดภัย
ทัง้ ในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บา้ นเป้ าหมาย

งบดําเนิ นงาน
-

งบลงทุน
-

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน

-

-

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจที่ดี

-

-

หน่ วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
1. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้

-

-

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
328.8006
1,375.1415
39.8024
328.8006

รวม
1,703.9421
39.8024

832.0859

1,160.8865

-

503.2532

503.2532

-

0.4942
0.4942
0.4942

0.4942
0.4942
0.4942
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7. เป้ าหมาย แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั จําแนกตามกระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรม
หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น
เป้ าหมายที่ 1 : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอ
ของสงขลา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
3 ปี ย้อนหลัง
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 : ด้านความมัน่ คง : มุ่งเตรียมความพร้อมและดูแลรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เหตุรุนแรงในพื้นที่ 8 เมืองหลักลดลง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลีย่
3 ปี ย้อนหลัง
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการมุง่ เพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและเครือข่ายต่างๆเพือ่
การขับเคลือ่ นนโยบาย
กิจกรรม งานบังคับใช้กฎหมาย
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนคดีความมันคงที
่ ่เข้าสู่การพิจารณาในชัน้ อัยการเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม งานด้านการข่าว
ตัวชี้วดั กิจกรรม การเข้าถึงเป้ าหมายผูก้ ่อเหตุรุนแรง/สถานศึกษากลุม่ เสีย่ ง
ไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม งานอํานวยความยุติธรรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม บุคคลที่ออกมารายงานตัวเพิม่ ไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม งานเสริมสร้างอิทธิพลข่าวสาร
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนสามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการดําเนินการแก้ไขปัญหา จชต.
ของรัฐบาลเพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม งานรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนการก่อเหตุการณ์ลดลงไม่นอ้ ยกว่า
2. กระทรวงกลาโหม
2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการที่ 1 : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละความสําเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
11,924.2663
11,924.2663

4,884.9079

2,322.7860
2,322.7860
2,322.7860
30.6808
ร้อยละ

30
481.3124

ร้อยละ

60
10.0000

ร้อยละ

50
68.1208

ร้อยละ

50
1,732.6720

ร้อยละ

30
1,486.9428
45.5057
45.5057
45.5057

ร้อยละ

90
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
2.2 กองทัพบก
โครงการที่ 1 : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของความสําเร็จของการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่
แก้ปญั หาความไม่สงบและพัฒนา จชต. ที่ดาํ เนินการตามแผน
กิจกรรม การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของการจัดหาและส่งกําลังบํารุงยุทโธปกรณ์
ที่ดาํ เนินการได้สาํ เร็จ
2.3 กองทัพเรือ
โครงการที่ 1 : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ความสําเร็จของการจัดชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าปฏิบตั ิการ
กิจการพลเรือนในพื้นที่กลุม่ เป้ าหมาย
3. กระทรวงมหาดไทย
3.1 กรมการปกครอง
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพของกองกําลังประจําถิน่ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของชุดคุม้ ครองตําบล (ชคต.) ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ผี ่านเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็ง
กิจกรรม พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการภาครัฐ (พัฒนาประสิทธิภาพ)
ตัวชี้วดั กิจกรรม ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่องานพัฒนาตามศักยภาพของ
พื้นที่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรม พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและความมันคง)
่
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนหมูบ่ า้ นที่ได้รบั การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
724.6090
724.6090
186.9810

ร้อยละ

90
537.6280

ร้อยละ

80
716.8281
716.8281
716.8281

จํานวน ชุมชน/
พื้นที่
กลุม่ เป้ าหมาย

10

841.2569
841.2569
841.2569
214.7648
ร้อยละ

60
545.7600

ร้อยละ

80
80.7321
1,969
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
4. กระทรวงยุติธรรม
4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนประชาชนที่มสี ่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
ยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
่
งหวัดชายแดนภาคใต้ท่มี ตี ่อ
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละความเชื่อมันของประชาชนในจั
การอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
4.2 กรมคุมประพฤติ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรม
ในจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม เสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูถ้ กู คุมความประพฤติในภารกิจกรมคุมประพฤติท่เี ข้าร่วม
โครงการ
4.3 กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมายด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเยาวชนผูส้ นใจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ท่เี ข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเจ้าหน้าที่รฐั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่นอ้ ยกว่า

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
56.0495
26.7100
26.7100
26.7100

คน

3,000

ร้อยละ

70
6.3284
6.3284
6.3284

ราย

500
6.2500
6.2500
6.2500

คน

180

คน

1,440

ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของเยาวชนผูส้ นใจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ท่เี ข้ารับการ
อบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิสามารถผ่านการทดสอบความรูค้ วาม
เข้าใจตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไม่นอ้ ยกว่า

ร้อยละ

70

ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของเจ้าหน้าที่รฐั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดไม่นอ้ ย
กว่า

ร้อยละ

70
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4.4 กรมบังคับคดี
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท และ
การลดความเหลือ่ มลํา้ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการบังคับคดีและ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
4.5 กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ “หลักสูตรกระบวนการ
ยุติธรรม สิทธิเด็กและการสืบสานวัฒนธรรมอิสลาม
ตัวชี้วดั กิจกรรม เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมได้รบั ความรูม้ คี วามตระหนักและฝึ กทักษะ
ในการใช้ชวี ติ ได้ตามวิถจี งั หวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิ
เด็กและการสืบสานวัฒนธรรมอิสลาม
กิจกรรม โครงการเสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบตาม
วิถจี งั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพิทกั ษ์ คุม้ ครอง
สิทธิ สวัสดิภาพ และแก้ไขบําบัด ฟื้ นฟู สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ที่กระทําผิดและ
ป้ องกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษตาม
วิถจี งั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กในบริบทของการ
บังคับใช้กฎหมายพิเศษ
ตัวชี้วดั กิจกรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนกลุม่ เสีย่ งรวมถึงเด็ก
และเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมมีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิต่อเด็กและ
เยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามหลักสิทธิเด็กโดยไม่ขดั ต่อวัฒนธรรมที่เด็ก
และเยาวชนยึดถือ
4.6 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
่
ยแทรกซ้อน
กิจกรรม การดําเนินงานด้านการข่าวและข้อมูลความมันคงและภั
ตัวชี้วดั กิจกรรม ฐานข้อมูลด้านการข่าว

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
0.9498
0.9498
0.9498

ราย

830
3.3791
3.3791
0.6947

คน

225

1.1138
คน

60

1.5706
คน

120

2.9360
2.9360
2.9360
เรื่อง

450
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4.7 สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพือ่ การสร้างความเป็ นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการนิติวทิ ยาศาสตร์
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนรายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ท่สี ามารถใช้
เป็ นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่าย
อาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การ
ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
5.1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดําเนินคดี
ความมันคงในพื
่
้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบ
กับค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง (ปี งบประมาณ 2559-2561)
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมันคงในพื
่
้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเหตุการณ์ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลีย่ 3 ปี
ย้อนหลัง (ปี งบประมาณ 2559-2561)
โครงการที่ 2 : โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ตํารวจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการตํารวจใน
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้ยอละ 30 เปรียบเทียบ
กับค่าเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง (ปี งบประมาณ 2559-2561)
5.2 ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างพื้นที่ท่มี คี วามปลอดภัยทัง้ ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่ า้ น
เป้ าหมาย
กิจกรรม การคุม้ ครองสิทธิและการอํานวยความยุติธรรมให้กบั ประชาชน
ตัวชี้วดั กิจกรรม ส่งเสริมกองกําลังภาคประชาชนเพือ่ ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
8 เมืองหลักไม่นอ้ ยกว่า

