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1. เสริมสร้างความเข้มแขง็ภาคการเกษตร 
1. ยางพาราและปาล์มนํา้มัน 

- เพิ่มศกัยภาพฐานการผลติยางพารา และปาล์มนํา้มนั (ทกุจงัหวดั) 
- สนบัสนนุการวิจยัการแปรรูปเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ยางพาราและปาล์มนํา้มนั   

(ทกุจงัหวดั) 
- สง่เสริมการให้เกษตรกรรายยอ่ยปรับระบบการผลติเป็นเกษตรผสมผสาน หรือเกษตรทฤษฎีใหม ่ 

(ทกุจงัหวดั) 
- พฒันาและสง่เสริมการจดัตัง้ศนูย์กลางอตุสาหกรรมแปรรูปปาล์มนํา้มนัครบวงจรและศนูย์กลางการ

ผลติ ไบโอดีเซล (กระบ่ีและสรุาษฎร์ธานี) 
2. พืชผลที่มีศักยภาพเป็นอัตลักษณ์ประจาํท้องถิ่น อาท ิมะพร้าว กล้วยหอม มังคุด และทุเรียน 

- ปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการผลิต การเก็บเก่ียว และการเก็บรักษาผลผลติ 
- สนบัสนนุการวิจยันวตักรรมการผลติและการแปรรูปผลผลติเป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ (อาหารเสริม ยา 

เคร่ืองสําอาง) ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย 
3. อุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งกุ้งและสัตว์นํา้ชายฝ่ัง 

- สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการพฒันาระบบมาตรฐานการจดัการฟาร์ม เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ 
สขุอนามยัท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎและกติกาสากล 

- การพฒันาระบบตลาด รวมทัง้สิง่เสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารทะเลเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มทาง
การตลาดและเป็นแหลง่สร้างรายได้ให้กบัพืน้ท่ีอยา่งยัง่ยืน 

      (สรุาษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช) 
4. การผลติโคเนือ้ศรีวชัิย 

- การพฒันาปรับปรุงพนัธุ์ การขยายการเพาะเลีย้ง การกําหนดมาตรฐานและพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ 
(ภาคใต้ฝ่ังอา่วไทย) 
 

2. เพิ่มศักยภาพการบริการการท่องเที่ยว 
1. รักษาความมีช่ือเสียงและมาตรฐานบริการขนสง่ทอ่งเท่ียวระดบัโลกโดยเน้นคณุภาพและเป็นมิตรกบั

สิง่แวดล้อม (ภเูก็ต พงังา กระบ่ี สรุาษฎร์ธานี (เกาะสมยุ) 
2. สนบัสนนุการพฒันาธุรกิจทอ่งเท่ียวทางทะเลด้วยเรือสําราญ ระบบบริการพืน้ฐานและสิง่อํานวยความ

สะดวกท่ีมีคณุภาพอยา่งเพียงพอ และระบบรักษาความปลอดภยัได้มาตรฐานสากล (ภเูก็ต พงังา กระบ่ี  
สรุาษฎร์ธานี (เกาะสมยุ) 

3. สง่เสริมการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ เช่ือมโยงการทอ่งเท่ียวระหวา่งอนัดามนั-อา่วไทย อาทิ อา่ง
เก็บนํา้เข่ือนรัชชประภา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี อทุยานแหง่ชาติเขาหลวง จงัหวดันครศรีธรรมราช รวมทัง้
แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชนท่ีมีศกัยภาพอ่ืนๆ (ภเูก็ต พงังา กระบ่ี สรุาษฎร์ธานี  ชมุพร  และนครศรีธรรมราช) 



4. สนบัสนนุให้เกิดการพฒันารูปแบบการทอ่งเท่ียวชมุชนท่ีหลากหลายและสอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี 
โดยชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการทอ่งเท่ียวชมุชนอยา่งเข้มแข็ง (ชมุพร สรุาษฎร์ธานี พทัลงุ ระนอง ตรัง 
และสตลู) 

5. สร้างเครือข่ายให้ทอ่งเท่ียวชมุชนเช่ือมโยงกบัผู้ประกอบการทอ่งเท่ียวรายใหญ่เพ่ือเป็นแหลง่สร้างอาชีพใหม่
และกระจายรายได้สูท้่องถ่ินและชมุชน (ชมุพร สรุาษฎร์ธานี พทัลงุ ระนอง และตรัง) 

6. ยกระดบัจงัหวดัระนองให้เป็นเมืองทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพและสปา จงัหวดัชมุพรเป็นเมืองทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 
และจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นเมืองมรดกโลกและแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์อารยธรรมศรีวิชยั 
(ระนอง ชมุพร และนครศรีธรรมราช) 
 

3. แก้ไข ฟ้ืนฟู ป้องกันปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1. สง่เสริมชมุชนมีสว่นร่วมอนรัุกษ์ป่าต้นนํา้/ ป่าชายเลน (ทกุจงัหวดั) 
2. พฒันาทรัพยากรนํา้ (ปริมาณ/ คณุภาพ) (ทกุจงัหวดั) 
3. พฒันาระบบสง่นํา้และแหลง่นํา้ นํา้ดิบสําหรับการผลตินํา้ประปาในเมืองทอ่งเท่ียวสําคญั 

(สมยุ สรุาษฏร์ธานี ภเูก็ต กระบ่ี ตรัง) 
4. สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง (สรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) 

4. พัฒนาเมืองศูนย์กลางและเมืองสาํคัญของภาค 
1. พฒันาเมืองศนูย์กลางของจงัหวดัให้เป็นเมืองน่าอยูสํ่าหรับคนทกุกลุม่ 
2. พฒันาพืน้ท่ีรอบสถานีขนสง่ระบบรางในเมืองท่ีมีศกัยภาพ (ทุง่สง) 
3. พฒันาเมืองภเูก็ตเป็น Smart City 
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“ฐานการสร้างรายได้ทีห่ลากหลาย”

1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

1) จ านวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั 
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังดีขึ้น 
3.2 ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น

3) ปริมาณน้ ากักเกบ็
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก าจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้เป้าหมาย
ระดับภาค

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 3.3 การกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น 
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

1) จ านวนพื้นที่ปา่ชายเลน
2) จ านวนพื้นที่ปา่ไม้

แหล่งเงินอื่น

งบประมาณ 2562

กษ.
อก.
วท.
ศธ.
พณ.
มท.
รง.

