
เป้าหมาย : 1 ประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของ จ.สงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้าน มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เทียบเท่ารกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน  1 โครงการ งบประมาณ 1052.9022 ล้านบาท  ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์จากโครงการ ประชาชนในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย จ านวน 290 ต าบล

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กอ.รมน แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่

กิจกรรมที ่1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สบป.กอ.รมน./

สนผ.ฯ

1) การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ ในการ รปภ.ชีวิตและทรัพย์สิน ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 559.7720

สบป.กอ.รมน./

สขว.ฯ

2) การจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านความมัน่คงในพ้ืนที ่จชต. ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 12.0000

สบป.กอ.รมน./

สขว.ฯ

3) การติดตัง้ระบบป้องกันความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที ่2 ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 122.1540

กอ.รมน.ภาค 4 

สน.

4) การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม 1,052.9022

4.1 การระวังป้องกันตามแผนรักษาความปลอดภัยในเขตต าบล (290 ต าบล) 373.6542

4.1.1 การรวบรวมข่าวสาร ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 339.7289

4.1.1.1 งานข่าวกรองของหน่วยปฏิบัติงานทางยทุธวธิใีนพืน้ที่ 50.4000

4.1.1.2 การปฏิบัติงานรวบรวมข่าวสาร/ข่าวกรอง เพือ่แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่ 9.6000

4.1.1.3 การเฝ้าตรวจพืน้ทีป่ฏิบัติการสับสนุนการปฏิบัติการทางยทุธวธิี 22.5620

4.1.1.4 งานด้านการข่าวของหน่วยประจ าพืน้ที ่ขกท.พล.ร.15 29.5230

4.1.1.5 งานบูรณาการด้านการซักถาม 17.1180

6 เมืองหลัก ของ 3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

4.1.1.6 พิสูจน์ทราบเคลือข่ายผู้ก่อเหตุระเบิดในพืน้ที ่จชต. 12.7030

4.1.1.7 รวบรวมข้อมูลเป้าหมายเชิงรุกเพือ่น าสู่การปฏิบัติ 16.3442

4.1.1.8 จัดท าข้อมูลโครงสร้างองค์กรการก่อการร้าย 12.4600

4.1.1.9 ข่ายงานการรวบรวมข่าวสาร กอ.รมน. จังหวดั และ ศปก. อ าเภอ 45.4200

4.1.1.10 รวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนอกพืน้ที่ 12.1020

4.1.1.11 พิสูจน์ทราบเคลือข่ายผู้กระท าความผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดน และชายฝ่ังทะเล 7.1683

4.1.1.12 ข่าวกรองสนับสนุนการพูดคุยเพือ่สันติสุข 9.9174

4.1.1.13 การสกัดกัน้แหล่งบ่มเพาะทัง้ในและนอกสถานศึกษา(รวมสองกิจกรรม) 4.0000

4.1.1.14 ติดตามกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิค ผกร. 7.8036

4.1.1.15 ตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลและองค์กรทีส่นับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรง 9.1370

4.1.1.16 ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั "หมูบ่้านจัดต้ัง" 9.4500

4.1.1.17 ด าเนินการต่อเป้าหมายแกนน า/สนับสนุนผู้ก่อเหตุรุ่นแรงใน จชต. 9.5000

4.1.1.18 การด าเนินงานแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 23.3340

4.1.1.19 ข่าวสนับสนุนการ รปภ. เขตชุมชนใน จชต. 12.0000

4.1.1.20 การน าข่าวกรองขยายผลไปสู่การปฏิบัติทางยทุธวธิี 7.2000

4.1.1.21 ข่าวป้องกันสนามบินบ่อทอง 0.8500

4.1.1.22 การบูรณาการงานด้านนิติวทิยาศาสตร์ 9.1969

4.1.1.23 การประชุมพัฒนาความสัมพันธค์วามร่วมมือตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย 1.9395

4.1.2 การด าเนินกรรมวิธี การตรวจสอบข่าวสารและการด าเนินกรรมวิธีข่าวสารเพ่ือการผลิตข่าว

กรอง

ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 7.2000

4.1.3 การใช้และการกระจาย ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 5.0499

4.1.3.1 การรวบรวมข่าวสารเพือ่การจัดท าเอกสารท าเนียบก าลังรบ 2.9000

4.1.3.2 การพัฒนาและเพิม่ประสิทธภิาพศูนยข์้อมูลด่านการข่าว 2.1499

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

4.1.4 การต่อต้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 9.6000

4.1.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าว ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 9.8086

4.1.5.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีป่ัฏิบัติงานด้านการข่าว 7.6992

4.1.5.1.1 ฝึกอบรมทบทวนและเพิม่พูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการข่าว 3.6548

       4.1.5.1.2 ฝึกอบรมทักษะเกีย่วกับการใช้งานระบบสารสนเทศข่าวกรอง 2.8404

       4.1.5.1.3 เพิม่ประสิทธภิาพระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะให้กับหน่วยในพืน้ที ่จชต . 1.2040

4.1.5.2 การบูรณาการด้านการข่าวในการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว 2.1094

4.1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการข่าว ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 2.2668

4.2 การพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนทีแ่ละคุณภาพชีวิตของประชาชน 679.2480

4.2.1. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 619.1910

4.2.1.1 การจ้างงานกลุ่มภาระกิจเสริมสร้างสันติสุข 69.3985

4.2.1.2 การสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนเพือ่ความมัน่คงและสนับสนุนโครงการพระราชเสาวนีย์ 496.2175

          4.2.1.2.1 ค่าจ้างงาน(กรมราชกององค์รักษ์) 328.2775

          4.2.1.2.2 ค่าจ้างงาน(ส านักเลขธกิาร) 167.9400

4.2.1.3 การจ้างงานกลุ่มฝึกทักษะอาชีพ 53.5750

4.2.2 การพัฒนาเพือ่ความมัน่คง ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 7.2251

4.2.2.1 การขับเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 0.7584

4.2.2.2 การขุดบ่อบาดาลเพือ่ความมัน่คง 6.4667

4.2.3 การขับเคลือ่นงานของสภาสันติสุขต าบล ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 25.6239

4.2.4 การบริการด้านสุขภาพอนามัย ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 17.0000

4.2.4.1 การบริการทางการแพทยเ์คล่ือนที่ 7.0000

4.2.4.2 การบริการทันตกรรม 10.0000

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพืน้ที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

4.2.5 การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสนับสนุน/ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที ่จชต

ไตรมาสที ่1 - 4 จนท. ของรัฐ 10.2080ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของ จ.สงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้าน มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เทียบเท่ารกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน  : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.2 จ านวนหมูบ่้านเสริมสร้างความมัน่คงลดลงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 จากจ านวนปัจจุบัน

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 142.9229 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ เจ้าหน้าทีรั่ฐ และประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กอ.รมน. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่

กิจกรรมที ่1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กอ.รมน.ภาค 4 

สน.

5) การด าเนินงานในหมูบ่้านเสริมสร้างความมัน่คง 142.9229

5.1 การสลายโครงสร้าง ผกร. ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

30.5933

5.1.1 การปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมต ารวจ ทหารพราน และพลเรือน 22.2764

5.1.2 การฝึกอบรม/ทบทวนการปฏิบัติงาน ชุด ชป.กร. 6.2432

5.1.3 ชีแ้จงและท าความเข้าใจติดตามค าแนะน า ฉก.จังหวัด 0.4814

5.1.4 ชีแ้จงและท าความเข้าใจติดตามค าแนะน า ฉก.หมายเลข/ฉก.ทพ. 1.5922

5.2 การกดดันและจ ากัดเสรีของ ผกร. ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

13.2619

5.2.1 การติดตามกดดันเป้าหมายส าคัญ 7.6339

5.2.2 การฝึกให้กับผู้น าหมูบ่้านในพ้ืนทีเ่สริมสร้างความมัน่คง (ระดับ 1) 5.6280

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

หมายเหตุ

5.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

99.0677

5.3.1 โครงการปราบปรามยาเสพติด ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

0.0821

5.3.1.1 การอบรมเทคนิคการสืบสวนสอบสวน/ตรวจค้น/สกัดกัน้และจับกุมยาเสพติด 0.0360

5.3.1.2 การปฏิบัติการและตรวจเยีย่มด่านตรวจหลัก 0.0254

5.3.1.3 การจัดประชุมติดตาม สืบสวน จับกุม 0.0100

5.3.1.4 การจัดประชุมติดตามข่าวด้านยาเสพติด 0.0107

5.3.2 โครงการป้องกันยาเสพติด (จิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู) ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

64.1993

 

5.3.2.1 การจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง 52.8327

5.3.2.2 การจัดกิจกรรมเผยแพร่สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนแม่ของแผ่นดินในพืน้ที ่จชต. 0.3614

5.3.2.3 การจัดค่ายเยาวชนญาลันนันบารู 3.6680

5.3.2.4 การจัดค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์ 4.6681

5.3.2.5 การจัดกิจกรรมครอบครัวญาลันนันบารู 0.10512

5.3.2.6 การจัดกิจกรรมญาลันนันบารูสัญจร 0.1455

5.3.2.7 การพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนญาลันนันบารูเพือ่จัดต้ังเครือข่ายแกนน าเยาวชนญาลันนันบารู 0.36457

 

5.3.2.8 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงญาลันนันบารู 0.29633

5.3.2.9 การผลิตส่ือการสอนญาลันนันบารู 0.7064

5.3.2.10 การจัดงานรวมพลังมวลชนญาลันนันบารู 0.582212

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

หมายเหตุ

5.3.2.11 การจัดงานรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน 0.389428

5.3.2.12 การจัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานชุมชนเข้มแข็ง 0.07948 

5.3.3 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด

        การจัดตัง้ค่ายชีวิตใหม่ญาลันนันบารู

ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

3.4502

5.3.4 โครงการสร้างพลังเครือข่ายญาลันนันบารูเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง จชต . ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

31.244

 5.3.4.1 การร่วมประชุมประจ าเดือนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กับอ าเภอในพืน้ที ่จชต . จ านวน 37 อ าเภอ 0.0598

5.3.4.2 การอบรมจิตอาสาประชารัฐญาลันนันบารู 6.1293

5.3.4.3 การอบรมโรงเรียนผู้น าชุมชนจิตอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในพืน้ที ่จชต . 2.0389

5.3.4.4 การฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง (ทีมต าบล) รุ่นละ 80 คน 1.1893

5.3.4.5 การศึกษาดูงาน 0.2872

5.3.4.6 การจัดต้ังองค์กรขับเคล่ือนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน (จิตอาสาญาลันนันบารู) 18.0000

5.3.4.7 การจัดต้ังศูนยป์ระสานงานญาลันนันบารู 3.1500

5.3.4.8 การจัดงานรวมพลังเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน 0.3895

5.3.5 การบูรณาการ อ านวยการและบริหารจัดการ ไตรมาสที ่1 - 4 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

0.0920

 5.3.5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายอ านวยการและเจ้าหน้าที ่ศอ .ปส.จชต. 0.0288

5.3.5.2 การจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก และประจ าปี 2561 ประชาชนใน

หมูบ่้าน

เป้าหมาย

0.0632

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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เป้าหมาย  : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของ จ.สงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้าน มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น.

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย  : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เทียบเท่ารกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แแนวทางด าเนินงาน :  1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนหมูบ่้านเสริมสร้างความมัน่คงลดลงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 จากจ านวนปัจจุบัน

ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 490.6427 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ เจ้าหน้าทีรั่ฐ และประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กอ.รมน. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่

กิจกรรมที ่1 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6) การรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 8 เมืองหลัก 490.6427

6.1 การด ารงและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  1 - 4 จนท.รัฐทีป่ฏิบัติงาน 93.3529

6.1.1 การฝึกยงิปืนทบทวนให้กับก าลังพลใน บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน., ฉก.จังหวดั และฉก.หมายเลข  1 - 4         1.5805

6.1.2 การฝึกเป็นหน่วยทหารขนาดเล็ก  1 - 4         6.1488

6.1.3 การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุจุดตรวจร่วม 3 ฝ่าย  1 - 4         1.0208

6.1.4 การปฐมนิเทศ ผบ.หน่วย ในพิน้ที ่จชต.  1 - 4         3.5179

6.1.5 การอบรมก าลังพลในการปฏิบัติการใช้กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน  1 - 4         0.6965

6.1.6 การฝึกอบรมการใช้เคร่ืองตรวจค้นวตัถุระเบิด  1 - 4         0.7474

6.1.7 การฝึกอบรมเจ้าหน้าทีป่ระจ าด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด6.1.8 การปฏิบัติและการซักซ้อม

แผนการป้องกันการก่อเหตุบนเส้นทาง

 1 - 4         0.7469

6.1.8 การปฏิบัติและการซักซ้อมแผนการป้องกันการก่อเหตุบนเส้นทาง  1 - 4 3.8923

6.1.9 การฝึกปฏิบัติการร่วมอากาศยาน  1 - 4 0.9634

6.1.10 การฝึกขับขีจ่ักรยานยนต์ทางยทุธวธิี  1 - 4 1.9198

6.1.11 การตรวจเยีย่มหน่วยทางยทุธวธิี  1 - 4 0.6885

กอ.รมน.ภาค 4

 สน.

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

6.1.12 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงาน  1 - 4 2.3586

6.1.13 การ รปภ.บุคลส าคัญในพืน้ที ่จชต.  1 - 4 0.9625

6.1.14 การปรับปรุงอุปกรณ์จุดตรวจ/ด่านตรวจ  1 - 4 4.9500

6.1.15  การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ร้อย.ทพ.เชิงรุก  1 - 4 2.3868

6.1.16 การฝึกการรบในพืน้ทีป่่า/ภูเขา  1 - 4 0.8505

6.1.17 การฝึกทักษะการรบแบบทหารพรานในพืน้ทีป่ฏิบัติจริง  1 - 4 0.7266

6.1.18 การฝึกทบทวนหมูท่หารพรานหญิง  1 - 4 0.7957

6.1.19 การฝึกการยงิปืนฉับพลัน  1 - 4 0.3005

6.1.20 การฝึกการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ (สุภาพสตรี)  1 - 4 0.7595

6.1.21 การอบรมหลักสูตรการเมืองน าการทหาร  1 - 4 1.3070

6.1.22 การท าลายความพยายามในการก่อเหตุของ ผกร.  1 - 4 0.8105

6.1.23 การฝึกฟืน้ฟูสภาพทหารพราน  1 - 4 0.8977

6.1.24 การฝึกต่อต้านการเตรียมการขุดเจาะหลุมระเบิดของ ผกร .  1 - 4 3.9462

6.1.25 อบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านส่ือสารและสารสนเทศ  1 - 4 0.2950

6.1.26 การตรวจสอบและวางระบบการติดต่อส่ือสารและสารสนเทศให้กับหน่วยในพืน้ที ่จชต .  1 - 4 0.8743

6.1.27 ปรับปรุงพัฒนาและเพิม่ศักยภาพระบบสารสนเทศ ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.  1 - 4 1.2230

6.1.28 การตรวจสอบระบบการติดต่อส่ือสาร ให้กับหน่วยในพืน้ที ่จชต .  1 - 4 0.8743

6.1.29 ฝึกเพิม่ประสิทธภิาพด่านตรวจยาเสพติด  1 - 4 0.2827

6.1.30 ฝึกปรับมาตรฐาน พัน.ม.(ลว.)พืน้ที ่จชต.  1 - 4 0.4936

6.1.31 การสนับสนุนปฏิบัติการพิเศษร่วม  1 - 4 0.6881

6.1.32 การฝึกทบทวน ชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.)  1 - 4 7.4318

6.1.33 การฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.)  1 - 4 19.9908

6.1.34 การฝึกทบทวนก าลังไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)  1 - 4 3.4860

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ

(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

6.1.35 การฝึก รปภ. ขบวนรถไฟ  1 - 4 0.2350

6.1.36 การฝึกทบทวนการใช้เคร่ืองมือพิเศษให้กับก าลังพลทีป่ฏิบัติงานในพืน้ที ่จชต.  1 - 4 0.3220

6.1.37 การควบคุมอาวธุสงครามของก าลังประชาชน จชต.  1 - 4 0.6949

6.1.38 การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการในการสังเกตวตัถุระเบิด  1 - 4 0.2060

6.1.39 การฝึกอบรมหลักสูตรการท าลายวตัถุระเบิด EOD  1 - 4 2.6011

6.1.40 การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรอดพ้นภัยอันตราย  1 - 4 0.4080

6.1.41 การฝึกเพิม่ทักษะการสังเกตและตรวจสอบยานพาหนะในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง  1 - 4 0.4842

6.1.42 การฝึกอบรมทบทวนยทุธวธิตี ารวจชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบขนาดเล็ก(จูโ่จม)  1 - 4 3.6117

6.1.43 โครงการแจ้งเหตุ ชุมชน ป้องกัน ระวงัภัย  1 - 4 0.3310

6.1.44 การฝึกอบรมการเผชิญเหตุเบือ้งต้น  1 - 4 0.2184

6.1.45 การฝึกอบรมยทุธวธิตี ารวจและยทุธวธิฝ่ีายตรงข้าม  1 - 4 0.4670

6.1.46 การเพิม่ประสิทธภิาพการใช้อาวธุปืนทางยทุธวธิี  1 - 4 1.2020

6.1.47 การฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพก าลังพลต ารวจตระเวนชายแดน  1 - 4 2.5982

6.1.48 การฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพบุคลากรประจ าจุดตรวจ  1 - 4 0.1072

6.1.49 การฝึกลาดตระเวนทางน้ าด้วยยทุธวธิี  1 - 4 0.3014

6.1.50 การฝึกยทุธวธิเีพิม่ประสิทธภิาพให้กับก าลังพลใน กกล.ตชด.จชต.  1 - 4 0.3404

6.1.51 การฝึกด าเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูล  1 - 4 0.6072

6.2 การสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่  1 - 4 จนท.รัฐทีป่ฏิบัติงาน 397.2898

6.2.1 การฝึกปัญหาทีบ่ังคับการ 8 เมืองใหญ่  1 - 4 21.7600

6.2.2 การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยในพืน้ที ่37 อ าเภอ  1 - 4 36.0750

6.2.3 การฝึกยงิปืนในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับบุคลากรครู  1 - 4 1.6366

6.2.4 การบูรณาการแผนการรักษาความปลอดภัยรัฐวสิาหกิจ  1 - 4 0.8182

6.2.5 การจ้างงานกลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน  1 - 4 337.0000

3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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เป้าหมาย  : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของ จ.สงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้าน มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย  : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เทียบเท่ารกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน  : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 47.5057  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 8  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

บก.ทท. โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 จะแหน สะบ้ายอ้ย สงขลา 8 47.5057 ตรวจสอบและ

ศรภ. ลุโบะยไิร มายอ ปัตตานี ปรับปรุงหมูบ่้านที่

บันนังสตา บันนังสตา ยะลา ได้ด าเนินการ

พิสูจน์ทราบแล้ว

จ านวน 45

หมูบ่้าน

2 จวบ เจาะไอร้อง นราธวิาส 8 ตรวจสอบและ

ตะลุโบะ เมือง ปัตตานี ปรับปรุงหมูบ่้านที่

ตล่ิงชัน บันนังสตา ยะลา ได้ด าเนินการ

พิสูจน์ทราบแล้ว

จ านวน 5 หมูบ่้าน

3 ตะโละแมะนา ทุง่ยางแดง ปัตตานี 8 ตรวจสอบและ

เกะรอ รามัน ยะลา ปรับปรุงหมูบ่้านที่

สามัคคี รือเสาะ นราธวิาส ได้ด าเนินการ

พิสูจน์ทราบแล้ว

จ านวน 5 หมูบ่้าน

4 ปากู ทุง่ยางแดง ปัตตานี 8 ตรวจสอบและ

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ
(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ
(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

กาลูปัง รามัน ยะลา ปรับปรุงหมูบ่้านที่

ได้ด าเนินการ

พิสูจน์ทราบแล้ว

บาตง รือเสาะ นราธวิาส จ านวน 5 หมูบ่้าน
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เป้าหมาย  : 1 ประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของ จ.สงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้าน มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย  : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เทียบเท่ารกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน  : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน 2 กิจรรม และ 1 โครงการ งบประมาณ 1,460.1404 ล้านบาท

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ทบ. โครงการการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จชต. 1,460 .1404

1. กิจกรรมการสนับสนุนหน่วยงานในการปฏิบัติภารกิจในพืน้ที ่3 จชต. ไตรมาส 1-4  - 301.2483

2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จชต. ไตรมาส 1-4 ทุกอ าเภอในพืน้ที ่จชต.  - 186.981

3. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทีช่ ารุดใน พืน้ที ่3 จชต. ไตรมาส 1-4  -  -  - 37 4  - 971.9111

และ 4 อ าเภอ ของ จว.ส.ข.

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ทุกอ าเภอในพืน้ที ่จชต.

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมาย  : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย  : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน :  1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน  1  โครงการ งบประมาณ  719.8281  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 189,600 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กองทัพเรือ แผนงานบูรณาการการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน จชต. 719.8281

 1 กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จชต. 719.8281

   1.1 กิจกรรมรอง ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างก าลังกองทัพ 207.6691

        1.1.1 โครงการเสริมสร้างยทุโธปกรณ์ 207.6691

   1.2 กิจกรรมรอง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศและการรักษาความมัน่คงภายใน 512.1590

        1.2.1 ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวทิยา 12.5000

        1.2.2 ค่าใช้จ่ายของหน่วยก าลังเฉพาะกิจทางทะเล 3.0000

        1.2.3 ค่าใช้จ่ายของหน่วยเฉพาะกิจนาวกิโยธนิภาคใต้ 99.3560

        1.2.4 ค่าใช้จ่ายการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต. 397.3030

 

ไตรมาส 1 - 4 189,600จ.นราธวิาส

จ.ปัตตานี

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ 

และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมาย  : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 4 อ าเภอของ จ.สงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้าน มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย :  1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลงของการก่อเหตุฯ ใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เทียบเท่ารกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน  : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง :  1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน  1 โครงการ งบประมาณ 67,251,700 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์โครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา จ านวน 400,000 คน

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมพลศึกษา แผนบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ม.ค. - ก.ย. 290 4 สงขลา ประชาชนในพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดน 67.2517       
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติทีดี่ 2561 ยะลา ภาคใต้ 4 อ าเภอของสงขลา ทัง้ใน

ปัตตานี เขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 4 

ต าแหน่ง
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียยอ้นหลัง 3 ปี

แนวทางด าเนินงาน  : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน 10 โครงการ งบประมาณ  627.4848  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,298,490 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

627.4848

1. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานกองบังคับการหมวดอาสารักษาดินแดนต าบล ในพืน้ที ่

จชต. ประจ าปี 2561

 1 - 4 1979  - 164 37 4 2,298,490 คน 4.0104

2. โครงการฝึกอบรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการพิเศษประจ ากองร้อยอาสารักษาดินแดนในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ ประจ าปี 2561

 1 - 3 1979  - 164 37 4 48 ชุด ๆ ละ 26 นาย 

รวม 1248 นาย

5.8846

3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถ ชคต. จชต. ประจ าปี 2561  1 - 3 1979  - 164 37 4 163 ฐานปฏิบัติการ 

ฐานละ 36 คน = 

5,904 คน

13.0923

4. โครงการจัดหารถยนต์หุม้เกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว จ านวน 20 คัน 1 - 2  - 20 17 4 6,301                    45.0000

5. โครงการจัดหารถยนต์หุม้เกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู จ านวน 10 คัน 1 - 2  - 10 4 3,048                    26.9000

6. โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 

6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก

1 - 2  - 10 4 3,910                    19.2000

7. โครงการจัดหากระสุนปืน จ านวน 3 รายการ 1-เม.ย. 1979  - 164 37 4 9,639 12.5375
(กระสุนปืน 9 มม.  จ านวน 250,000 นัด)
(กระสุนปืน 5.56 มม. ชนิดธรรมดา จ านวน 300,000 นัด)
(กระสุนปืนลูกซอง 12 เกจ จ านวน 150,000 นัด)
8. โครงการจัดหาอาวธุปืนลูกซองให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่้าน (ชรบ.) ในพืน้ที ่จชต.  1-2  - 164 37 4 15.3000

กรมการ

ปกครอง

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

9. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมูบ่้าน

และป้องกันตนเองในระดับหมูบ่้าน

 1-4 1979  - 164 37 4 472.5600

10. โครงการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ ประจ า   ป้อมยาม ชรบ. ในพืน้ที ่จชต.  1-2 100  - 4 13.0000
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย :  1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน  7  โครงการ งบประมาณ 120.4529  ล้านบาท

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงานต ารวจ 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 52.6284
แห่งชาติ/ และการด าเนินคดีความมัน่คงในพ้ืนที ่จชต.
ต ารวจภูธรภาค 9/      กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
กองก าลังต ารวจ จชต. ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้
(กกล.ตร.จชต.)            รายการที ่1 : โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ ไตรมาส 1 ยะลา ข้าราชการต ารวจ 13.6512

หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหมวดเฉพาะกิจ และ 2 ปัตตานี 3 จชต.
ต ารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกกล.ตร.จชต. นราธวิาส

           รายการที ่2 : โครงการจัดต้ังสถานียทุธศาสตร์ ไตรมาส 1 4 น้ าด า ทุง่ยางแดง ปัตตานี ประชาชนในพืน้ที่ 3.0692
น้ าด า อ.ทุง่ยางแดงและ
           รายการที ่3 : โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ ไตรมาส 1 ยะลา พืน้ทีใ่กล้เคียง
การรักษาความปลอดภัยเขตเมืองหลัก และเขต ปัตตานี ประชาชนทุกคน 9.6480
ชุมชนของกกล.ตร.จชต. นราธวิาส ในพืน้ที ่3 จชต.
           รายการที ่4 : โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ ไตรมาส 1 ยะลา ประชาชนทุกคน
การลาดตระเวนในการรักษาความปลอดภัยพืน้ที่ ปัตตานี ในพืน้ที ่3 จชต. 16.8000
เส้นทาง สถานที ่บุคคล โดยการใช้อากาศยาน นราธวิาส
ไร้คนขับและอุปกรณ์เฝ้าตรวจ
            รายการที ่5 : โครงการจัดหาไฟฟ้า ไตรมาส 1 ยะลา ประชาชนทุกคน 9.4600

ปัตตานี ในพืน้ที ่3 จชต.
นราธวิาส

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนา 67.8245
คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนที ่จชต.

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

     กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนที ่จชต.
           รายการที ่1 : โครงการปรับปรุงทีต้ั่งฐาน ไตรมาส 1 ยะลา ข้าราชการต ารวจ 10.1970
ปฏิบัติการต ารวจตระเวนชายแดน ปัตตานี กก.ตชด. 43 

นราธวิาส  และ 44
สงขลา

           รายการที ่2 : โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวธุ ไตรมาส 1 ยะลา ข้าราชการต ารวจ 57.6275
ยทุโธปกรณ์ เคร่ืองมือพิเศษ ส าหรับก าลังพลทีบ่รรจุใหม่ ปัตตานี 3 จชต.
ในปีงบประมาณ 2561 นราธวิาส
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย  มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย  : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน  : 1.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดแนวทาง  : 1.1.1.1 จ านวนเหตุการลดลงของการก่อเหตุฯใน 8 เมืองหลักไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ใน 3 ปียอ้นหลัง

ด าเนินงาน..1.. โครงการ 1 กิจกรรม  6 รายการ (โครงการยอ่ย) งบประมาณ 691.9560 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 736,387 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ศอ.บต. โครงการสร้างพ้ืนทีท่ีม่ีความปลอดภัยทัง้ในเขตเมือง ชุมชนและหมูบ่้านเป้าหมาย  1 - 4 37 5        736,387     691.9560

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  1 - 4 37+4 5        736,387 691.9560

1. โครงการพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับต าบล (ต าบลสันติธรรม) 268.9000 282 ต าบล

กิจกรรมที ่1 งบสนับสนุนต าบล 282 ต าบล 2 - 4 255.8000

กิจกรรมที ่2  - งบสนับสนุน ระดับจังหวดั 2 - 4 1.4100

               - งบสนับสนุน ระดับอ าเภอ 2 - 4 1.9700

กิจกรรมที ่3 งบสนับสนุนบริหารจัดการ ศอ.บต. 1 - 4 4.9623

กิจกรรมที ่4 ภารกิจงานตามกฎหมายและนโยบายฯ 1- 4 4.7577

สสค. 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบ่้าน (พนม.) 265.5992 1970 

หมูบ่้านกิจกรรมที ่1 งบสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมทางเลือกหมูบ่้านเป้าหมาย จ านวน 1,970 หมูบ่้าน 1 - 4 252.1600

กิจกรรมที ่2 งบสนับสนุนจังหวดั อ าเภอ และทีมพัฒนาคุณภาพชีวติระดับต าบล 1 - 4 2.4800

กิจกรรมที ่3 งบสนับสนุนบริหารจัดการ ศอ.บต. 1 - 4 3.4412

กิจกรรมที ่4 งบบริหารจัดการตามมติคณะรัฐมนตรี วนัที ่16 มกราคม 2550 ในการให้ความช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาตามโครงการฯ

1 - 4 7.5179

สสค. 3. โครงการสนับสนุนสมาชิกไทยอาสาปัองกันชาติ. (ทส.ปช.)        736,387 65.7778

กิจกรรมที ่1 ค่าจ้างสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) 1-4 60.0000

กิจกรรมที ่2 งบสนับสนุนจังหวดั/อ าเภอ 1-4 1.0400

กิจกรรมที ่3 งบสนับสนุนจังหวดั (วนั ทสปช.) 1-4 0.4000

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

4 จังหวดั (จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 

อ าเภอของจังหวดัสงขลา)

4 จังหวดั (จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 

อ าเภอของจังหวดัสงขลา)

4 จังหวดั (จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 

อ าเภอของจังหวดัสงขลา)

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ
(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ 

และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ
(หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รายการ/ 

และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

กิจกรรมที ่4 ค่าสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ ทสปช. 1-4 0.9505

กิจกรรมที ่5 ค่าบริหารจัดการ ติดตาม 1-3 0.4873

กิจกรรมที ่6 อุดหนุนเครือข่ายมูลนิธิ 2-3 2.9000

ศทส. โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และการเชือ่มโยงสัญญาณ 1-4 15.0000 223 จุด

ศทส. โครงการติดตัง้เสาไฟส่องสว่าง (ไฮเมท) เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 82

 ต้น

1-2 39.2160 82 จุด

สพบ. โครงการขยายผลการพัฒนาหมูบ่้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน 1-4 37.4630

  - การจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก/ชุมชน เข้มแข็ง มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื 1 0.0273

  - การฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพคณะกรรมการหมูบ่้าน 1 1.6857

  - การจัดประชุมจัดท าแผนบูรณาการฯ จ านวน 80 หมูบ่้าน 1 1.2000

  - การจัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที ่จ านวน 80 หมุบ่้าน/ชุมชน 2 0.6300

  - สนับสนุนงบประมาณขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการตามแผนฯ 1-2 32.0000

  - การจัดประชุมทีมงานระดับหมูบ่้าน จ านวน 80 หมูบ่้าน 2 0.8600

  - การติดตามประเมินผล 80 หมูบ่้าน 3 0.5600

  - การสร้างแรงจูงใจให้กับหมูบ่้าน/ต าบล 4 0.5000

5 จังหวดั (จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 

อ าเภอของจังหวดัสงขลา จังหวดัสตูล)

3 จังหวดั (จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส)

4 จังหวดั (จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 

อ าเภอของจังหวดัสงขลา)

ปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 อ.ของสงขลา
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เป้าหมาย : 1 ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ.ของจังหวดัสงขลาทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2  พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกรายทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีรั่ฐสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งเป็นปกติสุขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

ด าเนินงาน 1 โครงการ  งบประมาณ 189.8253  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  21,416   ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กอ.รมน.ภาค 4 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 3,739.1131 ล้านบาท)

กอ.รมน.ภาค 4 สน  โครงการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 2,645.2105 ล้านบาท)

189.8253

 กิจกรรม งานอ านวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 189.8253

.  8) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน จชต. 179.8253

    8.1 การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

      8.1.1 การจ้างกลุ่มภารกิจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ที ่  1 - 4 4,000              176.2389

      8.1.2 กิจกรรมการอ านวยความยติุธรรม  1 - 4 306                 1.9445

      8.1.3 การอ านวยความยติุธรรมและรับเร่ืองราวร้องทุกข์  1 - 4 300                 1.6419

 9) โครงการพาคนกลับบ้าน 10.0000

     9.1 การด าเนินการตาม ม.21

            9.1.1 การด าเนินการบ้านสันติสุข  1 - 4 30 5.1790

     9.2 การน าคนกลับบ้าน

            9.2.1 การหยดุยั้งการขยายตัวของผกร. (พาคนกลับบ้าน) 1-มี.ค. 16,780             4.8210

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

ในพืน้ที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพืน้ที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพืน้ที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพืน้ที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ใน 4 อ าเภอของ จว.ส.ข. และอ.แม่ลาน จว.ป.น.
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เป้าหมาย : 1.ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ.ของจังหวดัสงขลาทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2 พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ด าเนินงาน 1 โครงการ  งบประมาณ 139.6220 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 7,189 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 139.6220 ล้านบาท)

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากร 1-4 นราธวิาส 7,189 139.6220

เป้าหมายในพ้ืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี

การให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนือ่งจาก ยะลา

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ สงขลา

ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ตามมติ ครม.เมือ่วนัที ่31 พ.ค.2548

และ มติ ครม.ทีเ่กีย่วข้อง

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกรายทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีรั่ฐสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งเป็นปกติสุขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ.ของจังหวดัสงขลาทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2  พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกรายทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีรั่ฐสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งเป็นปกติสุขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
ด าเนินงาน 1 โครงการ (20 รายการ) งบประมาณ 62.8127 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 10,000 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 62.8128  ล้านบาท)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสร้างความเป็นธรรม ไตรมาส 1-4 10,000 62.8128 พืน้ทีด่ าเนินการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมจชต. และ

ส่วนกลาง เน้นการ

ด าเนินการกับกลุ่ม

เป้าหมายใน จชต.