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
9.4962
9.4962
9.4962

เรื่อง

20

177.3785
137.5761
120.3581
9.8499
ร้อยละ

30
110.5082

ร้อยละ

30
17.2180
17.2180

ร้อยละ

30
39.8024
39.8024
39.8024

ราย

1,000
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6. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
6.1 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้
กิจกรรม เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วดั กิจกรรม คู่มอื สิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับเจ้าหน้าที่รฐั และประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 : ด้านการพัฒนา : มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่พง่ึ พาตนเองได้ ด้วย
หลักประชารัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่ได้รบั บริการจากภาครัฐที่ส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ เพิม่ สูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รบั การตอบสนอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ของความต้องการรวม
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ให้พง่ึ พาตนเอง
ได้ดว้ ยหลักประชารัฐ
กิจกรรม งานเสริมสร้างรายได้ครัวเรือนและความเข้มแข็งเศรฐกิจชุมชน
ตัวชี้วดั กิจกรรม รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเมือ่ เทียบกับ 5 ปี ที่ผ่านมาเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม งานด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วดั กิจกรรม ปัญหาสาธารณสุขที่สาํ คัญในพื้นที่ลดลงไม่นอ้ ยกว่า
2. กระทรวงกลาโหม
2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละความสําเร็จของโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3.1 กรมพลศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการกีฬาและนันทนาการเพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดี
ตัวชี้วดั กิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการกีฬา
ตัวชี้วดั กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงานเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วดั กิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
0.4942
0.4942
0.4942
0.4942

เล่ม

2,000
5,195.6541

671.3598
671.3598
671.3598
654.3598
ร้อยละ

5
17.0000

ร้อยละ

20
22.8095
22.8095
22.8095
22.8095

ร้อยละ

90
61.3167
61.3167
61.3167
61.3167

คน/ครัง้
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

400,000
100
100
85
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4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
4.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร
เป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ช่วยเหลือประชาชน
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รบั การซ่อมแซมบ้านเรือน
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมปลอดภัย
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของประชากรเป้ าหมายที่ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาให้
สามารถดารงชีวติ ได้อย่างปกติตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ตัวชี้วดั กิจกรรม ระยะเวลาในการให้บริการเป็ นไปตามแผน
ตัวชี้วดั กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รบั
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5.1 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตําบล
5.2 กรมการข้าว
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนา
ความสามารถในการผลิตข้าว
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มกี ารนําความรูท้ ่ี
ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว
5.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ฝึ กอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนสมาชิกสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รบั การฝึ กอบรมการบริหารการเงิน
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของกลุม่ เป้ าหมายที่ได้รบั การฝึ กอบรมสามารถนําความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ได้

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
55.0272
55.0272
55.0272
55.0272

หลัง

2,500

ร้อยละ

85

เดือน
ร้อยละ

12
100
161.8158
17.6925
17.6925
17.6925

ราย
ราย

489
289
18.6433
18.6433
18.6433

ราย

4,750

ร้อยละ

80
18.9860
18.9860
18.9860

ราย

9,600

ร้อยละ

50
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
5.4 กรมประมง
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการประมง
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการประมง
5.5 กรมปศุสตั ว์
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารแพะตําบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสตั ว์
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเกษตรกรได้รบั การพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสตั ว์
5.6 กรมพัฒนาที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนพื้นที่นาร้างได้รบั การพัฒนาและฟื้ นฟู
5.7 กรมวิชาการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเกษตรกรที่ได้รบั การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
5.8 กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของเกษตรกรนําไปปฏิบตั ิและสามารถลดรายจ่าย/สร้างรายได้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเกษตรกรได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ และส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ นําความรูท้ ่ไี ด้รบั ไปปฏิบตั ิในการประกอบอาชีพของตน
และมีรายได้เพิม่ ขึ้น
6. กระทรวงคมนาคม
6.1 กรมทางหลวงชนบท
โครงการที่ 1 : โครงการทางหลวงชนบทเพือ่ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ก่อสร้างและอํานวยความปลอดภัยทางหลวงชนบทเพือ่ พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ระยะทางที่ดาํ เนินการก่อสร้าง
ตัวชี้วดั กิจกรรม ทางและสะพานได้รบั การปรับปรุง
ตัวชี้วดั กิจกรรม ก่อสร้าง ปรับปรุงทางและสะพานได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
22.7642
22.7642
22.7642

ราย

3,500
22.0726
22.0726
22.0726

ราย

1,000
19.5000
19.5000
19.5000

ไร่

15,000
24.1412
24.1412
24.1412

ราย

10,000
18.0160
18.0160
18.0160

ร้อยละ
ราย

70
7,670

416.8548
416.8548
416.8548
416.8548
กม.
แห่ง
ร้อยละ

72.462
14
100
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
7. กระทรวงพาณิชย์
7.1 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการและส่งเสริมการตลาด
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
8. กระทรวงมหาดไทย
8.1 กรมที่ดนิ
โครงการที่ 1 : โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงในพื
่
้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
่
้นที่ 3 จังหวัด
กิจกรรม เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงในพื
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนแปลงที่เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ประชาขน
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนที่ได้รบั การออกโฉนดที่ดนิ มีความพึงพอใจในการให้ความ
เสมอภาคและรูส้ กึ มันคงในการถื
่
อครองที่ดนิ
ตัวชี้วดั กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงานแล ้วเสร็จตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รบั
8.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รบั บริการจากภาครัฐที่ส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ
เพิม่ สูงขึ้น
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รบั การตอบสนอง ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของความต้องการรวม
กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รบั การบริการจากภาครัฐที่ส่งผลให้มคี ุณภาพชีวติ
เพิม่ สูงขึ้น
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนความต้องการประชาชนในพืนท้ ่ไี ด้รบั การตอบสนอง ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของความต้องการรวม
9. กระทรวงแรงงาน
9.1 กรมพัฒนาฝี มอื แรงงาน
โครงการที่ 1 : โครงการอบรมฝี มอื แรงงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ฝึ กอบรมฝี มอื แรงงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กทักษะด้านอาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั กิจกรรม แรงงานที่สาํ เร็จการฝึ กทักษะด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ไม่นอ้ ยกว่า

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
19.6950
19.6950
19.6950
19.6950

ครัง้

5
754.0265
54.7099
54.7099
54.7099

แปลง
ร้อยละ

15,000
80

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100
699.3166
699.3166
578.3800

ครัวเรือน

20,200

ร้อยละ

50
120.9366

ครัวเรือน

20,200

ร้อยละ

50
15.3550
15.3550
12.0400
12.0400

คน
ร้อยละ

800
40
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลีย่ มมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยัง่ ยืน
่ มังคั
่ ง่ ยัง่ ยืน
กิจกรรม สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลีย่ มมันคง
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กทักษะด้านอาชีพได้ไม่นอ้ ยกว่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั กิจกรรม แรงงานที่สาํ เร็จการฝึ กทักษะด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ไม่นอ้ ยกว่า
10. กระทรวงวัฒนธรรม
10.1 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
กิจกรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่ สนับสนุนการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกํากับติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่จดั ขึ้น
10.2 กรมการศาสนา
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
กิจกรรม สร้างความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุม่ เป้ าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในมิติทาง
ศาสนา และแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั กิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุม่ เป้ าหมาย ได้รบั ความรูห้ ลักธรรม
ทางศาสนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงานเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
10.3 กรมศิลปากร
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สนั ติสุข
กิจกรรม ส่งเสริม สร้างความรู ้ ความเข้าใจ ในด้าน การอนุรกั ษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในด้านการอนุรกั ษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จงั หวัดภาคใต้
10.4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สนั ติสุข
กิจกรรม จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวัฒนธรรมท้องถิน่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในสังพหุวฒั นธรรม