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12) Agenda Function
1.1 เสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง
ภารการเกษตร

- เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยางพารา ส่งเสริมเทคโนโลยีเพาะปลูก บ ารุงรักษา เก็บเกี่ยว [จ.2.1]
- ส่งเสริมกลุ่ม สถาบันเกษตรกร ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อแปรรูป เพิ่มมูลค่า

ยางพาราทั้งผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง ยางแท่ง ยางเครฟ และยางคอมปาวด์ [จ.2.2]
• สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง

- ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ [จ.2.2]
- สนับสนุนการศึกษาวิจัยนวตักรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ายางและไมย้างพารา [จ.2.3]
o ส่งเสริมศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร
o ส่งเสริมให้มีการขยายผลงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมปลายน้ า เช่น การใช้ยางพาราเป็น

วัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น ยาง
รองหมอนรางรถไฟ และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือ
ยาง ถุงยางอนามัย และสายน้ าเกลือ)

o ส่งเสริมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง
- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน [จ.2.4]
o ส่งเสริมการปลูกปาล์มสายพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง 
o ส่งเสริมเทคโนโลยีรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บ 
o ส่งเสริมวิจัยเทคโนโลยีการวัดคุณภาพน้ ามันปาล์มให้กับศูนย์รับซ้ือและลานเท เพื่อให้มี

การซ้ือขายในราคาที่เป็นธรรม
o จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันครบวงจรและศูนย์กลางการผลิตไบโอดีเซล
• กระบี่ สุราษฎร์ธานี

- ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชแซมในสวนยาง เพื่อเพิ่ม
รายได้ และลดความเสี่ยงจากราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน [จ.2.5]

- พัฒนาและสนับสนุนการปลูกขา้วพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น [จ.2.6]
o ยกระดับข้าวให้เปน็ขา้วคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมกระดังงา 

ข้าวเล็บนก เป็นต้น และให้มีการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภมูิศาสตร์ 
o รักษาพื้นที่นาที่มศัีกยภาพ
• ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าปากพนัง

สนับสนุนแผนบูรณาการ อุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านเกษตรแปรรูป

โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชใ้นกระบวนการผลิต 
ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ [จ.2.21]

สนับสนุนแผนบูรณาการ SMEs
- พัฒนา OTOP ที่โดดเด่นเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมในพืน้ที่ 

[จ.2.24(1)]
- พัฒนาผู้ประกอบการด้านธรุกิจอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย 

ตามมาตรฐาน อาทิ อาหารพื้นเมือง อาหารไทยโบราณ และ
อาหารฮาลาล [จ.2.24(2)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ วิทย์
- ยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพือ่การบริหารจัดการน้ า เกษตร

และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรห่วงโซ่อุปทาน [จ.2.26(1)]
- ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
บริการการแพทย์และสุขภาพ เกษตรกรรม [จ.2.26(2)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ ค้ามนุษย์
- จัดระบบแรงงานต่างด้าว แรงงานในกิจการทะเล และ

จัดสวัสดิการพื้นฐาน [จ.1.1]
- ยกระดับการศึกษา

แรงงานอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการภาคการ
ผลิตและบริการ 
[จ.2.27(1)]

- ส่งเสริมความร่วมมอื
กับภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ ในการ
จัดการเรียนการสอน
ในระบบต่าง ๆ 
[จ.2.27(2)]

พัฒนาแรงงาน

พัฒนาโลจิสติกส์
- เช่ือมต่อทางหลวง

แผ่นดิน ลดต้นทุน 
farm to table 
[จ.2.29(1)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ เกษตร
- พัฒนาผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลสารสนเทศ วางแผนการผลิต 

สนับสนุนปัจจัยการผลิต แหล่งทุ่น การน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ผลงานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ [จ.2.23]

- พัฒนาเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน 
วนเกษตร และการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
[จ.2.23]
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Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12) Agenda Function

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

“ฐานการสร้างรายได้ทีห่ลากหลาย”

1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

1) จ านวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั 
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังดีขึ้น 
3.2 ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น

3) ปริมาณน้ ากักเกบ็
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก าจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้เป้าหมาย
ระดับภาค

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 3.3 การกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น 
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

1) จ านวนพื้นที่ปา่ชายเลน
2) จ านวนพื้นที่ปา่ไม้

แหล่งเงินอื่น

งบประมาณ 2562

กษ.
อก.
วท.
ศธ.
พณ.
มท.
รง.

1.1 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ภารการเกษตร 

(ต่อ)

- ขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวพันธุด์ี ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวกะทิ ส่งเสริมการแปรรูป
เป็นน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ยา สปา และ เครื่องส าอาง [จ.2.7]
• สุราษฎร์ธานี ชุมพร

- ส่งเสริมทุเรียนพันธุ์ดี หมอนทอง ชะนี และก้านยาว เพื่อให้ได้มาตรฐานส่งออก ตั้งแต่
การปลูก เก็บเกี่ยว รักษาผลผลิต ส่งเสริมทุเรียนพื้นเมือง อาทิ พันธุ์สาลิกา [จ.2.8]
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา

- ส่งเสริมมังคุดเพื่อส่งออก วิจัย แปรรูป สร้างมูลค่าให้เป็นอาหารเสริม เวชภัณฑ์ยา
และ เครื่องส าอาง เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก [จ.2.9]
• นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

- ส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพส่งออก [จ.2.10]
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี

- ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพื่อการส่งออก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [จ.2.11]
o พัฒนาระบบฟาร์ม (GAP และ CoC) เป็นไปตามกฎ กติกาสากล 
o ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
• สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัย ปรับปรุงพันธุ์ ขยายการเพาะเลี้ยง ก าหนด
มาตรฐาน รองรับตลาดแหล่งท่องเท่ียวของภาคใต้ และเป็นสินค้าส่งออก [จ.2.12]
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

“ฐานการสร้างรายได้ทีห่ลากหลาย”

1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

1) จ านวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั 
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังดีขึ้น 
3.2 ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น

3) ปริมาณน้ ากักเกบ็
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก าจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้เป้าหมาย
ระดับภาค

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 3.3 การกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น 
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

1) จ านวนพื้นที่ปา่ชายเลน
2) จ านวนพื้นที่ปา่ไม้

แหล่งเงินอื่น

งบประมาณ 2562

กก.
ทส.
ทส.
วธ.
พณ.
ดท.
สธ.

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12) Agenda Function
1.2 เพิ่มศักยภาพ

บริการ
การท่องเที่ยว

- รักษาชื่อเสียง มาตรฐานบริการแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก [จ.2.13]
o เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถ

ในการรองรับได้ของพื้นที่ พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ภูเก็ต พังงา กระบี่ สมุย พะงัน
• กระบี่ และ เกาะสมุย สุราษฏร์ธานี : ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลดว้ยเรือส าราญ
• ภูเก็ต : อุตสาหกรรม MICE

- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวบนบกที่มศัีกยภาพ เช่ือมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย [จ.2.14]
o พัฒนาระบบให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมที่สะดวก ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
• ภูเก็ต พังงา กระบี่ และ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี : แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีชื่อเสียง
• ชายหาดทุ่งวัวแลน่ ชุมพร ชายทะเลสิชล และ ขนอม นครศรีธรรมราช : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
• เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช : แหล่งท่องเที่ยวบนบกเชื่อมโยงอันดามนั-อ่าวไทย

- พัฒนาการท่องเท่ียวชมุชน สอดคล้องศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร วิถีไทย พหุวัฒนธรรม เพิ่มช่องทาง
การตลาด และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงผู้ประกอบการท่องเท่ียวรายใหญ่ [จ.2.15]
• ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง

- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวประวตัิศาสตร์ที่โดดเด่นด้านอารยธรรมให้เป็นเมืองมรดกโลก [จ.2.15]
• แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมศรีวิชัย วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

- พัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการท่องเท่ียวอาเซียน 
การท่องเท่ียวเมอืงเกา่ [จ.2.15]
• นครศรีธรรมราช และ ตะกั่วป่า พังงา

สนับสนุนแผนบูรณาการ
โลจิสติกส์

- ขยายโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่างภาค [จ.2.25]
o พัฒนาถนน 4 เลน 

เช่ือมภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย-อันดามัน 

o ขยายท่าอากาศยาน
• สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช ตรัง 
ชุมพร ระนอง

o พัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว

พัฒนาท่องเที่ยว
- พัฒนาผู้ประกอบการ

จัดระเบียบมัคคุเทศก์
ก ากับการใชแ้รงงาน
ต่างด้าว [จ.2.28(1)]

- อ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว
[จ.2.28(1)]

- พัฒนาข้อมูลสถิติ
ด้านการท่องเท่ียว 
[จ.2.28(2)]

- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มนษุย์สร้างขึน้ เช่น พิภัณฑ์สัตว์น้ า อุทยานวิทยาศาสตร์ [จ.2.15]
- สร้างมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สปา การบ าบัดรักษาทางการแพทยใ์นแหล่งน้ าแร่ที่ส าคัญ [จ.2.16]
• ระนอง กระบี่ พัทลุง

- พัฒนาธุรกิจต่อเนื่องการท่องเท่ียวโดยยกระดับ OTOP อาทิ เครื่องจักสานย่านลิเภา และผลิตภัณฑ์กระจูด ผ้าไหมพุมเรียง 
และผ้าทอนาหมื่นศรี [จ.2.17]
o สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความรู้ในการบริหาร

จัดการ และ e-commerce
• พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง

สนับสนุนแผนบูรณาการ
ท่องเที่ยว

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอ านวยความสะดวก 
รองรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ยกระดับสินค้า 
บริการ ภาพลักษณ์
การท่องเท่ียว [จ.2.22]

พัฒนาการขนส่ง
- พัฒนามาตรฐานการ

ให้บริการของผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะ 
[จ.2.30]

- ยกระดับความ
ปลอดภัยระบบขนส่ง
สาธารณะทางน้ า 
อบรมผู้ควบคุมเรือ 
ความปลอดภัยท่า
เทียบเรือ [จ.2.31]
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

“ฐานการสร้างรายได้ทีห่ลากหลาย”

1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

1) จ านวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั 
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังดีขึ้น 
3.2 ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น

3) ปริมาณน้ ากักเกบ็
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก าจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้เป้าหมาย
ระดับภาค

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 3.3 การกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น 
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

1) จ านวนพื้นที่ปา่ชายเลน
2) จ านวนพื้นที่ปา่ไม้

แหล่งเงินอื่น

งบประมาณ 2562

มท.
ดท.
คค.
ทส.
สธ.
พม.
รง.
ศธ.

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12) Function
2. พัฒนา

เมืองศูนย์กลาง
และเมืองส าคัญ
ของภาค

- พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี 
เดินทางสะดวก สาธารณูปโภค
สาธารณูปการมีคุณภาพทัว่ถงึ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ความหลากหลาย บนพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมของสังคม [จ.2.18]

- พัฒนาเมือง Smart City และเมือง
น่าอยู่ที่เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม [จ.2.19]
o พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ

บรรเทาปัญหาการจราจร อาทิ 
ระบบรถไฟฟ้ารางเบา 
(Monorail) สายท่านุ่น-
สนามบิน-ห้าแยกฉลอง และ
โครงสร้างพื้นฐาน ICT รองรับ
ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล

o พัฒนาที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ 
ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการ
ขยะที่เหมาะสม

• ภูเก็ต
- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง

ระบบรางเมืองส าคัญเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งกระจายสินค้า 
[จ.2.20]
• เมืองทุ่งสง

สนับสนุนแผนบูรณาการ ดิจิทัล
- พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านดิจิทัล [จ.2.21] - กระจายบุคลากรทางการแพทย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการอย่าง

ทั่วถึง ไม่กระจุกในเมอืงส าคัญ [จ.3.2(1)]
• พัทลุง นครศรีธรรมราช กระบี่

- ป้องกันและรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ [จ.3.2(2)]
• ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี

- จัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ที่เพียงพอและทันสมัย [จ.3.2(3)]

สนับสนุนแผนบูรณาการ ยาเสพติด
- แก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดที่มอีัตราคดียาเสพติดสูง [จ.1.2]
• ภูเก็ต ระนอง

สนับสนุนแผนบูรณาการ ผู้สูงอายุ
- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง 

แก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการ และ
ให้ชุมชน อปท. เข้ามามีส่วนร่วม [จ.4.1(1)]
• ระนอง

- [จ.4.1(2)] จัดสวัสดิการสนับสนุนฐานะการเงิน และส่งเสริมบริการขั้น
พื้นฐานของผู้สูงอายุ 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก รองรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน [จ.4.1(3)]

พัฒนาการสาธารณสุข

Agenda

พัฒนาด้านความมั่นคง
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรง

และสร้างความเสียหาย อาทิอุทกภัย สึนามิ แผ่นดินไหว [จ.1.3]
- บูรณาการการการเตือนภัยเพื่อป้องกนัและลดความเสียหาย [จ.1.3]
- ด ารงความพร้อมในการป้องกันประเทศ [จ.1.4]

พัฒนาด้านคมนาคม
- บ ารุงเส้นทางคมนาคมที่เสียหายจากภยัพิบัติ [จ.2.29(2)]

- สนับสนุนราชภัฏตามพระราโชบาย [จ.3.1(3)]
- ยกระดับการศึกษา พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการ

สอนให้นักเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ [จ.3.1(1)]
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ ร่วมป้องกันและแกไ้ขปัญหา

นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวยัอนัสมควร [จ.3.1(2)]
• พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่

สนับสนุนแผนบูรณาการ การศึกษาฯ 

- ลดการเสียชีวิตของมารดาจากการต้ังครรภ์  [จ.3.2(4)]
• ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช

- ลดการเสียชีวิตของทารก [จ.3.2(4)]
• ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร

- ส่งเสริมหน่วยบริการแพทยป์ฐมภูม ิเพื่อลดความแออัดและให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้มากขึ้น และควบคุมคุณภาพสถานพยาบาล [จ.3.2(5)] [จ.3.5]

พัฒนาด้านสังคม- แก้ไขปัญหาสังคม [จ.3.3]
• ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา : ปัญหาการฆ่าตัวตาย
• ภูเก็ต ระนอง : ปัญหายาเสพตดิ
• สุราษฎร์ธานี กระบี่ : ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

- ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น [จ.4.3]
• สุราษฎร์ธานี ตรัง

สนับสนุนแผนบูรณาการ ปฏิรูปกฎหมาย
- แก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐ เร่งส ารวจจ านวน ท าระบบทะเบียน 