สภาทนายความ งบเงนิอุดหนุน (1 รายการ) 4.8753

1.โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที ่1-4 4.8753

1.1 งบประมาณบริหารโครงการ

1.2 งบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินการต่าง

1.3 งบทนายความอาสาให้ความคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ (กรณีผู้ต้องสงสัย

ตามพระราชก าหนดบริหารในการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548)

และทนายความอาสาเข้าฟังการสอบปากค าผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา

ประกอบด้วย ผู้ต้องหาทีม่ีอายไุม่เกินสิบแปดปี (เด็ก) และทีม่ีอายเุกินกวา่

สิบแปดปี (ผู้ใหญ่)

1.4 งานให้ค าปรึกษากฎหมายประจ าศาลหรือสถานทีท่ีเ่หมาะสมและทีต้ั่ง

ของตัวแทนเคร่ือข่ายศูนยน์ิติธรรมสมานฉันท์

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ยติุธรรม

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

1.5 งานโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน/

ผู้น าท้องถิน่แต่ละชุมชน

1.6 งานการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายฝ่ายคดี

งบรายจ่ายอ่ืน (19 รายการ) 57.9375

ส านักงานปลัด 1. โครงการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา จชต . ไตรมาสที ่1-4 5.6832

กระทรวงยติุธรรม กิจกรรมที ่1 ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที ่1-4

ของกระทรวงยติุธรรม

กิจกรรมที ่2 เสริมประสิทธภิาพงานบริการของส านักงานยติุธรรมจังหวดั ไตรมาสที ่1-4

ในการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้

กิจกรรมที ่3 ประเมินความเชือ่มัน่ของประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที ่1-4

ต่อการด าเนินงานของกระทรวงยติุธรรม

กิจกรรมที ่4 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายพิเศษ ไตรมาสที ่1-4

ในพืน้ที ่จชต.

ส านักงานปลัด 2. โครงการส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทุกไตรมาส 13.1515

กระทรวงยติุธรรม

ส านักงานปลัด 3. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อกฎหมายและกระบวนการ ไตรมาสที ่3-4 1.0000

กระทรวงยติุธรรม ยุติธรรมแก่ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้

ส านักงานปลัด 4. โครงการค้นหาความจริงในกรณีส าคัญเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชน ไตรมาสที ่1 0.1500

กระทรวงยติุธรรม ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้

ส านักงานปลัด 5. โครงการพัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทครอบครัวและ ไตรมาส 2-4 3.0000

กระทรวงยติุธรรม มรดก ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม จชต.

กรมคุมประพฤติ 1. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน จชต. ในภารกิจคุมประพฤติ ไตรมาส 1-4 7.0000

กิจกรรมที ่1 การพัฒนาพฤตินิสัยกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติคดีความมัน่คง ไตรมาสที ่2-4

กิจกรรมที ่2 โครงการส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแล ไตรมาสที ่2
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

เป้าหมายมัน่คง

กิจกรรมที ่3 การจัดค่ายแก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท าผิดในคดียาเสพติด (ค่ายภูมิบุตรา) ไตรมาสที ่1-2

กิจกรรมที ่4 การจ้างเหมาผู้ประสานงานชุมชน ไตรมาสที ่1-4

กรมคุ้มครองสิทธิ 1. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน จชต. โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีร่ัฐ ไตรมาสที ่1-4 2.9500

และเสรีภาพ กิจกรรมที ่1 จัดจ้างบุคลากรในพืน้ที ่จ านวน 3 คน ประจ าการ ณ สยจ. ยะลา ไตรมาสที ่1-4

ปัตตานี และนราธวิาส

กิจกรรมที ่2 ชีแ้จงท าความเข้าในการด าเนินงานโครงการ/นิเทศการปฏิบัติงาน ไตรมาสที ่1,4

กิจกรรมที ่3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรฝึกอบรมวทิยากร ไตรมาสที ่2

กระบวนการด้านสิทธมินุษยชน

กิจกรรมที ่4 จัดฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการด้านสิทธมินุษยชน ใน จชต. ไตรมาสที ่2

กิจกรรมที ่5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ทบทวนหลักสูตรพัฒนาประสิทธภิาพ ไตรมาสที ่2

การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีรั่ฐ จชต.

กิจกรรมที ่6 จัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมายของ จนท. ไตรมาสที ่3

 ใน จชต.

กิจกรรมที ่7 จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธภิาพ ไตรมาสที ่1

การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีรั่ฐ ใน จชต.

กรมคุ้มครองสิทธิ 2. โครงการบูรณาการหน่วยงานความมัน่คงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ไตรมาสที ่1-2 0.8000

และเสรีภาพ เก่ียวกับภารกิจคุ้มครองพยานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านคดีใน จชต.

กรมคุ้มครองสิทธิ 3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุน่ใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพ้ืนที ่จชต. ไตรมาสที ่1-4 2.5000

และเสรีภาพ

กรมบังคับคดี 1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านบังคับคดีและการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทและ ไตรมาสที ่1-3 1.0000

ลดการความเหลือ่มล้ าในพ้ืนที ่จชต.

กิจกรรมที ่1 เสริมสร้างความรู้ ไตรมาสที ่1

กิจกรรมที ่2 การไกล่เกล่ียข้อพิพาท ไตรมาสที ่2
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

กิจกรรมที ่3 มหกรรมการขายทอดตลาด ไตรมาสที ่2-3

กิจกรรมที ่4 จัดต้ังเครือข่ายบังคับคดี ไตรมาส 2

กรมพินิจและ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับ ไตรมาสที ่1-3 1.5000

คุ้มครองเด็กและ ใช้กฎหมายพิเศษ

เยาวชน กิจกรรมที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและอบรมเพือ่พัฒนาบุคลากรในการพิทักษ์สิทธเิด็ก ไตรมาส 2

ในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวดัชายแดนใต้

กิจกรรมที ่2 การจัดอบรมเจ้าหน้าทีเ่กีย่วกับการเสริมสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ ไตรมาส 1-2

การอยูร่่วมกันของเด็กและเยาวชนแบบพหุวฒันธรรม

กรมพินิจและ 2. โครงการสร้างความร่วมมือในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กในพ้ืนที ่จชต . ไตรมาส 1-2 0.6000

คุ้มครองเด็กและ ภายใต้กฎหมายพิเศษ

เยาวชน กิจกรรมที ่1 การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับส านักงานยติุธรรมจังหวดั ไตรมาส 1-2

และศูนยย์ติุธรรมชุมชนและชุมชนในพืน้ที่

กิจกรรมที ่2 การส่งเสริมเยาวชนจังหวดัชายแดนภาคใต้ด้วยหลักสูตร ไตรมาส 1-2

กระบวนการยติุธรรม สิทธเิด็ก และการสืบสานวฒันธรรมอิสลาม

กิจกรรมที ่3 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองให้เข้ามามีสวนร่วมในการป้องกัน ไตรมาส 2

และแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยความมัน่คง

กรมพินิจและ 3. โครงการเสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบตามวิถี ไตรมาส 1-4 2.0000

คุ้มครองเด็กและ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เยาวชน กิจกรรมที ่1 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต้นแบบตามวถิี จชต.ตามหลัก ไตรมาส 1-2

พหุวฒันธรรม

กิจกรรมที ่2 พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนพินิจต้นแบบ ไตรมาส 2-4

กิจกรรมที ่3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่สรุปการด าเนินงานในการพัฒนาพฤตินิสัย ไตรมาส 4

เยาวชนต้นแบบและวางแนวทางการด าเนินงานต่อไป

กรมราชทัณฑ์ 1. โครงการจัดท ามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีความมัน่คงในพ้ืนที่ ไตรมาส 1-4 1.0000
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือน าไปสูก่ารปรับเปลีย่นความคิดผู้ต้องขังคดีความมัน่คง

กิจกรรมที ่1 ประชุมกับหน่วยงาน จชต. และค่าเดินทางไปราชการ ไตรมาส 1-4

กิจกรรมที ่2 ฝึกอบรมภาษายาวแีละวฒันธรรมมุสลิมส าหรับเจ้าหน้าทีเ่รือนจ า ไตรมาสมาส 1

ในพืน้ที ่จชต. พร้อมจัดท าส่ือการเรียนรู้

กิจกรรมที ่3 จัดท าโปรแกรมการแก้ไขฟืน้ฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขังคดีความมัน่คง จชต. ไตรมาส 1-4

กิจกรรมที ่4 จัดท าคู่มือโปรแกรมการแก้ไขฟืน้ฟูพฤตินสัยผู้ต้องขังคดีความมัน่คงจชต . ไตรมาส 4

กรมราชทัณฑ์ 2. โครงการบูรณาการระบบเยีย่มญาติทางไกลผ่านจอภาพ ไตรมาส 1-4 0.5000

กิจกรรมที ่1 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ไตรมาส 2 ,4

กิจกรรมที ่2 ค่าใช้จ่ายการใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน ไตรมาส 1-4

กรมสอบสวนคดี 1. โครงการการด าเนินงานด้านการข่าวศูนย์ข้อมูลความมัน่คงและอาชญากรรม ไตรมาส 1-4 3.0000

พิเศษ ภัยแทรกซ้อนจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันนิติ 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์เพ่ืออ านวยความเป็นธรรม ไตรมาส 1-4 10.4278

วทิยาศาสตร์ และลดความเหลือ่มล้ าใน จชต.

กิจกรรมหลัก : การเพิม่ประสิทธภิาพการให้บริการนิติวทิยาศาสตร์ ไตรมาส 1-4

กิจกรรมรอง : การให้ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของนิติวทิยาศาสตร์ ไตรมาส 1

ทีเ่กีย่วข้องกับวถิีชีวติในชีวติประจ าวนัให้แก่บุคลากรในกระบวนการยติุธรรม

 บุคลากรในหน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้น าท้องถิน่

เครือข่ายยติุธรรมชุมชน ผู้น าชุมชน ครู อาจารย ์นักศึกษา และนักเรียน

ส านักงานกิจการ 1. โครงการบูรณาการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ไตรมาส 3-4 0.2750

ยติุธรรม การด าเนินคดีความมัน่คงในพ้ืนที ่จชต.

ส านักงานกิจการ 2. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ ไตรมาส 1-4 1.40000

ยติุธรรม ฐานข้อมูลกลางกระบวนการยุติธรรมในพ้ืนทีจ่ังหวัดปัญหาชายแดนภาคใต้

กิจกรรมที ่1 จัดประชุมเพือ่ศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ไตรมาส 1-3

กิจกรรมที ่2 จ้างทีป่รึกษาจัดท าระบบทดลองการเชือ่มโยงข้อมูลกระบวนการยติุธรรม ไตรมาส 1-4
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

อิเล็กทรอนิกส์และก าหนดมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล และกระบวนการท างาน

กิจกรรมที ่3 จัดประชุมเพือ่ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ 1 คร้ัง ไตรมาส 4
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น..

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง..

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2 พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.1  จ านวนคดีความมัน่คงทีเ่ข้าสู่การพิจารณาในขัน้อัยการ เพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนคดี
ด าเนินงาน   1  โครงการ งบประมาณ  39.7570 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ - ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้  160.2099 ล้านบาท)

ต ารวจภูธรภาค 9/   

 กกล.ตร.จชต.

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการด าเนินคดี

ความมัน่คงในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้

39.7570

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนทีจ่ังหวัด

ชายแดนภาคใต้

39.7570

รายการ โครงการเพิม่ศักยภาพด้านนิติวทิยาศาสตร์ ไตรมาส 1 ยะลา ประชาชนทุกคนในพืน้ที ่ 39.7570

ทีม่ีมาตรฐาน เพือ่แก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 3 จชต.

นราธวิาส

หมายเหตุ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการด าเนินคดีความมัน่คงในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 กิจกรรม ใน 2 กลุม่ภารกิจงาน ดังน้ี 

               กลุม่ภารกิจงานที ่1 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรวม 52.6284 ล้านบาท  รวม 3 รายการ 

                                         รายการ  ค่าคุรุภัณฑ์ (ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท) รวม 88 รายการ งบประมาณ 26.2600 ล้านบาท 

                                         รายการ  ค่าทีด่ินและสิงก่อสร้าง (ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท) รวม 7 รายการ งบประมาณ 12.7172 ล้านบาท 

                                         รายการ  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

                                                     และหมวดเฉพาะกิจต ารวจตะเวนชายแดนในสังกัดกองต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 13.6512 ล้านบาท 

              กลุม่ภารกิจงานที ่2 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณรวม 39.7570 ล้านบาท รวม 1 รายการ 

                                         รายการ โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ทีม่ีมาตรฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 39.7570 ล้านบาท

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย  มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2 พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.2 จ านวนเป้าหมายทุกรายทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีรั่ฐสามารถด ารงอยูใ่นสังคมได้อยา่งเป็นปกติสุขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 470.0000 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ - ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

ศอ.บต. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 2,144.8412 ล้านบาท)

โครงการสร้างพ้ืนทีม่ีความปลอดภัยในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย 470.0000

กิจกรรม งานอ านวยความยุติธรรม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 470.0000

   1. โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน 40.0000

       กิจกรรมที ่1 : กิจกรรมคุ้มครองและส่งเสริมสิทธมินุษยชนให้แก่ประชาชน “คลาย

ทุกข์ทีต้่นทาง”

50,000 21.1237

       กิจกรรมที ่2 : กิจกรรมการสร้างความเข้าใจเพือ่การเปล่ียนผ่านกระบวนการยติุธรรม 15,000 7.7520

       กิจกรรมที ่3 : กิจกรรมขับเคล่ือนงานด้านการอ านวยความเป็นธรรมกฎหมายและ

กระบวนการยติุธรรม

45,000 7.0383

       กิจกรรมที ่4 : กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการในการอ านวยความเป็นธรรมและ

ช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่

ของรัฐอันสืบเนือ่งมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.

6,000 4.0860

   2. โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

420.0000

      กิจกรรมที ่1 : โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (เยยีวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 

ตามมติ ครม.
1-4

จ านวน 4,700 ราย 379.0880

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนงำน/โครงกำรกิจกรรม/รำยกำร/ และตัวชีว้ัด
ไตรมำส

ทีด่ ำเนินกำร

พ้ืนทีด่ ำเนินกำร (หมูบ่้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด)
จ ำนวนผู้ได้รับประโยชน์

จำกโครงกำร (รำย)

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ทศนิยม 

4 ต ำแหน่ง

หมำยเหตุ

37 อ าเภอ ในพืน้ทีจ่ังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

และ 4 อ าเภอ ของจังหวดัสงขลา

37 อ าเภอ ในพืน้ทีจ่ังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

และ 4 อ าเภอ ของจังหวดัสงขลา

37 อ าเภอ ในพืน้ทีจ่ังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

และ 4 อ าเภอ ของจังหวดัสงขลา

37 อ าเภอ ในพืน้ทีจ่ังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

และ 4 อ าเภอ ของจังหวดัสงขลา

พืน้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ 

จังหวดัยะลา ปัตตานี  นราธวิาส และ 4 อ าเภอของ

จังหวดัสงขลา
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนงำน/โครงกำรกิจกรรม/รำยกำร/ และตัวชีว้ัด
ไตรมำส

ทีด่ ำเนินกำร

พ้ืนทีด่ ำเนินกำร (หมูบ่้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด)
จ ำนวนผู้ได้รับประโยชน์

จำกโครงกำร (รำย)

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
ทศนิยม 

4 ต ำแหน่ง

หมำยเหตุ

      กิจกรรมที ่2 : โครงการปฏิบัติงานตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้โดยเจ้าหน้าทีเ่ยยีวยา (จัด

จ้างเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏิบัติภารกิจการให้ความช่วยเหลือเยยีวยา)
1-4

จ านวน 81 ราย 14.1120

      กิจกรรมที ่3 : โครงการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือเยยีวยา

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้

1-4 ศอ.บต.  ศูนย์

ปฏิบัติการ

ช่วยเหลือเยยีวยา

จังหวดั (ยะลา ปัตตานี  

นราธวิาส และสงขลา)

26.8000

    3. โครงการสนับสนุนกลุม่ผู้ร่วมสร้างสันติสุขในระดับอ าเภอ 10.0000

พืน้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ 

จังหวดัยะลา ปัตตานี นราธวิาส และ 4 อ าเภอของ

จังหวดัสงขลา

พืน้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ 

จังหวดัยะลา ปัตตานี นราธวิาส และ จังหวดัสงขลา
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ.ของจังหวดัสงขลาทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2  พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกรายทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีรั่ฐสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งเป็นปกติสุขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

ด าเนินงาน. 1 โครงการ งบประมาณ 2,663,000 บาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  จ านวน 150 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงานศาล

ยุติธรรม

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 2.6630  ล้านบาท)

ไตรมาสที ่4

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) เยาวชน อายรุะหวา่ง 2.6630

1. แต่งต้ังคณะท างานและประชุมคณะท างาน 15- 18 ปี ทีศึ่กษาอยูใ่น

2. อบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานระบบ จะนะ ปัตตานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กฎหมายและศาลยติุธรรม การปลูกจิตส านึก เทพา ยะลา หรือเทียบเท่าในสถาบัน

ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างให้ นาทวี นราธวิาส ศึกษาปอเนาะ หรือโรงเรียน

ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งปกตอสุข สะบ้ายอ้ย สงขลา เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

3. ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงานเสนอ สงขลา หรือโรงเรียนระดับมัธยม

ต่อเลขาธกิารส านักงานศาลยติุธรรม สงขลา ศึกษาของรัฐ ซ่ึงมีภูมิล าเนา

สงขลา ในจังหวดัชายแดนภาคใต้

จ านวน 150 ราย

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ.ของจังหวดัสงขลาทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2  พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกรายทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีรั่ฐสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งเป็นปกติสุขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80
ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ  1.8409   ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  540 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1.8409 บาท)

โครงการสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 540 คน 1.8409

กิจกรรม เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 540 คน 1.8409

       - ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าทีข่องรัฐ - คร้ังที ่1 ยะลา - คร้ังที ่1 จ านวน 170 คน 0.5651

         ในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ผู้มีหน้าที่ ไตรมาสที ่1

         เกีย่วข้องกับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ (ธ.ค. 60)

         ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ   - คร้ังที ่2 ปัตตานี - คร้ังที ่2 จ านวน 170 คน 0.5651

          จ านวน 4 คร้ัง ไตรมาสที ่2

(ก.พ. 61)

- คร้ังที ่3 นราธวิาส - คร้ังที ่3 จ านวน 170 คน 0.5651

ไตรมาสที ่3

(เม.ย. 61)

- คร้ังที ่4 สงขลา - คร้ังที ่4 จ านวน 30 คน 0.1456

ไตรมาสที ่3 ปัตตานี

(มิ.ย. 61)

ส านักงาน

คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมาย : 1. ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น..

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 1.1 จ านวนเหตุการณ์ลดลง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงาน : 1.1.2 พัฒนางานอ านวยความยติุธรรมและเยยีวยาผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.2.1  จ านวนคดีความมัน่คงทีเ่ข้าสู่การพิจารณาในขัน้อัยการ เพิม่ขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนคดี
ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 0.6630 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  65 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงานอัยการ 

พิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 

ภาค 9 ส านักงาน

อัยการ ภาค 9

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 0.6330  ล้านบาท)

โครงการส่งเสริมนิติรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความมัน่คง 1 0.6630

และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ในพ้ืนที ่3 จชต.

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้พยานหลักฐานทาง หาดใหญ่ สงขลา 65 0.6630

นิติวิทยาศาสตร์ และการด าเนินคดีความมัน่คงในสถานการณ์ภาคใต้

ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมายที ่:  4 ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแยง้โดยสันติวธิี

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 4.2 ประเด็นปัญหาเร่ืองสถานการณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ไม่ถูกหยบิยกเข้าสู่เวทีขององค์การระหวา่งประเทศ เพือ่แทรกแซงการท างานของรัฐบาล

แนวทางด าเนินงาน : 4.2.1 เสริมสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดแนวทางที ่: 4.2.1.2 ร้อยละของประชาชนและชาวต่างประเทศมีความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล

ด าเนินงาน    ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   2 โครงการ งบประมาณ   28,510,000 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  41,941,624  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

รวม 41,941,624 คน

(อ้างอิงจากสถิติ

ประชากรไทย เดือน

ธันวาคม 2559 ส านัก

บริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง)

1. โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุข จชต. 25.9000

5 จชต. 14.2795

1.1 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือโทรทัศน์ 2.8110

ไตรมาส 1 1.0680

ไตรมาส 2 0.5550

ไตรมาส 3 0.8230

ไตรมาส 4 0.3650

1.2 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือวทิยกุระจายเสียง 2.2176

ไตรมาส 1 0.7944

ไตรมาส 2 0.5141

ไตรมาส 3 0.5698

ไตรมาส 4 0.3393

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล)กรม

ประชาสัมพันธ์

ไตรมาสที ่1 - 4

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

28.5100โครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

1.3 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือกิจกรรม 8.9900

ไตรมาส 1 3.6050

ไตรมาส 2 3.7050

ไตรมาส 3 0.3800

ไตรมาส 4 1.3000

1.4 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือดิจิทัล 0.1609

ไตรมาส 1 0.1039

ไตรมาส 2 0.0240

ไตรมาส 3 0.0240

ไตรมาส 4 0.0090

1.5 บริหารขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 0.1000

ไตรมาส 1 0.0300

ไตรมาส 2 0.0000

ไตรมาส 3 0.0300

ไตรมาส 4 0.0400

นอกพ้ืนที่ 10.6805

1.6 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือโทรทัศน์ 1.2450

ไตรมาส 1 0.5400

ไตรมาส 2 0.4350

ไตรมาส 3 0.1400

ไตรมาส 4 0.1300

1.7 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือวทิยกุระจายเสียง 2.6329

ไตรมาส 1 0.9171

ไตรมาส 2 0.7136
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ไตรมาส 3 0.7975

ไตรมาส 4 0.2047

1.8 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือกิจกรรม 4.0366

ไตรมาส 1 0.6210

ไตรมาส 2 2.0648

ไตรมาส 3 0.0508

ไตรมาส 4 1.3000

1.9 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือดิจิทัล 0.7000

ไตรมาส 1 0.7000

ไตรมาส 2 0.0000

ไตรมาส 3 0.0000

ไตรมาส 4 0.0000

1.10 บริหารขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 2.0660

ไตรมาส 1 0.4080

ไตรมาส 2 1.0990

ไตรมาส 3 0.2380

ไตรมาส 4 0.3210

ต่างประเทศ 0.9400

1.11 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือโทรทัศน์ 0.6000

ไตรมาส 1 0.1200

ไตรมาส 2 0.3600

ไตรมาส 3 0.1200

ไตรมาส 4 0.0000

1.12 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือวทิยกุระจายเสียง 0.2400
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ไตรมาส 1 0.0000

ไตรมาส 2 0.1200

ไตรมาส 3 0.1200

ไตรมาส 4 0.0000

1.13 ประชาสัมพันธผ่์านส่ือดิจิทัล 0.1000

ไตรมาส 1 0.0000

ไตรมาส 2 0.1000

ไตรมาส 3 0.0000

ไตรมาส 4 0.0000

 2. โครงการจ้างเหมาบุคลากรทีม่ีความรู้

ภาษามลายูถ่ิน 2.6100

1.1700

2.1 สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไตรมาส 1 0.2925

  จ.ยะลา จ านวน 8 อัตรา ไตรมาส 2 0.2925

ไตรมาส 3 0.2925

ไตรมาส 4 0.2925

2.2 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา 1.4400

  จ านวน 9 อัตรา ไตรมาส 1 0.3600

ไตรมาส 2 0.3600

ไตรมาส 3 0.3600

ไตรมาส 4 0.3600
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เป้าหมายที ่: 3.ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุขในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐ ในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.2.1 พัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.1 ร้อยละของผู้น าศาสนาในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ความร่วมมือและสนับสนนหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จชต . เพิม่ขึน้

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กอ.รมน. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 โครงการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 18.5000

 กิจกรรมที ่1 งานการศึกษา ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม 18.5000

กอ.รมน. 14. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 18.5000

ภาค 4 สน. 14.1 การสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทัง้ในและนอกระบบการศึกษา

1. กิจกรรมเยาวชนคล่ืนลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชด าริ ไตรมาส 2 450                  1.7640

2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษา จชต . ไตรมาส 1 - 3 1,740                7.3332

3. สหพันธ ์นักเรียน นักศึกษา เพือ่สันติภาพ จังหวดัชายแดนใต้  ลงพืน้ที ่จชต. ไตรมาส 1 - 3 10,800              1.8150

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จชต . ไตรมาส 1 - 3 1.8251

5. การน านักศึกษาเดินทางไปสมัครสอบในสถานศึกษาอุดมศึกษานอกพืน้ที ่จชต. ไตรมาส 1 - 3 3.0650

6. การสร้างจิตส านึกเยาวชนอนุรักษ์ศาสนสถาน ไตรมาส 1 - 3 2.6978

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด าเนินงาน   1   โครงการ งบประมาณ  18.5000  ล้านบาท  ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์จากโครงการ 15,620 ราย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)
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เป้าหมาย : 3 ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุขในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน :  3.2.1 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.2 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทีสื่บทอดประเพณีวฒันธรรมให้เข้มแข็งเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา

ด าเนินงาน.......10....... โครงการ งบประมาณ…25.3389...... ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ ......167,997........ ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

สป.วธ. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการวัฒนธรรมเชือ่มใจ ชายแดนใต้สันติสุข 137,210 24.7389

1. กิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม 3.4000

(กิจกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่)

จังหวดัปัตตานี 1.0000

กิจกรรมที ่1 เสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรม 0.4000

กิจกรรมที ่2 เด็กตานี รักษ์วฒันธรรม 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 500 0.1990

กิจกรรมที ่3 สืบสานงานงานศิลป์  ถิน่ตานี 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 200 0.2660

กิจกรรมที ่4 ประกวดผลิตภัณฑ์ทางวฒันธรรม 1 เมืองปัตตานี ปัตตานี 100 0.1350

จังหวดัยะลา 0.4000

กิจกรรมที ่1 เสริมสร้างสังคมพหุวฒันธรรม จ.ยะลา ในพืน้ที ่8 อ าเภอ 0.4000

จังหวดันราธวิาส 1.0000

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมเอีย๊ะตีกาฟในเดือนรอมฎอน 3 13 อ าเภอ นราธวิาส 260 0.1300          

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมประเพณี วฒันธรรม อัตลักษณ์ท้องถิน่ 0.8085          

กิจกรรมที ่3 ค่าวสัดุ 1 นราธวิาส 0.0615          

จังหวดัสงขลา 1.0000        

   กิจกรรมที ่1 วฒันธรรมน าความสุชสู่ชายแดนใต้ 1 เทศบาลต าบล

เทพา

เทพา เทพา สงขลา 5,000                0.5200          

กิจกรรมที ่2 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 1 จะโหนง จะนะ สงขลา 400                  0.4800          

เทพา เทพา สงขลา

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

ทับช้าง นาทวี สงขลา

จะแหน สะบ้ายอ้ย สงขลา

2. อาสาสมัครวัฒนธรรม จ านวน 37 คน  1-4 6.6600

 - จังหวดัปัตตานี จ านวน 12 คน 12 อ าเภอ ปัตตานี 36,000 2.1600

 - จังหวดัยะลา จ านวน 8 คน 8 อ าเภอ สงขลา 24,000 1.4400

 - จังหวดันราธวิาส จ านวน 13 คน 13 อ าเภอ นราธวิาส 39,000 2.3400

 - จังหวดัสงขลา จ านวน 4 คน 4 อ าเภอ สงขลา 12,000 0.7200

3. กิจกรรมเยาวชนโขน จังหวัดปัตตานี  3 - 4 80 0.9968

 - อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติโขนให้แก่เยาวชน 3 เมืองสงขลา สงขลา 0.4968

 - จัดการแสดงโขน 4 เมืองปัตตานี ปัตตานี 0.5000

4. กิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส 2 บางนาค เมืองนราธวิาส นราธวิาส 250 1.0000

5. กิจกรรมรักษ์บ้านเกิด จ.สงขลา 1 จะนะ สงขลา 1,000 1.1565

กิจกรรมที ่1 ส ารวจประวติัศาสตร์ท้องถิน่ เทพา สงขลา

กิจกรรมที ่2 จัดท าเอกสารเส้นทางประวติัศาสตร์ นาทวี สงขลา

กิจกรรมที ่3 น าเยาวชนศึกษาเส้นทางประวติัศาสตร์ สะบ้ายอ้ย สงขลา

กิจกรรมที ่4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์ถิน่

6. กิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ ถ่ินยะลา 0.9856

กิจกรรม 1 ค่ายเยาวชนออกแบบนวตักรรม 1 เมือง ยะลา/สงขลา 80 0.3997

กิจกรรม 2 ค่ายเยาวชน ดนตรี กวศิีลป์ 1 เมือง ยะลา/สงขลา 100 0.5859

7. กิจกรรมวิถีถ่ินตานี วิถีอาเซียน 2 เมืองปัตตานี ปัตตานี 3,000 3.0000

8. กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม 3.0000

จังหวดันราธวิาส 2, 4 บางนาค เมืองนราธวิาส นราธวิาส 5,000                1.5000

กิจกรรมที ่1 การสาธติและจ าหน่ายสุดยอด อาหารภูมิปัญญาท้องถิน่

ช่างฝีมือพ้นบ้าน สินค้าและบริการทางวฒันธรรม
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

กิจกรรมที ่2 การแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน

กิจกรรมที ่3 นิทรรศการภาพเก่าเล่าเร่ืองมะนารอ และ แลศิลป์สลาแต

กิจกรรมที ่4 สืบสานต านานมะนารอ

กิจกรรมที ่5 นิทรรศการผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิน่

กิจกรรมที ่6 ตลาดนัดพอเพียง

จังหวดัยะลา 2 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 5,000                1.5000

9. กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม 1.4670        

กิจกรรมที ่1 ค่ายเยาวชนสานฝันนักเขียน 2 รุ่น 1, 2 บางนาค เมืองนราธวิาส นราธวิาส 100 0.8543          

กิจกรรมที ่2 ค่ายเยาวชนพหุวฒันธรรม 2 รุ่น 1, 2 บางนาค เมืองนราธวิาส นราธวิาส 140 0.6127          

10. กิจกรรมขับเคลือ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรูพ้หุวัฒนธรรม  1-4 บางนาค เมืองนราธวิาส นราธวิาส 5,000                3.0730
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เป้าหมายที ่: 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุขในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของผู้น าศาสนาในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา

แนวทางด าเนินงาน : 3.2.1 พัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.1 ร้อยละของผู้น าศาสนาในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ความร่วมมือและสนับสนนหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จชต . เพิม่ขึน้

ด าเนินงาน.......2.......... โครงการ งบประมาณ...15.9278....... ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ ประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และสงขลา 7,920 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมการศาสนา แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการวัฒนธรรมเชือ่มใจ ชายแดนใต้สันติสุข 15.9278

 1.โครงการสร้างชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) ตามโครงการประชารัฐ ไตรมาส 1 6,500 ราย  ประชาชนในพืน้ที ่4 12.0000 รายชือ่หมูบ่้าน

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชน 19 ปัตตานี จังหวดัชายแดนภาคใต้ อยูร่ะหวา่ง

- กิจกรรมอัลกุลรอ่านระบบกีรออาตี 22 ยะลา 1.0940 ประสานใน พท.