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
3.3150
3.3150

คน
ร้อยละ

780
40
111.9030
32.8972
32.8972
32.8972

ร้อยละ

80
3.4288
3.4288
3.4288

ร้อยละ

5

ร้อยละ

70

ร้อยละ
ร้อยละ

80
100
61.0270
61.0270
61.0270

กิจกรรม

11
2.8000
2.8000
2.8000

คน

15,000
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
10.5 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการที่ 1 : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสุข
กิจกรรม สานใจรักษ์งานศิลป์ ถน่ิ แดนใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ได้รบั การพัฒนา
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนกลุม่ เป้ าหมายมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการนํามิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน
ตัวชี้วดั กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงานเป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วดั กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
11. กระทรวงศึกษาธิการ
11.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรม โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษารายปี ให้กบั ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รียนโรงเรียนเอกชน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนา
กิจกรรม จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูผ้ ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของผูผ้ ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถนําความรู ้
ความเข้าใจไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่เข้าร่วม
11.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ศี ึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐ
เพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของนักเรียนที่มคี ะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ ขึ้น

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
11.7500
11.7500
11.7500

ผลงาน

60

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100
1,439.1529
291.8627
291.8627
127.4394

คน

9,119
121.0526

คน

121,464
43.3707

คน
ร้อยละ

39,298
80
684.9726
684.9726
684.9726

ร้อยละ

20

ร้อยละ

50
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11.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ผูผ้ ่านการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสัน้ สามารถนําความรู ้
ไปประกอบอาชีพและพัฒนางาน
ตัวชี้วดั กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. เพิม่ ขึ้น
11.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนนักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี
ได้รบั ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
11.5 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ
สังคมพหุวฒั นธรรม
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพือ่ สร้างชุมชนชายแดนใต้ตน้ แบบ
กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพ
11.6 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วดั กิจกรรม ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล ้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาํ หนด

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
173.7411
173.7411
173.7411

ร้อยละ

70

ร้อยละ

20
80.0196
80.0196
80.0196

คน

2,346
18.0000
7.3306
7.3306

คน

5,000
10.6694
10.6694

คน

2,600
54.2746
54.2746
54.2746

โครงการ

6

คน
ร้อยละ

3,500
80
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หน่วย : ล ้านบาท
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11.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
11.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนนักเรียนใน 4 อําเภอของจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมโครงการ
11.9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
กิจกรรม การเพิม่ ศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
11.10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการที่ 1 : โครงการด้านการพัฒนา
กิจกรรม พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
12. กระทรวงสาธารณสุข
12.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการที่ 1 : โครงการเพิม่ การเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
กิจกรรม พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวติ ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ใต้แบบบูรณาการ
ตัวชี้วดั กิจกรรม ความครอบคลุมของการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วดั กิจกรรม ความครอบคลุมของเด็ก 9 เดือน-3ปี ได้รบั การทาฟลูออไรด์วานิช
ไม่นอ้ ยกว่า
13. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
13.1 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมันคงของสถาบั
่
นพระพุทธศาสนาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมความมันคงของสถาบั
่
นพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ไี ด้รบั การ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายรูป

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
41.0498
41.0498
41.0498

โครงการ

1
1.1000
1.1000
1.1000

คน

100
12.4107
12.4107
12.4107

คน

850
81.7218
81.7218
81.7218

โครงการ

6
51.0054
51.0054
51.0054
51.0054

ร้อยละ
ร้อยละ

60
70
1,415.3325
254.4460
254.4460
254.4460

รูป

4,019

55

หน่วย : ล ้านบาท
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ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ไี ด้รบั การ
สนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยตั ิธรรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนพระธรรมทูตที่ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน
ใ
ใ
13.2 ศูนย์อาํ นวยการบริ
หารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
กิจกรรม การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รบั บริการภาครัฐที่ส่งผลให้คุณภาพชีวติ ดีข้นึ ไม่
น้อยกว่า
กิจกรรม การพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รบั บริการภาครัฐที่ส่งผลให้คุณภาพชีวติ ดีข้นึ ไม่
น้อยกว่า
กิจกรรม การพัฒนาศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รบั บริการภาครัฐที่ส่งผลให้คุณภาพชีวติ ดีข้นึ ไม่
น้อยกว่า
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 : ด้านการสร้างความเข้าใจ : มุ่งให้ทุกภาคส่วนทัง้ ในและนอก
พื้นที่ จชต. รวมทัง้ ในต่างประเทศสนับสนุ นแนวทางภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนของประชาชนทัง้ ในและนอกพื้นที่ท่สี นับสนุนแนวทาง/โครงการของภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ ได้รบั การดูแลจากภาครัฐได้อย่าง
ทัว่ ถึงมากขึ้น
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
1.1 กรมประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1.2 สํานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการ นโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการเพือ่ ไข
กิจกรรม พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนเหตุการณ์ความรุนแรงฯ ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน
รูป
1,740
รูป

งบประมาณ

258
1,160.8865
1,160.8865
744.5747

ราย

30,000
12.2022

ราย

30,000
404.1096

ราย

30,000
1,843.7043

1,148.9577
27.9334
27.9334
27.9334
ครัง้

4,845
91.8385
91.8385
91.8385

ร้อยละ

30
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
1.3 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ความรูแ้ ละทักษะที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน
1.4 กองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนไทยรวมทัง้ องค์กรทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
กิจกรรม งานสร้างความเข้าใจของประชาชนในและนอกพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนกิจกรรมที่สอ่ื สารสร้างการรับรูข้ องประชาชนทัง้ ในและนอก
พื้นที่เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
ตัวชี้วดั กิจกรรม ความสําเร็จการดําเนินงานแก้ไขปัญหาโดยสันติวธิ ตี ามแผนที่กาํ หนด
เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม งานช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ตัวชี้วดั กิจกรรม ครอบครัวและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบได้รบั ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
กิจกรรม งานพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ จชต.
ตัวชี้วดั กิจกรรม เจ้าหน้าที่รฐั ที่รบั ผิดชอบในพื้นที่ จชต. พร้อมปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยง
มิติความมันคงเพิ
่
ม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า
2. กระทรวงกลาโหม
2.1 กองทัพอากาศ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้
กิจกรรม มวลชนสัมพันธ์เพือ่ ความปลอดภัยรอบที่ตงั้ สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
3. กระทรวงการต่างประเทศ
3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ่ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนกิจกรรมที่ดาํ เนินการ
กิจกรรม จัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนนักศึกษาไทยในต่างประเทศที่ได้รบั การสนับสนุน