ปรับปรุงกฎหมาย และพัฒนาบุคลกรที่เกี่ยวขอ้ง [จ.6.1]
• ระนอง ประจวบคีรีขันธ์

- จัดให้มีช่องทางบริการที่สะดวก ทันสมัย อาทิ E-Border Pass [จ.6.2]
สนับสนุนแผนบูรณาการ บริการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

“ฐานการสร้างรายได้ทีห่ลากหลาย”

1. ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวเพิ่มขึ้น 
และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม
1) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้

2. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
ของทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น

1) จ านวนเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั 
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

3.1 ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังดีขึ้น 
3.2 ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น

3) ปริมาณน้ ากักเกบ็
4) ร้อยละปริมาณขยะได้รับการก าจัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้เป้าหมาย
ระดับภาค

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 3.3 การกักเก็บน้ า/แหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น 
3.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

1) จ านวนพื้นที่ปา่ชายเลน
2) จ านวนพื้นที่ปา่ไม้

แหล่งเงินอื่น
งบประมาณ 2562

ทส.
กษ.
อก.
มท.
วท.
กก.

Area (ยุทธศาสตร์ที่ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12) Function
3. แก้ไข ฟื้นฟู

และป้องกัน
ปัญหา
ผลกระทบ
ต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- พัฒนาทรัพยากรน้ าด้านปริมาณและคุณภาพในพื้นที่ลุ่มน้ ารวมถึงแม่น้ าสาขาต่าง ๆ [จ.5.1]
o ให้ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง และอุทกภัย ร่วมบริหารจัดการขยะ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการด าเนินตามกฎหมายผังเมือง
o สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันปัญหาคุณภาพในลุ่มน้ า 
o พัฒนาแก้มลิง ปรับปรุงระบบระบายน้ า โดยน าโครงการพระราชด าริของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ที่ยังไม่ด าเนินการหรือไม่ครบกิจกรรม เช่น ระบบบายน้ าโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง มาด าเนินการให้แล้วเสร็จ
• ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ าปากพนัง แม่น้ าชุมพร แม่น้ าตรัง

- พัฒนาระบบส่งน้ า แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาให้เพียงพอกับความต้องการในเมือง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมทั้งให้ อปท. และชุมชนร่วมกันบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย ในพื้นที่เขต
เมืองและเกาะท่องเที่ยว [จ.5.2]
• เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะพีพี เกาะภูเก็ต

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ป่าชายเลน  พื้นที่ป่าชายเลนซ่ึงเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน [จ.5.3]
o ให้ประชาชนใกล้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างรายได้

และร่วมปกป้องดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
• เทือกเขานครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัด  พังงา กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช 

สุราษฎร์ธานี และ เกาะพยาม ระนอง

- ให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง [จ.5.4]
o พัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมกิจกรรม การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของภาครัฐและเอกชนบริเวณชายฝั่งทะเลซ่ึงเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง โดยน าระบบ
แผนที่ GIS ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งมาประกอบการตัดสินใจ

o ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมป้องกัน ขยายพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะในระยะยาว
• แหลมตะลุมพุก บ้านหน้าโกฎิ นครศรีธรรมราช บ้านบางสักและหาดท้ายเหมอืง 

พังงา บ้านปากดอนสัก สุราษฎร์ธานี เกาะพยาม ระนอง

สนับสนุนแผนบูรณาการ น้ า
- จัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และ

ขนาดกลาง ตัดยอดน้ าเพื่อบรรเทา
อุทกภัย ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ 
ป้องกันน้ าเค็มรุกพื้นทีเ่กษตรกรรม
และน้ าอุปโภคบริโภค [จ.5.5(1)]

- พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการน้ าในชุมชนตามเกษตร
ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ [จ.5.5(2)]

Agenda

สนับสนุนแผนบูรณาการ มลพิษ
- ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

แก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า 
ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ [จ.5.6]
• ตรัง สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช

- ปรับปรุงคุณภาพดินเปรี้ยวจัด และดินเค็มบริเวณ
ใกล้ชายทะเลและป่าพรุ [จ.5.7(1)]

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

- ส ารวจและก าหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในปริมาณที่เหมาะสม อาทิ อุตสาหกรรม
พลังงาน ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน พัฒนากลไกเพื่อจัดการความขดัแย้ง 
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ [จ.5.7(2)][จ.5.7(3)]

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า 
การท่องเที่ยว การรักษาสิ่งแวดล้อม [จ.5.7(4)]

พัฒนาด้านพลังงาน
- วิจัยพลังงานทดแทนตามบริบทพืน้ที่ [จ.5.8(1)]
- ใช้พลังงานทดแทนในระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อน

ในอุตสาหกรรมโดยใช้เศษไม ้ยางพารา [จ.5.8(2)]
- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เมืองต้นแบบพลังงานสะอาด   

ในรูปแบบ Smart Grid ที่ใช้พลังงานทดแทนและใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าขยะมา
ผลิตพลังงานเพื่อลดปัญหาขยะในแหล่งท่องเท่ียว 
[จ.5.8(3)]

- สร้างเขื่อนกันคลื่น เขื่อนกันตลิ่ง และขุดลอกร่องน้ า 
[จ.5.9]
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ตัวอย่าง 
 

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเขม้แข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน 
ส่วนงานราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ภาคใต ้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
รวมทงัสนิ        513.6260      3,798.7653        325.7205        124.4640      4,762.5758

ส่วนราชการ จงัหวดั และรฐัวิสาหกิจ ในพืนทภีาคใต ้        513.6260      3,798.7653        325.7205        124.4640      4,762.5758

กระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา               -                 -                 -           24.0000         24.0000

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา               -                 -                 -           24.0000         24.0000

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์         72.0446         29.4880               -                 -          101.5326

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มนัคงของมนุษย์

        72.0446         29.4880               -                 -          101.5326

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์          3.2500      1,502.5960               -                 -        1,505.8460

1. กรมชลประทาน               -        1,480.5960               -                 -        1,480.5960

2. กรมส่งเสริมการเกษตร          3.2500         22.0000               -                 -           25.2500

กระทรวงคมนาคม               -          933.5800               -                 -          933.5800

1. กรมท่าอากาศยาน               -          269.5600               -                 -          269.5600

2. กรมทางหลวง               -          250.0000               -                 -          250.0000

3. กรมทางหลวงชนบท               -          414.0200               -                 -          414.0200

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม               -           99.1051               -           18.3050        117.4101

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั               -                 -                 -            3.3050          3.3050

2. กรมป่าไม ้               -            4.4000               -                 -            4.4000

3. กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื               -           94.7051               -           15.0000        109.7051

กระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -            8.5000          8.5000

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -            8.5000          8.5000

กระทรวงมหาดไทย        282.0184        127.9956         80.9731         42.5000        533.4871

1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย               -                 -                 -           42.5000         42.5000

2. กรมการพฒันาชุมชน        282.0184          3.0000               -                 -          285.0184

3. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -          124.9956               -                 -          124.9956

4. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ               -                 -           80.9731               -           80.9731

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี          0.1000               -            9.9000               -           10.0000

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี          0.1000               -            9.9000               -           10.0000

กระทรวงศึกษาธิการ               -                 -          229.0474         19.0776        248.1250

1. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               -                 -                 -            5.3600          5.3600

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต               -                 -                 -           13.7176         13.7176

3. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั               -                 -           80.3112               -           80.3112

4. มหาวทิยาลยัสวนดุสติ               -                 -           48.7362               -           48.7362

5. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์               -                 -           70.0000               -           70.0000

6. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้               -                 -           30.0000               -           30.0000

กระทรวง - หน่วยงาน
งบรายจ่าย

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวิสาหกจิ ในพืนทีภาคใต ้
1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท
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งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
กระทรวง - หน่วยงาน

งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวงสาธารณสุข          1.7000        512.1035               -                 -          513.8035

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข          1.7000        512.1035               -                 -          513.8035

กระทรวงอตุสาหกรรม               -                 -                 -            5.2814          5.2814

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม               -                 -                 -            5.2814          5.2814

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        154.5130        487.8105               -            6.8000        649.1235

1. จงัหวดัชุมพร               -           30.0000               -                 -           30.0000

2. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี               -           90.1910               -                 -           90.1910

3. จงัหวดันครศรีธรรมราช         15.0000         28.0642               -                 -           43.0642

4. จงัหวดัพทัลุง         44.1162         50.0000               -                 -           94.1162

5. จงัหวดัระนอง         11.6533         11.1690               -            6.8000         29.6223

6. จงัหวดัพงังา          7.7119         77.0821               -                 -           84.7940

7. จงัหวดัภูเก็ต         40.4280         87.1394               -                 -          127.5674

8. จงัหวดักระบี         32.6036         48.1550               -                 -           80.7586

9. จงัหวดัตรงั          3.0000         66.0098               -                 -           69.0098

รฐัวิสาหกิจ               -          106.0866          5.8000               -          111.8866

1. การประปาส่วนภูมภิาค               -          106.0866               -                 -          106.0866

2. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย               -                 -            5.8000               -            5.8000
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รวมทงัสนิ        513.6260      3,798.7653        325.7205        124.4640      4,762.5758

แนวทางการดําเนินงานที 1.1.1 เพิมศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม
 การคา้และการลงทนุ

        27.6750        155.8924        118.7362         13.7176        316.0212

1. โครงการระบบโครงขา่ยคมนาคม                -          150.0000                -                  -          150.0000

2. โครงการพฒันานวตักรรมการผลติ การแปรรูป 

และพฒันาระบบตลาด
               -                  -                  -           13.7176         13.7176

3. โครงการพฒันาศูนยป์ระชมุนานาชาต ิMice City         27.6750           5.8924        118.7362                -          152.3036

แนวทางการดําเนินงานที 1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร         12.5186        590.1550        110.2112         15.2134        728.0982

1. โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติ ผลติภณัฑย์างพารา
ภาคใต ้

          0.4050         59.5950                -             5.2814         65.2814

2. โครงการเพมิผลผลติและมลูค่าปาลม์นาํมนัในพนืทเีกษตร
ภาคใต ้

          0.1000         31.0000         14.9000           4.5720         50.5720

3. โครงการพฒันาอตุสาหกรรมผลติโคเนือศรีวชิยัภาคใตฝ้งั
อ่าวไทย แพะ และอตุสาหกรรม ฮาลาล

               -           50.0000         25.9360                -           75.9360

4. โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการเพาะเลยีงกุง้ 
และสตัวน์าํชายฝงัทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม และพชืทางเลอืก

          5.0000                -             0.3642           5.3600         10.7242

5. โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์           7.0136        449.5600         69.0110                -          525.5846

แนวทางการดําเนินงานที 1.1.3 เพิมศกัยภาพภาคการ
ท่องเทียวและบริการ

        60.8002        897.5770         96.7731         34.7280      1,089.8783

1. โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร         24.6119        728.8662         54.9731         24.0000        832.4512

2. โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

เมอืงเก่า และวถิชีมุชน
        36.1883        108.7108         36.0000                -          180.8991

3. โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชงิเกษตร                -                  -                  -             3.9280           3.9280

4. โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชงิสุขภาพ                -           60.0000           5.8000           6.8000         72.6000

แนวทางการดําเนินงานที 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบั
คุณภาพชีวิต และสงิแวดลอ้ม

       412.6322        727.9893                -           57.5000      1,198.1215

1. โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชวีติ         73.7446        519.5915                -           42.5000        635.8361

2. โครงการพฒันาแรงงาน (ภาคอตุสาหกรรม 

ภาคการท่องเทยีว)
        12.7530           0.2470                -                  -           13.0000

3. โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมอืงน่าอยู่)                -          198.4866                -                  -          198.4866

4. โครงการส่งเสริมการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

               -                  -                  -           15.0000         15.0000

5. โครงการการจดัการและลดความเสยีงจากภยัพบิตัิ                -             6.6642                -                  -             6.6642

6. โครงการวถิกีารดาํเนินชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง (Way of Life)

       326.1346           3.0000                -                  -          329.1346

แนวทางการดําเนินงาน - กลุม่โครงการ
งบรายจา่ย

2. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแนวทางการดําเนินงาน - กลุม่โครงการ - งบรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท
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แนวทางการดําเนินงาน - กลุม่โครงการ

งบรายจา่ย

หน่วย : ลา้นบาท

แนวทางการดําเนินงานที 1.1.5 โครงการพฒันาพิเศษ
ขนาดใหญ่

               -        1,427.1516                -             3.3050      1,430.4566

1. โครงการบริหารจดัการนาํ                -        1,010.5960                -                  -        1,010.5960

2. โครงการพฒันาเมอืงสมนุไพร                -           22.0000                -                  -           22.0000

3. โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั                -          124.9956                -             3.3050        128.3006

4. โครงการพฒันาท่าอากาศยาน                -          269.5600                -                  -          269.5600
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3. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ลา้นบาท

รวมทงัสนิ -               181.0656     395.0712       329.1912       -              -                  

แนวทางทกีารดําเนินงานท ี1.1.3 : 

เพิมศกัยภาพภาคการท่องเทยีวและบริการ
                -         16.4700         65.8800               -                 -   -                  

1. กระทรวงคมนาคม                 -         16.4700         65.8800               -                 -   -                 

กรมทางหลวงชนบท                 -         16.4700         65.8800               -                 -   -                 

 - ก่อสรา้งและปรบัปรุงทาง
เพอืพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร

                -         16.4700         65.8800               -                 -   -                 

แนวทางทกีารดําเนินงานท ี1.1.4 : พฒันา
ดา้นสงัคม ยกระดบัคุณภาพชีวิต และ
สงิแวดลอ้ม

                -         39.6000         79.2000         79.2000               -   -                  

1. กระทรวงสาธารณสุข                 -         39.6000         79.2000         79.2000               -   -                 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข                 -         39.6000         79.2000         79.2000               -   -                 