- กิจกรรมเวทีชาวบ้านค้นหาความต้องการของพืน้ที่ 23 นราธวิาส 4.7600

และกิจกรรมตามมติเวทีชาวบ้าน 6 สงขลา 4.0040

- กิจกรรมตามความต้องการของพืน้ที่

- จัดกิจกรรมสัมนาผู้ผ่านการอบรมผู้สอนกีรออาตี 1.0500

- สนับสนุนการติดตามประเมินผลของส านักงาน วธ.จังหวดั 0.3775

- ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการสนง.วธ. ปัตตานี 0.3985

 2. โครงการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม 0.1000

ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที ่244 หมูบ่้าน ไตรมาส 1 1,420 ราย  ประชาชนในพืน้ที ่4 3.9278

- กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ 19 ปัตตานี จังหวดัชายแดนภาคใต้ 0.5500

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางศาสนา 22 ยะลา 1.8000

- กิจกรรมจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 23 นราธวิาส 1.2000

- กิจกรรมส่งเสริมชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ 6 สงขลา 0.3778

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมาย : 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน : 3.2.1 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.2 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทีสื่บทอดประเพณีวฒันธรรมให้เข้มแข็งเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา

ด าเนินงาน..1.. โครงการ งบประมาณ.....40,357,000...... ล้านบาท

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมศิลปากร แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการวัฒนธรรมเชือ่มใจชายแดนใต้สันติสุข 40.3570

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองความ

หลากหลายของมรดกทางวฒันธรรมให้กับเครือข่ายผู้น าสตรีและสถาน  

ศึกษาในการธ ารงรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรมในเขต พืน้ทีจ่ังหวดั

ชายแดนภาคใต้

1-4 จังหวดัสงขลา

จังหวดัปัตานี

จังหวดัยะลา 

จังหวดันราธวิาส

ครูและนักเรียนใน

สถานศึกษาในเขตพืน้ที ่

(จังหวดัสงขลา ปัตตานี 

ยะลาและนราธวิาส) ไม่

น้อยกวา่ 10 แห่ง

0.5270

2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐาน

ความรู้เมือง โบราณยะรัง จังหวดัปัตตานี

1-4 อ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตานี ประชาชนโดยรอบพืน้ที่

เมืองโบราณยะรัง อ าเภอ

ยะรัง จังหวดัปัตตานี 

และประชาชนทัว่ไป

1.3300

3. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวฒันธรรมอิสลามและ ศูนยก์ารเรียนรู้ อัล-

กุรอาน ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส

1-4 6 ต าบลละหาร อ าเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส ประชาชนในชุมชน

ใกล้เคียงศูนยก์ารเรียนรู้ 

อัล-กุรอาน ต าบลละหาร

 อ าเภอยีง่อ จังหวดั

นราธวิาส

20.000

ส านักศิลปากร

ที ่11 สงขลา 

กรมศิลปากร

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

4. บูรณะอุโบสถวดัเกาะสวาด ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส 1-4 ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส ประชาชนในชุมชน

ใกล้เคียงวดัเกาะสวาด 

ต าบลไพรวนั อ าเภอตาก

ใบ จังหวดันราธวิาส

9.0000

5. บูรณะโบราณสถานศาลาการเปรียญวดัปทุมวารี 

ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จังหวดัปัตตานี

1-4 ต าบลเตราะบอน อ าเภอสายบุรี จังหวดัปัตตานี วดัปทุมวารี 

ต าบลเตราะบอน อ าเภอ

สายบุรี จังหวดัปัตตานี

3.0000

6. บูรณะโบราณสถานวดัปิบผลิวนั (วดัตะปัง) ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตาก

ใบ จังหวดันราธวิาส

1-4 ต าบลศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส ประชาชนในชุมชน

ใกล้เคียงวดัปิบผลิวนั 

(วดัตะปัง) ต าบลศาลา

ใหม่ อ าเภอตากใบ 

จังหวดันราธวิาส

6.5000
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ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.2 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทีสื่บทอดประเพณีวฒันธรรมให้เข้มแข็งเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการวัฒนธรรมเชือ่มใจชายแดนใต้สันติสุข 16.6400

กิจกรรม : เงนิอุดหนุนศูนย์การเรียนรูท้างวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

4.0000

1. อุดหนุนศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านขุนละหาร ต.ค.60-มี.ค.61 7 ละหาร ยีง่อ นราธวิาส เครือข่ายศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช

0.4000

2. อุดหนุนศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราชเมืองยีง่อ ต.ค.60-มี.ค.61 ยีง่อ ยีง่อ นราธวิาส เครือข่ายศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช

0.4000

3. อุดหนุนศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราชต าบลหน้าถ้ า ต.ค.60-มี.ค.61 4 หน้าถ้ า ยะลา ยะลา เครือข่ายศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช

0.8500

4. อุดหนุนศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์คุกธารโต ต.ค.60-มี.ค.61 1 ธารโต ธารโต ยะลา เครือข่ายศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช

0.6500

กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

แนวทางด าเนินงาน : 3.2.1 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒันธรรม

เป้าหมาย : 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข

ด าเนินงาน...1... โครงการ งบประมาณ 4.0000 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  7  ราย
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

5. อุดหนุนศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านกือเม็ง ต.ค.60-มี.ค.61 1 อาซ่อง รามัน ยะลา เครือข่ายศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช

0.4000

6. อุดหนุนศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราชวถิีไทยร้อยดวงใจคนตานี ต.ค.60-มี.ค.61 6 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี เครือข่ายศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช

0.8000

7. อุดหนุนศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราชต าบลทรายขาว ต.ค.60-มี.ค.61 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี เครือข่ายศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

ตามค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ศูนยว์ฒันธรรมเฉลิมราช

0.5000

กิจกรรม : เงนิอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 290 37 3 7,700 ราย 12.6400

   1. สนับสนุนสภาวฒันธรรมในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 1

   2. สนับสนุนสภาวฒันธรรมในการจัดกิจกรรมทางวฒันธรรมเพือ่ ไตรมาส 1-3

สร้างความปรองดองในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

   3. สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวฒันธรรมทีเ่ทิดทูน ไตรมาส 3

สถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มส่งเสริม

เครือข่าย

ภูมิภาค

และสภา
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ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน : 3.2.1 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.2 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทีสื่บทอดประเพณีวฒันธรรมให้เข้มแข็งเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 13.5484 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ ......500...... ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงาน แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศิลปวัฒนธรรม โครงการวัฒนธรรมเชือ่มใจ ชายแดนใต้สันติสุข 13.5484

ร่วมสมัย กิจกรรม : สานใจรักษ์งานศิลป์ถ่ินแดนใต้ 13.5484

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิน่แดนใต้

กิจกรรมยอ่ยที ่1 : การประกวดงานเขียน เร่ืองเล่าจากบ้านเรา 1 - 3 สงขลา ปัตตานี 250 4.5484

นราธวิาส ยะลา

กิจกรรมยอ่ยที ่2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 1 - 3 สงขลา ปัตตานี 250 9.0000

"ผลิตภัณฑ์ จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้" นราธวิาส ยะลา

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

เป้าหมายที ่: 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม
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เป้าหมายที ่: 3.ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุขในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐ ในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน :  3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน 24 โครงการ  งบประมาณ 310.2464  ล้านบาท

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 310.2464

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ #REF!

สช. กิจกรรมที ่1 สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้

#REF!

1 .เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารีให้มีคุณภาพ

1-4 จ านวน 16 โรงเรียน 13.9055

2. เงินอุดหนุนพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาด

เล็กจังหวดัชายแดนภาคใต้

1 จ านวน 22 โรงเรียน 7.7266

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเอกชนจังหวดั

ชายแดนใต้

9.5988

4. พัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวดัชายแดน

ภาคใต้เพือ่ความมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื

2.3028

5. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนทีจ่ัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 3 - - - หาดใหญ่ สงขลา 225 0.7706

6. ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณา

การ

1-4 เมืองยะลา ยะลา 295 2.0179

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

ด าเนินการในพืน้ที ่4 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ( จ.ปัตตานี /

จ.นราธวิาส / จ.ยะลา  / จ.สงขลา 4 อ าเภอ (นาทว ีสะบ้ายอ้ย  

เทพา และจะนะ )

ด าเนินการในพืน้ที ่5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ( จ.ปัตตานี /

จ.นราธวิาส / จ.ยะลา / จ.สตูล / จ.สงขลา)

ส านักงานศึกษาธกิารภาค 8

สป.ศธ.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

7. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพของโรงเรียนเอกชนใน

พืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ (โครงการพัฒนาคุณภาพ)

1-4 จ านวน  16 โรงเรียน 5.6983

8. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวดัชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที ่21 1-4 2,416 13.4076

10. เงินอุดหนุนประสิทธภิาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพืน้ที ่จชต . 89.2344

ส านักงาน กศน. กิจกรรมที ่2 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

(ผู้ผ่านการอบรม

การศึกษาต่อเน่ือง 

รวมจ านวน 

39,719 คน)

45.7407

1. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 1-4 เป้าหมายทักษะ

อาชีพ 9,575 คน

16.0331

1.1 ประชุมชีแ้จงวตัถุประสงค์ของโครงการ จ านวน 1 วนั ประกอบด้วย ผู้บริหาร 

กศน. ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ และครูอาสาฯ ประจ าปอเนาะ รวมจ านวน 821 

คน งบประมาณ  339,320 บาท

0.3393

1.2 กิจกรรมเติมความรู้ให้กับผู้สอนรายวชิาเลือกอิสลามศึกษา ทัง้ 5 จังหวดัรวม 200 

คน (2 วนั) งบประมาณ 343,100 บาท (กศน. ปัตตานีด าเนินการ)

0.3431

1.3  กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนปอเนาะ จ านวน 9,575 คน (383 แห่ง x 

25 คน x รายหัวละ 600 บาท = รวมงบประมาณ 5,745,000 บาท

5.7450

1.4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 383 แห่ง งบประมาณ 3,944,900 

บาท 1,149,900 บาท (1) หนังสือพิมพ์ (383 แห่ง x 2 ฉบับ x 10 บาท x 365 วนั ) (

 2) หนังสืออ่านเล่นด้านศาสนา 383 แห่งๆ ละ 3,000 บาท = 1,149,000 บาท

3.9449

ด าเนินการในพืน้ที ่4 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ( จ.ปัตตานี / จ.

นราธวิาส / จ.ยะลา  / จ.สงขลา 4 อ าเภอ (นาทว ีสะบ้ายอ้ย  

เทพา และจะนะ )

ด าเนินการในพืน้ที ่5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (สงขลา 4 อ าเภอ

และสตูลมีทีอ่ าเภอท่าเเพ)

ด าเนินการในพ้ืนที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา 4 

อ าเภอและสตูลมีทีอ่ าเภอท่าเเพ)
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

1.5  กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา งบประมาณ 4,596,000 บาท 4.5960

1.6 กิจกรรมมหกรรมนิทรรศการผลการด าเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ

1.7 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน (2 วนั 1 คืน) เป็นเงิน 

165,000 บาท (กศน.ปัตตานีรับผิดชอบด าเนินการ)

0.1650

2. โครงการ ฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 1-4 ต าบล

สะเตง

เมืองยะลา ยะลา นักเรียนพระดาบส

จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จ านวน 

160 คน

3.3000

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 0.5420

2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพระยะส้ันและพัฒนาคุณภาพชีวติ รุ่นที ่8 0.3568

2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพระยะส้ันและพัฒนาคุณภาพชีวติ รุ่นที ่9  

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ช่างซ่อมและบ ารุงจักรยานยนต์ ช่างซ่อม

เคร่ืองจักรกล การเกษตร  ช่างไฟฟ้า ทักษะวชิาชีพ

1.3430

(การจัดการตนเอง ความเป็นพลเมืองดี การจัดการส่ิงแวดล้อมศาสนาศึกษา อิสลาม

ศึกษา ศาสนาเปรียบเทียบการใช้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร )  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวติ (ดนตรี ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะประดิษฐ์ การเกษตร การกีฬา)

2.4 ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้“เปิดโลกเรียนรู้เยาวชนกลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบและเยาวช ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในพืน้ที ่5 จชต.

0.1976

2.5 พระดาบสเคล่ือนทีร่่วมกับ กศน.บริการประชาชน (ให้บริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อม

รถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวดัยะลา จ านวน 900 คัน/4 คร้ัง ออก

เคล่ือนทีร่่วมกับส านักงาน กศน.จังหวดัยะลา/ กศน.อ าเภอเมืองยะลา/กศน. อ าเภอเบ

ตง/สถานทีป่ระกอบพิธใีนวนัส าคัญ

0.4135
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

2.6 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 0.1347

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 0.0290

2.8 บริหารจัดการ/ค่าส่ือการเรียนการสอน วสัดุส านักงาน 0.2836

3. โครงการเรียนรูภ้าษาเพ่ือการสือ่สาร สูห่มูบ่้านชายแดนใต้ 1-4 ประชาชนผู้สนใจ

ทัว่ไป/เจ้าหน้าที่

ภาครัฐและเอกชน 

รวมจ านวน  

23,365 คน

11.6825

3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารส าหรับผู้สนใจ  6,520 คน 

งบประมาณรายหัวๆ ละ 500 บาท งบประมาณรวม 3,260,000 บาท

ประชาชนผู้สนใจ

ทัว่ไป 6,520 คน

3.2600

3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษามลายถูิน่ จ านวน 6,520 คน  งบประมาณราย

หัวๆ ละ 500 บาท งบประมาณรวม 3,260,000 บาท

เจ้าหน้าทีภ่าครัฐและ

เอกชน 6,520 คน

3.2600

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาต่างประเทศ (ตามความต้องการและบริบทของ

พืน้ที่) จ านวน 10,325 คน งบประมาณ รายหัว ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 5,162,500 

บาท

ประชาชนผู้สนใจ 

10,325 คน

5.1625

4. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูป่ระชาชนจังหวัดชายแดน

ใต้

1-4  1,337 คน 5.8111

4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วถิีเกษตร วถิีชาวใต้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ 1,432,300 บาท

1.4323

4.1..1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้วถิีเกษตรวถิีชาวใต้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ในสถาบัน กศน.ภาคใต้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ /อบรม ให้กับกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะอบรม 

ค่ายในกิจกรรมต่อไป)  งบประมาณ 82,000 บาท

0.0820

ด าเนินการในพ้ืนที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา 4 

อ าเภอ)

ด าเนินการในพ้ืนที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โดยจะเน้นพ้ืนที่

 14 อ าเภอ ใกล้ตะเขบชายแดนไทย - มาเลเซีย)
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4.1.2 จัดค่ายแหล่งเรียนรู้วถิีเกษตรวถิีชาวใต้ตามหลักปรัชญาฯ งบประมาณ 

1,044,000 บาท

1.0440

4.1.3 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ส่ือ เอกสารฐานการเรียนรู้ และภูมิปัญญาจ านวน 1,000

 ชุด งบประมาณ 306,300 บาท

0.3063

4.2 พัฒนาเครือข่ายปราชญ์ผู้น าด้านเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตร ทฤษฎีใหม่ งบประมาณ 1,750,900 บาท

1.7509

4.2.1 อบรมกระบวนทัศน์ ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ให้กับปราชญ์ผู้น า = 257,400 บาท

0.2574

4.2.2 จัดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่ เป็นเงิน 1,438,500 บาท

1.4385

4.2.3 ประกวดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 25,000 บาท 0.0250

4.2.4 จัดท าท าเนียบแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ  30,000 บาท 0.0300

4.3 พัฒนาศักยภาพครู กศน.ต าบลด้านน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 200 

คน งบประมาณ 2,627,900 บาท

2.6728

4.3.1 อบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ = 168,100 บาท 0.1681

4.3.2 ครู กศน.ต าบล ขยายผลโดยด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่กลุ่มเป้าหมายระดับพืน้ที ่งบประมาณ 

2,000,000 บาท

2.0000

4.3.3 คัดเลือก กศน.ต าบลดีเด่นทีเ่ข้าร่วมโครงการเพือ่ประกวดแหล่งเรียนรู้หลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ = 50,000 บาท

0.0500

4.3.4 ประกวดแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บาท (5 จังหวดั + 

ศฝช.ปัตตานี รวม 6 แห่งๆ ละ 5,000 บาท)

0.0300
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4.3.5 เปิดโลกทัศน์ (2 วนั 1 คืน) ให้กับครู กศน.ต าบลและครูอาสาฯ ของศฝช.ปัตตานี

 จ านวน 200 คน งบประมาณ 

379,800 บาท

0.3798

5. โครงการกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ 1-3 เยาวชนนอกระบบ 

2,500 คน

2.2500

5.1 กิจกรรมประชาสัมพันธก์ารแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ ์ 50,000 บาท โดยจัดสรร

ให้กับส านักงาน กศน. กศน.จังหวดั 5 แห่งๆ ละ 10,000 บาท

0.0500  

5.2 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธร์ะดับต าบลและระดับอ าเภอ  งบประมาณ 

880,000 บาท (ค่าตอบแทนใช้สอย วสัดุ) อ าเภอละ 20,000 บาท 44 อ าเภอ

0.8800

5.3 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ ์ระดับจังหวดั ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย วสัดุ 

งบประมาณ 420,000 บาท (5 จังหวดัๆ ละ 84,000 บาท)

0.4200

5.4 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ ์ระดับกลุ่มจังหวดัชายแดนภาคใต้ งบประมาณ

 900,000 บาท จัดการแข่งขันโดยส านักงาน กศน.นราธวิาส

0.9000

6. โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ 1-3 เยาวชนนอกระบบ 

2,782 คน

5.3880

6.1 ค่ายเยาวชนสานสัมพันธ ์ลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ ระดับจังหวดั จัดค่ายลูกเสือ 

กศน. ชายแดนใต้ ระดับจังหวดั (จ านวน 3 วนั 2 คืน) เป้าหมาย 1,760 คน 

งบประมาณ 3,066,400 บาท

3.0664

6.2 ชุมนุมลูกเสือสัมพันธ ์กศน. ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวดัชายแดนใต้ (3 วนั 2 

คืน) เป้าหมายจ านวน 1,022 คน  งบประมาณ 2,321,600 บาท

2.3216

7. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือชีวิตและสังคมตามพระ

อัจฉริยภาพสูว่ิถีการเรียนรู้

3-4 ต าบล

สะเตง

อ าเภอเมือง

ยะลา

ยะลา 1.2760

7.1 แต่งต้ังและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

ด าเนินการในพ้ืนที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด าเนินการในพ้ืนที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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7.2 จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพือ่ประสานความร่วมมือ

7.3 การส ารวจ ผลิตส่ือนวตักรรมการน าส่ือนวตักรรมไปใช้ในศูนยดิ์จิทัล ชุมชนใน 

กศน.ต าบล (หนังสือพระอัฉริยภาพฯ แบบออน์ไลน์ (E-book)/ ส่ือมัลติมีเดียใน

รูปแบบคิวอาร์โค้ต ทีเ่ชือ่มโยงระบบอินเตอร์เน็ต) 5 เร่ืองๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 

225,000 บาท

0.2250

7.4 การติดตามการใช้ส่ือและพัฒนา ให้กับส านักงาน กศน.จังหวดั 5 จังหวดัๆ ละ 

20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท

0.1000

7.5 การจัดแสดงผลงานนิทรรศการเชิดชูพระอัฉริยภาพฯ และผลงานที ่กศน .ต าบล 

น าไป ประยกุต์และปรับใช้ในพืน้ที ่(การแสดงนิทรรศการ/การประกวดผลงานใน

รูปแบบโครงงาน การประกวด/แข่งขันทักษะทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีส่ิงแวดล้อม)

สปศ.จชต./

ศปบ.จชต.

กิจกรรมที ่3 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

97.7525

สปศ.จชต. ทุนการศึกษารายปีต่อเนือ่งให้กับทายาทผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่

สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ดัผลส าเร็จ : จ านวนผู้ทีไ่ด้รับความช่วยเหลือทุนการศึกษาในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่

จชต. มีความพึงพอใจ มีคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูดี่ขึน้

1-4 7,195 85.9220

ศปบ.จชต. 1. โครงการพัฒนาการศึกษา เพือ่ความมัน่คงเหมาะสมกับพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้  5 จชต.

หรือพืน้ที่

อืน่ๆ ตาม

ความ

เหมาะสม

0.4942

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา เพือ่พัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาในจังหวดัชายแดนใต้

5 จชต.

จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดทีม่ีนักเรียนทุนการศึกษา

อาศัยอยูส่ถานศึกษาทีม่ีนักเรียน นักศึกษา ศึกษาตัง้แต่ประถม

 จนถึงอุดมศึกษา นักเรียนทุนการศึกษา
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1.2 ประชุมปฏิบัติการสะท้อนข้อมูลเชิงคุณภาพเพือ่พัฒนาการศึกษาจังหวดัชายแดน

ภาคใต้

5 จชต.

ศปบ.จชต. 2. โครงการพัฒนาการศึกษา เพือ่ความมัน่คงเหมาะสมกับพืน้ที ่จชต . 1.2700

2.1 ส่งเสริมการอยูร่่วมกันในสังคมพหุวฒันธรรมจังหวดัชายแดนภาคใต้ 5 จชต. 60

2.2 เพิม่ประสิทธภิาพตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวติของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้

5 จชต.

2.3 ลูกเสืออาเซียนจังหวดัชายแดนภาคใต้ 5 จชต. 2,000

ศปบ.จชต. 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จังหวดัชายแดนภาคใต้ 4.7810

 3.1 พัฒนาครูต้นแบบ วชิาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และปฐมวยั

ตัวชีว้ดั ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเป็นครูต้นแบบวชิาภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และปฐมวยั

5 จชต. 100

3.2 พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาใน จชต . 100

3.3 พัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาในสถานศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 30

3.4 พัฒนานวตักรรมเทคโนโลย ีเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ของนักเรียน 110

3.5 มหกรรม  วชิาการจังหวดัชายแดนภาคใต้

3.6  จัดท าบัญชีค า  ภาษามาลายตูามหลักสูตรอิสลามศึกษา 40

 3.7 การจัดท าคู่มือการวดัและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษา 40

3.8 การติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมติดตามช่วยเหลือนักเรียนทีอ่่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องใน

โรงเรียนของรัฐและเอกชน เป็นเงิน 300,000 บาท 

กิจกรรมที ่2 การพัฒนาผู้ช่วยเหลือนักเรียนทีอ่่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องในโรงเรียน

ของรัฐและเอกชน เป็นเงิน 300,000 บาท  (จ านวน  5  รุ่น)

38,600

ศปบ.จชต. 4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 1.5200

4.1 ติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุนในประเทศ และต่างประเทศ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

4.2 บริหารการเทียบวฒิุ ประชุมชีแ้จงการเทียบวฒิุการศึกษาแก่นักศึกษาไทยทีส่ าเร็จ

การศึกษาจากต่างประเทศ

4.3 เวทีเสวนาเพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นแนวทางพัฒนาการ

เทียบวฒิุการศึกษาให้เป็นระบบ

ศปบ.จชต. 5. โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานท า 1.7153

กิจกรรมที ่5.1 พัฒนาศูนยแ์นะแนวในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก

กิจกรรมยอ่ยที ่5.1.1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูแนะแนวโครงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามขนาดเล็ก จ านวน  80 คน ใช้เวลา  3 วนั รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวน 211,500 บาท

0.2115

กิจกรรมยอ่ยที ่5.1.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น

 งบประมาณ จ านวน 188,000 บาท

0.1880

กิจกรรมยอ่ยที ่5.1.3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการการจัดต้ังศูนยแ์นะแนว

ในโรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการแนะแนว 6 คน ใช้เวลา  20 วนั ใช้งบประมาณ  

108,950 บาท

0.1090

กิจกรรมยอ่ยที ่5.1.4 ประชุมสรุปการด าเนินการปลายภาคเรียน ใช้เวลา 2 วนั 

งบประมาณ 167,450 บาท

0.1675

กิจกรรม 5.2 มหกรรมคาราวานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในพืน้ที ่จชต .

กิจกรรม 5.3 การจัดต้ังและด าเนินการศูนยภ์าษานานาชาติ

5.3.1 ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดต้ังศูนยภ์าษานานาชาติจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

เป็นเงิน 41,400 บาท

0.0414

5.3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของศูนยภ์าษานานาชาติและท าบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหวา่งศูนยฯ์ กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  41,400 บาท

0.0414
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

5.3.3 อบรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศูนยภ์าษานานาชาติและท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งศูนยฯ์ กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 44,400 บาท

0.0444

5.3.4 จัดฝึกอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ด้านภาษานานาชาติแก่ผู้บริหาร ครู โรงเรียนใน

 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้  รวม 200  คน 3 วนั เป็นเงิน 416,200 บาท

0.4162

ศปบ.จชต. 6. การขับเคล่ือนและบูรณาการการด าเนินงานระดับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของ

กระทรวงศึกษาธกิาร ทุกสังกัดในพืน้ที่

2.0500
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เป้าหมาย : 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน 884.7575 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ นักเรียน 305,513 คน ข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที ่25,814 คน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 13 เขต โรงเรียน 1,297 โรง

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 1-4 2759 - 326 44 5
884.7575

กิจกรรมยอ่ย

1. พัฒนารูปแบบเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้ 1-4 2.6000

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่ายการจัดการศึกษาในพืน้ทีจ่ังหวดั

ชายแดนภาคใต้

1-4 4.9410

3. ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 6.7650

4. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

ภาษาต่างประเทศ 

1-4 4.2500

5. ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับอ าเภอให้มี

คุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวดัชายแดนภาคใต้

1-4 9.7150

6. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 3.6900

7. พัฒนาส่ือและเทคโนโลยเีพือ่ส่งเสริมการจัดการศึกษาทีส่อดคล้องกับวถิีชีวติ 1-4 15.5400
8. มหกรรมวชิาการชายแดนใต้ 1-4 12.0500

10. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 34.1790

11. โรงเรียนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต้ 1-4 14.0458

12. เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพืน้ทีส่าม

จังหวดัชายแดนภาคใต้

1-4 61.0562

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน

 นักเรียน 305,513 คน ข้า

ราชครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและเจ้าหน้าที ่25,814

 คน ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษา 13 เขต โรงเรียน 

1,297 โรง

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

13. ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 18.0000

14. ส่งเสริมความสัมพันธโ์รงเรียนกับชุมชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 35.6100

15. การพัฒนาเครือข่ายวทิยส่ืุอสาร 1-4 3.1430

16. งานชุมนุมลูกเสือชายแดนภาคใต้ 2-4 8.0000

17. การแข่งขันกีฬานักเรียนชายแดนภาคใต้ 2-4 7.2500
18. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย–มลายถูิน่) 1-4 7.0590

19. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้

1-4 251.3720

20. สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ (ตาดีกา) 1-4 5.0000

21. พัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวฒันธรรมสู่ประชาคมอาเซียน 1-4 14.9845

22. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพือ่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (รินน้ าใจสู่น้องชาว

ใต้)

1-2 15.2550

 23. เสริมสร้างโอกาสทางการเรียนของนักเรียนให้เรียนในโรงเรียนทีม่ีชือ่เสียง 

(โรงเรียนอุปถัมภ์)

2-4 24.9000

24. ทุนการศึกษาภูมิทายาท 2-4 117.0000

25. ทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จชต. 2-4 10.0000

26. โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 195.0670

22/43



เป้าหมาย : 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน  1  โครงการ (12 กิจกรรม) งบประมาณ 197,692,600 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 19,100 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

สอศ. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหา จชต.

โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้        194.2126

ต.ค.60 – 

ก.ย.61

√ √ √ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,100  คน           34.6400

 - นักเรียน ทีจ่บการศึกษาชัน้ ม.3 

ได้รับทุนเข้าศึกษา

ต่อในระดับ ปวช. จ านวน 900 คน

 - นักเรียน ทีจ่บการศึกษาชัน้ ม.6 

และปวช. ได้รับทุน

เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. จ านวน 

200 คน

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพประจ าอ าเภอ ต.ค.60 – 

ก.ย.61

√ √ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพประจ าอ าเภอ 

จ านวน 22 แห่ง

82.5008 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)

จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 และจังหวดัสงขลา (4 

อ าเภอ คือ เทพา จะนะ 

นาทว ีและสะบ้ายอ้ย)

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

1. กิจกรรมทุนอุดหนุนเรียนสายอาชีพ

   - ปวช. จ านวน 900 ทุน 

   - ปวส. จ านวน 200 ทุน
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

3. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพฯประจ าอ าเภอ

ห่างไกล

ต.ค.60 – 

ก.ย.61

√ √ √ √ √ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชนทีอ่ยูอ่ าเภอห่างไกลเข้าศึกษา

ต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่น้อย

กวา่ 2,500 คน/ระยะส้ัน ไม่น้อยกวา่ 

5,000 คน

40.2600 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)

4. กิจกรรมจัดการสอนแบบคู่ขนาน (สอนอาชีพคู่กับเรียนศาสนา) ต.ค.60 – 

ก.ย.61

√ √ √ นักเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

 จ านวน 1,500 คน เข้าศึกษาหลักสูตร

คู่ขนาน (สอนอาชีพคู่กับเรียนศาสนา)

3.5920 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)

5. กิจกรรมจัดต้ังกลุ่มอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ม.ค.– ก.ย.61 √ √ √ √ √ นักเรียน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

 จ านวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

จัดต้ังกลุ่มอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนา

อิสลาม

2.4600 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

7. กิจกรรมฝึกอาชีพให้เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ม.ค.– ก.ย.61 √ √ √ √ √ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จ านวน 

1,500 คน

            3.4100 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)

8. กิจกรรมพัฒนาภาษาสู่สากลโลกอาเซียน ต.ค.60 – 

ก.ย.61

√ √ สถานศึกษา จชต. 18 แห่ง มีนักเรียน 

นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 

1,500 คน

4.0920 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)

9.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ชายแดนใต้ เม.ย.– ก.ย.61 √ √ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา จชต. 

18 แห่ง และศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพ

ประจ าอ าเภอ 23 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม

 จ านวน 1,500 คน

2.7852 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

10. กิจกรรมชุมนุมลูกเสืออาชีวะจังหวดัชายแดนใต้ เม.ย.– ก.ย.61 √ √ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา จชต. 

18 แห่ง และศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพ

ประจ าอ าเภอ 23 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม

 จ านวน 1,000 คน

1.9600 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)

11. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนอิสลามศึกษา ต.ค.60 – 

ก.ย.61

√ √ √ จัดจ้างวทิยากรอิสลามศึกษา จ านวน 

18 คน เพือ่สอนอิสลามศึกษา ให้กับ

นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา จชต.

 12 แห่ง

2.1600 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)

12. กิจกรรมศูนยดิ์จิตอลประจ าอ าเภอ ต.ค.60 – 

ก.ย.61

√ √ √ √ √ ศูนยฝึ์กอบรมวชิาชีพประจ าอ าเภอ 

จ านวน 8 แห่ง

16.3526 จังหวดัยะลา จังหวดั

ปัตตานี จังหวดันราธวิาส

 จังหวดัสตูล และจังหวดั

สงขลา (4 อ าเภอ คือ 

เทพา จะนะ นาทว ีและ

สะบ้ายอ้ย)
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เป้าหมาย : 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน..1.. โครงการ งบประมาณ....72.890.... ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ …1,808.. ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

        สกอ. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. 72.8900

โครงการทุนอุดมศึกษาเพือ่การพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้/ 1 ปัตตานี เยาวชนในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา 72.8900

สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดั ยะลา พิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวดั

ชายแดนภาคใต้/และผู้รับทุนได้รับโอกาสทางการศึกษาและส าเร็จ นราธวิาส ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร สตูล ยะลา นราธวิาส สตูล 

จะนะ สงขลา และสงขลา 4 อ าเภอได้แก่

เทพา สงขลา จะนะ เทพา นาทวี

นาทวี สงขลา และสะบ้ายอ้ย) 

สะบ้ายอ้ย สงขลา

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมาย : 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒันธรรม

แนวทางด าเนินงาน : 3.2.1 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.2 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทีสื่บทอดประเพณีวฒันธรรมให้เข้มแข็งเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา

ด าเนินงาน...1... โครงการ งบประมาณ 4 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 4,300 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

วิทยาลัยชุมชน แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 18.000 ล้านบาท)

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,300 4.0000

วทิยาลัย 0.9031

1. โครงการพัฒนาทักษะผู้น านักศึกษาผ่านกระบวนการค่ายผู้น านักศึกษา 1 สตูล 160 0.1500

2. โครงการค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้สังคมพหุวฒันธรรม 1 สงขลา,สตูล 500 0.5031

3. โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 3 เมือง ยะลา 150 0.2500

วทิยาลัย 1.4199

1. โครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้น า 2 มะนัง สตูล 100

2. โครงการมหกรรมวชิาการ 5 จชต. 3 สะเตง เมือง ยะลา 1,600

3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สังคมพหุวฒันธรรมฯ 3 เมือง นครศรีธรรมราช 50

0.5700

-รุ่นที ่1 นักศึกษาปีการศึกษา 2558 จ านวน 50 คน 1 เมือง ตรัง

-รุ่นที ่2 นักศึกษาปีการศึกษา 2559 จ านวน 50 คน 2 เมือง ตรัง

2. โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา 1 ฐานทัพเรือ เมือง สงขลา 100

3. โครงการมหกรรมวชิาการสร้างงานสร้างอาชีพ (เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ) 3 วชช.ยะลา เมือง ยะลา 200

วทิยาลัย 0.5670

ชุมชนสตูล 1. โครงการค่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้สังคมพหุวฒันธรรม 2 เมือง นครศรีธรรมราช 60

ชุมชนนราธวิาส

ชุมชนยะลา

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

2. โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา 1 น้ าผุด ละงู สตูล 50

3. โครงการมหกรรมวชิาการสร้างงาน สร้างอาชีพ 3 เมือง ยะลา 100

4. โครงการส่งเสริมป้องกันการแก้ปัญหายาเสพติด 2 เกตรี เมือง สตูล 50

5. โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในองค์กร (กีฬาสัมพันธ)์ 4 พิมาน เมือง สตูล 500

0.5400

1. โครงการการเรียนรู้สังคมพหุวฒันธรรม 1 บ้านพะโค๊ะ 6 ชุมพล สทิงพระ สงขลา 80

2. โครงการค่ายพัฒนาผู้น านักศึกษา 1 เกาะยอ 1 เกาะยอ เมือง สงขลา 150

3. โครงการการส่งเสริมประชาธปิไตยในสถานศึกษา 4 ศูนยก์าร

เรียนอ าเภอ

ต่างๆ

เทพา

 จะนะ

 สทิงพระ

 สะเดา

 ระโนด

 ควนเนียง

 หาดใหญ่

สงขลา 100

4. โครงการมหกรรมวชิาการสร้างงาน สร้างอาชีพ (ยะลาเจ้าภาพ) 2 สะเตง เมือง ยะลา 250

วทิยาลัยชุมชน

สงขลา
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เป้าหมาย : 3.ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุขในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน  นักศึกษา และเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐในทุกระดับขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน.. 10.. โครงการ งบประมาณ....76.0000..... ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ ....5,200...... ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ม.นราธิวาส แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 76.0000 ล้านบาท)

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 76.0000

1. โครงการจัดตัง้และพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับ 1 99 โคกเคียน เมือง นราธวิาส 400 3.5000

การพัฒนาก าลังคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมที ่1  ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติ จ านวน  1 ศูนย์ 2.0000

กิจกรรมที ่2 เป็นศูนยส์อนภาษาอังกฤษและ สอบ TOEIC  TOEFL 1.5000

2. โครงการสอนเสริมความรูว้ิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 2 99 โคกเคียน โคกเคียน นราธวิาส 1600 5.5000

และภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมที ่1 สอนเสริมความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวชิาฟิสิกส์ 2.0000

เคมี ชีววทิยา คณิตศาสตร์

กิจกรรมที ่2 สอนเสริมความรู้ภาคทฏษฎีและภาคปฏิบัติรายวชิาภาษาอังกฤษ 1.5000

3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษา 2 มาเลเซีย 5.5000

กิจกรรม  ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาณ มหาวทิยาลัยในประเทศ มาเลเซีย บรูไน สิงค์โปร์ 200 5.5000

4. โครงการความร่วมมือสหกิจกับต่างประเทศ 2 มาเลเซีย 120 2.5000

กิจกรรม  ส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ สิงค์โปร์ 2.5000

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

5. โครงการส่งเสริมเยาวชนรักบ้านเกิด 1 บ.โต๊ะโมะ ภูเขาทอง สุคิริน นราธวิาส 866 3.5000

กิจกรรมที ่1 ซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกา มัสยดิ โรงเรียน และ บูรณะวดั บ.ไอร์ปาโจ โคกเคียน เมือง 2.5000

บ.ไอปูลง

กิจกรรมที ่2 น านักศึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์และร่วมพัฒนา 1.0000

วชิาการให้กับเยาวชนใน พท.

6. โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา 1 99 โคกเคียน เมือง นราธวิาส 4 4.0000

กิจกรรมที ่1  จ้างอาจารยช์าวต่างประเทศและผู้เชีย่วชาญทางด้านภาษาอาหรับ 3.5000

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมฟืน้ฟูส่งเสริมศาสนาและศิลปวฒันธรรม 0.5000

7. โครงการส่งเสริมองค์ความรูเ้พ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 99 โคกเคียน เมือง นราธวิาส 500 6.0000

กิจกรรมที ่1 พัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้โคเนือ้ โคขุน 2.0000

กิจกรรมที ่2 พัฒนาการศึกษาเทคโนโลยกีารปลูกพืชในโรงเรือน 2.0000

กิจกรรมที ่3 ผลิตเมล็ดพันธุข์้าวหอมกระดังงาและข้าวซีบูกันตัง 2.0000

8. โครงการจัดตัง้ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematic Program 1 นราธวิาส 270 30.0000

(รร.นะห์ฎอตูลสูบาน รร.สมานมิตร  รร.ศิริธรรม รร.อิสลามบูรพา รร.สัมพันธ์วิทยา

รร.ประทีปวิทยา รร.รอมาเนีย รร.ดารุสสลาม  รร.แสงธรรมวิทยา)

กิจกรรมที ่1  ปรับปรุงห้องเรียนและจัดหาครุภัณฑ์ ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ 28.0000

กิจกรรมที ่2 พัฒนาศักยภาพครู  หลักสูตร ผู้บริหาร และบุคลากร ในโครงการ smp 1.5000

กิจกรรมที ่3 ศึกษาดูงานทางด้านวทิยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 0.5000

9. โครงการจัดตัง้ศูนย์ตาดีกาสัมพันธ์ 1 โคกเคียน เมือง นราธวิาส 1200 5.5000
กิจกรรมที ่1  จัดการศึกษาตาดีกาให้กับเยาวชน 1.5000

กิจกรรมที ่2  พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกา 2.5000

จ านวน 60 ศูนย์

กิจกรรมที ่3 จัดอบรมจริยธรรม วชิาการอิสลามและภาษาอาหรับ 1.5000
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตาดีกา

10. โครงการจัดตัง้กลุม่อุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้นแบบในพ้ืนที่ 1 โคกเคียน เมือง นราธวิาส 40 10.0000

จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 6.0000

กิจกรรมที ่2 พัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทีท่ าจากน้ ายาง 4.0000
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เป้าหมาย : 3.ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐ ในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 58.2663  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  4,146  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 58.2663 ล้านบาท)

โครงการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,146 58.2663

1. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดน

ภาคใต้

4,146 58.2663

กิจกรรมที ่1 พัฒนาระบบผลิตบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ 3,468 51.0982

กิจกรรมที ่2 สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้  1 - 4 เมืองยะลา ยะลา 1,980

กิจกรรมที ่3 พัฒนาปอเนาะต้นแบบมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  1 - 4 ยะลา/

ปัตตานี/

นราธวิาส

500

กิจกรรมที ่4 พัฒนาห้องเรียนตาดีกาต้นแบบ มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  1 - 4 เมืองยะลา ยะลา 50

กิจกรรมที ่5 ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ใน

โรงเรียนเป้าหมายพืน้ทีจ่ังหวดัยะลา

 1 - 4 เมืองยะลา ยะลา 100

กิจกรรมที ่6 พัฒนาครูต้นแบบสู่การพัฒนาเด็กระดับปฐมวยัและประถมศึกษา 

โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย

 1 - 4 เมืองยะลา ยะลา 758

2. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 0.8100

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

กิจกรรมที ่1 คุรุทายาทมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา  1 - 4 ยะลา/

ปัตตานี/

นราธวิาส

2

3. โครงการพัฒนาและเสริมทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนและ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

655 6.3581

กิจกรรมที ่1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรและพัฒนารูปแบบการเพาะปลูกพืช

ทีไ่ด้มาตรฐาน

 1 - 4 แม่ลาน ปัตตานี 400

กิจกรรมที ่2 พลังงานทดแทนและปุย๋อินทรีย์  1 - 4 แม่ลาน/

โคกโพธิ์

ปัตตานี 180

กิจกรรมที ่3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอาชีพการเล้ียงสัตว์  1 - 4 แม่ลาน ปัตตานี 60

กิจกรรมที ่4 พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ (OTOP) มหาวทิยาลัย

ราชภัฏยะลา

 1 - 4 ยะลา/

ปัตตานี/

นราธวิาส

15

34/43



เป้าหมาย : 3.ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุขในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียนและเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน..2.. โครงการ งบประมาณ.....2.3760..... ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ......350........ ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

(รวมงบปนะมาณทัง้สิน้ 2.3760 ล้านบาท )

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. 2.3760

คณะวทิยาศาสตร์ กิจกรรมที ่1 สานสัมพันธช์ายแดนใต้ผ่านค่ายวชิาการ 2 สงขลา 100 1.0700

และเทคโนโลยี

คณะศิลปกรรม กิจกรรมที ่2 สานสัมพันธช์ายแดนใต้ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์ 2 สงขลา 250 1.3060

ปัตตานี, ยะลา

นราธวิาส

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมาย :  3 ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้อง สามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐ ในทุกระดับชัน้ เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการบริการทางการศึกษาทีไ่ด้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธกิารเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน  12  โครงการ งบประมาณ   152.0716   ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  41,351 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 157.5716 ล้านบาท)

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (12 

รายการ)

41,351 152.0716

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 1 - 4 ปัตตานี,ยะลา 1,960 15.6800

นราธวิาส

    กิจกรรมที ่1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน 3 จชต. ไตรมาส 1 - 4 สงขลา

6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 60 3.2000

    กิจกรรมที ่2 โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 2 - 3 ทุกอ าเภอ ปัตตานี,ยะลา 250 2.0000

ทุกอ าเภอ นราธวิาส

     กิจกรรมที ่3 โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวฒิุในโรงเรียน 3 จชต. ไตรมาส 2 - 3 ทุกอ าเภอ ปัตตานี 600 2.8700

ทุกอ าเภอ ยะลา

ทุกอ าเภอ นราธวิาส

นราธวิาส

    กิจกรรมที ่5 โครงการการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงเพือ่การจัดการและการพัฒนา

คุณภาพอุดมศึกษาจังหวดัชายแดนภาคใต้

ไตรมาส 1 - 4 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 550 5.0000

    กิจกรรมที 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ ไตรมาส 2 - 3 ทุกอ าเภอ ปัตตานี 100 0.5000

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

พัฒนาทักษะการคิดส าหรับผู้เรียนในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ ทุกอ าเภอ ยะลา

ทุกอ าเภอ นราธวิาส

ไตรมาส 2 - 3 ทุกอ าเภอ ปัตตานี 120 0.5000

ทุกอ าเภอ ยะลา

ทุกอ าเภอ นราธวิาส

    กิจกรรมที ่8 โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ไตรมาส 1 - 4 ปัตตานี,ยะลา 50 0.3000

นราธวิาส

สงขลา

   กิจกรรมที ่9 โครงการจัดหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปกรรมส าหรับครู-อาจารย์ ไตรมาส 2 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 30 0.3100

ด้านศิลปกรรมและผู้สนใจทัว่ไป

2. โครงการพัฒนาผู้น าศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมชายแดนใต้ ไตรมาส 1 - 4 ปัตตานี 40 3.9720

   กิจกรรมที ่1 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้น าศาสนา เพือ่เข้าศึกษาต่อ และ นราธวิาส

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ในภาคปกติ สงขลา

   กิจกรรมที ่2 ศึกษาดูงานนอกภูมิภาค ยะลา

   กิจกรรมที ่3 จัดสัมมนาทางวชิาการ

3. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

ไตรมาส 1 - 4 ปัตตานี

ยะลา

นราธวิาส

28,620 2.4500

จะนะ สงขลา

   กิจกรรมที ่1 โครงการแก้ไขปัญหานักศึกษาเรียนอ่อนและตกออกแบบบูรณาการ ไตรมาส 1 - 4 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 3,000 0.4000

   กิจกรรมที ่2 โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วชิาเคมี ฟิสิกส์ ชีววทิยา และคณิตศาสตร์ ไตรมาส 3 ปัตตานี 320 1.2000

ยะลา

นราธวิาส

    กิจกรรมที ่7 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวชิาภาษาไทย โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาในจังหวดัชายแดนภาคใต้
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

   กิจกรรมที ่3 โครงการค่ายเยาวชนวทิยาศาสตร์ ไตรมาส 3 ปัตตานี 40 0.0500

ยะลา

นราธวิาส

   กิจกรรมที ่4  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

ไตรมาส 1 - 3 ปัตตานี,ยะลา

นราธวิาส

80 0.3000

   กิจกรรมที ่5 โครงการแนะแนวสัญจร มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ไตรมาส 1  2

 และ 4

กรุงเทพฯ 

ขอนแก่น  ตรัง

25,000 0.2000

ภูเก็ต กระบี ่

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

   กิจกรรมที ่6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามแนวทางการ ไตรมาส 1 - 2 เมือง ปัตตานี 180 0.3000

จัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 เน้นสมรรถนะทางด้านวชิาชีพ หนองจิก ปัตตานี

เมือง ยะลา

จะนะ สงขลา

4.โครงการจัดตัง้ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ใน ไตรมาส 1 - 4 พ่อมิง่ ปะนาเระ ปัตตานี 960 40.0000

โรงเรียนเป้าหมายในพ้ืนทีจ่ังหวัดปัตตานี รูสะมิแล เมือง ปัตตานี

   กิจกรรมที ่1 บริหารและการจัดการโครงการห้องเรียน SMP ทีก่่อต้ังใน นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี

ปีงบประมาณ 2559 ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปัตตานี

   กิจกรรมที ่3 บริหารและการจัดการโครงการห้องเรียน SMP ทีก่่อต้ังในปีงบประมาณ 

2561

   กิจกรรมที ่4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานห้องเรียน SMP

   กิจกรรมที ่5 พัฒนาเวบ็ไซต์และฐานข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่โครงการ SMP

 3 โรงเรียน

ใหม่ในปี 61

 รอผล

ประชุม

คัดเลือก

โรงเรียน

จาก กอ.

รมน.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

5.โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้น าร่องเพ่ือรองรับครัวไทย

สูค่รัวโลกมุสลิม

ไตรมาส 1 - 4 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 100 7.0000

   กิจกรรมที ่1 ผลิตบัณฑิตทีม่ีภูมิล าเนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้น าร่อง ใน

สาขาวชิาต่างๆ ประกอบด้วยวทิยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โภชนศาสตร์และการ   กิจกรรมที ่2 เพิม่ทักษะทางด้านความรู้เกีย่วกับอาหารฮาลาล ภาษา และองค์ความรู้

เกีย่วกับวถิีชีวติและวฒันธรรมของโลกมุสลิม

6.โครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา ไตรมาส 1 - 4 ปัตตานี 965 3.7679

   กิจกรรมที ่1 โครงการอบรมครูอิสลามศึกษาการสอนวชิาเฉพาะ ยะลา

   กิจกรรมที ่2 โครงการอบรมครูการสอนแนวบูรณาการอิสลาม นราธวิาส

   กิจกรรมที ่3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถาบันอิสลามศึกษา สงขลา 

   กิจกรรมที ่4 โครงการ Workshop พัฒนาการวดัและประเมินผล สตูล

   กิจกรรมที ่5 โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพด้านการเรียนการสอน

7.โครงการศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพ่ืออิสลามศึกษา ไตรมาส 1 - 4 ปัตตานี 200 5.0607

   กิจกรรมที ่1 โครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพือ่อิสลามศึกษาส าหรับ ยะลา

ครูและผู้สอนในโรงเรียนรัฐและเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นราธวิาส

สงขลา

   กิจกรรมที ่2 โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพือ่

อิสลามศึกษาส าหรับนักศึกษา

สตูล

   กิจกรรมที ่3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพือ่อิสลาม

ศึกษาส าหรับนักเรียน

 พัทลุง

8.โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ไตรมาส 1 - 4 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 66 3.3000

9.โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตปัตตานี

ไตรมาส 1 - 4 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 1,000 63.1400
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้

ได้รับประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

10.โครงการภาษาไทยและภาษานานาชาติเพ่ือการเปลีย่นแปลงชีวิต : บทบาทส าคัญ

ของสถาบันภาษาในการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาเพ่ือการสือ่สารในวิชาชีพและการ

สือ่สารไร้พรมแดน

ไตรมาส 1 - 4 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 2,300 5.7510

   กิจกรรมที ่1 การบริหารจัดการโครงการ

   กิจกรรมที ่2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จ านวน 12 หลักสูตร

   กิจกรรมที ่3 อบรมภาษา จ านวน 12 หลักสูตร

   กิจกรรมที ่4 การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมทักษะและความเข้าใจในวฒันธรรมของเจ้าของ

ภาษา

11.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ไตรมาส 1 - 4 หนองจิก ปัตตานี 4,640 1.2000

   กิจกรรมที ่1 จัดซ้ือหนังสือ จ านวน 250 ชือ่เร่ือง ต่อ 1 โรงเรียน จัดซ้ือให้ทัง้หมด 20 

โรงเรียน

   กิจกรรมที ่2 จัดเตรียมหนังสือให้พร้อมใช้บริการ เช่น วเิคราะห์เลขหมูห่นังสือ, ติดแถบ

สีเลขหมู ่ติดบัตรรายการ บัตรก าหนดส่ง, บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ

ด าเนินการส่งมอบให้แก่โรงเรียน

  กิจกรรมที ่3 จัดอบรมครู/บรรณารักษ์

12. โครงการพัฒนาการเรียนรู ้" การส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็กกับการพัฒนา

ห้องสมุดของเล่นเพ่ือการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก"

ไตรมาส 1 - 4 หนองจิก ปัตตานี 500 0.7500

   กิจกรรมที ่1 ประชุมเตรียมการและชีแ้จงการด าเนินงาน ต่อโรงเรียนเป้าหมาย

   กิจกรรมที ่2 จัดหาวสัดุหนังสือและวสัดุของเล่น ส าหรับห้องสมุดของเล่นต้นแบบ

   กิจกรรมที ่3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยวทิยากรต้นแบบ จ านวน 5 คร้ัง (ส าหรับ

โรงเรียน 5 โรงเรียน)

   กิจกรรมที ่4 ลงพืน้ทีเ่พือ่ด าเนินการห้องสมุดของเล่น 5 โรงเรียน
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เป้าหมาย : 3 ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุขในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน :  3.2.1 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.1 ร้อยละของผู้น าศาสนาในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ความร่วมมือและสนับสนนหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จชต . เพิม่ขึน้

ด าเนินงาน 2  โครงการ งบประมาณ 255,445,200 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 40,489 รูป/คน

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงาน

พระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาใน

จังหวัดชายแดนใต้

กองพุทธศาสน

สถาน

โครงการส่งเสริมความมัน่คงของสถาบัน

พระพุทธศาสนาใน จชต.

5 จชต. 40,489 รูป/คน 255.4452

1.1 โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง

ในพืน้ที ่5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ไตรมาสที ่1 - 2 5 จชต อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระ

อารามหลวง จ านวน 6 วดั

4.6212

1.2 โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วดัและพัฒนาวดั

(ชายแดนภาคใต้)

ไตรมาสที ่1 - 2 5 จชต อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วดัและ

พัฒนาวดั จ านวน 100 วดั

50.0000

1.3 โครงการอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ในพืน้ที ่5 

จังหวดัชายแดนภาคใต้

ไตรมาสที ่1 - 4 5 จชต อุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุ

สามเณรทีป่ฏิบัติศาสนกิจในพืน้ที่

 5 จชต. จ านวน 4,019 รูป

120.5700

1.4 โครงการส่งเสริมความมัน่คงสถาบันพระพุทธศาสนา

ในจังหวดัชายแดนภาคใต้

5 จชต 39,979 รูป/คน 73.2540

1.5 โครงการส่งเสริมสันติสุขอยูเ่ยน็เป็นสุขในพืน้ที ่5 

จังหวดัชายแดนภาคใต้

510 รูป/คน 7.000

กลุม่บูรณะ

พัฒนาวัด

และศาสน

สงเคราะห์

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

41/43



เป้าหมาย : 3. ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีศึ่กษาต่อในสถาบันของรัฐในทุกระดับชัน้เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

แนวทางด าเนินงาน : 3.1.1 พัฒนาการศึกษา

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.1.1.1 ร้อยละของผู้น าศาสนาในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ความร่วมมือและสนับสนนหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จชต . เพิม่ขึน้

ด าเนินงาน..1.. โครงการ 1 กิจกรรม  2 รายการ (โครงการย่อย) งบประมาณ 46.4607 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 8,000 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ศอ.บต.
แผนงาน: บูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 2,144.8412 ล้านบาท)

โครงการสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  1 - 4             8,000 46.4607         

กิจกรรม การพัฒนาการศึกษา  1 - 4             8,000 46.4607         

1. โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต  1 - 4 6,000            41.4607
กิจกรรมที ่1 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

 1 - 4 5.1745

กิจกรรมที ่2 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที ่32,33  1 - 4 5.6840

กิจกรรมที ่3 สนับสนุนการเพิม่โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้

สังคมพหุวฒันธรรม

 1 - 4 11.7214

กิจกรรมที ่4 ส่งเสริมการศึกษาเพือ่เสริมสร้างอาชีพและมีงานท าทัง้ใน และ ตปท.  1 - 4 8.2712

กิจกรรมที ่5 สนับสนุนประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธภิาพและคุณภาพการจัด

การศึกษาศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ (ตาดีกา) เสริมสร้างสันติสุขในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้

 1 - 4 10.6096

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรูใ้ห้กับเยาวชน  1 - 3 2,000            5.0000

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการลูกเสือ

สันติสุข

 1 - 3 4.7193ด าเนินการใน พืน้ที ่37 อ าเภอ จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส

 และ 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา

ด าเนินการใน พืน้ที ่37 อ าเภอ จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส

 และ 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมาย : 3.ประชาชนในพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาทีถู่กต้องสามารถด าเนินชีวติร่วมกันได้อยา่งปกติสุข ในสังคมทีม่ีความหลากหลายทางวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 3.2 ร้อยละของชุมชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวฒันธรรมเพิม่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน : 3.2.1 พัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 3.2.1.1 ร้อยละของผู้น าศาสนาในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้ความร่วมมือและสนับสนนหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา จชต . เพิม่ขึน้

ด าเนินงาน..1.. โครงการ 1 กิจกรรม  3 รายการ (โครงการย่อย) งบประมาณ 380.0760 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 41,340 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ศอ.บต.
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                   (รวม

งบประมาณทัง้สิน้ 2,144.8412 ล้านบาท)
โครงการสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  1 - 4 #REF! #REF!

กิจกรรม การพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  1 - 4 #REF! #REF!
สศว. 1. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา  1 - 4 16,000 24.0000

กิจกรรมที ่1 พัฒนาศักยภาพคนและเรียนรู้สังคมพหุวฒันธรรมใน จชต.  1 - 4 6.1000

กิจกรรมที ่2 ฟืน้ฟู อนุรักษ์ สืบสานและวฒันธรรม ท้องถิน่ จชต.  1 - 4 16.0069

กิจกรรมที ่3 สนับสนุนช่วงเดือนรอมฎอนในพืน้ที ่จชต 3 1.4100

กิจกรรมที ่4 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางศาสนาในพืน้ที ่จชต. 3 0.4831

กฮ.

2. โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮจัญ์ 

ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน
 1 - 4 340 48.0000

กิจกรรมที ่1 ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมจังหวดัชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธฮัีจญ์ ณ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย เทศกาลฮัจญ์
 1 - 4 36.0000

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวช

นียสถาน 4 ต าบล ณ ประเทศอินเดีย–เนปาล
 1 - 2 6.1069

กิจกรรม เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามใน จชต.  1 - 4 308.0760

ด าเนินการใน พืน้ที ่37 อ าเภอ จังหวดัปัตตานี ยะลา 

นราธวิาส และ 4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ที ่และคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 22,8095  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 1,350  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

บก.ทท. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหา จชต.

นทพ. 1 1,350 22.8095 1.จัดสร้างทีท่ าการสหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนือ้ นทพ .จังหวดัสงขลา 

สนภ.4 สน. พร้อมวสัดุส านักงาน

2.จัดหายาเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนสนับสนุนกลุ่มผู้เล้ียงโค

3.จัดหาวสัดุ-อุปกรณ์  สนับสนุนพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ของสมาชิก

กลุ่มผู้เล้ียงโค 350 ครัวเรือน

4.การบริหารการตลาดนัดโค 6 คร้ัง/ปี

5.สร้างคอกโคเหล็กเคล่ือนที ่ขนาด 10 x 20 ม.

6.สร้างซองผสมเทียมโค

7.สร้างโรงผลิตอาหารสัตว์,อาคารสับยอ่ย พร้อมเคร่ืองอุปกรณ์

8.สร้างโรงผลิตปุย๋ ,อาคารสับยอ่ย พร้อมเคร่ืองอุปกรณ์  

9.สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4x8 ม. พร้อมเก้าอีพ้ลาสติก

10.ตรวจความก้าวหน้าของโครงการ, รวบรวมข้อมูลทางสถิติ

11.จัดหาวสัดุท าอาหารข้นสนับสนุน

12.จัดหาวสัดุสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ฯ

13.จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค

14.ศึกษาดูงาน

15.บริหารงานทัว่ไป

16.การประชาสัมพันธก์ลุ่มผู้เล้ียงโคเนือ้ นทพ .

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

นาทว ีสะบ้ายอ้ย ของ จ.สงขลา

พืน้ทีเ่ป้าหมาย จ.นราธวิาส จ.ปัตตานี

จ.ยะลา และ 4 อ าเภอ จะนะ เทพา

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวติ จชต.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

2 1.จัดสร้างทีท่ าการสหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนือ้ นทพ .จังหวดัสงขลา 

พร้อมวสัดุส านักงาน

2.จัดหายาเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนสนับสนุนกลุ่มผู้เล้ียงโค

3.จัดหาวสัดุ-อุปกรณ์  สนับสนุนพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ของสมาชิก

กลุ่มผู้เล้ียงโค 350 ครัวเรือน

4.ประกวดโค สายพันธุ ์นทพ.

5.การบริหารการตลาดนัดโค 6 คร้ัง/ปี

6.สร้างคอกโคเหล็กเคล่ือนที ่ขนาด 10 x 20 ม.

7.สร้างซองผสมเทียมโค

8.สร้างโรงผลิตอาหารสัตว์,อาคารสับยอ่ย พร้อมเคร่ืองอุปกรณ์

9.สร้างโรงผลิตปุย๋ ,อาคารสับยอ่ย พร้อมเคร่ืองอุปกรณ์  

12.ตรวจความก้าวหน้าของโครงการ, รวบรวมข้อมูลทางสถิติ

13.จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค

14.ศึกษาดูงาน

15.บริหารงานทัว่ไป

3 1.จัดสร้างทีท่ าการสหกรณ์ผู้เล้ียงโคเนือ้ นทพ .จังหวดัสงขลา 

พร้อมวสัดุส านักงาน

2.จัดหายาเวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อนสนับสนุนกลุ่มผู้เล้ียงโค

3.ประกวดโค สายพันธุ ์นทพ.

4.การบริหารการตลาดนัดโค 6 คร้ัง/ปี

5.สร้างโรงผลิตอาหารสัตว์,อาคารสับยอ่ย พร้อมเคร่ืองอุปกรณ์

6.สร้างโรงผลิตปุย๋ ,อาคารสับยอ่ย พร้อมเคร่ืองอุปกรณ์  

7.ตรวจความก้าวหน้าของโครงการ, รวบรวมข้อมูลทางสถิติ

8.จัดฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโค

9.ศึกษาดูงาน

10.บริหารงานทัว่ไป

พืน้ทีเ่ป้าหมาย จ.นราธวิาส จ.ปัตตานี

จ.ยะลา และ 4 อ าเภอ จะนะ เทพา

นาทว ีสะบ้ายอ้ย ของ จ.สงขลา

นาทว ีสะบ้ายอ้ย ของ จ.สงขลา

พืน้ทีเ่ป้าหมาย จ.นราธวิาส จ.ปัตตานี

จ.ยะลา และ 4 อ าเภอ จะนะ เทพา

ตรวจถูกต้อง 2/75



เป้าหมาย :  2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1  อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน :  2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐไม่น้อยกวา่ร้อนยละ 80 ของเป้าหมาย

ด าเนินงาน  1  โครงการ งบประมาณ  39.7600  ล้านบาท  บ้านเรือราษฎรทีไ่ด้รับการซ่อมแซม 1,988 หลัง

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาใน จชต.

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ

ประชากรเป้าหมายในพ้ืนที ่จชต.

39.7600

กิจกรรม ช่วยเหลือประชาชน 1 - 2 ซ่อมบ้านเรือนราษฎรทีย่ากจน

และด้อยโอกาส จ านวน 1,988

 หลัง

ด าเนินการในพืน้ทีน่ิคมสร้างตนเอง 7 แห่ง ได้แก่ จ.ปัตตานี     จ.

ยะลา จ.นราธวิาส และอ.จะนะ อ.นาทว ีอ.สะบ้ายอ้ย อ.เทพา ในจ.

สงขลา    

กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติของประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 31.2877 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 12,659 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12,659 31.2877

กิจกรรม การพัฒนาการเกษตรในพ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้
1. กิจกรรมหมูบ่้านเกษตรต้นแบบ 1 - 4 3,700 10.0085

- สนง.กษ.จ.ปัตตานี

12 อ าเภอๆ ละ 1 หมูบ่้านๆ ละ 100 ราย รวม 12 หมูบ่้าน รวมเกษตรกร 1,200 ราย 1,200 3.2460

- สนง.กษ.จ.ยะลา

8 อ าเภอๆ ละ 1 หมูบ่้านๆ ละ 100 ราย รวม 8 หมูบ่้าน รวมเกษตรกร 800 ราย 800 2.1640

 - สนง.กษ.จ.นราธิวาส

13 อ าเภอๆ ละ 1 หมูบ่้านๆ ละ 100 ราย รวม 13 หมูบ่้าน รวมเกษตรกร 1,300 ราย 1,300 3.5165

- สนง.กษ.จ.สงขลา

4 อ าเภอๆ ละ 1 หมูบ่้านๆ ละ 100 ราย รวม 4 หมูบ่้าน รวมเกษตรกร 400 ราย 400 1.0820

2. กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงประจ าต าบล 7,320              3.7000

 - สนง.กษ.จ.ปัตตานี

12 อ าเภอ 74 หมูบ่้านๆ ละ 1 ศูนย์ๆ  ละ 30 ราย รวม 74 ศูนย ์รวมเกษตรกร 2,220 ราย

 - สนง.กษ.จ.ยะลา

8 อ าเภอ 62 หมูบ่้านๆ ละ 1 ศูนย์ๆ  ละ 30 ราย รวม 62 ศูนย ์รวมเกษตรกร 1,860 ราย

- สนง.กษ.จ.นราธิวาส

13 อ าเภอ 95 หมูบ่้านๆ ละ 1 ศูนย์ๆ  ละ 30 ราย รวม 95 ศูนย ์รวมเกษตรกร 2,850 ราย นราธวิาส

- สนง.กษ.จ.สงขลา

ส านักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

4 อ าเภอ 13 หมูบ่้านๆ ละ 1 ศูนย์ๆ  ละ 30 ราย รวม 13 ศูนย ์รวมเกษตรกร 390 ราย สงขลา

3. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับต าบล 1 - 4 289 37 289 8.3754

- สนง.กษ.จ.ปัตตานี 1) การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับต าบล (1 - 31 ต.ค. 59)

- สนง.กษ.จ.ยะลา 2) การจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง และค าส่ังมอบหมายงาน

- สนง.กษ.จ.นราธวิาส 3) การด าเนินการตามแผน

- สนง.กษ.จ.สงขลา     3.1) อบรมอาสาสมัครฯ

    3.2) ปฏิบัติงาน/ประสานความร่วมมือระหวา่ง หน่วยงาน เกษตรกรในพืน้ที ่และ อาสาสมัครฯ

4) การติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

 และค่าเดินทาง

4. กิจกรรมการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ (5.8000 ล้านบาท) 1 - 4

เป้าหมาย : จัดกิจกรรม 2 คร้ัง (ส่วนกลาง 1 คร้ัง และส่วนภูมิภาค 1 คร้ัง)

 - ส่วนกลาง 1) การประชุมคณะกรรมการฯ/คณะท างานฯ เพือ่ก าหนดกรอบ/แนวทางการจัดงาน

 - สนง.กษ.จ.ปัตตานี  (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)

 - สนง.กษ.จ.ยะลา 2) การประสานงาน และการเตรียมความพร้อมการจัดงาน

 - สนง.กษ.จ.นราธวิาส 3) การประชาสัมพันธก์ารจัดงาน

 - สนง.กษ.จ.สงขลา 4) การจัดงาน

   4.1) ส่วนภูมิภาค (เดือน ก.ค. 60)

   4.2) ส่วนกลาง (เดือน ส.ค. 60)

5) การประเมินผล และรายงานผลการจัดงาน

5. กิจกรรมการขับเคล่ือนตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (1.4293 ล้าน 1 - 4

- ส านักแผนงานและ ส่วนที ่1 : ด าเนินการโดยส านักแผนงานและโครงการพิเศษ

- สนง.กษ.จ.ปัตตานี  - การจัดประชุมคณะกรรมการฯ/คณะท างานฯ เพือ่ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

- สนง.กษ.จ.ยะลา และติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน

 - สนง.กษ.จ.นราธวิาส  - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค ร่วมกับเจ้าหน้าทีห่น่วยงานในสังกัด

 - สนง.กษ.จ.สงขลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีป่ฏิบัติงานในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่ทบทวนกระบวนการ

 ด าเนินงานปัญหา/อุปสรรค และจัดท าแผนกลยทุธ์
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

ส่วนที ่2 : ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดั (4 จังหวดัชายแดนภาคใต้)

 - การประชาสัมพันธข์้อมูล/ข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ

(การจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ)

 - การอ านวยการ และการประสานงาน

 - การติดตาม และรายงานผล
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เป้าหมายที ่ : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราก าลังการขยายตัวเพิม่ขึน้และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต.เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ที ่และคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 22.6925 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 5,760 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมการข้าว แผนงาน การขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน จชต. ปี 2561 22.6925

1 กิจกรรมฟ้ืนฟูนาร้างเพ่ือการปลูกข้าว พ้ืนทีด่ าเนินการ 20,000 ไร่ 5,000              

1.1 สนับสนุนเมล็ดพันธุข์้าว 4

1.2 สนับสนุนปุย๋อินทรีย์ 1

1.3 สนับสนุนปุย๋เคมี 1

1.4 อบรมเกษตรกร 1 - 2

1.5 จัดนิทรรศการ 4

1.6 สัมมนาฟืน้ฟูนาร้าง 4

1.7 ติดตามงาน ส่วนกลาง 1 - 4

1.8 ติดตามงาน ส่วนส่วนภูมิภาค 1 - 4

1.9 จ้างเหมาส่วนกลาง 1 - 4

1.1 จ้างเหมาส่วนภูมิภาค 1 - 4

1.11 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 - 4

2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  พ้ืนทีด่ าเนินการ 400 ไร่ 100

2.1 อบรมเกษตรกร 1

2.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุข์้าว 4

2.3 สนับสนุนเมล็ดพันธุป์อเทือง 1

2.4 สนับสนุนค่าไถปอเทือง 1

2.5 สนับสนุนสารก าจัดหอย 1

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

ใช้เป้าหมายเดียวกับกรม

พัฒนาทีดิ่น

สงขลา

ยะลา

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด หมายเหตุ

2.6 สนับสนุนถาดเพาะกล้านาโยน 1

2.7 จ้างเหมาส่วนภูมิภาค 1 - 4

2.8 ติดตามให้ค าแนะน า 1 - 4

3 กิจกรรมจัดตัง้หมูบ่้านต้นแบบการผลิตข้าวพันธุพ้ื์นเมือง พ้ืนที่

ด าเนินการ 550 ไร่

140

3.1 อบรมเกษตรกร 1

3.2 สนับสนุนเมล็ดพันธุข์้าว 4

3.3 สนับสนุนเมล็ดพันธุป์อเทือง 1

3.4สนับสนุนค่าไถปอเทือง 1

3.5สนับสนุนสารก าจัดหอย 1

3.6ติดตามให้ค าแนะน า 1 - 4

4กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพ้ืนทีเ่หมาะสม 

(zoning) พ้ืนทีด่ าเนินการ 2,100 ไร่

520

4.1อบรมเกษตรกร 1

4.2สนับสนุนเมล็ดพันธุข์้าว 4

4.3สนับสนุนปุย๋อินทรีย์ 1

4.4สนับสนุนปุย๋ยเูรีย 1

4.5สนับสนุนสารก าจัดหอย 1

4.6ติดตามให้ค าแนะน า 1 - 4

สงขลา

ยะลา

นราธวิาส

ปัตตานี

สงขลา

ยะลา
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ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

โครงการ 1 โครงการ งบประมาณ  22.9521  ล้านบาท ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  9,600  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาใน จชต.

โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงนิแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรใน จชต . 145 29 108 35 4 9,600 22.9521

1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ทีแ่ละ ไตรมาส 1 19 5 19 10 1 2,400 1.7413

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 5.1270

2. ฝึกอบรมการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ใน จชต. ไตรมาส 1 - 2 56 8 45 11 1 2,800 5.6804

3. ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาส 3 33 7 17 10 1 2,400 4.9234

4. ติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการ ไตรมาส 3 - 4 37 9 27 4 1 2,000 5.4800

กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เป้าหมาย :  2. เศษฐกิจในทีจ่ังหวดัชายแดนใต้ มีอัตราการขขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

หมายเหตุ

งบประมาณ

 (ล้านบาท)

 ทศนิยม 4 

ต าแหน่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ที ่และคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย :2. เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนือ่ง ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดเป้าหมาย : 2.1 ร้อยละของครัวเรือนยากจนในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ทีต่กเกณฑ์ จปฐ . ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการแก้ไขให้มีรายได้เพิม่ขึน้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 ของครัวเรือนยากจนทัง้หมด

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพของชีวติประชาชนในจชต.

ตัวชีว้ัดระดับแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 22,764,200 บาท ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 3,600 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมประมง แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,600 22.7642
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง 3,600 22.7642
ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ย 1) เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด 2) เพาะเล้ียง
สัตวน์้ าชายฝ่ัง 3) เคร่ืองมือประมง 4) เพิม่ผลผลิตสัตวน์้ าในพืน้ทีพ่ิเศษ
5) สร้างทางเลือกอาชีพ 6) ประมงโรงเรียน
1) กิจกรรมย่อยเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืด 400 11.6885
  1.1 จังหวดันราธวิาส เกษตรกร จ านวน 400 ราย
  1.2 จังหวดัปัตตานี เกษตรกร จ านวน 375 ราย 375
  1.3 จังหวดัยะลา เกษตรกร 1,250 ราย 1,250
  1.4 จังหวดัสงขลา เกษตรกร 150 ราย 150
       (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทว ีอ.สะบ้ายอ้ย)
จัดต้ังหมูบ่้านปลาเพือ่นการท่องเทีย่วเชิงการเรียนรู้ จ านวน 60 ราย ยะลา 60
2) กิจกรรมย่อยเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ัง 1.2188
  2.1 จังหวดันราธวิาส เกษตรกร จ านวน 50 ราย 50
  1.2 จังหวดัปัตตานี เกษตรกร จ านวน 100 ราย 100
  1.3 จังหวดัสงขลา เกษตรกร 50 ราย 50
3) กิจกรรมย่อยเครือ่งมือประมง 1.8596
  3.1 จังหวดันราธวิาส เกษตรกร จ านวน 50 ราย 50
  3.2 จังหวดัปัตตานี เกษตรกร จ านวน 225 ราย 225
  3.3 จังหวดัสงขลา เกษตรกร 50 ราย 50
4) เพ่ิมผลผลิตสัตวืน้ าในพ้ืนทีพิ่เศษ 7.3500
    กุง้ก้ามกราม 2-3

แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

หมายเหตุ
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

หมายเหตุ
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

    เกษตรกรจังหวดัปัตตานี จ านวน 160 ราย 2 มะนังยง ยะหร่ิง ปัตตานี 160
    เกษตรกรจังหวดัยะลา จ านวน 240 ราย 240
    กุง้กุลาด า
    ขัน้ตอนการด าเนินงาน
    1 ศูนยว์จิัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังปัตตานี คัดเลือกแหล่งน้ าชายฝ่ัง 1
    ทะเลทีม่ีความเหมาะสมในการปล่อยกุง้กุลาด า
    2 ศูนยว์จิัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังปัตตานี อนุบาลและปล่อย 2-3
    ลูกกุง้กุลาด า จ านวน 2,000,000 ตัว ลงในอ่าวปัตตานีและชายฝ่ัง
    ทะเลใกล้เคียง เกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 265 ราย ปัตตานี 265
    หอยแครง เกษตรกร จ านวน 100 ราย 2-3 2 บานา เมือง ปัตตานี 25
    ปูทะเล เกษตรกร จ านวน 50 ราย 2-3 5 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 50
5.) สร้างทางเลือกอาชีพ 0.4260
    การเล้ียงปลาพลวงชมพูในบ่อดิน เกษตรกร จ านวน 3 ราย 2-3 นราธวิาส 3
    เล้ียงปลากดเหลืองเชิงพาณิชย ์เกษตรกร จ านวน 22 ราย 2-3 ปัตตานี 22
    จัดท าจุดสาธติการเล้ียงปลาแขยงนวลในกระชัง จ านวน 1 แห่ง 1 สงขลา
6.) ประมงโรงเรียน 2-3 นราธวฺาส 2 แห่ง 0.0570
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เป้าหมาย : 2. เศษฐกิจในทีจ่ังหวดัชายแดนใต้ มีอัตราการขขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติของประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 22.3681 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 1,850 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมปศุสัตว์ แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.3681

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 1,850 22.3681

กิจกรรมที ่1 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร

1.ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร"การเล้ียงสัตวต์ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " เกษตรกร 370 กลุ่ม

 1,850 ราย

นราธวิาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

650

600

400

200

0.7215

กิจกรรมที ่2  สนับสนุนพันธสั์ตว ์เพือ่พัฒนาศักยภาพและเพิม่ผลผลิตด้านปศุสัตว์

1.สนับสนุนพันธุแ์พะ สัตวป์ีก  อาหารสัตว ์ปัจจัยการผลิต และวสัดุปรับปรุงโรงเรือน เกษตรกร 

370 กลุ่ม 1,850 ราย

นราธวิาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

650

600

400

200

19.092

กิจกรรมที ่3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ฟักไข่ ผลิตสัตวป์ีกเพือ่ปรับปรุงพันธุ ์โดยการจัดซ้ือครุภัณฑ์กร

เกษตร (ตู้ฟักไข่ ขนาด 1000 ฟอง)

ปัตตานี 1 0.1000

กิจกรรมที ่4 การติดตาม นิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตาม นิเทศ ประเมินผล 

โดยส านักงานปศุสัตว ์เขต 9 และกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์

นราธวิาส

ปัตตานี

ยะลา

สงขลา

2.4546

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมาย 2  : เศรษฐกิจในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพ่ิมขึน้และประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย :  2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง

แนวทางด าเนินงาน :  2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนทีแ่ละคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉลีย่ของผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ด าเนินการ  1  โครงการ  เป้าหมาย  20,000  ไร่  งบประมาณ  26.3900  ล้านบาท  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  3,788 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมพัฒนาทีด่ิน แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ส านักงานพัฒนาทีด่ิน เขต 12 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,788 26.3900

กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,788 26.3900

ปรับปรุงพ้ืนทีน่าร้างเพ่ือปลูกข้าว 3,788 26.3900

ส านักงานพัฒนาทีด่ินเขต 12 ค่าส ารวจออกแบบล่วงหน้าปรับปรุงพ้ืนทีน่าร้างเพ่ือปลูกข้าว ไตรมาสที ่4 -              0.3900

 1. จังหวัดปัตตานี ปรับปรุงพ้ืนทีน่าร้างเพ่ือปลูกข้าว ไตรมาสที ่2-4 1,025 6.5000

2. จังหวัดยะลา ไตรมาสที ่3-4 779 4.5500

3. จังหวัดนราธิวาส ไตรมาสที ่4 825 6.5000

4. จังหวัดสงขลา ไตรมาสที ่4 1,159 8.4500

เป้าหมาย  5,000  ไร่

เป้าหมาย  6,500  ไร่

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

จังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส สงขลา

เป้าหมาย  5,000  ไร่

เป้าหมาย  3,500  ไร่

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมวิชาการเกษตร แผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 28.2551

ศวพ.ปัตตานี 1. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา ปัตตานี 7.0350
ศวพ.ยะลา - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ยะลา 2,910 2.6190
ศวพ.นราธวิาส ศวพ.รือเสาะ - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 นราธวิาส 8 0.3200
ศวพ.สงขลา - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 256 4.0960
ศวพ.ปัตตานี 2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ ปัตตานี 4.6522
ศวพ.ยะลา ศวส.ยะลา - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ยะลา 1,320 1.1880
ศวพ.นราธวิาส ศวพ.รือเสาะ - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 นราธวิาส 9 0.3642
สวพ.8 - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 155 3.1000
ศวพ.ปัตตานี 3. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน ปัตตานี 2.1003
ศวพ.นราธวิาส - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ยะลา 960 0.8640
ศวพ.รือเสาะ - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 นราธวิาส 5 0.2197
สวพ.8 - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 50 1.0166
ศวพ.ปัตตานี 4. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ ปัตตานี 5.2500
ศวพ.ยะลา - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ยะลา 1,750 1.5750
ศวพ.นราธวิาส ศวพ.รือเสาะ - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 นราธวิาส 27 0.5171
ศวพ.สงขลา สวพ.8 - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 270 3.1579
ศวพ.ปัตตานี 5. กิจกรรมการผลิตเห็ดเสริมรายได้ ปัตตานี 1.9550
ศวพ.ยะลา - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ยะลา 350 0.3150
ศวพ.นราธวิาส - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 นราธวิาส 3 0.2100
สวพ.8 - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 65 1.4300

6. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชท้องถ่ินและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 3.2076

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

แผนปฏิบัติการกลุม่ภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนทีแ่ละคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561

เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนือ่ง ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย :  2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ  28.2550  ล้านบาท ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 11,000 ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศวพ.ปัตตานี - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ปัตตานี 1,290 1.1610
ศวพ.ยะลา ศวส.ยะลา - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 ยะลา 9 0.1674
ศวพ.นราธวิาส ศวพ.รือเสาะ * - แปลงต้นแบบในโรงเรียน 1-4 นราธวิาส 10 0.1860
ศวพ.สงขลา สวพ.8 - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 166 1.6932
ศวพ.ปัตตานี 7. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบเกษตรผสมผสานตามแนว ปัตตานี 1.4975
ศวพ.ยะลา - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ยะลา 915 0.8235
ศวพ.นราธวิาส ศวพ.รือเสาะ - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 นราธวิาส 5 0.3260
ศวพ.สงขลา - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 18 0.3480

8. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตดาหลาและแปรรูปสิง่ทอจากเส้นใยดาหลา ปัตตานี 0.7575
ศวพ.ยะลา - อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 1-2 ยะลา 505 0.4545
ศวพ.นราธวิาส - แปลงต้นแบบในศูนยว์จิัยฯ 1-4 นราธวิาส 4 0.0920
ศวพ.รือเสาะ - แปลงขยายผลในพืน้ทีเ่กษตรกร 1-4 สงขลา 20 0.2110

9. ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ ปัตตานี 1.8000
สวพ.8 - ประเมินผลเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 1-4 ยะลา 1,000 0.9000

- ประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 1-4 นราธวิาส 3 0.3000
- ติดตาม/ประสานงานและจัดท ารายงาน 1-4 สงขลา 1 0.6000
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เป้าหมาย :  2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน :  2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 22.1820 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 7,645  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,645 22.182

กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1.เพิม่สมรรถนะเจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรในระดับพืน้ที่ ไตรมาสที ่1 185 0.6106

1.1 อบรมเจ้าหน้าทีใ่นระดับพืน้ที่ 185 0.6106

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 370 0.848

2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 50

ยะลา 50

นราธวิาส 50

สงขลา 50

2.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 3  กลุ่ม

ยะลา 2  กลุ่ม

นราธวิาส 3  กลุ่ม

สงขลา 2  กลุ่ม

10  กลุ่ม

2.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกพืชผักสวนครัว ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 50

2.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 50

2.5 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ด ไตรมาสที ่1 ยะลา 60

2.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไตรมาสที ่1 ยะลา 60

กรมส่งเสริม

การเกษตร

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

2.7 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกพืชไร่ ไตรมาสที ่1 นราธวิาส 60

2.8 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไตรมาสที ่1 นราธวิาส 60

3.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิม่มูลค่าพืชประจ าถิน่ 1,125 2.7704

3.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกส้มโชกุน(ขยายพืน้ทีป่ลูก) 1 - 2 ยะลา 25

3.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ(ขยายพืน้ทีป่ลูกส้มโชกุน) 1 - 2 ยะลา 50  ไร่

3.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกส้มจุก(ขยายพืน้ทีป่ลูก) 1 - 2 สงขลา 25

3.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ(ขยายพืน้ทีป่ลูกส้มจุก) 1 - 2 สงขลา 10 ไร่

3.4 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกส้มโชกุน(ปรับปรุงสวนเก่า) 1 - 2 ยะลา 25

3.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ(ปรับปรุงสวนเก่าส้มโชกุน) 1 - 2 ยะลา 25  ไร่

3.7 อบรมเกษตรกรหลักสูตรลดต้นทุนการผลิต(ส้มโชกุน) 1 ยะลา 20

3.8 จัดเวเทีสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนผู้ผลิต(ส้มโอปูโก) 1 ปัตตานี 100

3.9 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต(ส้มโอปูโก) ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 100  ไร่

3.10 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการบริหารจัดการด้านการตลาด (ส้มโอปูโก) ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 100  ไร่

3.11 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกมะพร้าว ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 300

3.12 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็น(ต้นพันธุ)์ ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 300

3.13 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ(กล้วยหิน) ไตรมาสที ่1 ยะลา 630

3.14 สนับสนุนปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูป(กล้วยหิน)เข้าสู่มาตราฐาน ไตรมาสที ่1 ยะลา 5  กลุ่ม

3.15 สนับสนุนปัจจัยในการแปรรูปและผลิตภัณฑ์(ส้มแขก) ไตรมาสที ่1 นราธวิาส 5  กลุ่ม

3.16 จัดท าแปลงรวบรวมพืชประจ าถิน่ ไตรมาสที ่1 ยะลา 3  ไร่

4. เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพืน้ที่ ไตรมาสที ่1 700 0.85

4.1 ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเร่ืองการเพิม่ประสิทธภิาพ การผลิตและพัฒนาคุณภาพ นราธวิาส 700

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

4.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ าเป็นในการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพ นราธวิาส 300  ไร่

ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

5.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 5,450 7.721

5.1 น าอาสาสมัครเกษตรทัศนศึกษาดูงานศึกษาดูงาน ไตรมาสที ่1 370

ปัตตานี 120

ยะลา 80

นราธวิาส 130

สงขลา 40

5.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมการผลิต ไตรมาสที ่1 370

ปัตตานี 120

ยะลา 80

นราธวิาส 130

สงขลา 40

5.3 จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ไตรมาสที ่3 370

ปัตตานี 120

ยะลา 80

นราธวิาส 130

สงขลา 40

5.4 อบรมเกษตรกรเร่ืองการเกษตรแบบผสมผสาน ไตรมาสที ่1 1,970

ปัตตานี 640

ยะลา 380

นราธวิาส 590

สงขลา 360

5.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยตีามการผลิตการผลิตให้กับยวุเกษตรกร 1 - 2 2,336

ปัตตานี 854

ยะลา 477
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

นราธวิาส 522

สงขลา 483

5.6 น ายวุเกษตรกรศึกษาดูงาน 1 - 2 2,336

ปัตตานี 854

ยะลา 477

นราธวิาส 522

สงขลา 483

5.7 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตให้กับเกษตรกร 1 404

ปัตตานี 46

ยะลา 63

นราธวิาส 278

สงขลา 17

5.8 น าเกษตรกรศึกษาดูงาน ไตรมาสที ่1 404

ปัตตานี 46

ยะลา 63

นราธวิาส 278

สงขลา 17

5.9 ฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพงานด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไตรมาสที ่1 740

ปัตตานี 240

ยะลา 160

นราธวิาส 260

สงขลา 80

5.10 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิต ไตรมาสที ่1 ปัตตานี 12  กลุ่ม

ยะลา 8  กลุ่ม
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

นราธวิาส 13  กลุ่ม

สงขลา 4  กลุ่ม

37  กลุ่ม

5.11 จ้างเหมาเสริมสร้างงานส่งเสริมการเกษตร ไตรมาสที ่1-4 37

ปัตตานี 12

ยะลา 8

นราธวิาส 13

สงขลา 4

6.ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน 6.734

6.1สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การท าเกษตรแบบผสมผสาน ไตรมาสที ่1-4 ปัตตานี 12  กลุ่ม

ยะลา 8  กลุ่ม

นราธวิาส 13  กลุ่ม

สงขลา 4  กลุ่ม

37 กลุ่ม

7.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 2.45

7.1 งานของดีเมืองนรา ไตรมาสที ่4 นราธวิาส 1 รายการ

7.2 งานของดีชายแดนใต้ ไตรมาสที ่4 ปัตตานี 1 รายการ

ยะลา 1 รายการ

นราธวิาส 1 รายการ

สงขลา 1 รายการ

8.การบริหารจัดการ 0.198

8.1 ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการกับคณะท างาน ไตรมาสที ่1-4

8.2 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ไตรมาสที ่4
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เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดระดับแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 4 โครงการ  งบประมาณ 15.7212 ล้านบาท  ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 4,611 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15.7217

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปยางพาราของสหกรณ์/กลุม่

เกษตรกรในจังหวัดยะลา

1-4 ยะลา 2.3351

1.1 ประชุมชีแ้จงการด าเนินงานและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง

1.2 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิต รวบรวม และการแปรรูป

ยางพาราให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางมงคลยะรม จ ากัด ได้แก่

   (1) จัดหาเคร่ืองชัง่ดิจิตอล

   (2) จัดหาปัม๊น้ าออโต้

   (3) ก่อสร้างอาคารคัดแยกยางแผ่นรมควนัและห้องเก็บยางแผ่นรมควนั

1.3 แนะน า ส่งเสริมการด าเนินธรุกิจการผลิต รวบรวมและแปรรูปยางพาราใน

พืน้ทีจ่ังหวดัยะลา

1.4 ประชุมสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

2. บริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนทีจ่ังหวัดปัตตานี 1-4 ปัตตานี 4.6304

2.1 ประชุมชีแ้จงการด าเนินงานและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง

1-4 ปัตตานี

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัปัตตานี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 658 ราย

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัยะลา สมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 107 ราย

หมายเหตุ
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

2.2 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิต รวบรวม และการแปรรูป

สินค้าข้าวและสินค้าประมง ให้แก่ 

1) สหกรณ์การเกษตรฟาร์มตัวอยา่งฯ บ้านโคกหมัก จ ากัด ได้แก่

   (1) จัดหาเคร่ืองสีข้าว

   (2) จัดหาเคร่ืองแพ็คสูญญากาศ

   (3) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์รวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร

2) สหกรณ์การเกษตรยะรัง จ ากัด ได้แก่

   (1) จัดหารถเกีย่วนวดข้าว

   (2) จัดหาเคร่ืองสีข้าว

   (3) จัดหาเคร่ืองแพ็คสูญญากาศ

3) สหกรณ์ประมงปัตตานี จ ากัด ได้แก่ จัดหาเรือยนต์

2.3 แนะน า ส่งเสริมการด าเนินธรุกิจการผลิต รวบรวม และแปรรูปสินค้าข้าว

และสินค้าประมงในพืน้ทีจ่ังหวดัปัตตานี

2.4 ประชุมสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

3. พัฒนาผู้น าชุมชนและบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 1-4 - - - - 3.4615

3.1 อบรมหลักสูตร "เผยแพร่ความรู้เร่ืองประชารัฐกับการสหกรณ์สู่ชุมชน " 

เพือ่ถ่ายทอดความรู้เร่ืองประชารัฐ และด้านการสหกรณ์ ให้แก่ประชาชนใน

พืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความเข้าใจในสหกรณ์อยา่งแท้จริง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ จ านวน 182 ราย

3.2 อบรมหลักสูตร "ส่งเสริมพัฒนาผู้น าสหกรณ์ในจังหวดัชายแดนภาคใต้" 

เพือ่ถ่ายทอดวถิีชีวติแบบสหกรณ์และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้น า

ชุมชนน าความรู้ทีไ่ด้รับมาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกับการด าเนินธรุกิจของ

สหกรณ์ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพืน้ทีต่่อไป จ านวน 280 

ราย

1-4 ปัตตานี

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีาร

สหกรณ์ที ่18 จังหวดัสงขลา

สมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร/

เยาวชน จ านวน 

582 ราย

ปัตตานี

ยะลา

นราธวิาส

สงขลา

สมาชิกสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร 

จ านวน 658 ราย
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

3.3 อบรมหลักสูตร "เผยแพร่ความรู้เร่ืองการสหกรณ์สู่ศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์ " 

เพือ่ให้ผู้น าชุมชนในศูนยเ์รียนรู้การสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ 

หลักการและวธิกีารสหกรณ์และถ่ายทอดวถิีชีวติแบบสหกรณ์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรในชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธง์าน

สหกรณ์ จ านวน 120 ราย

4. เสริมสร้างความมัน่คงของหมูบ่้านด้วยวิธีการสหกรณ์ 1-4 162 ยะลา 5.2942

4.1 ถ่ายทอดความรู ้ด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และการจัดตัง้กลุม่

เตรียมการสหกรณ์ในหมูบ่้าน 162 หมูบ่้าน รวม 1,135 ราย

ยะลา

 - นราธวิาส จ านวน 65 หมูบ่้าน รวม 455 ราย ยะลา
 - ปัตตานี จ านวน 38 หมูบ่้าน รวม 266 ราย ยะลา

  - ยะลา จ านวน 59 หมูบ่้าน รวม 414 ราย ยะลา

4.2 อบรมศึกษาดูงานการด าเนินงานของสหกรณ์ทีป่ระสบความส าเร็จ ยะลา 324

    - นราธวิาส จ านวน 65 หมูบ่้าน รวม  130 ราย

    - ปัตตานี จ านวน 38 หมูบ่้าน รวม 76 ราย
    - ยะลา จ านวน 59 หมูบ่้าน รวม 118 ราย
4.3 ถ่ายทอดความรูก้ารบ่มเพาะความรูด้้าน ยะลา
    - นราธวิาส จ านวน 65 หมูบ่้าน รวม  195 ราย
    - ปัตตานี จ านวน 38 หมูบ่้าน รวม 114 ราย
    - ยะลา จ านวน 59 หมูบ่้าน รวม 177 ราย
4.4 จัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายหมูบ่้านจัดตัง้ด้วยวิธีการสหกรณ์ 162 ยะลา 1,319

    - นราธวิาส จ านวน 65 หมูบ่้าน รวม 585 ราย
    - ปัตตานี จ านวน 38 หมูบ่้าน รวม 304 ราย
    - ยะลา จ านวน 59 หมูบ่้าน รวม 430 ราย
4.5 แนะน า ส่งเสริมในการรวมกลุม่ และจัดตัง้ในรูปแบบสหกรณ์ตาม ยะลา

สมัครใจของประชาชนในพืน้ที่ ปัตตานี
นราธวิาส

ผู้ตรวจราชการกรมเขต 6 , 8 

ส านักงานสหกรณ์จังหวดั

ปัตตานีส านักงานสหกรณ์

จังหวดัยะลา / ส านักงาน

สหกรณ์จังหวดันราธวิาส

ประชาชนในพืน้ที่

หมูบ่้าน 162 

หมูบ่้าน จ านวน 

3,264 ราย

(เป้าหมายหมูบ่้าน

ของ กอ.รมน.ภาค
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เป้าหมาย : 2. เศษฐกิจในทีจ่ังหวดัชายแดนใต้ มีอัตราการขขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพท้นทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1 โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 3.9230 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ เกษตรกรจ านวน 180 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมหม่อนไหม แผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.9230

1. การสัมมนาฝึกอบรม 0.7910

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม 1 ต าบลกะลุวอ เมือง นราธวิาส เจ้าหน้าทีก่รมหม่อนไหม 

จ านวน 30 ราย

0.0658

2. หลักสูตร การบริหารจัดการธนาคารเส้นไหม 1 ต าบลกะลุวอ เมือง นราธวิาส เกษตรกรจ านวน 80 ราย 0.0763

3. หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างระบบตลาดสินค้าหม่อน

ไหม

2 เขารูปช้าง เมือง สงขลา เกษตรกรจ านวน 60 ราย 0.2638

4. ส่งเสริมการผลิตมัลเบอร์ร่ีในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง 2 ต าบลกะลุวอ เมือง นราธวิาส เกษตรกรจ านวน 55 ราย 0.1308

5. หลักสูตร แปรรูปหม่อนผลสด 2 ตล่ิงชัน จะนะ นราธวิาส เกษตรกรจ านวน 30 ราย 0.0561

6. หลักสูตร การผลิตน้ ามัลเบอร์ร่ีให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GMP 2 คอหง หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา เกษตรกรจ านวน 50 ราย 0.1982

2. กิจกรรมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กะลุวอเหนือ เมือง นราธวิาส 0.4608

1. กิจกรรมการปลูกหม่อนเล้ียงไหมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ านวน 1 ราย * 12 เดือน * 6,000 บาท

1-4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธวิาส เกษตรเข้ามาศึกษาดูงานภายใน

ศูนยไ์ม่น้อยกวา่ 200 ราย

0.0720

2. ค่าวสัดุการเกษตร เอกสารเผยแพร่ จัดนิทรรศการ 1 กะลุวอเหนือ เมือง นราธวิาส เพือ่ใช้ในการด าเนินงานของ

เจ้าหน้าทีภ่ายในศูนยห์ม่อนไหม

0.0800

3. ค่าเบีย้เล้ียง ทีพ่ัก ยานพาหนะ 1-4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธวิาส เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม

งาน ผลการด าเนินงานและอืน่ๆ

0.0288

ศูนยห์ม่อนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ

 นราธวิาส

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ส านักพัฒนาและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยหีม่อน

ไหม

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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ด าเนินงาน 1 โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบประมาณ 3.9230 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ เกษตรกรจ านวน 180 ราย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ4. ค่าวสัดุส านักงาน/ค่าสาธราณูปโภค 1-4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธวิาส เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานของศูนย์

0.0700

5. กิจกรรมสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอยา่งฯ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 1 กะลุวอเหนือ เมือง นราธวิาส เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย ค่าบ ารุงแปลง

หม่อนภายในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่ง

จ านวน 4 ฟาร์ม

0.2100

3. การจัดนิทรรศการเพ่ือส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมในงานของดี

เมืองนรา

4 กะลุวอเหนือ เมือง นราธวิาส เกษตรและบุคลภายนอกเข้า

ร่วมงานไม่น้อยกวา่ 200 ราย 

และเกษตรกรมีรายได้จากการ

จ าหน่ายสินค้า

0.4000

4. จัดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมในงาน ของดีชายแดนใต้ 4 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เกษตรกรมีรายได้จากการ

จ าหน่ายสินค้า จ านวน 8 ร้านค้า 

เกษตรและบุคลภายนอกเข้า

ร่วมงานไม่น้อยกวา่ 250 ราย

0.8000

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินงาน 1-4 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานของส านัก เขต และ

ของศูนย์

0.8713

6. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 1-4 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จัดจ้างเจ้าหน้าทีเ่พือ่ด าเนินการ

ภายในโครงการจ านวน 2 ราย

0.3000

7. ค่าวัสดุการเกษตร วัสดุส านักงาน เอกสาร 1-4 0.3000
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ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมทางหลวงชนบท แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการทางหลวงชนบทเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 53,892 353.6578

กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สทช.ที ่12 (สงขลา) 24,832 130.1784

ถนนสายแยก ทล. 4136 - บ.ลุโบะบือซา (ตอนที ่2)ต.ลุโบะบือซา อ.ยีง่อ 

จ.นราธวิาส ระยะทาง 3.775 กม.

1/2560-1/2561 ลุโบะบือซา 3 ลุโบะบือซา ยีง่อ นราธวิาส 2,400 16.2200

ถนนสายแยก ทล.4055 - บ.ลาไม ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธวิาส ระยะทาง

 3.710 กม.

1/2560-1/2561 ปาเซ 7 บองอ ระแงะ นราธวิาส 1,000 17.5800

ถนนสายแยก ทล.4207 - ฟาร์มตัวอยา่งฯ บ.ไอปาโจ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน

 จ.นราธวิาส ระยะทาง 1.525 กม.

1/2560-1/2561 ไอร์ปาโจ 1 ภูเขาทอง สุคิริน นราธวิาส 1,200 12.7820

ถนนสายแยก ทช.นธ.4019 - บ.ปิเหล็งตะวนัออก ต.มะรือโบออก อ.เจาะ

ไอร้อง จ.นราธวิาส ระยะทาง 3.500 กม.

1/2560-1/2561 ปิเหล็งเหนือ 6 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธวิาส 2,400 16.0000

ถนนสาย แยก ทล.4271 - บ.ไอร์จูโจ๊ะ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธวิาส 

ระยะทาง 1.500 กม.

1/2561-1/2562 ไอร์แยง,ไอร์จู

โจ๊ะ

3, 7 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธวิาส 1,900 3.1752

ถนนสาย แยก ทล.42 - บ.โคกศิลา ต.ไพรวนั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 

ระยะทาง 4.475 กม.

1/2561-1/2562 โคกยามู,โคก

ศิลา

7, 6 ไพรวนั กะลุ

วอ

ตากใบ, เมือง นราธวิาส 1,200 4.2336

ถนนสาย แยก ทล.4136 - ภายในศูนยร์าชการ (ตอนที ่2) ต.โคกเคียน อ.

เมือง จ.นราธวิาส ระยะทาง 1.000 กม.

1/2561-1/2562 โคกป่าคา 9 โคกเคียน เมือง นราธวิาส 3,000 4.2336

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เป้าหมายที ่: 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

ด าเนินงาน 32 โครงการ งบประมาณ 353.6578 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 53,892 ราย

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

ถนนสาย นธ.2042 แยก ทล.42 - บ.มูโน๊ะ (ตอนที ่1) (ฝ่ังซ้าย) ต.พร่อน อ.

ตากใบ ,สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส ระยะทาง 4.000 กม.

1/2561-1/2562 โคกยาง 5 พร่อน ตากใบ, สุไหง

โกลก

นราธวิาส 920 4.2336

ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มูโน๊ะ (ตอนที ่1) (ฝ่ังขวา) ต.พร่อน อ.

ตากใบ ,สุไหงโกลก จ.นราธวิาส ระยะทาง 4.000 กม.

1/2561-1/2562 โคกยาง 5 พร่อน ตากใบ, สุไหง

โกลก

นราธวิาส 920 4.2336

ถนนสาย นธ.2044 แยก ทล.42 - บ.เกาะสะท้อน (ตอนที1่) ต.เกาะสะท้อน

 อ.ตากใบ จ.นราธวิาส ระยะทาง 3.200 กม.