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
49.1400
49.1400
49.1400

คน

1,800
980.0458
980.0458
234.1195

ร้อยละ

30
39.4628

ร้อยละ

50
179.8253

ร้อยละ

100
526.6382

ร้อยละ

75
8.9502
8.9502
8.9502
8.9502

คน

1,119
31.1380
31.1380
31.1380
1.8000

กิจกรรม

3
26.3500

คน

7,750
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หน่วย : ล ้านบาท
เป้ าหมายและตัวชี้วดั - แนวทางการดําเนิ นงานและตัวชี้วดั
กระทรวง - หน่ วยงาน - โครงการ - กิจกรรมและตัวชี้วดั
กิจกรรม ส่งเสริมความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนกิจกรรมที่ดาํ เนินการ
่
ษย์
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
4.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร
เป้ าหมายในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ไี ด้รบั การช่วยเหลือเยียวยา
5. กระทรวงมหาดไทย
5.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วดั กิจกรรม จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ท่ไี ด้รบั การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น
6. ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การ
ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
6.1 ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี
กิจกรรม การเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ นนโยบาย
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนไทยทัง้ ในและนอกพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทาง/โครงการ
ของภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม การสร้างความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศรวมทัง้ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวธิ ี
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนไทยทัง้ ในและนอกพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทาง/โครงการ
ของภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนไทยทัง้ ในและนอกพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทาง/
โครงการของภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า
กิจกรรม การสร้างความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศรวมทัง้ แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
ตัวชี้วดั กิจกรรม ประชาชนไทยทัง้ ในและนอกพื้นที่เข้าร่วมสนับสนุนแนวทาง/
โครงการของภาครัฐ ไม่นอ้ ยกว่า

เป้ าหมาย
หน่ วยนับ
จํานวน

งบประมาณ
2.9880

กิจกรรม

5
145.4960
145.4960
145.4960
145.4960

คน

7,556
5.9092
5.9092
5.9092
5.9092

คน

1,814

503.2532
503.2532
503.2532
48.1532
ราย

30,000
455.1000

ราย

30,000

ราย

30,000
475.1000

ราย

30,000
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมายที่ 1 : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อําเภอของสงขลา
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนเหตุการณ์รุนแรงฯลดลงไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ยอ้ นหลัง
แนวทางการดําเนิ นงานที่ 1 : ด้านความมัน่ คง : มุ่งเตรียมความพร้อมและดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก
ตัวชี้วดั ที่ 1 : เหตุรุนแรงในพื้นที่ 8 เมืองหลักลดลง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
โครงการ : โครงการบริหารจัดการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและเครือข่ายต่างๆ
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 669 หน่วย)
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าครุภณั ฑ์
2) ค่าใช้จ่ายการดําเนินการด้านการข่าว
3) โครงการพาคนกลับบ้าน
4) การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม
5) การดําเนินงานในหมู่บา้ นเสริมสร้างความมันคง
่
6) การติดตัง้ ระบบป้ องกันความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ
7) การรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 8 เมืองหลัก
8) ค่าเช่าการเข้าถึงเครือข่ายของระบบวิเคราะห์ และประมวลผลสัญญาณ
โปรโตคอลการสือ่ สาร (SKYLOCK)
9) การปฏิบตั งิ านของหน่วยปฏิบตั งิ านพิเศษ ร่วม ตํารวจ ทหารพราน พลเรือน
10) การติดตามกดดันเป้ าหมายสําคัญ
11) การบูรณาการสามฝ่ าย ด้านการบังคับใช้กฏหมาย

2,322,786,000
58,799,000
58,799,000
58,799,000
58,799,000
58,799,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,263,987,000
663,041,400
406,312,400
10,000,000
473,654,200
26,657,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

122,145,400 บาท
610,604,600
10,176,300
111,938,500
122,145,400
122,145,400
244,199,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
61,208,500 บาท
75,000,000
22,276,500
7,633,900
770,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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12) การปฏิบตั กิ ารข่าวสาร ปจว./ ปชส.และการประชาสัมพันธ์สนับสนุน
การแก้ไขปัญหา จชต.
13) การดํารงและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
14) การซ่อมแซมบํารุงยุทโธปกรณ์พเิ ศษ
15) โครงการเสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทสปช.)
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั กิ ารตามแผนป้ องกันประเทศ
กองทัพบก
โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกําลังกองทัพ
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์
1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั กิ ารตามแผนป้ องกันประเทศและรักษาความมันคงภายใน
่
กองทัพเรือ
โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกําลังกองทัพ
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์
1.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั กิ ารตามแผนป้ องกันประเทศและรักษาความมันคงภายใน
่
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งข่าว

68,120,800
61,388,200
200,000,000
65,777,800

บาท
บาท
บาท
บาท

45,505,700 บาท
45,505,700 บาท
45,505,700 บาท
724,609,000
724,609,000
537,628,000
537,628,000
537,628,000
186,981,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

716,828,100
716,828,100
207,669,100
207,669,100
207,669,100
509,159,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

841,256,900
113,239,900
113,239,900
1,445,000
48,155,000
6,492,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60

(4) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารอําเภอ
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุสนามและการฝึ ก
(7) วัสดุประจํากองร้อยบังคับการและบริการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 260 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์อาวุธ
(1) ครุภณั ฑ์อาวุธทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,010 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล้านบาท รวม 106 รายการ (รวม 106 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และป้ องกันตนเองของประชาชนในหมู่บา้ นจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้ นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ประจําป้ อมยามสําหรับชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บา้ นในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

37,000,000
4,010,400
3,600,000
12,537,500
237,995,000
237,995,000
212,555,000
106,125,000
6,565,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,400,000 บาท
10,400,000 บาท
96,030,000 บาท
96,030,000 บาท
25,440,000 บาท
25,440,000 บาท
25,440,000 บาท
490,022,000 บาท
490,022,000 บาท
472,560,000 บาท
4,162,000 บาท
300,000 บาท
13,000,000 บาท
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กระทรวงยุตธิ รรม
สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพื่อการสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) โครงการศูนย์นิตธิ รรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กระทรวงยุตธิ รรมในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการส่งเสริมการอํานวยความยุตธิ รรมในชุมชนโดยศูนย์ยุตธิ รรมชุมชน
3) โครงการพัฒนาระบบและเพิม่ ศักยภาพการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทครอบครัว
และมรดกตามบทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลามในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กรมคุมประพฤติ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพื่อการสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนใต้
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพื่อการสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่

26,710,000
4,875,300
4,875,300
4,875,300
21,834,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,683,200 บาท
13,731,500 บาท
2,420,000 บาท

6,328,400 บาท
6,328,400 บาท
6,328,400 บาท

6,250,000 บาท
6,250,000 บาท

่
อ่ บูรณาการ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานความมันคงเพื
งานด้านการคุม้ ครองพยานคดีความมันคงในพื
่
้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

800,000 บาท

2) โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้

2,500,000 บาท

3) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
กรมบังคับคดี
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพื่อการสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

2,950,000 บาท

949,800
949,800
949,800
949,800

บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพื่อการสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้
“หลักสูตรกระบวนการยุตธิ รรม สิทธิเด็กและการสืบสานวัฒนธรรมอิสลาม"
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง
แก่เยาวชนพินิจต้นแบบตามวิถจี งั หวัดชายแดนภาคใต้
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก
ในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพื่อการสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการการดําเนินงานด้านการข่าวศูนย์ขอ้ มูลความมันคงและอาชญากรรม
่
ภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันนิ ตวิ ทิ ยาศาสตร์
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุตธิ รรมเพื่อการสร้าง
ความเป็ นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
เพือ่ การขยายงานการข่าวคดีอาชญากรรม และการให้บริการนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,379,100 บาท
3,379,100 บาท