- พฒันาศกัยภาพเป็นศูนยก์ลาง
สุขภาพนานาชาตเิพอืใหบ้ริการ
ผูป่้วยและผูสู้งอายุพกัฟืนในพนืที
ท่องเทยีวระดบัโลกภาคใต ้2 สมทุร

                -         39.6000         79.2000         79.2000               -   -                 

แนวทางทกีารดําเนินงานท ี1.1.5 : โครงการ
พฒันาพเิศษขนาดใหญ่

                -       124.9956        249.9912        249.9912               -   -                  

1. กระทรวงมหาดไทย                 -       124.9956        249.9912        249.9912               -   -                 

กรมโยธาธิการและผงัเมอืง                 -       124.9956        249.9912        249.9912               -   -                 

- ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัการกดัเซาะ
ชายฝงัในพนืทจีงัหวดัภาคใต ้

                -       124.9956        249.9912        249.9912               -   -                 

แนวทางการดําเนินงาน - 

กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

ปีงบประมาณ
เงนินอก

งบประมาณเรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
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 หน่วยนับ ปริมาณ

รวมทงัสนิ 4,762.5758      

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพ
ชีวิตดีขึน

      4,762.5758

ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัผลิตภณัฑม์วลรวมกลุม่จงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ 2       4,762.5758

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 : เพิมศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ         316.0212

ตวัชีวดั : มูลค่าการคา้และการลงทนุเพิมขึน รอ้ยละ 2         316.0212

กลุม่โครงการ : โครงการระบบโครงข่ายคมนาคม         150.0000

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - ดา้นการผลิต         150.0000

กลุม่กิจกรรม : การพฒันาโครงข่ายคมนาคม         150.0000

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         150.0000

หน่วยงาน : กรมทางหลวง         150.0000

โครงการ : โครงการระบบโครงข่ายคมนาคม         150.0000

กิจกรรม : การพฒันาโครงข่ายคมนาคม         150.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเสน้ทางทก่ีอสรา้งและปรบัปรุง  แห่ง 3

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมการผลิต การแปรรูป และพฒันาระบบตลาด           13.7176

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมและนวตักรรม           13.7176

กลุม่กิจกรรม : การพฒันาและสรา้งมูลค่าผลติภณัฑ์           13.7176

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ           13.7176

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต           13.7176

โครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมการผลติ การแปรรูป และพฒันา
ระบบตลาด

          13.7176

กิจกรรม : ยกระดบัการดาํเนินงานตรวจสอบและทดสอบผลติภณัฑ์
ชุมชน สนิคา้ OTOP

          13.7176

ตวัชวีดักิจกรรม : มแีหล่งตรวจสอบและทดสอบผลติภณัฑช์ุมชน
และ OTOP ภายในพนืทกีลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้งัอนัดามนั 

อย่างมมีาตรฐานสากล รูปแบบ One Stop Services สู่เชิงพาณิชย์

 โครงการ 1

ตวัชวีดักิจกรรม : รอ้ยละของอาหารและผลติภณัฑช์ุมชนมคุีณภาพ
และความปลอดภยั

 รอ้ยละ 85

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาติ Mice City         152.3036

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - ดา้นการผลิต         152.3036

กลุม่กิจกรรม : การพฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาต ิMICE         152.3036

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ         118.7362

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสวนดุสติ           48.7362

โครงการ : โครงการ Mice City           48.7362

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ
 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

4. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตวัชีวดั และกลุม่โครงการ จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม
หน่วย : ลา้นบาท
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม : เมอืงนวตักรรมอาหารเพอือุตสาหกรรมการท่องเทยีว (Food

 Tourism Innopolis)

          48.7362

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิทกัษะในการผลติอาหารมูลค่าสูง  รอ้ยละ 80

ตวัชวีดักิจกรรม : ยกระดบัขดีความสามารถของเชฟในการประกอบ
อาหารมูลค่าสูง

 รอ้ยละ 80

ตวัชวีดักิจกรรม : สรา้งความเชอืมนัของผูบ้ริโภคต่อผลติภณัฑอ์าหาร
มูลค่าสูง

 รอ้ยละ 80

ตวัชวีดักิจกรรม : สรา้งการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือง  รอ้ยละ 80

ตวัชวีดักิจกรรม : ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ดา้นการ
บริหารจดัการและสุขาภบิาลอาหารสามารถผ่านการประเมนิไม่ตาํกวา่

 รอ้ยละ 80

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์           70.0000

โครงการ : โครงการเพมิประสทิธิภาพการท่องเทยีวชุมชนและประสาน
พลงัประชารฐั และตลาด MICE

          70.0000

กิจกรรม : พฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาต ิMICE           70.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : บคุลากรไดร้บัการพฒันาเพอืรองรบันวตักรรมและ 
สรา้มูลค่าเพมิของกลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้งัอ่าวไทย สู่การเป็น MICE City

 คน 1,000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           33.5674

หน่วยงาน : จงัหวดัภูเก็ต           33.5674

โครงการ : โครงการ Mice City           33.5674

กิจกรรม : การพฒันาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเทยีวดา้นอาหาร
เชิงสรา้งสรรค ์(Phuket City of Gastronomy)

          33.5674

ตวัชวีดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเทยีวดา้นอาหารเพมิขนึ  รอ้ยละ 5

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 : เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร         728.0982

ตวัชีวดั : มูลค่าสินคา้เกษตรเพิมขึนรอ้ยละ 2         728.0982

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภณัฑย์างพาราภาคใต ้           65.2814

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน           20.0000

กลุม่กิจกรรม : ปจัจยัการผลติพนืฐาน           20.0000

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           20.0000

หน่วยงาน : กรมชลประทาน           20.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติ ผลติภณัฑย์างพารา
ภาคใต ้

          20.0000

กิจกรรม : ระบบส่งนาํและการกระจายนาํ           20.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิพนืทชีลประทาน  ไร่ 700
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมวิจยัและนวตักรรม           45.2814

กลุม่กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิวจิยัและนวตักรรม           45.2814

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม            5.2814

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม            5.2814

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติ ผลติภณัฑย์างพารา
ภาคใต ้

           5.2814

กิจกรรม : ยกระดบัพฒันาผลติภณัฑย์างพารา            5.2814

ตวัชวีดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการแปรรูปยางพาราไดร้บัการพฒันา  ราย 12

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           40.0000

หน่วยงาน : จงัหวดักระบี           40.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลติ ผลติภณัฑย์างพารา
ภาคใต ้

          40.0000

กิจกรรม : เพมิมูลค่าการแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกรดว้ย
นวตักรรม (ยางแท่ง STR 20)

          40.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : มโีรงงานผลติภณัฑย์างพาราดว้ยนวตักรรม 

(ยางแท่ง STR 20)

 แห่ง 1

ตวัชวีดักิจกรรม : สมาชิกสหกรณ์ทไีดร้บัการถ่ายทอดถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลติยางแท่ง STR 20 ไม่นอ้ยกวา่