1/2561-1/2562 ปูย,ู รายอ, 

ศรีพงัน

1,8,3 เกาะสะท้อน ตากใบ นราธวิาส 3,600 3.3868

ขทช.นราธวิาส ถนนสาย แยก ทล.4057 - บ.ต้นไม้สูง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.

นราธวิาส ระยะทาง 2.350 กม.

1/2561-4/2561 ท่า,ปะลุรู 11 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธวิาส 4,000 14.7000

ถนนสาย แยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิเหล็งใต้ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.

นราธวิาส ระยะทาง 1.500 กม.

1/2561-4/2561 ปิเหล็งใต้, ป่า

หวาย

7, 8 มะรือโบออก

, สุไหงปาดี

เจาะไอร้อง, 

 สุไหงปาดี

นราธวิาส 952 14.7000

ถนนสาย แยก ทช.นธ.4004 - บ.ตันหยง ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.

นราธวิาส ระยะทาง 2.800 กม.

1/2561-4/2561 บือเระ, 

ตันหยง

1, 4 บาเระใต้ บาเจาะ นราธวิาส 1,340 14.7000

สทช.ที ่12 (สงขลา) 20,160 19.9950

ถนนสายแยก ทล.409 - น้ าตกทรายขาว ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตานี 

ระยะทาง 1.500 กม.

1/2560-1/2561 นาประดู่ 1 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 20,160 19.9950

สทช.ที ่12 (สงขลา) 3,800 50.5824

ถนนสาย บ.บาโงยตือระ - บ.ตันหยงอุมา ม.1 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.

ยะลา ระยะทาง 3.000 กม.

1/2561-1/2562 ตันหยงอุมา 1 ตะโละหะลอ รามัน ยะลา 800 4.2970

สาย บ.วงัไทร - ในหลง (ตอนที ่5) ต.แม่หวาด อ. ธารโต จ.ยะลา ระยะทาง

 3.000 กม.

1/2561-1/2562 วงัไทร 2 แม่หวาด ธารโต ยะลา 800 4.1454

ขทช.ยะลา ถนนสายแยก ทช.ยล.3006 - บ.วงัใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 

ระยะทาง 1.400 กม.

1/2561-4/2561 ดอน 7 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 800 13.7200

ถนนสาย บ.ฮามุ ม.11 - บ.บ่อหินนอก ต.บ้านแหร อ. ธารโต จ.ยะลา 

ระยะทาง 1.500 กม.

1/2561-4/2561 บ่อหินนอก 11 บ้านแหร ธารโต ยะลา 800 14.7000
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

ถนนสาย บ.นิบง - บ.ลาเตาะ ต.กาบัง อ. ยะหา,กาบัง จ.ยะลา ระยะทาง 

2.000 กม.

1/2561-4/2561 นิบง 2 กาบัง ยะหา,กาบัง ยะลา 600 13.7200

สทช.ที ่12 (สงขลา) 5,100 143.0560

ถนนสายแยก ทช.สข.4006 - บ.ปากทุง่ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 

ระยะทาง 4.525 กม.

1/2560-1/2561 ป่าโอน 6 เทพา เทพา สงขลา 320 18.9900

ถนนสายแยก ทล.408 - บ.คลองววั ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 

3.600 กม.

1/2560-1/2561 คลองววั 1 คู จะนะ สงขลา 260 23.1700

ถนนสาย บ.กะเชะ - บ.นาม่วง ต.บ้านโหนด อ.สะบ้ายอ้ย จ.สงขลา 

ระยะทาง 4.150 กม.

1/2560-1/2561 นาม่วง 4 บ้านโหนด สะบ้ายอ้ย สงขลา 280 19.9850

ถนนสาย บ.ห้วยเต่า - บ.ท่าธง ต.คูหา อ.สะบ้ายอ้ย จ.สงขลา ระยะทาง 

2.650 กม.

1/2560-1/2561 ห้วยเต่า 7 คูหา สะบ้ายอ้ย สงขลา 240 15.9950

ถนนสายแยก ทช.สข. 2006 - บ.สวนปาล์ม ต.วงัใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 

ระยะทาง 3.370 กม.

1/2561-1/2562 พรุกง,สวน

ปาล์ม

1,2 วงัใหญ่ เทพา สงขลา 360 2.9988

ถนนสายสาย บ.บาลายเซาะ - บ.ไม้พอก ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง

 4.000 กม.

1/2561-1/2562 บาลายเซาะ

,ไม้พอก

5,2 คู จะนะ สงขลา 480 3.5280

ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ต้นยอ ต.ท่าม่วง อ. เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 

4.800 กม.

1/2561-1/2562 ทุง่ทวด 9 ท่าม่วง เทพา สงขลา 560 4.3746

ถนนสายสาย บ.หวา้หลัง - บ.คูนายสังข์ ต.นาหวา้ อ.จะนะ จ.สงขลา 

ระยะทาง 4.000 กม.

1/2561-1/2562 หวา้หลัง,คู

นายสังข์

นาหวา้ จะนะ สงขลา 560 3.5280

ถนนสายแยก ทล.4113 - บ.ช้อนทอง ต.ประกอบ อ.นาทว ีจ.สงขลา 

ระยะทาง 3.650 กม.

1/2561-4/2561 โครง,ช้อนทอง

,เกาะไม้ใหญ่

2,9,5 ประกอบ นาทวี สงขลา 600 13.4260

ถนนสายสาย บ.ท าเนียม - บ.เก่า ต.ท่าพระยา อ.สะบ้ายอ้ย จ.สงขลา 

ระยะทาง 2.750 กม.

1/2561-4/2561 ท าเนียบ,บ้าน

เก่า

1,4 ท่าพระยา สะบ้ายอ้ย สงขลา 480 12.9360
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

ขทช.สงขลา ถนนสายสาย บ.ทุง่ - บ.แพร้ว ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 1.970 กม. 1/2561-4/2561 บ้านทุง่,บ้าน

แพร้ว

1,2 คู จะนะ สงขลา 440 8.3300

ถนนสายแยก ทล.4243 - บ.นาปรัง ต.คลองกวาง อ.นาทว ีจ.สงขลา 

ระยะทาง 2 กม.

1/2561-4/2561 ควนเนียง 2 คลองกวาง นาทวี สงขลา 240 9.4080

ถนนสายแยก ทช.สข.1019 - บ.ประจ่าใต้ ต.นาหวา้ อ.จะนะ จ.สงขลา 

ระยะทาง 1.625 กม.

1/2561-4/2561 ประจ่าใต้ 1 นาหวา้ จะนะ สงขลา 280 6.3866

9.8460

ค่าส ารวจออกแบบทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่  10 ล้านบาท 1.5000

ค่าควบคุมงานทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่  10 ล้านบาท 8.3460
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เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนือ่ง ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.2 จ านวนของการประกอบการในพืน้ทึ ่จชต. เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยละ 10

ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 32.1089  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ  325  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ 325 32.1089

1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 5 จชต. 25 0.7189

   1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรเป้าหมาย 1 - 2 ภูมิภาคอืน่

การเก็บรักษา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการตลาด ในประเทศ

2. สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการจากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนในพ้ืนที ่จชต . 1 - 4 5 จชต. 50 6.946

ทีต่กเกณฑ์ จปฐ. หรือประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ ภุมิภาคอืน่

   2.1 ประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในประเทศ

   2.2 จัดอบรมทักษะด้านการตลาดและเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

และทักษะทางภาษา

   2.3 จัดจ้างบุคลกรทีไ่ด้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนจ าหน่ายสินค้า

3. จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 250 24.444

   3.1 ภูมิภาคอืน่ภายในประเทศ  1 - 4 ในประเทศ 200 16

   3.2 ต่างประเทศ  3 - 4 อินโดนีเซีย 50 8.444

ส านักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุแผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัดหน่วยงานรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)
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เป้าหมาย : 2. เศษฐกิจในทีจ่ังหวดัชายแดนใต้ มีอัตราการขขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง  

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1  พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ที ่และคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.2 จ านวนของการประกอบการในพืน้ที ่จชต. เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10

ด าเนินงาน   1  โครงการ    งบประมาณ 57.9895 (ล้านบาท)   ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์จากโครงการ 15,000 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมทีด่ิน แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเดินส ารวจออกโฉนดทีด่ินเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที ่3 จชต. 15,000 57.9895

กิจกรรม เดินส ารวจออกโฉนดทีด่ินเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในพ้ืนที ่  3 จชต. ยะลา

          นราธวิาส

หมายเหตุ : พืน้ทีด่ าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินส ารวจออกโฉนดทีดิ่นเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงในพืน้ที ่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ อยูร่ะหวา่งน าเข้าประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ

               ก าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะเดินส ารวจออกโฉนดทีดิ่น ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงภายหลังการประชุม

ศูนย์อ านวยการเดิน

ส ารวจออกโฉนด

ทีด่ินจังหวัดนราธิวาส

(ส านักมาตรฐาน

ออกหนังสือส าคัญ)

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

ด าเนินงาน 99 โครงการ งบประมาณ   735.6963  ล้านบาท  ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 51,308 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมโยธาธิการ แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และผังเมือง โครงการพัฒนาในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 735.6963

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอ

ตันบาตู (ระยะที ่2) ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวดันราธวิาส [1 แห่ง]

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 รอตันบาตู กะลุวอ เมือง นราธวิาส 1500 3.2967

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคก

ปาฆาบือซา (ระยะที ่2) ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวดันราธวิาส  [1 แห่ง]

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 โคก

ปาฆาบือซา

กะลุวอ เมือง นราธวิาส 1500 2.8512

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก

 (ระยะที ่2) ต าบลโต๊ะเด็ง อ าเภอสุไหงปาดี จังหวดันราธวิาส [1 แห่ง]

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 โคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธวิาส 1500 3.2967

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านปาลู

กากาบัส (ระยะที ่2) ต าบลเอราวณั อ าเภอแวง้ จังหวดันราธวิาส [1 แห่ง]

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 ปาลูกากาบัส เอราวณั แวง้ นราธวิาส 1500 3.2967

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่

ใหญ่ (ระยะที ่2) ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวดันราธวิาส [1 แห่ง]

<จังหวดันราธวิาส>[*งานจ้างเหมา]

1-4 โคกไร่ใหญ่ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธวิาส 1500 2.9403

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ 

(ระยะที ่2) ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวดันราธวิาส  [1 แห่ง]

<จังหวดันราธวิาส>[*งานจ้างเหมา]

1-4 ป่าไผ่ ตันหยงลิ

มอ

ระแงะ นราธวิาส 1500 2.8512

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนยร์าชการจังหวดันราธวิาส บริเวณสวนนราเปีย่มสุข 

(ระยะที ่2) ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวดันราธวิาส [1 แห่ง]

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 โคกเคียน เมือง นราธวิาส 1000 5.1156

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าใสส าหรับโรงผลิตน้ าประปา ต าบลรูสะมิแล อ าเภอ

เมือง จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]

1-4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 1000 5.9976

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมุนี - จาบัง หมูท่ี ่3 ต าบลจะแหน 

อ าเภอสะบ้ายอ้ย จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตรความยาว 4.400 กิโลเมตร [1 

แห่ง] <จังหวดัสงขลา>[*งานจ้างเหมา]

1-4 จะแหน สะบ้ายอ้ย สงขลา 440 4.1419

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคก

กอ ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี>[*งานจ้าง

เหมา]

1-4 โคกกอ บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 1500 8.7000
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอ

หลัง (ระยะที ่2) ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ จังหวดันราธวิาส [1 แห่ง]<จังหวดั

นราธวิาส>[*งานจ้างเหมา]

1-4 ตอหลัง ตันหยงลิ

มอ

ระแงะ นราธวิาส 1500 6.0000

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านปิยา 

(ระยะที ่3) ต าบลปิยามุมัง อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดัปัตตานี>[*

งานจ้างเหมา]

1-4 ปิยา ปิยามุมัง ยะหร่ิง ปัตตานี 1500 5.6700

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านปาก

ช่อง (ระยะที ่2) ต าบลคอกกระบือ อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]

<จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 ปากช่อง คอก

กระบือ

ปะนาเระ ปัตตานี 1500 0.5200

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วดัมะกรูด

 ต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดัปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]

1-4 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 1500 2.1700

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ :  โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านไม้

แก่น ต าบลไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้าง

เหมา]

1-4 ไม้แก่น ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 1500 8.2900

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเคียน

 หมูท่ี ่1 ต าบลพ่อมิง่ อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดัปัตตานี> [*งาน

จ้างเหมา]

1-4 เคียน พ่อมิง่ ปะนาเระ ปัตตานี 1500 4.9600
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยาบี 

ต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดัปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]

1-4 ยาบี ยาบี หนองจิก ปัตตานี 1500 0.9600

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอน

นา (ระยะที ่3) ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดั

ปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]

1-4 ดอนนา บางเขา หนองจิก ปัตตานี 1500 7.6500

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคก

หมัก ต าบลดาโต๊ะ อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดัปัตตานี>[*งานจ้าง

เหมา]

1-4 โคกหมัก ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 1500 8.0000

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านสีปาย

 ต าบลตาลีอายร์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง]<จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้าง

เหมา]

1-4 สีปาย ตาลีอายร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 1500 6.6480

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกกลาง - ปาดังยอ หมูท่ี ่2 - 3 ต าบลมู

โนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง2.870 

กิโลเมตร [1 แห่ง]<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 มูโนะ สุไหงโก-

ลก

นราธวิาส 280 7.2504

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านบางขุนทอง หมูท่ี ่1 ต าบลบาง

ขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.850 

กิโลเมตร [1 แห่ง]<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 บาง

ขุนทอง

ตากใบ นราธวิาส 280 8.2080
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ :  โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านจุฬาภรณ์ 10 หมูท่ี ่10 ต าบลอัย

เยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร 

[1 แห่ง]<จังหวดัยะลา>[*งานจ้างเหมา]

1-4 อัยเยอร์

เวง

เบตง ยะลา 200 9.8616

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านยางแดง หมูท่ี ่8 ต าบลอัยเยอร์เวง 

อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร [1 แห่ง] 

<จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 อัยเยอร์

เวง

เบตง ยะลา 200 9.9403

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ :  โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านตาโละตา - บ้านตะบิง้ลุโบะ (ตอน 

2) หมูท่ี ่3 ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวดันราธวิาส 

ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งาน

จ้างเหมา]

1-4 3 ปะลุกาสา

เมาะ

บาเจาะ นราธวิาส 130 5.6160

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านจ๊ะก๋อง - ทุง่ปลักล่ัง หมูท่ี ่2 ต าบล

เจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.900 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2 เจ๊ะเห ตากใบ นราธวิาส 90 2.5920

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายพรุลีมา หมูท่ี ่6 ต าบลปาลุกาสาเมาะ 

อ าเภอบาเจาะ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร [1 

แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 6 ปาลุกาสา

เมาะ

บาเจาะ นราธวิาส 50 1.4400
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านดาลอ - บีโละ หมูท่ี ่4, 3 ต าบลซา

กอ อ าเภอศรีสาคร จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

 [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4,3 ซากอ ศรีสาคร นราธวิาส 250 9.0000

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสวนสุขภาพเพือ่การกีฬาและนันทนาการ

 บ้านใหญ่ หมูท่ี ่3 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 พร่อน ตากใบ นราธวิาส 140 4.6800

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังสนามกีฬา - ซากอ หมูท่ี ่1, 3 

ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.100 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1,3 ซากอ ศรีสาคร นราธวิาส 110 3.9600

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองลาน หมูท่ี ่3 ต าบลพร่อน อ าเภอ

ตากใบ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร [1 แห่ง] 

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 พร่อน ตากใบ นราธวิาส 75 2.1600

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายไอร์มือเซ - ไอร์ซือร่ิง หมูท่ี ่9 ต าบลจะ

แนะ อ าเภอจะแนะ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

 [1 แห่ง]<จังหวดันราธวิาส>[*งานจ้างเหมา]

1-4 9 จะแนะ จะแนะ นราธวิาส 250 9.0000
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทางเข้าสนามฟุตบอล บ้านคอลอแว หมู่

ที ่6 ต าบลยีง่อ อ าเภอยีง่อ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.450 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 6 ยีง่อ ยีง่อ นราธวิาส 45 1.2960

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบูเกะตาโมง หมูท่ี ่3 ต าบลเชิงคีรี อ าเภอ

ศรีสาคร จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร [1 แห่ง] 

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 เชิงคีรี ศรีสาคร นราธวิาส 190 5.4720

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังมัสยดิ บ้านคลองช้าง หมูท่ี ่4 ต าบล

นาเกตุ อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.100 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 110 3.3440

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายข้างโรงเรียนบากงพิทยา บ้านโคกจันทร์ 

หมูท่ี ่2 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

0.340 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 34 1.0336

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อทอง - บ้านห้วยน้ าเยน็ หมูท่ี ่2,3 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.900

 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2,3 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 190 7.2200

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายนือริงตีมอ บ้านตันหยง หมูท่ี ่3 ต าบล

ม่วงเต้ีย อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 3.00 - 4.00 เมตร ระยะทาง 1.600

 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 ม่วงเต้ีย แม่ลาน ปัตตานี 160 3.3280
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านนายวนิิจ บ้านคลองขุด หมูท่ี ่4 

ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.400

 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 40 1.2160

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านม่วงเต้ีย บ้านม่วงเต้ีย หมูท่ี ่4 ต าบล

ม่วงเต้ีย อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.200 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 ม่วงเต้ีย แม่ลาน ปัตตานี 120 2.4960

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยบ่อทอง 4 - สายซอยบ่อทอง 8 

บ้านควนดิน หมูท่ี ่4 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 5.00 

เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 200 7.6000

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทุง่หาร - เปลวแร่ บ้านกล้วย ต าบลนา

ประดู่ อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.900 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 90 2.7360

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยบ่อทอง 15 บ้านควนดิน หมูท่ี ่4 

ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.100

 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 110 4.1800

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยเทศบาล 17 - หน้าค่ายลูกเสือ หมูท่ี่

 7,9 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1.800 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 7,9 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 180 6.8400
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านบางปลาหมอ หมูท่ี ่8 - บ้านดาริง 

หมูท่ี ่4 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 

1.400 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 8,4 ตุยง หนองจิก ปัตตานี 140 6.3840

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยเทศบาล 15 - หน้าค่ายลูกเสือ หมูท่ี่

 7,8 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1.500 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 7,8 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 150 5.7000

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านใหม่ - แม่ตีน๊ะ บ้านใหม่ หมูท่ี ่1 

ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.525 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 150 4.6360

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองชลประทาน - บ้านก าปงกือลง 

บ้านยาบีใต้ หมูท่ี ่1 ต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 ยาบี หนองจิก ปัตตานี 87 3.3250

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านยาบีเหนือ - ทุง่นา บ้านยาบีเหนือ 

หมูท่ี ่3 ต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

1.100 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 ยาบี หนองจิก ปัตตานี 110 3.3440

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ :  โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายข้างสถานีไฟฟ้าเขตแม่ลาน บ้านนางโอ 

หมูท่ี ่4 ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

0.300 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 30 0.9120
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ่อน้ าร้อน - นากอ หมูท่ี ่9 ต าบลอัย

เยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร 

[1 แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 9 อัยเยอร์

เวง

เบตง ยะลา 160 7.9716

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านยีไ่ร่ล่าง หมูท่ี ่1 ต าบลตาเนาะแม

เราะ อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร [1 

แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 ตา

เนาะแม

เราะ

เบตง ยะลา 200 6.6612

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านยีไ่ร่บน หมูท่ี ่1 ต าบลตาเนาะแม

เราะ อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร [1 

แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 ตา

เนาะแม

เราะ

เบตง ยะลา 200 6.6570

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายอัยเยอร์ซอ (ตอนที ่2) หมูท่ี ่2 ต าบลตา

เนาะแมเราะ อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.200 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2 ตา

เนาะแม

เราะ

เบตง ยะลา 120 3.9984

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายกวางหลง - จาเราะซูซู หมูท่ี ่1,4 ต าบล

ธารน้ าทิพย ์อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1,4 ธารน้ า

ทิพย์

เบตง ยะลา 170 8.4409

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโก้เฮ้ง - บ้านบ่อหินนอก หมูท่ี ่1 

ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จังหวดัยะลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.800 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 แม่หวาด ธารโต ยะลา 180 7.8361
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายควนน้ าค้าง หมูท่ี ่10 ต าบลบ้านแหร 

อ าเภอธารโต จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร [1 แห่ง]

 <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 10 บ้านแหร ธารโต ยะลา 150 5.3203

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายวฒิุชัย - สุทิน หมูท่ี ่5 ต าบลบ้านแหร 

อ าเภอธารโต จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร [1 แห่ง]

 <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 5 บ้านแหร ธารโต ยะลา 270 9.4269

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหมอ หมูท่ี ่6 ต าบลคีรีเขต อ าเภอธารโต

 จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดั

ยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 6 คีรีเขต ธารโต ยะลา 110 3.7684

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสะป๋อง - บ้านบาซาลาแป หมูท่ี ่3 

ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 ปะแต อ าเภอ

ยะหา

ยะลา 200 6.6874

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายลือเน็ง - บ้านโต๊ะตือมัน หมูท่ี ่2 ต าบล

ปะแต อ าเภอยะหา จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร [1

 แห่ง] <จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2 ปะแต อ าเภอ

ยะหา

ยะลา 200 6.6874

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านดาเบ๊ะ หมูท่ี ่4 ต าบลยะหา อ าเภอ

ยะหา จังหวดัยะลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร [1 แห่ง] 

<จังหวดัยะลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 ยะหา ยะหา ยะลา 260 8.5197
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกหญ้าคา - แบแนะ หมูท่ี ่2 ต าบล

เปียน อ าเภอสะบ้ายอ้ย จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.500 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2 เปียน สะบ้ายอ้ย สงขลา 150 5.6000

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายต้นม่วง - ชลประทาน หมูท่ี ่1 ต าบล

เปียน อ าเภอสะบ้ายอ้ย จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.700 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 เปียน สะบ้ายอ้ย สงขลา 170 4.9440

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายต้นมะขาม - ชลประทานไปหมูท่ี ่4 หมูท่ี่

 7 ต าบลเปียน อ าเภอสะบ้ายอ้ย จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 

1.400 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4,7 เปียน สะบ้ายอ้ย สงขลา 140 4.0190

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกยานัต - ปาแด หมูท่ี ่5 ต าบลปาก

บาง อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.148 กิโลเมตร [1 

แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 5 ปากบาง เทพา สงขลา 215 9.2240

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโรงเรียนเจริญธรรม - สามแยกปลักจีน 

หมูท่ี ่9 ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

1.500 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 9 สะกอม จะนะ สงขลา 150 5.6580

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองไข่มุข - บ้านสม็อง หมูท่ี ่2,7 

ต าบลคลองกวาง อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.100 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2,7 คลองกวาง นาทวี สงขลา 210 7.6640
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายสวนนายส าเนียง - สวนนายไสว หมูท่ี ่3 

ต าบลปลักหนู อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.370 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 ปลักหนู นาทวี สงขลา 237 6.7980

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านหน าออก - บ้านซาว หมูท่ี ่4 ต าบล

คูหา อ าเภอสะบ้ายอ้ย จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.400 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 คูหา สะบ้ายอ้ย สงขลา 240 8.5480

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายมัสยดิตาแปด - หนองสาหร่าย หมูท่ี ่5 

ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.025 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 5 ปากบาง เทพา สงขลา 100 4.4570

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหินกอง หมูท่ี ่7 ต าบลคลองทราย 

อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.570 กิโลเมตร [1 แห่ง]

 <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 7 คลอง

ทราย

นาทวี สงขลา 257 9.4840

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายป่าโยง - สามแยกป่าลุ่ม หมูท่ี ่3 ต าบล

เกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.360 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 236 6.7700

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สาย ร.5 - ควนพลา หมูท่ี ่4 ต าบลเกาะสะบ้า

 อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร [1 แห่ง]

 <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 180 5.1650
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านควน - ทุง่เต่า หมูท่ี ่7 ต าบลเกาะ

สะบ้า อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร [1

 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 7 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 150 4.3050

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายชุมชนบ้านล าหาร หมูท่ี ่4 ต าบลคูหา 

อ าเภอสะบ้ายอ้ย จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร [1 

แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 คูหา สะบ้ายอ้ย สงขลา 100 3.5950

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายซอยท่าเรือ หมูท่ี ่5 ต าบลน้ าขาว อ าเภอ

จะนะ จังหวดัสงขลา  ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.330 กิโลเมตร [1 แห่ง] 

<จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 5 น้ าขาว จะนะ สงขลา 133 3.8180

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโหรนเขียด หมูท่ี ่5 ต าบลแค อ าเภอจะ

นะ จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.130 กิโลเมตร [1 แห่ง] 

<จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 5 แค จะนะ สงขลา 113 3.3300

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายแก้วพฤกษา หมูท่ี ่2 ต าบลวงัใหญ่ 

อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร [1 แห่ง]

 <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2 วงัใหญ่ เทพา สงขลา 70 2.5200

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองลึกพัฒนา หมูท่ี ่1 ต าบลคลองกวาง

 อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.530 กิโลเมตร [1 

แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 คลองกวาง นาทวี สงขลา 153 5.9770
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีฟ่าร์มตัวอยา่งฯ

รายการ : โครงการฟาร์มตัวอยา่งในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง 

(ระยะที ่3) ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*

งานจ้างเหมา]

1-4 แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 1500 10.4590

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านบูยง หมูท่ี ่3 ต าบลช้างเผือก อ าเภอ

จะแนะ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร [1 แห่ง] 

<จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 3 ช้างเผือก จะแนะ นราธวิาส 350 12.6000

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหลังบ้านล่องมุด หมูท่ี ่5 - บ้านโคกลูก

หมี หมูท่ี ่3 ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร 

ระยะทาง 3.185 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 5,3 คลอง

ทราย

นาทวี สงขลา 318 11.7200

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ :  โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายคลองววั หมูท่ี ่5 ต าบลแค อ าเภอจะนะ

 จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 5.980 กิโลเมตร [1 แห่ง]

<จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 5 แค จะนะ สงขลา 598 16.6700

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านทับหลวง - ปลายเหล็กไฟ (ตอนที ่1)

 หมูท่ี ่1 ต าบลคูหา อ าเภอสะบ้ายอ้ย จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

3.300 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 คูหา สะบ้ายอ้ย สงขลา 330 11.7470

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายหน้าบาลายเซาะไม้พอก หมูท่ี ่2 - ต าบล

นาหวา้ หมูท่ี ่2 ต าบลคู อ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 

3.740 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 2 นาหวา้,คู จะนะ สงขลา 374 13.3200
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายทับช้าง หมูท่ี ่1 - บ้านคอกวงัไทร หมูท่ี ่6

 ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทว ีจังหวดัสงขลา ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.590 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัสงขลา> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1,6 ทับช้าง นาทวี สงขลา 259 10.1010

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกมะม่วง - บางยีห่วา หมูท่ี ่1 

ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 4.000 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 1 พร่อน ตากใบ นราธวิาส 400 11.5200

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านโคกยามู - บ้านโพธิท์อง หมูท่ี ่7 

ต าบลไพรวนั อ าเภอตากใบ จังหวดันราธวิาส ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 2.860 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส> [*งานจ้างเหมา]

1-4 7 ไพรวนั ตากใบ นราธวิาส 286 10.2960

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านงาแม่ หมูท่ี ่4 

ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวดัปัตตานี ความกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.590 

กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี> [*งานจ้างเหมา]

1-4 4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 159 11.5900

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการพัฒนาเมืองเพือ่การท่องเทีย่วเชิงประวติัศาสตร์ วดัคูหาภิมุข (วดัถ้ า)

 ระยะที ่2 ต าบลหน้าถ้ า อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา>

1-4 หน้าถ้ า เมือง ยะลา 2000 32.0000

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการพัฒนาเมืองเฉพาะพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองสะเตงนอก ต าบลสะเตงนอก 

อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา>

1-4 สะเตงนอก เมือง ยะลา 2000 24.5700
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณคลองแบเมาะ ความยาว 280 

เมตร บ้านตลาดเก่า ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา>

1-4 สะเตง เมือง ยะลา 280 23.1087

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ความยาว 288 เมตร และก าแพงกันดิน

 คสล. ความยาว 75 เมตร บริเวณคลองแบเมาะ บ้านตลาดเก่า ต าบลสะเตง อ าเภอ

เมือง  จังหวดัยะลา [1 แห่ง] <จังหวดัยะลา>

1-4 สะเตง เมือง ยะลา 288 17.0855

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงพลับพลาทีป่ระทับและท่าพระยาสาย เขตเทศบาลเมือง

นราธวิาส ต าบลบางนาค อ าเภอเมือง จังหวดันราธวิาส (เจ้าของเทศบาลเมืองนราธวิาส)

 [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส>

1-4 บางนาค เมือง นราธวิาส 2000 33.4220

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการพัฒนาตามผังเมือง ก่อสร้างสวนสุขภาพเพือ่การกีฬาและนันทนาการ

 องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน บ้านใหม่ หมูท่ี ่3 ต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวดั

นราธวิาส [1 แห่ง] <จังหวดันราธวิาส>[]

1-4 3 พร่อน ตากใบ นราธวิาส 1000 19.6200

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 

ถนนสายหน้ามหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี - ถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 42 ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร 

[1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี>

1-4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 480 23.1840
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสะพาน

ข้ามคลองชลประทาน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 

จังหวดัปัตตานี ระยะทาง 3.310 กิโลเมตร [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี>

1-4 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 331 16.2288

กิจกรรม พัฒนาในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

รายการ : โครงการก่อสร้างศูนยเ์สริมสมรรถนะอิหม่ามประจ าจังหวดัชายแดนใต้ ต าบล

บ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวดัปัตตานี [1 แห่ง] <จังหวดัปัตตานี>[]

1-4 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 1000 4.4762
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เป้าหมาย 2 : เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนือ่ง ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมายที ่ :  2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอบรมฝีมือแรงงานในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 12.0400

กิจกรรมที ่1 ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่จชต. ไตรมาส 1 - 4 600 9.0300

นราธวิาส  160

ปัตตานี  160

ยะลา 160

สงขลา 120

กิจกรรมที ่2 ฝึกอบรมฝีมือให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพาคนกลับบ้าน ไตรมาส 1 - 4 200 3.0100

นราธวิาส  120

ปัตตานี  40

ยะลา 40

กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการกลุม่ภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนทีแ่ละคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดระดับแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินการ 1 โครงการ  งบประมาณ  12,040,000 บาท ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  800 ราย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)
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แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติของประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.2 จ านวนของการประกอบการในพืน้ที ่จชต. เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ส านักงานสวสัดิการ แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และคุ้มครองแรงงานจังหวดั โครงการสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพ่ือจูงใจให้ 2065 5.4034

ผู้ประกอบกิจการและแรงงานในการท างานในพ้ืนที ่จชต .