694,700 บาท
1,113,800 บาท
1,570,600 บาท

2,936,000 บาท
2,936,000 บาท
2,936,000 บาท

9,496,200 บาท
9,496,200 บาท

9,496,200 บาท
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ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดําเนิ นคดี
ความมัน่ คงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
1.1.1.1 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 53 หน่วย)
(2) โครงการเพิม่ ศักยภาพด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทม่ี มี าตรฐานเพือ่ แก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศนต.จชต. ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 โครงการ
1.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของข้าราชการตํารวจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 66 รายการ (รวม 66 หน่วย)
ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการสร้างพื้นที่ท่มี ีความปลอดภัยทัง้ ในเขตเมือง ชุมชน
และหมู่บา้ นเป้ าหมาย
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความเป็ นธรรมให้กบั ประชาชน

120,358,100
120,358,100
120,358,100
110,508,200
110,508,200
4,005,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

106,502,400
9,849,900
9,849,900
9,849,900

บาท
บาท
บาท
บาท

17,218,000
17,218,000
17,218,000
17,218,000
17,218,000
17,218,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

39,802,400 บาท
39,802,400 บาท
39,802,400 บาท
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หน่ วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ
โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

494,200 บาท
494,200 บาท
494,200 บาท

แนวทางการดําเนิ นงานที่ 2 : ด้านการพัฒนา : มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่พ่งึ พาตนเองได้ดว้ ยหลักประชารัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : ประชาชนในพื้นที่ได้รบั บริการจากภาครัฐที่สง่ ผลให้มีคณ
ุ ภาพชีวติ เพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วดั ที่ 2 : จํานวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รบั การตอบสนอง ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ของความต้องการรวม
สํานักนายกรัฐมนตรี
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
โครงการ : โครงการพัฒนาประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ให้พ่งึ พาตนเองได้ดว้ ยหลักประชารัฐ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2) การบริการด้านสุขภาพอนามัย
3) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาเป้ าหมาย

671,359,800
671,359,800
626,033,400
17,000,000
28,326,400

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ จังหวัดชายแดนภาคใต้

22,809,499 บาท
22,809,500 บาท
22,809,500 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
โครงการ : โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกําลังกายเพือ่ สันติสุข

61,316,700 บาท
61,316,700 บาท
61,316,700 บาท
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้ าหมาย
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(4) วัสดุก่อสร้าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นทีเ่ ฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมการข้าว
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร
(6) วัสดุการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โครงการ : โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่

55,027,200
55,027,200
55,027,200
1,250,000
1,988,000
1,789,200
50,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,692,500 บาท
17,692,500 บาท
17,692,500 บาท
18,643,300
18,643,300
18,643,300
250,000
1,572,000
911,300
580,000
100,000
15,230,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,986,000
18,986,000
18,986,000
333,400
3,960,000
14,132,000
560,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมประมง
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุก่อสร้าง
(9) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(10) วัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์
(12) วัสดุการเกษตร
กรมปศุสตั ว์
โครงการ : โครงการธนาคารแพะตําบลสันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุเวชภัณฑ์
(7) วัสดุการเกษตร
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตําบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

22,764,200
22,764,200
22,764,200
2,230,700
400,000
100,000
1,433,000
2,032,000
158,100
1,300,000
130,000
30,000
50,400
48,500
14,851,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

22,072,600
1,852,600
1,852,600
540,500
80,900
390,000
67,000
224,200
250,000
300,000
20,220,000
20,220,000
20,220,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 15,000 หน่วย)
กรมวิชาการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุสาํ นักงาน
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(6) วัสดุก่อสร้าง
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์
(9) วัสดุการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(3) วัสดุการเกษตร

19,500,000
19,500,000
19,500,000
19,500,000
19,500,000
19,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

24,141,200
24,141,200
24,141,200
298,100
4,101,800
8,702,000
906,100
806,400
162,800
1,340,500
219,800
7,603,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,016,000
18,016,000
18,016,000
2,450,000
3,956,000
11,610,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
โครงการ : โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

416,854,800
416,854,800
416,854,800
416,854,800
299,567,800
3,556,000

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) ถนนสาย นธ.2044 แยก ทล.42 - บ.เกาะสะท้อน (ตอนที่ 1)
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 3.3 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(3) ถนนสายแยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอนที่ 2) อ.เมือง
จ.นราธิวาส 1 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(4) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.โคกศิลา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 4.475 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(5) ถนนสาย นธ.2042 แยก ทล.42 - บ.มูโนะ (ฝัง่ ซ้าย) อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 4 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(6) ถนนสาย บ.วังไทร - ในหลง (ตอนที่ 5) อ.ธารโต จ.ยะลา 3 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,538,200 บาท
16,925,000 บาท
3,386,800 บาท
13,538,200 บาท
16,926,400 บาท
21,160,000 บาท
4,233,600 บาท
16,926,400 บาท
16,932,400 บาท
21,166,000 บาท
4,233,600 บาท
16,932,400 บาท
16,926,400 บาท
21,160,000 บาท
4,233,600 บาท
16,926,400 บาท
16,299,600 บาท
20,445,000 บาท
4,145,400 บาท
16,299,600 บาท
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(7) ถนนสาย บ.บาลายเซาะ - บ.ไม้พอก อ.จะนะ จ.สงขลา 3.675 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(8) ถนนสายแยก ทช.สข.2006 - บ.สวนปาล์ม อ.เทพา จ.สงขลา 3.37 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(9) ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มูโนะ (ฝัง่ ขวา) อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส 4 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(10) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ต้นยอ อ.เทพา จ.สงขลา 4.8 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(11) ถนนสาย บ.หว้าหลัง - บ.คูนายสังข์ อ.จะนะ จ.สงขลา 4 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(12) ถนนสาย บ.บาโงยตือระ - บ.ตันหยงอุมา ม.1 อ.รามัน จ.ยะลา 3 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(13) ถนนสายแยก ทล.4271 - บ.ไอร์จูโจ๊ะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1.5 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
(14) ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิ เหล็งใต้ อ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส 2.5 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

13,072,000 บาท
16,600,000 บาท
3,528,000 บาท
13,072,000 บาท
11,981,200 บาท
14,980,000 บาท
2,998,800 บาท
11,981,200 บาท
16,932,400 บาท
21,166,000 บาท
4,233,600 บาท
16,932,400 บาท
17,495,400 บาท
21,870,000 บาท
4,374,600 บาท
17,495,400 บาท
14,102,000 บาท
17,630,000 บาท
3,528,000 บาท
14,102,000 บาท
17,183,000 บาท
21,480,000 บาท
4,297,000 บาท
17,183,000 บาท
12,694,800 บาท
15,870,000 บาท
3,175,200 บาท
12,694,800 บาท
3,500,000 บาท
17,500,000 บาท
3,500,000 บาท
14,000,000 บาท
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(15) สะพานข้ามคลองธรรมชาติ บ.ไอร์บาลอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 65 ม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(16) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 0.65 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(17) ถนนสาย บ.จือแรนิบง - บ.แนบุ (ตอนที่ 2) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 5.1 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(18) ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ (ตอนที่ 2) อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี 3.5 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(19) ถนนสาย บ.ตือระมูเดะ - บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปิ นงั จ.ยะลา 3 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(20) ถนนสาย บ.ทุเรียนสามต้น - บ.บียอนอก อ.บันนังสตา จ.ยะลา 3 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(21) ถนนสาย บ.บูเก๊ะซายี ม.7 อ.ธารโต จ.ยะลา 3 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(22) ถนนสายแยก ทล.408 - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ จ.สงขลา 3.8 กม.
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(23) ถนนสาย ยล.3037 แยก ทล.410 - บ.จันทรัตน์ อ.เบตง จ.ยะลา
0.857 กม.