 ราย 30

กลุม่โครงการ : โครงการเพิมผลผลิตและมูลค่าปาลม์นํามนัในพืนทเีกษตรภาคใต ้           50.5720

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน           41.0000

กลุม่กิจกรรม : ปจัจยัการผลติพนืฐาน           41.0000

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           31.0000

หน่วยงาน : กรมชลประทาน           31.0000

โครงการ : โครงการเพมิผลผลติและมูลค่าปาลม์นาํมนัในพนืทเีกษตร
ภาคใต ้

          31.0000

กิจกรรม : การบริหารจดัการนาํและกระจายนาํ           14.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิพนืทชีลประทาน  ไร่ 500

กิจกรรม : พฒันาแหล่งนาํเพอืการเกษตร           17.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : ครวัเรือนไดร้บัประโยชน์  ครวัเรือน 300

กระทรวง : กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี           10.0000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี           10.0000

โครงการ : โครงการเพมิผลผลติและมูลค่าปาลม์นาํมนัในพนืทเีกษตร
ภาคใต ้

          10.0000

กิจกรรม :  การพฒันาสรา้งอุปกรณ์และระบบการวดัเปอรเ์ซนตน์าํมนั
ในปาลม์นาํมนั

          10.0000
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ตวัชวีดักิจกรรม :  จาํนวนผูป้ระกอบการทไีดร้บัการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารใชง้านอุปกรณ์เปอรเ์ซน็ตน์าํมนัในปาลม์นาํมนั

 ราย 100

ตวัชวีดักิจกรรม : การวดัเปอรเ์ซนตน์าํมนัในทะลายปาลม์นาํมนั  ระบบ 1

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมวิจยัและนวตักรรม            5.0000

กลุม่กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิวจิยัและนวตักรรม            5.0000

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            5.0000

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแม่โจ ้            5.0000

โครงการ : โครงการเพมิผลผลติและมูลค่าปาลม์นาํมนัในพนืทเีกษตร
ภาคใต ้

           5.0000

กิจกรรม : สรา้งมูลค่าเพมิ วจิยัและนวตักรรม (ปาลม์)            5.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนโครงการสรา้งมูลค่าเพมิ วจิยัและนวตักรรม
(ปาลม์)

 โครงการ 1

ตวัชวีดักิจกรรม : มูลค่าสนิคา้เกษตรเพมิขนึ รอ้ยละ 0.5  รอ้ยละ 0.5

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด            4.5720

กลุม่กิจกรรม : การจดัจาํหน่ายและการตลาด            4.5720

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            4.5720

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            4.5720

โครงการ : โครงการเพมิผลผลติและมูลค่าปาลม์นาํมนัในพนืทเีกษตร
ภาคใต ้

           4.5720

กิจกรรม :  การจดัจาํหน่ายและการตลาด (ภาคใต)้            4.5720

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรทไีดร้บัการอบรม  ราย 50

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการลานเททไีดร้บัการอบรม  ราย 20

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมผลิตโคเนือศรีวิชยัภาคใตฝ้งัอา่วไทย 
แพะ และอตุสาหกรรม ฮาลาล

          75.9360

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน           25.9360

กลุม่กิจกรรม : ปจัจยัการผลติพนืฐาน           25.9360

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ           25.9360

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั           25.9360

โครงการ : โครงการพฒันาอุตสาหกรรมผลติโคเนือศรีวชิยัภาคใต ้
ฝงัอ่าวไทย แพะ และอุตสาหกรรม ฮาลาล

          25.9360

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมผลติโคเนือศรีวชิยัภาคใตฝ้งัอ่าวไทย 
แพะ และอุตสาหกรรม ฮาลาล

          25.9360

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบับริการ  คน 1,300
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมวิจยัและนวตักรรม           50.0000

กลุม่กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิวจิยัและนวตักรรม           50.0000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           50.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัพทัลุง           50.0000

โครงการ : โครงการพฒันาอุตสาหกรรมผลติโคเนือศรีวชิยัภาคใต ้
ฝงัอ่าวไทย แพะ และอุตสาหกรรม ฮาลาล

          50.0000

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมโคเนือศรีวชิยั : Sriwichai Beef           50.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : โรงฆ่าโคทผี่านมาตรฐาน  แห่ง 1

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการเพาะเลยีงกุง้ และสตัวนํ์าชายฝงัที
เป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม และพชืทางเลือก

          10.7242

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน            5.3600

กลุม่กิจกรรม : ปจัจยัการผลติพนืฐาน            5.3600

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            5.3600

หน่วยงาน : สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            5.3600

โครงการ : โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการเพาะเลยีงกุง้ และสตัวน์าํ
ชายฝงัทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม และพชืทางเลอืก

           5.3600

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมเพาะเลยีงกุง้และสตัวน์าํชายฝงั
ทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม

           5.3600

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรและประชาชนไดร้บัการอบรม
ความรูด้า้นการปลูกตน้จากในพนืทป่ีาชายเลนและนากุง้

 คน 1,000

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมวิจยัและนวตักรรม            5.0000

กลุม่กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิวจิยัและนวตักรรม            5.0000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั            5.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัระนอง            5.0000

โครงการ : โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการเพาะเลยีงกุง้ และสตัวน์าํ
ชายฝงัทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม และพชืทางเลอืก

           5.0000

กิจกรรม : กิจกรรมเพมิประสทิธิภาพการผลติอาหารประมงปลอดภยั            5.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : เกษตรกรเลยีงสตัวน์าํเขา้ร่วมโครงการ  ราย 120

ตวัชวีดักิจกรรม : สรา้งอาชีพทางเลอืกการเลยีงสตัวน์าํเพมิเตมิใหแ้ก่
เกษตรกรผูเ้พาะเลยีงสตัวน์าํ

 ราย 120

ตวัชวีดักิจกรรม : จะมรีาษฎรใหค้วามสนใจและนาํไปประกอบอาชีพ  รอ้ยละ 25

ตวัชวีดักิจกรรม : ใหค้วามรูเ้ยาวชนและชาวประมง ประชาชนทวัไป  คน 300

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิพนัธุส์ตัวน์าํคืนความสมบูรณ์สู่แหล่งนาํธรรมชาติ  แห่ง 10
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด            0.3642

กลุม่กิจกรรม : การจดัจาํหน่ายและการตลาด            0.3642

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ            0.3642

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั            0.3642

โครงการ : โครงการพฒันาอุตสาหกรรมการเพาะเลยีงกุง้ และสตัวน์าํ
ชายฝงัทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม และพชืทางเลอืก

           0.3642

กิจกรรม : พฒันาอุตสาหกรรมเพาะเลยีงกุง้ และสตัวน์าํชายฝงั
ทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม

           0.3642

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบับริการ  คน 200

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์         525.5846

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน         419.0000

กลุม่กิจกรรม : ปจัจยัการผลติพนืฐาน         419.0000

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         419.0000

หน่วยงาน : กรมชลประทาน         419.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์         419.0000

กิจกรรม : การพฒันาและการบริหารจดัการนาํ เพอืการเกษตร         419.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิพนืทชีลประทาน  ไร่ 5,009