- นราธวิาส มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 190 คน 2 นราธวิาส 190 0.2850

- ปัตตานี มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 200 คน 1-2 ปัตตานี 200 0.3000

- ยะลา มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 250 คน 1-2 ยะลา 250 0.3750

- สงขลา มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 1,000 คน 1-2 จะนะ สงขลา 1,000 1.0000

นาทวี

สะบ้ายอ้ย

เทพา

- สตูล มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 360 คน 1-2 สตูล 360 0.5400

กองความปลอดภัยแรงงาน มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 65 คน 1 กรุงเทพฯ 65 2.9034

ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 5.4034 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,065 ราย

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

เป้าหมาย  : 2.  เศษฐกิจในทีจ่ังหวดัชายแดนใต้ มีอัตราการขขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย :  2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)
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เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.2 จ านวนของการประกอบการในพืน้ที ่จชต. เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 23.0000 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการจ านวน 20 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23.0000

โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจเริม่ต้นใน

ภูมิภาคชายแดนใต้

ยะลา ปัตตานี นราธวิาส 23.0000

กิจกรรม : ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่และวสิาหกิจเร่ิมต้นใน

ภูมิภาคชายแดนใต้

ยะลา ปัตตานี นราธวิาส 23.0000

รายการ : ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ และวสิาหกิจเร่ิมต้นในชายแดน

ใต้

1-4 ยะลา ปัตตานี นราธวิาส ผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ

 จ านวน 10 ราย

ผู้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนา

โครงการจ านวน 10 ราย

23.0000

ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)
หมายเหตุ

52/75



แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติของประชาชนในจังหวดัชายแดนใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 14.0000 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 5,870 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด

สถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนต้นแบบ 5,870 1.4000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพต้นแบบและการ

ติดตามประเมินผลโครงการ

1-4 นราธวิาส 

ยะลา 

ปัตตานี 

สตูล 

สงขลา

730 2.2629

โครงการอบรมหลักสูตรของทีร่ะลึกเพือ่การท่องเทีย่วชุมชน 1 นราธวิาส 30 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานนราธวิาส 1 นราธวิาส 30 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการค้าชายแดน 1 นราธวิาส 30 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการงานมัคคุเทศก์ 1 นราธวิาส 40 0.455

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานประกอบการ 2 นราธวิาส 30 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการธรุกิจน าเทีย่ว 2 นราธวิาส 30 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการบริการธรุกิจฮาลาลเพือ่การท่องเทีย่ว 2 นราธวิาส 30 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการเล้ียงชันโรง 1 นราธวิาส 30 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรบัญชีครัวเรือน 3 นราธวิาส 140 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการท าไข่เค็มสมุนไพร 1 นราธวิาส 30 0.1

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย :  2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ
พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ
พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

โครงการศึกษาและพัฒนากลุ่มวสิาหกิจกิจชุมชนต้นแบบการแปรรูปทางการเกษตร 1 นราธวิาส 20 0.08

โครงการอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจังหวดันราธวิาส 1 นราธวิาส 120 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านทุเรียนนก 1 นราธวิาส 40 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการท าผ้าบาติก 1 นราธวิาส 40 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรช่างก่ออิฐ ฉาบปู 1 นราธวิาส 20 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรธรุกิจไอศกรีม 1 นราธวิาส 20 0.05

โครงการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชระยะส้ัน 1 นราธวิาส 40 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการตลาดลองกอง 2 นราธวิาส 40 0.1

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการร้านค้าชุมชน 1 นราธวิาส 40 0.1

โครงการติดตาม ประเมินผลและประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินงานศึกษาและพัฒนา

ชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ

4 นราธวิาส - 0.35

กิจกรรม 1.1 โครงการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในจชต. 700 1.1888

กิจกรรมการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม 1-4

กิจกรรมการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 2-4

กิจกรรมการฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหารส าหรับงานบริการ/ผู้จ าหน่ายอาหาร 3-4

กิจกรรมการฝึกอบรมการตัดเยบ็เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 1-4

กิจกรรมการฝึกอบรมการตัดผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม 1-4

กิจกรรมการฝึกอบรมการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 1-4

กิจกรรมการจัดดอกไม้ งานจีบผ้าในงานพิธกีาร และงานใบตอง 1-4

กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลึก 1-4

กิจกรรมการฝึกอบรมการตลาดภาคปฏิบัติ และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ตลาดสินค้าชุมชน

3-4 ยะลา

กิจกรรมการฝึกอบรมการประยกุต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก 1-4 ยะลา

วทิยาลัยชุมชนนราธวิาส

ยะลา

ยะลา

ยะลา

วทิยาลัยชุมชนยะลา
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ
พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

กิจกรรมการบริหารจัดการทีพ่ักนักท่องเทีย่ว 3-4 ยะลา

กิจกรรมการฝึกอบรมช่างซ่อมจักรยานยนต์ 3-4 ยะลา

กิจกรรมการฝึกอบรมช่างตัดผมและบริหารร้านตัดผม 3-4 ยะลา

กิจกรรม 1.2 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในลักษณะเชิงพืน้ที ่(Area - 

based) เพือ่สร้างชุมชนต้นแบบ

1 - 4 ยะลา 250 1

กิจกรรมที ่1 การจัดเตรียมพืน้ทีแ่ละประสานงาน 1 ยะลา

กิจกรรมที ่2 การก าหนดประเด็นปัญหาและศึกษาความต้องการ 1 ยะลา

กิจกรรมที ่3 การยกร่างและพัฒนาหลักสูตร 1 ยะลา

กิจกรรมที ่4 การสร้างแนวคิดเพือ่ยกระดับชุมชน 2 ยะลา

กิจกรรมที ่5 การทดลองใช้หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 - 4 ยะลา

กิจกรรมที ่6 การเก็บตัวอยา่งและวเิคราะห์พันธุข์้าว 2 - 3 ยะลา

กิจกรรมที ่7 การติดตามประเมินผลโครงการ 2 , 4 ยะลา

กิจกรรมที ่8 การถอดบทเรียนจากพืน้ที่ 4 ยะลา

วทิยาลัยชุมชนปัตตานี โครงการสนับสนุนบทบาทวทิยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต้

1 - 3 700 2.8

1. การพัฒนาหลักสูตรอาชีพทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชน 1 สงขลา

-อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเบือ้งต้น 1 ปัตตานี

-อบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ของทีร่ะลึกจากวสัดุท้องถิน่ 1 ปัตตานี

-อบรมหลักสูตรการปลูกพืชไร้ดิน 1 ปัตตานี

-อบรมหลักสูตรการถนอมอาหารจากไข่เป็ด 2 ปัตตานี

-อบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 2 ปัตตานี

-อบรมหลักสูตรการท าขนมเปีย๊ะไส้ต่างๆ เพือ่จ าหน่าย 2 ปัตตานี

วทิยาลัยชุมชนปัตตานี -อบรมหลักสูตรการแปรรูปจากตาลโตนด 2 ปัตตานี

-อบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถัว่ 3 ปัตตานี

วทิยาลัยชุมชนยะลา
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ
พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

-อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทัว่ไป(ต่างประเทศ) 2 - 3 ปัตตานี

2. โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธเ์ครือข่ายระหวา่งชุมชน 4 สงขลา 70

3. โครงการ PNCC OPEN HOUSE เปิดร้ัววทิยาลัยชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้าง

อาชีพ

4 ปัตตานี 1,000

วทิยาลัยชุมชนสตูล โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพือ่การค้าเชิงพาณิชย์ 1-4 สตูล 90 2.3842

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณจากผ้าปาเต๊ะ 1-4 สตูล 60

โครงการนวดแผนไทยเพือ่สุขภาพ 1-4 สตูล 20

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธรุกิจชุมชน 1-4 สตูล 60

โครงการฝึกอบรมด้านอาหารและบริการ catering 1-4 สตูล 150

โครงการตลาดออนไลน์ 2 สตูล 60

โครงการตกแต่งรูปภาพ 2 สตูล 60

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ 1-4 สตูล 60

โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศเพือ่การท่องเทีย่ว 1-4 สตูล 60

โครงการผลิตของทีร่ะลึกเพือ่การท่องเทีย่ว 1-4 สตูล 60

วทิยาลัยชุมชนสตูล โครงการฮาลาลเพือ่การท่องเทีย่ว 1-4 สตูล 60

โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ 1-4 สตูล 40

โครงการพัฒนาศักยภาพการการตลาดการท่องเทีย่วโดยชุมชนทีย่ว 1-4 สตูล 60

โครงการพัฒนามาตรฐานทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับสถานประกอบการ

ด้านการท่องเทีย่ว

1-4 สตูล 60

วทิยาลัยชุมชนสงขลา โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผ้ึงชันโรง 1-4 สงขลา 100 1.8291

โครงการวถิีเล 1-4 สงขลา 90

โครงการการพัฒนาส ารับอาหารท้องถิน่ลุ่มน้ าคลองเทพาส าหรับการท่องเทีย่ว 1-4 สงขลา 50

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก "ต้นจาก" 1-4 สงขลา 80
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ
จังหวัด

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ
พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชผักพืน้บ้าน 1-4 สงขลา 50

โครงการทอผ้าบ้านปริก ต าบลล าไพล อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา 1-4 สงขลา 100

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" (พรุหมากโมเดล) 1-4 สงขลา 100

โครงการการส่งเสริมการผลิตข้าวพืน้เมืองพันธุช์่อขิงด้วยระบบการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee System)

1-4 สงขลา 70

โครงการตัดเยบ็เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายมุสลิม 1-4 สงขลา 80
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เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโต มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษกิจของ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 22.0081   ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 23,000  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที ่1-4
 3 จังหวดั 4 

อ าเภอ พท.จชต.

23,000 22.0081  4 มหาวทิยาลัยใน

จังหวดัชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

4 มหาวทิยาลัยในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้

กิจกรรม“การเพิม่ศักยภาพบุคลากรจากพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้

โดยศูนยว์ทิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย”

5 จชต. โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนา โรงเรียนรัฐ 

สถาบันปอเนาะ และ

โรงเรียนตาดีกา

1. นักธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม วสิาหกิจชุมชน  startup นักศึกษา

 นักการตลาด ในพืน้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน

2.นักเรียน นักศึกษา นักวชิาการศาสนา อิหม่าม กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน

ทัว่ไป ในพืน้ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 7,500 คน

3.ผู้รับบริการในโรงพยาบาล และนักเรียนในโรงเรียน ในพืน้ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน 15,000 คน

4.สถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาล โรงเรียนโรงพยาบาล ทีเ่ข้า 50 

แห่ง

5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม อยูใ่นระดับ ดี-ดีมาก

6.จ านวนวตัถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการวเิคราะห์เพือ่ งานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านฮาลาล จ านวน 1,170 การวเิคราะห์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล  

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หมายเหตุ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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เป้าหมาย : 2. เศษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโต มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้ และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษกิจของ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5

ด าเนินงาน  1   โครงการ งบประมาณ  3  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ   7,477  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์

แผนงาน: บูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาและพัฒนาเพ่ือสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ 7,477               3.0000

รายการ:

โครงการศึกษาและพัฒนาเพือ่สร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบทีเ่หมาะสมท่ามกลาง

สถานการณ์ความไม่สงบ

ไตรมาสที ่1-4 บ้านรูสะมิ

แล

1 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 4,467 3.0000

บ้านปา

ตาบูดี

3 แหลมโพธิ์ ยะหร่ิง ปัตตานี 3,010               

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพชายแดนภาคใต้ 2,219,382 117.1060

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของพ้ืนทีแ่ละคุณภาพชีวิตประชาชนใน จชต. 

แบบบูรณาการ

2,219,382 117.1060

งบด าเนินงาน 98.7560

1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับการมารับบริการของ

ประชาชนในพ้ืนทีภ่ายใต้การบูรณาการทีส่อดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่

12.4883

   1.1 การเยีย่มบ้านคุณภาพโดยหมอครอบครัว (บอมอฆีตอ) 1-4 150,000 9.1672 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.2, 1.3, 2.1)
   1.2 รพ.สต.ชายแดนภาคใต้สามารถยกระดับมาตรฐานจ านวน 100% 1-4 396,405 1.0054

   1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA) ส าหรับหน่วย

บริการโรงพยาบาลชายแดนใต้ 100%

1-4 475,686 0.4510 จ านวนผู้ป่วยนอกทีม่ารับบริการที ่รพ ./วนั

   1.4 พัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉินในพืน้ทีห่่างไกล 1-4 70,000 0.3900 5% ของนักท่องเทีย่วและ ปชช. ในพืน้ที่

เกาะจังหวดัสตูล

   1.5 ต าบลจัดการสุขภาพดีวถิีชายแดนใต้ 1-4 205,500 1.4747 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2)

      2) รพ.สต.ในพืน้ที ่จชต. สามารถยกระดับมาตรฐานได้ร้อยละ 100

      3) รพ.ในพืน้ที ่จชต. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ร้อยละ 100

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ส านักงานปลัด

กระ ทรวง

สาธารณสุข

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

2.โครงการขับเคลือ่นการด าเนินงานตามมาตรฐาน Service Plan ให้มี

ประสิทธิภาพโดยเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ

18.8329

   2.1 การคัดกรองมะเร็งทีเ่ป็นปัญหาทีส่ าคัญของพืน้ที่ 1-4 632,925 10.6800

   2.2 ส่งเสริมสุขภาพปากตามกลุ่มวยั 1-4 448,220 0.2600 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1)

   2.3 เฝ้าระวงัและสร้างความต่ืนตัวต่อโรคหลอดเลือดสมองและหลอด

เลือดหัวใจ

1-4 1,353,100 0.3400 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1)

   2.4 พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 1-4 1,353,100 3.3250 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 

2.3)

   2.5 พัฒนาศักยภาพระบบข้อมูลการบาดเจ็บจากการทางถนน 1-2 55,629 4.2279

     2) อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กอาย ุ0-5 ปี ไม่เกินร้อยละ 50

     3) ร้อยละ 80 ของประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไป ได้รับการคัดกรองโรค

ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

3.โครงการสร้างช่องทางการสือ่สารเพ่ือส่งเสริมความรอบรูแ้ละความ

ตระหนักด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมกลุม่เป้าหมาย

เฉพาะ

1.1500

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

   3.1 การเสริมสร้างความเข้าใจในการต้ังครรภ์มีคุณภาพ 1-4 45,962 0.3500 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 

2.4)

   3.2 การป้องกันฟันผุในเด็กวยัเรียน 1-4 31,313 0.8000 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2)

4.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการให้มี

ศักยภาพพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.4169

   4.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรในการดูแลความปลอดภัย

ตนเองในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้

1 0.0602

   4.2 การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบ 1-4 0.2495

   4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการให้มีศักยภาพ

พร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

1-4 9.2532

   4.4 สนับสนุนงบด าเนินงานการพัฒนาระบบความปลอดภัยแก่บุคลากร

และสถานบริการระดับเขต

1 0.8540

5.โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เชือ่มโยงถึงชุมชนและครัวเรือน 3.8972

20,214

 (ข้าราชการ

และลูกจ้าง

กระทรวง

สาธารณสุข)

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

   5.1การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 1-3 1,800 1.0500

   5.2พัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับ

อ าเภอ (DHS)

1-4 280,000 1.8480 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 3.1, 3.2)

   5.3พัฒนาระบบบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการภาคีเครือข่าย 

ในชุมชน 5 จังหวดัชายแดนใต้

1-2 1,800 0.9992 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (5.1)

           2)มีอาสาสมัครร่วมด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนอยา่งน้อย

อ าเภอละ 1 ทีม

6.โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทีม่ี

จุดเน้นตามสภาพปัญหาและความเสีย่งแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง

ประชารัฐอย่างต่อเน่ือง

28.9103

   6.1การเฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1-4 274,360 1.4800 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 5.2)

   6.2สนับสนุน/ด าเนินการป้องกันควบคุมโรค 1-4 274,360 0.6532 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 5.2, 

6.1)

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

   6.3การติดตามประเมินผลเพือ่รองรับฯ การด าเนินงานเก็บกลับวคัซีน 3-4 1,398

 (ข้าราชการ

และลูกจ้าง

กระทรวง

สาธารณสุข)

25.7771 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (4.1)

   6.4ประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย คร้ังที ่31 

(The 31 Malaysia-Thailand Border Health Goodwill Committee 

Meeting 2018)

3-4 371,723 1.0000

           2) อัตราการครอบคลุมวคัซีนในเด็กอาย ุ3 ปี ครบร้อยละ 95

           3) มีข้อตกลงด้านสุขภาพตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อยา่ง

น้อย 2 เร่ือง

7.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพทีม่ีความสอดคล้องกับหลักการทาง

ศาสนาในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอย่างสร้างสรรค์

15.1075

   7.1 การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้น าศาสนา ภาค

ประชาชน และท้องถิน่

1-4 170,000 6.4365

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

   7.2 การพัฒนางานอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลขยายสู่ชุมชน 1-4 150 

(ข้าราชการและ

ลูกจ้าง

กระทรวง

สาธารณสุข)

0.4500 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (4.1, 6.3)

   7.3 สนับสนุนงบด าเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้เดินทาง

ไปแสวงบุญ  ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

1-4 15,000 3.8698

   7.4 พัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับพืน้ทีพ่หุวฒันธรรม (ศาลา

ละหมาดและห้องปฏิบัติธรรม)

1-4 60,655 2.5000 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3)

   7.5 สนับสนุนงบด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับพืน้ทีพ่หุ

วฒันธรรม (ศาลาละหมาดและห้องปฏิบัติธรรม)

1-4 60,655 1.2332 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1, 1.2, 1.3, 7.4)

   7.6 การส่งเสริมการน าหลักศาสนามาปรับใช้ในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพเพือ่แก้ไขปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญในพืน้ที่

1-2 170,000 0.6180 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (7.1)

8.โครงการพัฒนาแกนน าสุขภาพและพ้ืนทีต่้นแบบเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

และปรับใช้ในระบบสุขภาพทีเ่หมาะสมโดยกลไกประชารัฐ

2.0940

   8.1 สร้างขวญัก าลังใจ และแกนน าสุขภาพประชาชน 5 จังหวดัชายแดน

ใต้

1-4 15,000 1.0940 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (4.1, 6.3, 7.2, 7.6)

   8.2 พัฒนาแกนน าสุขภาพและพืน้ทีต้่นแบบ (จิตอาสา, ปราชญ์ชาวบ้าน,

บุคคลต้นแบบ)

1-4 20,000 1.0000 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (4.1, 6.3, 7.2, 7.6, 8.1)

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

9.โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในพ้ืนที่

โดยการเสริมพลังอย่างต่อเน่ือง

1.0617

   9.1 การสนับสนุนงบด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศการเยยีวยา

บุคลากรและ อสม. ทีไ่ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ทีแ่ก่

 ศบ.สต.

1-4 20,214

 (ข้าราชการ

และลูกจ้าง

กระทรวง

สาธารณสุข)

0.6682 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (4.1, 6.3, 7.2)

   9.2 ประกวดจังหวดัดีเด่นด้านข้อมูล (คุณภาพ 43 แฟ้ม) 2-4 699

(จ านวนสถาน

บริการ

สาธารณสุขใน

พืน้ที ่จชต.)

0.3060

   9.3 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการสูญเสียบุคลากร 2 2,000

 (ข้าราชการ

และลูกจ้าง

กระทรวง

สาธารณสุข)

0.0875 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (4.1, 6.3, 7.2, 9.1)

   10.1 พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ 1 2,021 0.7700 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (4.1, 6.3, 7.2, 9.1, 9.3)

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

   10.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 2.9000

   10.3 พัฒนาระบบ KPI Monitoring 1-4 0.3040

   10.4 พัฒนาฐานข้อมูล IT (KM, R2R และ Innovation) 1-4 0.0576

   10.5 พัฒนาฐานข้อมูลในโปรแกรม HROPS ให้ถูกต้อง 1-4 0.0240

   10.6 พัฒนาข้อมูลคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 1-4 0.2175

   10.7พัฒนาระบบข้อมูลการแพทยป์ฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพ

ระดับอ าเภอ (DHS)

2-4 0.5240

งบอุดหนุน 17.8500

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

1.โครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ 15.6000

สสจ. 5 จังหวดั 

และ ศบ.สต.

   1.1 อุดหนุนการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพไปสู่ระดับดีมาก 1-4 25,000 10.0000

สสจ. 5 จังหวดั 

และ ศบ.สต.

   1.2 อุดหนุนการพัฒนาศูนยเ์รียนรู้ระบบสุขภาพตามวถิีชุมชน 1-4 6,000 4.8000 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1)

สสจ. 5 จังหวดั 

และ ศบ.สต.

   1.3 สนับสนุนพืน้ทีใ่น 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ทีจ่ะพัฒนาศูนยเ์รียนรู้

ระบบสุขภาพตามวถิีชุมชนไปสู่ระดับเขต

1-4 375,000 0.8000 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (1.1)

2.โครงการพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลมาตรฐานอาหารฮาลาล 2.2500

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

2,021

 (ข้าราชการ

และลูกจ้าง

กระทรวง

สาธารณสุข)

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

สสจ. 5 จังหวดั 

และ ศบ.สต.

  2.1 สนับสนุนพัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลในพืน้ที ่5 จชต. จังหวดัละ 3 

แห่ง รวมเป็น 15 แห่ง

1-4 113,806 0.7500 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (ข้อ 7.2 ของงบด าเนินงาน)

สสจ. 5 จังหวดั 

และ ศบ.สต.

  2.2 สนับสนุนพัฒนาโรงอาหารในโรงพยาบาลพืน้ที ่5 จชต. จังหวดัละ 3 

แห่ง รวมเป็น 15 แห่ง

1-4 113,806 0.75000 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (2.1)

สสจ. 5 จังหวดั 

และ ศบ.สต.

  2.3 สนับสนุนการพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็กในพืน้ที ่5 จชต. จังหวดัละ 3 แห่ง 

รวมเป็น 15 แห่ง

1-4 11,121 0.75000 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (2.2, 3.2, 6.1, 6.2)

งบรายจ่ายอ่ืน 0.5000

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

2.แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว และ

ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

0.5000

สสจ. 4 จังหวดั 

(สงขลา,สตูล,

ยะลา,นราธวิาส)

   1.1 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข

ระหวา่งจังหวดัและรัฐทีม่ีชายแดนติดกัน (สงขลา-เคดาห์, สตูล-รัฐเปอร์ลิส,

 ยะลา-รัฐเปรัค, นราธวิาส-กลันตัน) เพือ่ติดตามและการเตรียมการประชุม

 4 จังหวดั

2-3 371,723 0.2500 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (ข้อ 6.4 ของงบด าเนินงาน)

ทุกอ าเภอใน 4 จังหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่ีพืน้ทีติ่ดกับ

ชายแดนไทย-มาเลเซีย

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้

ทุกอ าเภอใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้
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เป้าหมาย : 2. ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้ และมีคุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ทีแ่ละคุณภาพชีวติประชาชนใน จชต.

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

ด าเนินงาน 14 โครงการ งบประมาณ 117.1060  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 2,219,382 ราย จากจ านวนประชากรทัง้หมดในพ้ืนที ่จชต. 3,748,287 ราย (ทีม่า : ข้อมูล จาก HDC (ทะเบียนราษฏร์) ณ วันที ่28 ก.ย.60)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

สสจ. 4 จังหวดั 

(สงขลา,สตูล,

ยะลา,นราธวิาส)

   1.2 การประชุมวชิาการเพือ่แลกเปล่ียนข้อมูล เช่น เร่ืองอาหารปลอดภัย 2-3 40

(ข้าราชการและ

ลูกจ้าง

กระทรวง

สาธารณสุขที่

เข้าร่วมโครงการ)

0.2500 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับ

กิจกรรมข้างต้น (ข้อ 4.1, 6.3, 7.2, 9.1, 9.3,

 10 ของงบด าเนินงาน)

ทุกอ าเภอใน 4 จังหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่ีพืน้ทีติ่ดกับชายแดนไทย-มาเลเซีย
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เป้าหมาย : 2. เศรษฐกิจในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิม่ขึน้และประชาชนมีรายได้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 2.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 จชต. เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนือ่ง

แนวทางด าเนินงาน : 2.1.1 พัฒนาตามศักยภาพของพืน้ที ่และคุณภาพชีวติประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 2.1.1.1 รายได้เฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5
                       2.1.1.3 จ านวนประชาชนในพืน้ที ่จชต. ทีไ่ด้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และได้รับบริการสาธารณสุขจากภาครัฐม่าน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ด าเนินงาน 1  โครงการ 1 กิจกรรม  11 รายการ (โครงการย่อย) งบประมาณ 371.3577 ล้านบาท 177.0635

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ศอ.บต. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 371.3577

โครงการเสริมสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  1 - 4 37 5                -                       -   

กิจกรรมที ่2 พัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที ่และคุณภาพชีวิตประชาชนใน จชต.  1 - 4 37+4 5

สศส. โครงการพัฒนาศักยภาพพ้ืนทีแ่ละพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 90.6000

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมหมูบ่้านปศุสัตวต้์นแบบเพือ่ขับเคล่ือนนโยบาย เมืองปศุสัตว ์

จังหวดัชายแดนภาคใต้

1-4 300 90.6000

1.1 กิจกรรมสนับสนุนหมูบ่้าน แพะ

1.2 กิจกรรมสนับสนุนหมูบ่้าน ไก่

1.3 กิจกรรมสนับสนุนหมูบ่้าน ววั

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมการบูรณาการขับเคล่ือนตามข้อส่ังการของรัฐบาล

2.1 กิจกรรมอ านวยการการขับเคล่ือนเมืองต้นแบบ

2.2 การบริหารจัดการน้ าทัง้ระบบในพืน้ที ่จชต.

สศส. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้าและการลงทุน 68.5635

กิจกรรมที ่1 บูรณาการการเชือ่มโยงกลไกและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวดั

ชายแดนภาคใต้

1-4 1,500 68.5635

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงสินค้าชายแดนใต้ภายใต้การบูรณาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง

1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มบัณฑิตเกษตรควบคู่การพัฒนาช่องทางการตลาด

ยะลา 

ปัตตานี 

นราธวิาสสตูล 

สงขลา

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

ยะลา ปัตตานี 

นราธวิาส      

สตูล สงขลา
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

1.3 กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มวสิาหกิจโรงเรียนและเยาวชน และกลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทีส่อดคล้องกับวถิีชีวติ

ชุมชน

2.1 กิจกรรมสนับสนุนการขยายพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่ (เน้นพืน้ทีร่กร้าง ต้องการพลิก

ฟืน้เพือ่น ามาใช้ประโยชน์) จ านวน 10 พืน้ที่ๆ  โดยเฉล่ีย 700 ไร่/พืน้ที่

2.2 กิจกรรมขยายพืน้ทีก่ารปลูกมะพร้าวและปลูกปาล์มเพิม่เติม จ านวน 2,000 ไร่ 

จ านวน 40,000 ต้นๆ ละ โดยเฉล่ียประมาณ 150 บาท

2.3 กิจกรรมการส่งเสริม และแก้ไขผลผลิตผลไม้จังหวดัชายแดนภาคใต้

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการหมูบ่้าน-ชุมชน ตามแนวทางของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชด าริ

สนผ. โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ และตามรอยพระยุคลบาท 225 21.7440

กิจกรรมที ่1 ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรม 1.9000

กิจกรรมที ่2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในส่วนที ่ศอ .บต. รับผิดชอบ 0.3110

กิจกรรมที ่3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนด าเนินงานฝึกอาชีพของศูนยฝึ์กอาชีพ

พระราชทานจังหวดัชายแดนภาคใต้

19.5330

สศส. โครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก 16.0000

กิจกรรมที ่1 การดูแล ฟืน้ฟู และพัฒนาสมรรถภาพคนพิการและครอบครัวในพืน้ที ่

จชต.

1-4  250 16.0000

1.1 การจัดต้ังศูนยป์ระสานการฟืน้ฟูและช่วยเหลือคนพิการครบวงจร โดยการบูรณา

การท างานของหน่วยงานทุกภาคส่วน

0.2500

1.2 พัฒนาโปรแกรมส าหรับการจัดเก็บข้อมูล การติดตาม และการรายงานผลทีม่ี

ประสิทธภิาพและสามารถเชือ่มโยงข้อมูลอยา่งเป็นระบบ

0.1000

1.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล การติดตาม และรายงานผล 0.0635

ยะลา ปัตตานี 

นราธวิาส    

สตูล และ 4 

อ าเภอจังหวดั

สงขลา

ยะลา ปัตตานี 

นราธวิาส
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

1.4 การสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ ให้กับคนพิการและครอบครัว 0.1325

1.5 การเข้าถึงบริการ สวสัดิการภาครัฐ และขยายผลนวตักรรมการฟืน้ฟู 1.5480

1.6 งานสาธารณสุขเชิงรุกในพืน้ที่

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 0.6100

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพือ่สร้างความร่วมมือทาง

อาชีพทีย่ัง่ยนื

9.7460

สสค.ส่วนวเิคราะห์

และประเมิน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติดในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้

15000 30.0000

กิจกรรมที ่1. ฝึกอบรมวชิาชีพให้กับผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 10.5000

และหายขาดจากการติดยาเสพติด 18.0000

กิจกรรมที ่2. สนับสนุนเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์เพือ่มอบ 1.5000

ให้กับผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

สสค. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 30.0000

ส่วนกิจการมวลชน กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหง

ปาดี

17.2900

1.1 สนับสนุนงบประมาณให้อ าเภอเพือ่จัดเวทีประชาคมหมูบ่้าน จ านวน 25 ต าบลๆ 

ละ 10,000 บาท

1.0000 89 25 9 3 250 0.2500

1.2 สนับสนุนงบประมาณให้อ าเภอเพือ่พัฒนาศักยภาพในพืน้ทีข่องราษฎรทีไ่ด้รับ

ผลกระทบ (25 ต าบลๆ ละ 300,000 บาท)

2-3 89 25 9 3 1,000 7.5000

1.3 อุดหนุนงบประมาณให้เครือข่ายงานการแก้ไขปัญหาทีดิ่นในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติบู

โด-สุไหงปาดี พืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติชุมชนโดยรอบ

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ านวน 25 ต าบลๆ ละ 200,000 บาท

3.0000 89 25 9 3 - 5.0000

1.4 สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานทีดิ่นอ าเภอบาเจาะ เพือ่เป็นต้นแบบในการออก

โฉนดทีดิ่นเฉพาะราย

2-4 5 1 1 316 1.5400

ยะลา ปัตตานี 

นราธวิาส    

สตูล และ 4 

อ าเภอจังหวดั

สงขลา
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

1.5 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านอาชีพ ทีอ่ยูอ่าศัย แหล่งน้ า แหล่งท่องทีย่ว ฯลฯ 3-4 89 25 9 3 50 3.0000

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมบริหารจัดการในพืน้ทีโ่ดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 12.7100

2.1 ค่าจัดประชุมการแก้ไขปัญหาทีดิ่นบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหง

ปาดี

1-4 89 25 9 3 - 1.0000

2.2 เพิม่ประสิทธภิาพการขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างความ

เข้าใจและสนับสนุนภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาทีดิ่นบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติบู

โด-สุไหงปาดี ค่าจ้างลูกจ้างโครงการ จ านวน 4 คน

1-4 - 0.7200

2.3 ค่าจ้างส ารวจรังวดัเส้นแนวเขตกันชน ระหวา่งทีดิ่นท ากินของราษฎรและผืนป่าบูโด

 (จ านวน 7 อ าเภอ ประกอบด้วย รือเสาะ ระแงะ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง สุคิริน กะพ้อ 

และรามัน)

3-4 - 6.0000

2.4 ศึกษาดูงานเพือ่ขับเคล่ือนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและประชาชนในพืน้ที่

โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

3 - 1.0000

2.5 ค่าจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 2-4 0.5000

2.6 ค่าบริหารโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานในพืน้ที ่9 อ าเภอ 25 ต าบล

 89 หมูบ่้าน ในการแก้ไขปัญหาพืน้ทีท่ ากินของราษฎรบริเวณโดยรอบอุทยาน

แห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และตามนโยบายของรัฐและวาระงานเลขาธกิาร ศอ .บต. 

เห็นชอบ

1-4 89 25 9 3 - 3.4900

สสล. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธรุกิจรุ่นใหม่ ยะลา ปัตตานี 

นราธวิาส      

สตูล สงขลา

1600 5.9322
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมที ่1 พัฒนานักธรุกิจรุ่นใหม่ รุ่นที ่4 50 0.9700

กิจกรรมที ่2 Deep South Startup Champion 30 3.0000

กิจกรรมที ่3 เชือ่มโยงนักธรุกิจ 1500 0.2000

กิจกรรมที ่4 YES Festival 2018 10 1.5000

กิจกรรมที ่5 E-Marketing Model 10 0.2622

สสล. โครงการส่งเสริมการผลิตและธรุกิจฮาลาล 13.5000

กิจกรรมที ่1 Halal Branding 10 2.0000

กิจกรรมที ่2 ให้ความรู้ด้านฮาลาล 200 1.0000

กิจกรรมที ่3 สนับสนุนฮาลาลส่วนหน้า 50 0.7120

กิจกรรมที ่4 พัฒนาผู้ประกอบการเพือ่ส่งออก/Digital 10 3.0000

กิจกรรมที ่5 ส่งเสริมตลาด Online 30 1.5000

กิจกรรมที ่6 จัดต้ังศูนยก์ระจายสินค้าฮาลาล ณ ทีท่ าการไปรษณีย์ 12 0.5000

กิจกรรมที ่7 เชือ่มโยงตลาดภายในประเทศ Assembly Thaifex Hapex 20 1.0000

กิจกรรมที ่8 Halal Expo 1000 1.6200

กิจกรรมที ่9 จ้างลูกจ้าง 7 1.2600

กิจกรรมที ่10 สนับสนุนการประชุมเครือข่าย 200 0.2080

กิจกรรมที ่11 ศึกษาดูงานกลุ่มปลากะตัก 25 0.7000

คปภ./สศส. โครงการค่าชดเชยส่วนต่างเบีย้ประกันภัยจังหวดัชายแดนภาคใต้ 15.0000

กิจกรรมที ่1 ค่าชดเชยส่วนต่างเบีย้ประกันภัยจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1-4 ยะลา ปัตตานี 

นราธวิาส      

สตูล สงขลา

200 15.0000

ศทส. โครงการติดต้ังตู้กรองน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ขนาดไม่ต่ ากวา่ 4,000 ลิตรต่อวนั 50 45.0180

สทก. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการท่องเทีย่ว 17,427,253   35.0000

ยะลา ปัตตานี 

นราธวิาส      

สตูล สงขลา
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุหน่วยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม 1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 7.4332

      1.1 กิจกรรมบริหารยทุธศาสตร์เพือ่ขับเคล่ือนการกีฬาและท่องเทีย่วใน จชต . 5000 1.1606

      1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและเยาวชน 3 จชต. 1000 1.1795

      1.3 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพือ่เสริมสร้างสันติสุขในพืน้ทีจ่ังหวดัชายแดน

ภาคใต้

80000 4.1159

      1.4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากีฬาปันจักสีลัตสู่อาเซียน 1500500 0.4420

      1.5 กิจกรรมพัฒนานักกีฬา ๓ จชต. สู่เป็นนักกีฬาอาชีพ 119000 0.3168

      1.8 กิจกรรมเสริมสร้างปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการดูแลสนามฟุตซอล 0.2182

กิจกรรม 2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพือ่เสริมสร้างสันติสุขในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 11.9594

      2.1 กิจกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต. 2018. 5350 1.9484

      2.2 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตบอลระดับยวุชน อายไุม่เกิน ๑๒ ปี SBPAC CUP 

2018

8700 3.8819

      2.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 50000 4.6020

      2.4 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตสู่อาเซียน 1500 1.5270

กิจกรรม 3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่วชุมชนเพือ่รองรับโครงการเมือง

ต้นแบบ สามเหล่ียม มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื

15558603 5.5207

กิจกรรม 4 กิจกรรมนันทนาการเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน 10.0866

       4.1 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพส าหรับเด็ก (สนามเด็กเล่นประจ าต าบล) 29600 4.6200

       4.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะพืน้ฐานดนตรีเพือ่ชุมชน 63000 4.6685

       4.3  กิจกรรมประกวดวงเมโลเดียนชิงแชมป์จังหวดัชายแดนภาคใต้ 2000 0.3482

       4.4 กิจกรรมประกวดวงสตริงระดับจังหวดั 3000 0.4500

 พืน้ที ่56 อ าเภอ จังหวดัยะลา ปัตตานี นราธวิาส   สตูล สงขลา
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ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.3.1 จ ำนวนเจ้ำหน้ำทีรั่ฐทีรั่บผิดชอบในพืน้ทีจ่ังหวดัชำยแดนภำคใต้มีประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมัน่คงเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 75

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.3.1  จ ำนวนเจ้ำหน้ำทีรั่ฐทีรั่บผิดชอบในพืน้ทีจ่ังหวดัชำยแดนภำคใต้มีประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมัน่คงเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 75

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ศปป.5 กอ.รมน.  แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กอ.รมน.ภาค 4 สน.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลือ่นนโยบาย 796.0509

 กิจกรรมที ่1 การอ านวยการเพ่ือขับเคลือ่นยุทธศาสตร์

 10)  การอ านวยการและประเมินผลของ ศปป. 5 กอ.รมน. ไตรมาสที ่1 - 4 เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 3.0000               

 11)  การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลือ่นนโยบาย ไตรมาสที ่1 - 4 เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 253.0509

11.1 การเตรียมความพร้อมของ จนท.รัฐ ไตรมาสที ่1 - 4 เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 11.2467

11.1.1 กำรสัมนำเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำนด้ำนธรุกำรก ำลังพล 1.1323

11.1.2 กำรสัมมนำเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำนแผนงำน/โครงกำร ของ กอ.รมน.ภำค

 4 สน.