4,200,000 บาท
21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
16,800,000 บาท
3,500,000 บาท
17,500,000 บาท
3,500,000 บาท
14,000,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,364,000 บาท
21,820,000 บาท
4,364,000 บาท
17,456,000 บาท
4,400,000 บาท
22,000,000 บาท
4,400,000 บาท
17,600,000 บาท
5,000,000 บาท
25,000,000 บาท
5,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,754,000 บาท
23,770,000 บาท
4,754,000 บาท
19,016,000 บาท
32,390,000 บาท
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(24) ถนนสายแยก ทล.42 - บ.เกาะสะท้อน (ตอนที่ 2) อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
2.7 กม.

15,000,000 บาท

(25) ถนนสายแยก ทล.409 - นํา้ ตกทรายขาว (ตอนที่ 3) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
0.67 กม.

10,000,000 บาท

(26) ถนนสายแยก ทล.43 - บ.ตลิง่ ชัน อ.จะนะ จ.สงขลา 2.5 กม.
1.1.1.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน
(1) ค่าควบคุมงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

14,820,000 บาท
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
6,087,000 บาท
6,087,000 บาท
109,700,000 บาท
51,100,000 บาท

(2) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2026 แยก ทล.42 บ.เจาะกะพ้อ อ.สายบุร,ี กะพ้อ จ.ปัตตานี 3 แห่ง

15,600,000 บาท

(3) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย ปน.2065 แยก ทล.42 บ.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 3 แห่ง

18,000,000 บาท

(4) งานอํานวยความปลอดภัย ถนนสาย สข.2004 แยก ทล.43 เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา, จะนะ จ.สงขลา 1 แห่ง

25,000,000 บาท

กระทรวงพาณิ ชย์
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

19,695,000 บาท
19,695,000 บาท
19,695,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
โครงการ : โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมัน่ คงในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

54,709,900
54,709,900
54,709,900
310,500
18,198,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(3) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ
(5) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(6) ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ (ค่าใช้จ่ายของทีท่ าํ การศูนย์ฯ /ค่าแจกโฉนด)
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์
(10) วัสดุสาํ รวจ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการ : โครงการพัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 56 รายการ (รวม 56 หน่วย)
(2) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมุนี - จาบัง หมู่ท่ี 3
ตําบลจะแหน อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 6.00 เมตร
ความยาว 4.400 กิโลเมตร 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายออกควน - ออกนา บ้านคลองยอ
หมู่ท่ี 1 ตําบลวังใหญ่ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร 1 แห่ง

720,000
31,806,900
432,000
378,000
400,500
1,164,000
700,000
599,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

699,316,600
699,316,600
699,316,600
699,316,600
517,824,200
277,032,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,425,700 บาท
20,709,400
4,141,900
12,425,700
4,141,800

บาท
บาท
บาท
บาท

10,850,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสวนควนหมาก - ควนหินเภา
หมู่ท่ี 3 บ้านควนหมาก - หมู่ท่ี 8 บ้านควนหินเภา ตําบลวังใหญ่
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 4.450 กิโลเมตร 1 แห่ง

15,575,000 บาท

(5) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกจง หมู่ท่ี 3 - บ้านไร่
หมูท่ ่ี 4 ตําบลทับช้าง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,550,000 บาท
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(6) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยหลังโรงงาน บ้านทุง่ ใหญ่
หมู่ท่ี 5 ตําบลบ้านนา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,760,000 บาท

(7) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านคูนายสังข์ - หว้าหลัง
หมู่ท่ี 6 ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 4.00 เมตร
ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร 1 แห่ง

13,860,000 บาท

(8) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านไอสะเตียร์ หมู่ท่ี 8
ตําบลบูกติ อําเภอเจาะไอร้อง - สีแ่ ยกบ้านเจาะวา หมู่ท่ี 6 ตําบลสุไหงปาดี
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร 1 แห่ง

10,080,000 บาท

(9) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านไอปาโจ หมู่ท่ี 1
ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร 1 แห่ง

10,260,000 บาท

(10) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสากอ – กาวะ หมู่ท่ี 8
ตําบลสากอ อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร 1 แห่ง

12,600,000 บาท

(11) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายไอร์บอื แต - หมอโอ หมู่ท่ี 4
ตําบลช้างเผือก อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,880,000 บาท

(12) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองวัว หมู่ท่ี 5 ตําบลแค
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 4.00 เมตร
ระยะทาง 5.980 กิโลเมตร 1 แห่ง

16,744,000 บาท

(13) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังทีท่ าํ การองค์การบริหาร
ส่วนตําบลประกอบ - บ่อนํา้ ร้อน หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 2 ตําบลประกอบ
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร 1 แห่ง

10,150,000 บาท

(14) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง หมู่ท่ี 1 - บ้านลําไต
หมูท่ ่ี 8 ตําบลคูหา อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,200,000 บาท

(15) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายปลักเสือตรํา - ปลักไอ้สนั
(ไปเขาจันทร์) หมู่ท่ี 3 ตําบลตลิง่ ชัน อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ความกวา้ ง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.395 กิโลเมตร 1 แห่ง

14,666,300 บาท

(16) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองกวาง - คลองสะท้อน
หมู่ท่ี 6 ตําบลคลองกวาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ความกวา้ ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,256,000 บาท
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(17) โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายริมพรุ - ลานหอยเสียบ หมู่ท่ี 6
ตําบลสะกอม อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกวา้ ง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3.410 กิโลเมตร 1 แห่ง

11,935,000 บาท

(18) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองไอร์แจะห์
บ้านสะแนะ - ฟาร์มตัวอย่าง ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ความกวา้ ง 7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(19) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามแม่นาํ้ สายบุรี บ้านปาโจ
หมู่ท่ี 1 ตําบลภูเขาทอง อําเภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส
ความกวา้ ง 7.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(20) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองอโล บ้านยาโต๊ะ หมู่ท่ี 6
ตําบลบาเระเหนือ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ความกวา้ ง 7.00 เมตร
ความยาว 60.00 เมตร 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(21) โครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน ข้ามคลองไอร์ปากอ - บูเก๊ะตามง
หมู่ท่ี 3 ตําบลเชิงคีรี อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ความกวา้ ง 7.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)
(2) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านรอตันบาตู (ระยะที่ 2) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(3) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านโคกปาฆาบือซา (ระยะที่ 2) ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

12,000,000 บาท
181,492,400 บาท
30,100,000 บาท

10,559,800 บาท
16,483,500
3,296,700
10,559,800
2,627,000

บาท
บาท
บาท
บาท

9,789,200 บาท
14,256,000
2,851,200
9,789,200
1,615,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก
(ระยะที่ 2) ตําบลโต๊ะเด็ง อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านปาลูกากาบัส (ระยะที่ 2) ตําบลเอราวัณ อําเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(6) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ 2) ตําบลสุไหงปาดี อําเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(7) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่ าไผ่
(ระยะที่ 2) ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(8) โครงการปรับภูมทิ ศั น์ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส
บริเวณสวนนราเปี่ ยมสุข (ระยะที่ 2) ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

9,890,100 บาท
16,483,500
3,296,700
9,890,100
3,296,700

บาท
บาท
บาท
บาท

9,890,100 บาท
16,483,500
3,296,700
9,890,100
3,296,700

บาท
บาท
บาท
บาท

9,418,200 บาท
14,701,500
14,701,500
2,940,300
9,418,200
2,343,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
9,789,200 บาท