1.1037

11.1.3. กำรสัมมนำเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง ของ กอ.รมน.

ภำค 4 สน.

1.1441

11.1.4 กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรสอบสวนคดีควำมมัน่คง ศชต . 0.4275

11.1.5 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธมินุษยช์นให้กับก ำลังพลที่

ปฏิบัติงำนในพืน้ที ่จชต.

1.9242

11.1.6 กำรประชุมสัมมนำปรับแนวทำงปฏิบัติงำนในรอบ 6 เดือน 0.6867

11.1.7 กำรประชุมสัมมนำปรับโครงสร้ำงกำรจัดและอัตรำก ำลังพล กอ .รมน.

ภำค 4 สน.

0.6850

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เป้าหมายที ่: 1. ประชำชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ ำเภอของจังหวดัสงขลำ ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และในหมูบ่้ำนเป้ำหมำย มีควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมายที ่: 1.1 จ ำนวนเหตุกำรณ์ลดลงไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่ำเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงานที ่: 1.1.3 เพิม่ประสิทธภิำพภำครัฐและกำรขับเคล่ือนนโยบำย

ด าเนินงาน 1  โครงการ งบประมาณ 223.0509  ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

11.1.8 กำรประชุมสัมมนำแนวทำงปฏิบัติงำนสำยส่งก ำลังบ ำรุง 1.1670

11.1.9 กำรสัมมนำเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี 0.2242

11.1.10 กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเกีย่วกับกฎหมำยควำมมัน่คงฯ 1.8751

11.1.11 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกฎหมำยควำมมัน่คง 0.6591

11.1.12 กำรเพิม่ควำมรู้ควำมเข้ำใจวถิีชีวติของประชำชนในพืน้ที ่จชต . ให้กับ

ก ำลังพล ตชด.

0.2173

สบป.กอ.รมน. 11.2 รายการซ่อมแซมบ ารุงยุทโธปกรณ์พิเศษ -                  -                      228.8505            

11.3 การบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ไตรมาสที ่1 - 4 เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 5.0610

11.3.1 กำรประชุมส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอเพือ่ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรแก้ไข

ปัญหำ ของ สมช. ในพืน้ที ่จชต.

0.9675

11.3.2 กำรประชุมผู้น ำท้องทีแ่ละท้องถิน่ เพือ่ขับเคล่ือนแผนกำรแก้ไขปัญหำ 

ของ สมช. ในพืน้ที ่จชต.

0.8557

11.3.3 กำรประชุมส่วนรำชกำรระดับจังหวดัในพืน้ที ่4 จชต. เพือ่บูรณำกำร

แผนงำนโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำและด้ำนควำมมัน่คงตำมแผนปฏิบัติกำรแก้ไข

ปัญหำ จชต. ของ สมช. ในระดับพืน้ทีจ่ังหวดั

0.6320

11.3.4 กำรติดตำมประสำนงำนกับส่วนรำชกำรในพืน้ที ่4 จชต. เพือ่ติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน/โครงกำรเร่งรัด ให้ค ำแนะน ำแก้ไขปัญหำอุปสรรค

แผนงำน/โครงกำรทัง้ด้ำนกำรพัฒนำ และด้ำนมัน่คงตำมแผนกำรแก้ไขปัญหำ 

จชต. ของ สมช. ในระดับพืน้ที่

0.3220

11.3.5 กำรสัมมนำส่วนรำชกำรส่วนกลำงทัง้ 14 กระทรวง 50 หน่วยงำน และ

หน่วยงำนในระดับพืน้ที ่4 จชต. เพือ่บูรณำกำรแผนงำนโครงกำรขับเคล่ือน

แผนปฏิบัติกำรกำรแก้ไขปัญหำ จชต.  ของ สมช. เพือ่บูรณำกำรแผนงำน

โครงกำรขับเคล่ือนแผนปฏิบัติกำรกำรแก้ไขปัญหำ จชต. ของ สมช. ในระดับ

พืน้ทีใ่ห้เกิดผลอยำ่งเป็นรูปธรรม

0.7432

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

11.3.6 กำรจัดท ำเอกสำร เพือ่ประสำนงำนแลกเปล่ียนข้อมูลกับ กระทรวง กรม

 ในส่วนกลำงและหน่วยงำนในพืน้ที ่4 จชต. ในด้ำนกำรสร้ำงงำนและกำรพัฒนำ

 สนับสนุนงำนด้ำนควำมมัน่คง ในระดับพืน้ทีจ่ังหวดั

0.7040

11.3.7 กำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำ จชต. 0.8365

11.4 การประเมินผล ไตรมาสที ่1 - 4 ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข. เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 7.8925

11.4.1 กำรประเมินระดับควำมรู้ และทัศนคติแนวควำมคิดเห็นของประชำชน 

ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำทีรั่ฐทีม่ีต่อกำรประกำศใช้ พ .ร.ก. กำรบริหำรรำชกำร

ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในพืน้ที ่3 จชต.

1.8000

11.4.2 กำรประเมินระดับควำมรุ้ และทัศนคติแนวควำมคิดเห็นของประชำชน 

ทีม่ีต่อกำรใช้ พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจักร พ .ศ.2551 ใน

พืน้ที ่4 อ.ของ จว.ส.ช. และ อ.แม่ลำน จว.ป.น.

0.8850

11.4.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของศูนยป์ฏิบัติกำรอ ำเภอ ในพืน้ที ่3 

จชต. และ 4 อ ำเภอ ของ จว.ส.ข.

0.4366

11.4.4 กำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำกำรก่อ

เหตุรุนแรง ของหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ที ่จชต. และ    4 อ ำเภอ ของ จว.ส.ข.

0.4539

11.4.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยผู้บังคับบัญชำ 1.2946

11.4.6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนเสริมสร้ำงควำมมัน่คงในพืน้ที ่จชต . 1.3420

11.4.7 กำรประชุมสรุปกำรประเมินผลกำรแก้ไขปัญหำ จชต . ประจ ำปีของ กอ.

รมน.ภำค 4 สน.

0.0222

11.4.8 กำรประเมินผลกำรศึกษำสภำพกำรให้ควำมคุ้มครองชุมชนไทยพุทธใน

พืน้ที ่3 จชต. และในพืน้ที ่4 อ. ของ จว.ส.ข.

0.1496
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

11.4.9 กำรประเมินผลควำมคิดเห็นในกำรรักษำควำมปลอดภัยข้ำรำชกำรครู 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำของเจ้ำหน้ำทีรั่ฐ ในพืน้ที ่3 จชต. และ

ในพืน้ที ่4 อ. ของ จว.ส.ข.

0.1496

11.4.10 กำรประเมินผลกกำรศึกษำสภำพกำรรักษำควำมปลอดภัยพระภิกษุ

สงฆ์ในพืน้ที ่3 จชต. และในพืน้ที ่4 อ. ของ จว.ส.ข.

0.1596

11.4.11 กำรประเมินผลควำมเสียงทำงยทุธวธิแีละประสิทธผิลกำรปฏิบัติงำน

ของหน่วยงำน ควำมมัน่คงในพืน้ที ่3 จชต. ในพืน้ที ่4 อ. ของ จว.ส.ข.

0.1359

11.4.12 กำรประเมินผลประสิทธภิำพ จุดตรวจ/จุดสกัด ในพืน้ที ่3 จชต. ใน

พืน้ที ่4 อ. ของ จว.ส.ข.

0.1359

11.4.13 กำรประเมินผลหมูบ่้ำนระดับ 1 จ ำนวน 88 หมูบ่้ำน 0.3379

11.4.14 กำรสนับสนุนทุนวจิัยแก่สถำบันกำรศึกษำ 0.5889

สปง.กอ.รมน. 12) การอ านวยการบริหารจัดการและขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง

 ของ กอ.รมน.

ไตรมาสที ่1 - 4 เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 350.0000

สปง.กอ.รมน. 13) การจ้างเหมาเครือ่งบินขนส่งก าลังพลลาพัก ไตรมาสที ่1 - 4 เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 190.0000

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ในพ้ืนที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

4/11



เปา้หมายที ่: 1.ประชำชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และในหมูบ่้ำนเป้ำหมำย มีควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ตวัชีว้ัดระดบัเปา้หมายที ่: 1.1 จ ำนวนเหตุกำรณ์ลดลงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่ำเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง

แนวทางด าเนินงานที ่: 1.1.3 เพิม่ประสิทธิภำพภำครัฐและกำรขับเคล่ือนนโยบำย

ตวัชีว้ัดแนวทาง : 1.1.3.1 จ ำนวนเจ้ำหน้ำทีรั่ฐทีรั่บผิดชอบในพืน้ทีจ่ังหวัดชำยแดนภำคใต้มีประสิทธิภำพในกำรปฏบิัติงำนด้ำนควำมมัน่คงเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 75

ด าเนินงาน 2  โครงการ งบประมาณ 49.1400 ล้ำนบำท      ผู้ที่ไดป้ระโยชน์จากโครงการ 1,800 รำย

หมู่บา้น หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั

ส านักงาน ก.พ. แผนงานบรูณาการการขบัเคลื่อนการแกไขปญหาใน จชต.

โครงการการเสริมสร้างประสทิธภิาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ 1 - 4 1,800                     49.1400         

ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

กจิกรรมหลัก

การเสริมสร้างประสทิธภิาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ

ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

กจิกรรมยอ่ย

1. การพัฒนาหลกัสตูรและด าเนินการเสริมสร้าง 33.3338         

ประสทิธภิาพและพัฒนาคุณภาพชวีติของขา้ราชการใน

จงัหวัดชำยแดนภำคใต้

 - พฒันำหลักสูตร

 - ด ำเนนิกำรฝึกอบรมโดยด ำเนนิกำรร่วมกบัสถำบนักำรศึกษำ

ในภมูภิำคจ ำนวน 4 แหง่ คือ

 - มหำวิทยำลัยแมฟ่ำ้หลวง เชยีงรำย 500                         

 - มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 500                         

 - มหำวิทยำลัยขอนแกน่ ขอนแกน่ 500                         

 - มหำวิทยำลัยบรูพำ ชลบรีุ 300                         

2. การบริหารจดัการ ก ากับดแูล ประเมนิผลโครงการ 15.8062         

เสริมสร้างประสทิธภิาพและพัฒนาคุณภาพชวีติ

แผนปฏบิตักิารขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจงัหวดัชายแดนใต ้ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/

รายการ/ และตวัชี้วดั

ไตรมาส

ที่ด าเนินการ

พ้ืนที่ด าเนินการ (หมู่บา้น/ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั) จ านวนผู้ไดร้ับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ลา้นบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมู่บา้น หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/

รายการ/ และตวัชี้วดั

ไตรมาส

ที่ด าเนินการ

พ้ืนที่ด าเนินการ (หมู่บา้น/ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั) จ านวนผู้ไดร้ับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ลา้นบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

ของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

 - กำรเดินทำงของผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม

 - กำรเดินทำงของฝ่ำยบริหำร และเจำ้หนำ้ที่ของส ำนกังำน ก.พ.

 - กำรบริหำรจดักำร ก ำกบัดูแล โครงกำรฯ 
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เป้าหมายที ่: 1. ประชำชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ ำเภอของจังหวดัสงขลำ ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และในหมูบ่้ำนเป้ำหมำย มีควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมายที ่: 1.1 จ ำนวนเหตุกำรณ์ลดลงไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่ำเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงานที ่: 1.1.3 เพิม่ประสิทธภิำพภำครัฐและกำรขับเคล่ือนนโยบำย

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.3.1 จ ำนวนเจ้ำหน้ำทีรั่ฐทีรั่บผิดชอบในพืน้ทีจ่ังหวดัชำยแดนภำคใต้มีประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมัน่คงเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 75

ด าเนินงาน 10 โครงการ งบประมาณ 80.7321 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 1,000 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

"1 - 4 1,000 80.7321

กิจกรรม พัฒนาและบูรณาการการแก้ไขปัญหารวมทัง้เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการในภาครัฐ (2)

1. กำรสัมมนำเยำวชนเสริมสร้ำงสันติสุขจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 

(3 รุ่น ๆ ละ 120 คน รวมทัง้ส้ิน 360 คน)

.2-3 33 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส

 เยำวชนและครอบครัว

 360 ครัวเรือน

6.5853 ทุกหมูบ่้ำนใน

เขตจังหวดั

2. โครงกำร "สำนใจไทย สู่ใจใต้" กรมกำรปกครอง (2 รุ่น ๆ ละ 320 คน รวมทัง้ส้ิน 

640 คน)

 1-4 44 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส สงขลำ 

และสตูล

 เยำวชนและครอบครัว

 640 ครัวเรือน

7.2372 ทุกหมูบ่้ำนใน

เขตจังหวดั

3. โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนศูนยป์ฏิบัติกำรอ ำเภอในกำรแก้ไขปัญหำจังหวดั

ชำยแดนภำคใต้

 1-4 37 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส สงขลำ

37 4 อ ำเภอของ 

จ.สงขลำ

4. โครงกำรจัดต้ังแหล่งข่ำวระดับหมูบ่้ำนในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 3 จชต.  1-4 258 33 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส

6.492

5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำต ำบล หลักสูตรผู้บังคับ

กองร้อยชุด ชรบ. 290 ต ำบล (6 รุ่น ๆ ละ 62 คน รวมทัง้ส้ิน 372 คน)

 1-2 37 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส สงขลำ

3.0724 4 อ ำเภอของ 

จ.สงขลำ

6. โครงกำรฝึกอบรม ผรส. ในพืน้ที ่จชต. (2 รุ่นๆ ละ 330 คน รวมทัง้ส้ิน 660 คน)  1-2 37 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส สงขลำ

11.9212 4 อ ำเภอของ 

จ.สงขลำ

กรมการ

ปกครอง

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

7. โครงกำรจัดหำกระสุนปืนลูกซองส ำรองคลังให้พืน้ที ่จชต. และ 4 อ ำเภอ ของ จ.

สงขลำ

 1-2 37 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส สงขลำ

3.6 4 อ ำเภอของ 

จ.สงขลำ

8. โครงกำรส่งเสริมกำรศึกษำชำวไทยมุสลิมชำยแดนภำคใต้ เข้ำศึกษำต่อ

มหำวทิยำลัย  ของรัฐ 9 แห่ง (ปีละ 111 ทุน)

4 44 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส สงขลำ 

และสตูล

4.162 4 อ ำเภอของ 

จ.สงขลำ

9. โครงกำรสัมมนำนักศึกษำทุนมหำดไทยสู่ภำวะกำรน ำสำนสัมพันธภ์ำครัฐกับ

ประชำชนในจังหวดัชำยแดนภำคใต้ (1 รุ่นๆ ละ 140 คน)

4 44 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส สงขลำ 

และสตูล

0.362 4 อ ำเภอของ 

จ.สงขลำ

10. โครงกำรฟืน้ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวฒันธรมจังหวดัชำยแดนภำคใต้ (3 

จังหวดั ๆ ละ 100,000 บำท รวมทัง้ส้ิน 300,000 บำท)

 3-4 33 ปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส

0.3
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เป้าหมายที ่1 : ประชาชนในพ้ืนที ่3 จชต. 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และในหมูบ่้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมายที ่1.1 : จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ 3 ปี ย้อนหลัง

แนวทางด าเนินงานที ่1.1.3 : เพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่นนโยบาย

ตัวชีว้ัดแนวทาง 1.1.3.1 : จ านวนเจ้าหน้าทีร่ัฐทีร่ับผิดชอบในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความมัน่คงเพ่ิมขึน้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ด าเนินงาน 1 โครงการ งบประมาณ 6.4471 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 1,814 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กรมส่งเสริม แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การปกครองท้องถ่ิน โครงการพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 - 4 1,814 6.4471

กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนยพ์ัฒนำ 1 - 2 สงขลำ 1,814 5.9092 จัดอบรมในเขต

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีจ่ังหวดัชำยแดนใต้ จังหวดัสงขลำ

กิจกรรมที ่2 ตรวจติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 3 - 4 นรำธวิำส 631 0.1893 214 ศูนย์

พืน้ทีจ่ังหวดัชำยแดนภำคใต้ ปัตตำนี 446 0.1424 161 ศูนย์

ยะลำ 346 0.1106 125 ศูนย์

สงขลำ 391 0.0956 108 ศูนย์

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงานรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)
จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ (ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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เป้าหมายที ่: 1. ประชำชนในพืน้ที ่3 จชต. 4 อ ำเภอของจังหวดัสงขลำ ทัง้ในเขตเมือง ชุมชน และในหมูบ่้ำนเป้ำหมำย มีควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมายที ่: 1.1 จ ำนวนเหตุกำรณ์ลดลงไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่ำเฉล่ีย 3 ปี ยอ้นหลัง

แนวทางด าเนินงานที ่: 1.1.3 เพิม่ประสิทธภิำพภำครัฐและกำรขับเคล่ือนนโยบำย

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 1.1.3.1 จ ำนวนเจ้ำหน้ำทีรั่ฐทีรั่บผิดชอบในพืน้ทีจ่ังหวดัชำยแดนภำคใต้มีประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมมัน่คงเพิม่ขึน้ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 75

ด าเนินงาน 1  โครงการ 1 กิจกรรม 2 รายการ(โครงการย่อย) งบประมาณ 48.1532 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 11,030 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ศอ.บต. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสร้างพ้ืนทีท่ีม่ีความปลอดภัยทัง้ในเขตเมือง ชุมชนและหมูบ่้านเป้าหมาย  1 - 4 37 5           11,030        48.1532

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่นนโยบาย  1 - 4 37+4 5            11,030         48.1532

1. โครงการบริหารจัดการขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้  1 - 4 1,170           29.7383

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ (กพต.)

 และกำรประชุมคณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำนภำยใต้คณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำจังหวดั

ชำยแดนภำคใต้ (กพต.) และคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ (คปต.) 

และผู้แทนพิเศษของรัฐบำล

 1 - 4 300 4.4588

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมกำรขับเคล่ือนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 

รวมทัง้ กำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร งบประมำณ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำพัฒนำจังหวดั

ชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

 1 - 4 370 7.1618

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมติดตำมประเมินผลแผนงำน/โครงกำร และกำรประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำร

แก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ และกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง

ประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) กิจกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำร 

และกำรประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำรกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวดัชำยแดนภำคใต้

 1 - 4 400 6.4768

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมกำรจัดกำรงบประมำณและกำรพัฒนำระบบงบประมำณ  1 - 4 100 6.4809

กิจกรรมที ่5 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรทีป่รึกษำกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวดั

ชำยแดนภำคใต้

 1 - 4 5.1600

ด ำเนินกำรใน พืน้ที ่37 อ ำเภอ จังหวดัปัตตำนี ยะลำ 

นรำธวิำส และ 4 อ ำเภอของจังหวดัสงขลำ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีร่ัฐและบุคลากรทีป่ฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1-2 9,860           18.4149

กิจกรรม กำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และพนักงำนส่วนท้องถิน่ใน จชต . 1-2 1,540            9.9988

กิจกรรม เพิม่ประสิทธภิำพของ ศปก.อ ำเภอเพือ่สนับสนุนกำรขับเคล่ือนยทุธศำสตร์ส ำคัญ 1 7,400            4.4512

กิจกรรม พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

สำมเหล่ียม มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื และกำรท่องเทีย่วจังหวดัชำยแดนภำคใต้

1 335               1.1345

กิจกรรม ฝึกอบรมเพือ่สร้ำงศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำสังคม ใน จชต. 1 105               0.526

กิจกรรม ฝึกอบรมเพือ่พัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำครัฐทีป่ฎิบัติงำนในพืน้ที ่จชต . 1-2 480               2.3044

5 จังหวดั (จังหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธวิำส และ 4 อ ำเภอ

ของจังหวดัสงขลำ จังหวดัสตูล)
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ตัวชีว้ัดแนวทาง : 4.1.1.2 กระบวนการพูดคุยสันติสุขด าเนินไปตามแผนทีก่ าหนด

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

กอ.รมน.  แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาค 4 สน.  โครงการสร้างความเข้าใจเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ไตรมาส 1-4 166,508 25.1215

 กิจกรรมที ่2 การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ไตรมาส 1-4 25.1215

 16) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 166,508          25.1215

16.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยุติความรุนแรง 58,420            7.8338

16.1.1 การใช้เครือข่ายภาคประชาชน ไตรมาส 1 - 3 34,800             3.1275

16.1.2 จัดต้ังเครือข่ายคืนสู่เหยา้ เพือ่ลดบทบาทผู้ก่อเหตุรุนแรงใน จชต . ไตรมาส 1 - 3 17,400             1.8571

16.1.3 ประชุมคณะทีป่รึกษา ด้านการเสริมสร้างความยติุธรรม ไตรมาส 1 - 4 700                 0.6346

16.1.4  สัมมนาคณะทีป่รึกษาด้านการเสริมสร้างความยติุธรรม ไตรมาส 2 และ 4 120                 0.6035

16.1.5 กิจกรรมพัฒนาสัมพันธเ์ครือข่ายภาคประชาสังคม ไตรมาส 1 - 4 5,400              1.6110

16.2 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เก้ือกูลต่อการพูดคุยเพ่ือสันติวิธี 88,500            8.6495

16.2.1 การแสดงพลังเพือ่ต่อต้านความรุนแรง ไตรมาส 1 - 3 87,000             6.7950

16.2.2 การเยีย่มเยยีนพบปะครอบครัวผู้มีความเห็นต่าง ไตรมาส 1 - 3 1,500              1.8545

16.3 การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพูดคุยเพ่ือสันติภาพ 19,588            8.6381

16.3.1 การพบปะพูดคุยกบับุคคลเป้าหมาย และเครือญาติรวมถงึบุคคลที่มอิทิธพิล ไตรมาส 1 - 4 9,180              5.1174

ประชาชนในพืน้ที ่3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

ครอบครัวผู้มีความเห็นต่าง ในพืน้ที ่3 จชต. 

กลุ่มบุคคลทีม่ีความคิดต่อสู้ด้วยวธิรุีนแรง รวมถึงเครือญาติ

เครือข่ายภาคประชาสังคม

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

เครือข่ายภาคประชาชน ใน 3 จชต. และ 4 อ าเภอของ จว.ส.ข.

กลุ่มผู้มีความเห็นต่าง และสมัครใจเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

คณะทีป่รึกษาด้านการเสริมสร้าง ความยติุธรรม , ผู้ทรงคุณวฒิุ

คณะทีป่รึกษาด้านการเสริมสร้าง ความยติุธรรม , ผู้ทรงคุณวฒิุ

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เป้าหมาย  : 4 ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแยง้โดยสันติวธิี

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 4.1 จ านวนกลุ่มองค์การ/เครือข่ายนอกภาครัฐทีใ่ห้ความร่วมมือและสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐการแก้ไขปัญหา จชต . ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10

แนวทางด าเนินงาน : 4.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้โดยสันติวธิี

ด าเนินงาน  1 โครงการ งบประมาณ  25.1215  ล้านบาท  ผู้ทีไ่ด้รับประโยชน์จากโครงการ 166,508 ราย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

         ต่อความคิด/ความเชื่อเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.เป้าหมายในประเทศ

16.3.2 การพูดคุยเพือ่สร้างสันติสุขในพืน้ที ไตรมาส 1 - 4 6,808              2.2940

16.3.3 การเปิดเวทีสาธารณะ ไตรมาส 1 - 4 3,600              1.2267

หมายเหตุ  ประธานประชุมกลุม่ย่อยภารกิจที ่7 ช่วงวันที ่18-19 ตุลาคม 2560 สรุปให้เปลีย่นชือ่กิจกรรมย่อย ในข้อที ่16.2

สมาชิก/เครือข่าย, ผู้แทนหรือแกนน า ผู้น าสตรี, กลุ่มเยาวชน

องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน 

และผู้มีอิทธพิลต่อความคิดความเชือ่ 
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เป้าหมาย  : 4 ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแยง้โดยสันติวธิี

ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 4.1 จ านวนกลุ่มองค์การ/เครือข่ายนอกภาครัฐทีใ่ห้ความร่วมมือและสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐการแก้ไขปัญหา จชต . ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10

แนวทางด าเนินงาน : 4.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้โดยสันติวธิี

ตัวชีว้ัดแนวทาง : 4.1.1.1 จ านวนกิจกรรมเพือ่สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือของเครือข่ายนอกภาครัฐเพิม่ขึน้

ด าเนินงาน  1  โครงการ งบประมาณ 2.5  ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 600 ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

มหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์

แผนงาน: บูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                           

(รวมงบประมาณทัง้สิน้ 157.5716 ล้านบาท)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ไตรมาสที ่1-4 600 2.5000

รายการ :

สถานวจิัยความขัดแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้ ไตรมาสที ่1-4 600 2.5000

กิจกรรม

   กิจกรรมที ่1  โครงการวจิัย เร่ือง ส ารวจภูมิทัศน์ความรู้ด้านเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาในพืน้ที่

ความขัดแยง้

   กิจกรรมที ่2 โครงการวจิัยความต้องการของชุมชนในเร่ืองความเข้าใจเกีย่วกับภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ในแนวทางสันติวธิแีละพหุวฒันธรรม

   กิจกรรมที ่3 โครงการประชุมวขิาการระดับชาติ เร่ือง แนวทางการเมืองของความขัดแยง้และการ

ใช้เหตุผลเชิงนโยบายในประเทศไทย

   กิจกรรมที ่4 โครงการบรรยายสาธารณะ เร่ือง แนวทางการสร้างสันติภาพในเมียนมาร์และ

ผลกระทบจากวกิฤติการในยะไข่

   กิจกรรมที ่5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่การระดมสมองวา่ด้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ศึกษากับแนวทางสันติวธิใีนจังหวดัชายแดนภาคใต้ คร้ังที ่1

ปัตตานี 

ยะลา 

นราธวิาส

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด

ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

หมายเหตุ

   กิจกรรมที ่6 โครงการบรรยายสาธารณะ เร่ือง การศึกษาเชิงวพิากษ์ต่อบทบาทของภาคประชา

สังคมในกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

   กิจกรรมที ่7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่การระดมสมองวา่ด้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ศึกษากับแนวทางสันติวธิใีนจังหวดัชายแดนภาคใต้  คร้ังที ่2

   กิจกรรมที ่8 การจัดท ารายงานสถานการณ์ความไม่สงบฯ ประจ าเดือน ต.ค.60 - ก.ย. 61

   กิจกรรมที 9 การจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้จากงานวจิัย
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เป้าหมาย : 4. ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐในการแก้ไขความขัดแยง้โดยสันติวธิี
ตัวชีว้ัดระดับเป้าหมาย : 4.1 จ านวนกลุ่มองค์การ/เครือข่ายนอกภาครัฐทีใ่ห้ความร่วมมือและสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐการแก้ไขปัญหา จชต . ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10
แนวทางด าเนินงาน : 4.1.1 เพิม่ประสิทธภิาพการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้โดยสันติวธิี
ตัวชีว้ัดแนวทาง : 4.1.1.1 จ านวนกิจกรรมเพือ่สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือของเครือข่ายนอกภาครัฐเพิม่ขึน้
ด าเนินงาน 2  โครงการ 1 กิจกรรม  2 รายการ (โครงการยอ่ย) งบประมาณ 35.0000 ล้านบาท ผู้ทีไ่ด้ประโยชน์จากโครงการ 10,475  ราย

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

ศอ.บต.
แผนงาน: บูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้                         

  (รวมงบประมาณทัง้สิน้ 2,144.8412 ล้านบาท)

ศอ.บต. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจทีด่ี  1 - 4             10,475            20.9966

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  1 - 4             10,475             20.9966

สปส. โครงการสนับสนุนนโยบายพูดคุยเพ่ือสันติสุขของรัฐบาล  1 - 4 4860 19.9998           

กิจกรรมที ่1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ก าหนดแนวทางและสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม  1 - 4
30 0.0487              

กิจกรรมที ่2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังการขับเคล่ือนนโยบายการ

พูดคุยเพือ่สันติสุข  1 - 4
1500 4.9263              

กิจกรรมที ่3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ระหวา่งหน่วยงานองค์กรในพืน้ทีก่ับองค์กรทุกภาคส่วน และสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนชุมชนสันติสุขตามในพืน้ทีเ่พือ่ร่วมกระบวนการสร้างสันติสุขอยา่งยัง่ยนื

แนวทาง

 1 - 4

3000 11.3517            

กิจกรรมที ่4  ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างพลังร่วม

การขับเคล่ือนนโยบายการพูดคุยสันติสุข  1 - 4
30 0.2881              

กิจกรรมที ่5 สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพือ่สนับสนุน

กระบวนการพูดคุยสันติสุขระดับพืน้ที ่เช่นกิจกรรมส่งเสริมการพูดคุยระดับหมูบ่้าน

 ชุมชน
 1 - 4

300 3.3850              

จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 

4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง
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หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด

หมายเหตุ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

พ้ืนทีด่ าเนินการ (หมูบ่้าน/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด)

แผนงาน/โครงการกิจกรรม/รายการ/ และตัวชีว้ัด
ไตรมาส

ทีด่ าเนินการ

จ านวนผู้ได้รับ

ประโยชน์

จากโครงการ 

(ราย)

งบประมาณ

(ล้านบาท)

ทศนิยม 

4 ต าแหน่ง

สปส. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายภาคประชาสังคม 

องค์กรเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนการพูดคุยเพ่ือนสันติสุข
 1 - 4

5615 15.0000           

กิจกรรม 1 บริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม  การสร้างจิตวทิยา

มวลชนฯ
 1 - 4 50 0.9968              

กิจกรรม 2 อ านวยการ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของเครือข่ายภาค

ประชาสังคม ทีเ่ข้าด าเนินการขยายผลการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมให้เครือข่าย

ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

นโยบายภาครัฐฯ

 1 - 4

1415 5.7032              

กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนภาคประชา

สังคม ร่วมภาครัฐ-ภาคประชาสังคม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพือ่สันติสุข 

จชต.สนับสนุนส่งเสริมการสร้าจิตวทิยามวลชนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค

ประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เพือ่สร้างภาคประชาสังคมเชิงบวก

 จ านวน 140 เครือข่ายๆ ละไม่เกิน 45,000 บาท

 1 - 4

2550 6.3000              

กิจกรรม 4 สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอาชีพภาคประชาสังคม (กลุ่มผู้ยากจน)  1 - 4 1600 2.0000              

หมายเหตุ  ประธานประชุมกลุม่ย่อยภารกิจที ่7 ช่วงวันที ่18-19 ตุลาคม 2560 สรุปให้เปลีย่นชือ่โครงการย่อย

จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 

4 อ าเภอของจังหวดัสงขลา
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