14,256,000
2,851,200
9,789,200
1,615,600

บาท
บาท
บาท
บาท

15,346,800 บาท
25,578,000
5,115,600
15,346,800
5,115,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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(9) โครงการก่อสร้างถังเก็บนํา้ ใสสําหรับโรงผลิตนํา้ ประปา ตําบลรูสะมิแล
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

15,069,000 บาท
29,988,000
5,997,600
15,069,000
8,921,400

บาท
บาท
บาท
บาท

(10) โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพือ่ การกีฬาและนันทนาการ ระยะที่ 3
บ้านใหม่ หมู่ท่ี 3 ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา้ เพือ่ แก้ไขปัญหานํา้ ท่วม
บริเวณถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(12) โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเพือ่ การกีฬาและนันทนาการตามผังเมือง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

10,000,000 บาท

7,640,000 บาท
38,200,000 บาท
7,640,000 บาท
30,560,000 บาท
4,000,000 บาท
20,000,000 บาท
4,000,000 บาท
16,000,000 บาท

(13) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านรอตันบาตู (ระยะที่ 3) ตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(14) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านปาฆาบือซา (ระยะที่ 3) ตําบลกะลุวอ
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(15) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านโคกไร่ใหญ่ (ระยะที่ 3) ตําบลสุไหงปาดี
อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(16) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 บ้านสะแนะ (ระยะที่ 2) ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

10,000,000 บาท
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กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โครงการ : โครงการอบรมฝี มือแรงงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมฝี มอื แรงงานในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการสร้างแรงงานสูเ่ มืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมัน่ คง มัง่ คัง่ ยังยื
่ น
1. งบรายจ่ายอืน่
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบสามเหลีย่ มมันคง

12,040,000
12,040,000
12,040,000
3,315,000
3,315,000
3,315,000

กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสขุ
1. งบรายจ่ายอืน่

32,897,200 บาท
32,897,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิน่ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมชายแดนใต้ปลายด้าม สือ่ ประสานประชาคม
อาเซียน
กรมการศาสนา
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสขุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
กรมศิลปากร
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สนั ติสขุ
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) จัดสร้างพิพธิ ภัณฑ์อาคารศูนย์การเรียนรู ้ อัล-กุรอาน ตําบลละหาร
อําเภอยีง่ อ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

27,890,000 บาท
2,307,200 บาท
2,700,000 บาท
3,428,800 บาท
3,428,800 บาท
3,428,800 บาท
3,428,800 บาท
61,027,000
58,170,000
58,170,000
58,170,000
28,700,000
28,700,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

29,470,000 บาท

29,470,000 บาท
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2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรกั ษ์คมั ภีรอ์ ลั -กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรูเ้ มืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

2,857,000 บาท
1,000,000 บาท
1,330,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดก
ทางวัฒนธรรมในเขตพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สนั ติสขุ
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ปญั หา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,800,000 บาท

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการ : โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สนั ติสขุ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิน่ แดนใต้

11,750,000 บาท
11,750,000 บาท
11,750,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่

291,862,700 บาท
180,924,700 บาท
180,924,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่องทายาทผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
จากความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

85,992,000 บาท

2) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้มคี ุณภาพ
3) เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมภาษาเพือ่ การเรียนรูแ้ ละสือ่ สาร

527,000 บาท
2,800,000 บาท
2,800,000 บาท
2,800,000 บาท

5,698,300 บาท
89,234,400
110,938,000
3,300,000
15,321,600
11,300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน
จังหวัดชายแดนใต้
5) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
6) ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้
7) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน
8) โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,811,100
2,250,000
5,388,000
15,540,600
11,426,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

9) โครงการส่งเสริมการฝึ กอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
ในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,302,800 บาท

10) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียน ในสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

5,758,200 บาท

11) โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีู นประจํามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559
ฮิจเราะฮฺศกั ราช 1437
12) โครงการงานมหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
13) โครงการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
14) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรูใ้ ห้กบั เยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงการ : โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูผูส้ อนศาสนาอิสลาม
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(5) ค่ารับรองและพิธกี าร
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(7) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบตั งิ าน
(8) วัสดุสาํ นักงาน
(9) วัสดุการศึกษา
(10) ค่าวัสดุ โครงการจัดตัง้ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าโทรศัพท์

1,706,000 บาท
812,300 บาท
25,490,300 บาท
4,531,100 บาท

684,972,601
428,470,100
428,352,100
290,000
9,402,000
48,000
119,758,800
2,215,000
145,800
248,640,000
931,500
46,489,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

432,000 บาท
118,000 บาท
118,000 บาท
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบของโรงเรียนศึกษาพิเศษ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตําบลบุดี
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนภูมทิ ายาท
2) เงินอุดหนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบั การศึกษาสูงขึ้น
3) เงินอุดหนุนเพือ่ สร้างโอกาสให้นกั เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(โรงเรียนอุปถัมภ์)
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ กั และค่าพาหนะ
(4) วัสดุการศึกษา
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 103 รายการ (รวม 206 หน่วย)

104,392,500
104,392,500
104,392,500
104,392,500

บาท
บาท
บาท
บาท

104,392,500 บาท
449,000,000
2,694,000
163,777,400
104,392,500
178,136,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
150,000,000
150,000,000
116,000,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,000,000 บาท
2,110,000 บาท
2,110,000 บาท
173,741,100
83,190,000
83,190,000
7,005,000
11,491,200
29,615,000
35,078,800
55,156,600
55,156,600
8,512,300
8,512,300
8,512,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) อาคารเรียนและปฏิบตั กิ าร พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 1,920 ตารางเมตร
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอสุคริ นิ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง
(2) อาคารศูนย์วทิ ยบริการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 1,088 ตารางเมตร
(2 ชัน้ ) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอสุไหงปาดี
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ตําบลปาเสมัส อําเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง
(3) อาคารศูนย์วทิ ยบริการพร้อมครุภณั ฑ์ พื้นทีไ่ ม่ตาํ ่ กว่า 1,088 ตารางเมตร
(2 ชัน้ ) ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอปะนาเระ
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ตําบลปะเสยะวออําเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี 1 หลัง
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมคี วามสามารถในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในประเทศ
2) เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนใต้
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

46,644,300 บาท
46,644,300 บาท

21,620,700 บาท

12,511,800 บาท

12,511,800
29,874,500
29,874,500
29,874,500
5,520,000
5,520,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

86,139,600 บาท
86,139,600 บาท
86,139,600 บาท
75,555,000 บาท
10,584,600 บาท

7,330,599 บาท
7,330,600 บาท
7,330,600 บาท
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โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ตน้ แบบ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเยาวชนเพือ่ เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตัง้ และพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศ
เพือ่ รองรับการพัฒนากําลังคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าํ ทางศาสนาอิสลาม
6) ค่า่ ใช้จ่ายโครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาอิสลาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษ Sciecne Mathematics
Program (SMP) ในโรงเรียนเป้ าหมายพื้นทีจ่ งั หวัดยะลา
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

10,669,400 บาท
10,669,400 บาท
10,669,400 บาท

54,274,600 บาท
54,274,600 บาท
3,922,000 บาท
2,974,000 บาท
3,394,000 บาท
38,214,400 บาท
2,219,200 บาท
3,551,000 บาท
41,049,800 บาท
14,963,900 บาท
14,963,900 บาท
14,963,900
26,085,900
1,900,000
1,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท

24,185,900 บาท
1,100,000 บาท
1,100,000 บาท
1,100,000 บาท
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนการเพิม่ ศักยภาพบุคลากรจากพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ : โครงการด้านการพัฒนา
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 21 หน่วย)

12,410,700
12,410,700
12,410,700
12,410,700

บาท
บาท
บาท
บาท

81,721,800
81,721,800
81,721,800
10,392,700
10,392,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

6,310,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นกั เรียน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,550,000 บาท

4) เงินอุดหนุนโครงการการจัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics
Program (SMP) ในโรงเรียนเป้ าหมายพื้นทีจ่ งั หวัดปัตตานี

27,607,300 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
นําร่องเพือ่ รองรับครัวไทย สู่ครัวโลกมุสลิม

2,848,000 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ
เพือ่ อิสลามศึกษา

3,373,800 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพือ่ เข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ : โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม

29,640,000 บาท

51,005,400
32,993,400
32,905,400
776,000
7,341,300
7,341,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(4) วัสดุเวชภัณฑ์
(5) วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนพัฒนาระบบสุขภาพแก่ชมุ ชนตามแนวคิดและหลักการทางศาสนา
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว

23,159,100
651,600
977,400
15,600,000
15,600,000
2,500,000
2,500,000

ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โครงการ : โครงการส่งเสริมความมัน่ คงของสถาบันพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่

254,446,000 บาท
254,446,000 บาท
199,724,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมันคงของสถาบั
นพระพุทธศาสนาในจังหวัด
่
ชายแดนภาคใต้
2) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็ นสุขในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 140 รายการ (รวม 140 หน่วย)
ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1. งบเงินอุดหนุ น
1.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

72,154,000 บาท
120,570,000 บาท
7,000,000
54,722,000
54,722,000
54,722,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,160,886,500
328,800,600
15,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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1.2 เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
1) ค่าทีด่ นิ /สิง่ ก่อสร้าง
(1) ปรับปรุงแหล่งเรียนรูต้ ะโละมาเนาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
งบประมาณทัง้ สิ้น
ปี 2557 - 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
2) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. งบรายจ่ายอืน่
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนระดับหมู่บา้ น (พนม.)
2) โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
3) โครงการพัฒนาสังคมผูด้ อ้ ยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก

313,800,600 บาท
- บาท
- บาท
150,500,000
63,999,600
86,500,400

บาท
บาท
บาท
บาท
313,800,600
832,085,900
255,749,200
5,269,000
22,600,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4) โครงการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับตําบล
(ตําบลสันติธรรม)

263,410,000 บาท

5) โครงการส่งเสริมคนดีมคี ุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบ
พิธฮี จั ญ์ ปฏิบตั ธิ รรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน
6) โครงการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้าและการลงทุน

48,000,000 บาท
7,202,200 บาท
58,000,000 บาท

8) โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ และตามรอย
พระยุคลบาท
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ
10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี
11) โครงการส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล

21,744,000
35,000,000
28,905,100
13,500,000

่ มังคั
่ ง่
12) โครงการบริหารจัดการขับเคลือ่ นเมืองต้นแบบสามเหลีย่ ม มันคง
ยังยื
่ น
13) โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่
14) โครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บา้ น/ชุมชนเข้มแข็ง มันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น

14,424,000 บาท
4,650,700 บาท
37,463,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

15) โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเทีย่ วสามเหลีย่ มเศรษฐกิจ มันคง
่ มังคั
่ ง่
ยังยื
่ น

9,128,700 บาท

16) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุม่ ชาติพนั ธุม์ านิ (โอรัง อัสลี)
จังหวัดชายแดนภาคใต้
17) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,040,000 บาท
5,000,000 บาท
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แนวทางการดําเนิ นงานที่ 3 :ด้านการสร้างความเข้าใจ : มุ่งให้ทกุ ภาคส่วนพื้นที่ทง้ั ในและนอกพื้นที่ จชต.
รวมทัง้ ในต่างประเทศสนับสนุ นแนวทางภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 1 : จํานวนของประชาชนทัง้ ในและนอกพื้นที่ท่สี นับสนุ นแนวทาง/โครงการของภาครัฐ
ตัวชี้วดั ที่ 2 : ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ ได้รบั การดูแลจากภาครัฐได้อย่างทัวถึ
่ งมากขึ้น
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์
โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรทีม่ คี วามรูภ้ าษามลายูถน่ิ
สํานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
โครงการ : โครงการนโยบาย แนวทาง มาตรการ การประสาน และบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายการขับเคลือ่ นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) การสร้างความเข้าใจ การดําเนินนโยบายของรัฐเรื่องสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ
4) การศึกษาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้

27,933,400
27,933,400
25,323,400
2,610,000

บาท
บาท
บาท
บาท

91,838,500 บาท
91,838,500 บาท
10,505,400 บาท
8,907,400 บาท
5,757,400 บาท
15,797,000 บาท

5) การขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นทีส่ าํ นักงาน
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.)

23,435,500 บาท

6) เงินค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านตามโครงสร้างสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพือ่ สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สล.คพส.) สํานักงานคณะกรรมการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.)

20,763,200 บาท

7) ค่าใช้จ่ายสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการพูดคุยเพือ่ สันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คพส.)
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6,672,600 บาท

49,140,000 บาท
49,140,000 บาท
49,140,000 บาท
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กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนไทยรวมทัง้ องค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ
1. งบรายจ่ายอืน่
1) การช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน จชต.
2) การเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ นนโยบาย
3) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
4) แผนงานติดตาม และประเมินผล
5) การพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุม่ เป้ าหมาย
6) การสร้างความเข้าใจทัง้ ในและนอกพื้นที่ จชต.
7) การขับเคลือ่ นกําปงตักวาลงสู่ชมุ ชน
8) การขับเคลือ่ นค่ายอาสาเพือ่ การเรียนรูส้ งั คมพหุวฒั นธรรม

980,045,800
980,045,800
179,825,300
516,638,200
39,462,800
10,000,000
35,831,900
156,287,600
30,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ประชาชนในพื้น
ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

8,950,200 บาท
8,950,200 บาท
8,950,200 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ

31,138,000 บาท
31,138,000 บาท
26,350,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,988,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู ้
เพือ่ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรม

1,800,000 บาท
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้ าหมาย
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัวไป
่
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
โครงการ : โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดี
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ

145,496,000
2,000,000
2,000,000
200,000
800,000
1,000,000
143,496,000
143,496,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

143,496,000 บาท

5,909,200
5,909,200
5,909,200
5,909,200

บาท
บาท
บาท
บาท

503,253,200 บาท
503,253,200 บาท
280,000,000 บาท
20,044,000 บาท

3) โครงการการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติทด่ี ี
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

37,000,000 บาท

4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย
ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
5) โครงการขับเคลือ่ นนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
6) โครงการบริหารจัดการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารจังหวัดชายแดนภาคใต้
7) โครงการสนับสนุนกลุม่ ผูร้ ่วมสร้างสันติสุขในระดับอําเภอ

15,000,000
18,800,000
29,738,300
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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8) โครงการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้

14,256,000 บาท

9) โครงการฝึ กอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีร่ ฐั และบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10) โครงการค่ายกีฬาเสริมสร้างความเข้าใจจังหวัดชายแดนภาคใต้

18,414,900 บาท
10,000,000 บาท

11) โครงการขับเคลือ่ นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