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมวิจยัและนวตักรรม         105.7996

กลุม่กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิวจิยัและนวตักรรม         105.7996

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           25.2500

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร           25.2500

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์           25.2500

กิจกรรม : แปรรูปไมผ้ลเพอืเพมิมูลค่า           25.2500

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเกษตรกรสามารถบริหารจดัการตน้ทนุ
การผลติไดอ้ย่างเหมาะสม มกีารพฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้เกษตร
 และผลผลติการเกษตรไดร้บัการปรบัปรุงคุณภาพเพมิมากขนึ

 ราย 1,000

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ           69.0110

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั           44.0110

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์           44.0110

กิจกรรม : พฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์           44.0110

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบับริการ  คน 1,000

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัแม่โจ ้           25.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์           25.0000

กิจกรรม : สรา้งมูลค่าเพมิงานวจิยัและนวตักรรม (พชืผล)           25.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนสรา้งมูลค่าเพมิงานวจิยัและนวตักรรม 

(พชืผล)

 โครงการ 1
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ตวัชวีดักิจกรรม : มูลค่าสนิคา้เกษตรเพมิขนึ  รอ้ยละ 0.5

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           11.5386

หน่วยงาน : จงัหวดักระบี           11.5386

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์           11.5386

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้เกษตรและสนิคา้แปรรูปเพอื
สรา้งรายไดเ้กษตรกรจงัหวดักระบี

          11.5386

ตวัชวีดักิจกรรม : รายไดข้องผูเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพมิขนึ
ไม่ตาํกวา่

 รอ้ยละ 10

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด            0.7850

กลุม่กิจกรรม : การจดัจาํหน่ายและการตลาด            0.7850

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั            0.7850

หน่วยงาน : จงัหวดัระนอง            0.7850

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์            0.7850

กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและเพมิประสทิธิภาพการผลติพชืผกั
ปลอดภยัสู่การเชอืมโยงดา้นการตลาด

           0.7850

ตวัชวีดักิจกรรม : มแีปลงตน้แบบระบบการผลติพชืผกัสู่มาตรฐาน 

GAP ไม่นอ้ยกวา่
 แห่ง 2

ตวัชวีดักิจกรรม : เกษตรกรสามารถจดัตงัและรวมกลุม่การผลติ
พชืผกัปลอดภยัไม่นอ้ยกวา่

 กลุม่ 3

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนช่องทางในการรณรงคแ์ละประชาสมัพนัธไ์ม่
นอ้ยกวา่

 ช่องทาง 5

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนแหล่งผลติสนิคา้ปลอดภยัทมีกีารทาํบนัทกึ
ขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัรา้นอาหาร/ตลาดสดไม่นอ้ยกวา่

 แหล่ง 1

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนฐานขอ้มูลของสนิคา้เกษตรทไีดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานไม่นอ้ยกวา่

 ฐานขอ้มูล 3

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.3 : เพิมศกัยภาพภาคการท่องเทยีวและบริการ       1,089.8783

ตวัชีวดั : รายไดจ้ากการท่องเทยีวและบริการเพิมขึน รอ้ยละ 10       1,089.8783

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร         832.4512

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - พฒันาแหล่งท่องเทยีว         586.6461

กลุม่กิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นการท่องเทยีวและบริการ         586.6461

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         414.0200

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท         414.0200

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร         414.0200

กิจกรรม : ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเพอืพฒันาและส่งเสริมการ
ท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร

        414.0200

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนรายการทางและสะพานทก่ีอสรา้งหรือปรบัปรุง  รายการ 18
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนรายการทศึีกษาความเหมาะสมและสาํรวจ
ออกแบบ

 รายการ 1

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม            4.4000

หน่วยงาน : กรมป่าไม ้            4.4000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร            4.4000

กิจกรรม : พฒันาแหล่งท่องเทยีวและปจัจยัพนืฐาน            4.4000

ตวัชวีดักิจกรรม : มเีสน้ทางศึกษาธรรมชาตใินป่าชุมชน  กิโลเมตร 11

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           44.9731

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ           44.9731

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           44.9731

กิจกรรม : พฒันาแหล่งท่องเทยีวและปจัจยัพนืฐาน           44.9731

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนนกัท่องเทยีวเพมิมากขนึ  รอ้ยละ 10

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั         123.2530

หน่วยงาน : จงัหวดัสุราษฎรธ์านี           58.6590

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           58.6590

กิจกรรม : การปรบัปรุงภูมทิศันแ์หล่งท่องเทยีวนาํตกวภิาวด ี(บา้นใน)            8.6590

ตวัชวีดักิจกรรม : ประชาชนในเขตพนืทตีาํบลปากแพรก อาํเภอดอน
สกั จาํนวน 3,000 คน มรีายไดเ้พมิขนึ

 รอ้ยละ 10

กิจกรรม : การปรบัปรุงภูมทิศันแ์หล่งท่องเทยีวกลางเมอืง (บงึขนุทะเล)           50.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนนกัท่องเทยีวเขา้มาท่องเทยีวในจงัหวดั
สุราษฎรธ์านีเพมิขนึ

 รอ้ยละ 10

หน่วยงาน : จงัหวดัพงังา           64.5940

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           64.5940

กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเทยีว “ เสมด็นางชี ” 
(Unseen Andaman) ถนนสายท่าอยู่ – ย่านสะบา้ อาํเภอตะกวัทุง่ 
จงัหวดัพงังา

          49.5940

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนนกัท่องเทยีวเพมิขนึจากปีทผี่านมา  คน/ปี 100,000

กิจกรรม : กิจกรรมพฒันาโครงสรา้งพนืฐานสู่การท่องเทยีวทางทะเล :
 ท่าเทยีบเรือบา้นป่ายาง หมูท่ ี10 ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกวัทุง่ 
จงัหวดัพงังา

          15.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนนกัท่องเทยีวเพมิขนึจากปีทผี่านมา  คน/ปี 20,000

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมและนวตักรรม         225.6051

กลุม่กิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานการสรา้งมูลค่าและนวตักรรม           11.9000

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ           10.0000

หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั           10.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           10.0000
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กิจกรรม : พฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           10.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้รบับริการ  ราย 20

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั            1.9000

หน่วยงาน : จงัหวดักระบี            1.9000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร            1.9000

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพเครือข่ายการช่วยเหลอืนกัท่องเทยีว/
ผูป้ระสบภยั

           1.9000

ตวัชวีดักิจกรรม : ผูเ้ขา้ร่วมพฒันาทกัษะการใหค้วามช่วยเหลอื
มคีวามรูท้กัษะความเขา้ใจในการใหค้วามช่วยเหลอืไม่ตาํกวา่

 รอ้ยละ 80

กลุม่กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิและนวตักรรมแหล่งท่องเทยีว           30.0000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           30.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัชุมพร           30.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           30.0000

กิจกรรม : ปรบัปรุงภูมทิศันท์สีาธารณประโยชนพ์รุกระจูด           30.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเทยีวของจงัหวดัเพมิขนึ  รอ้ยละ 10

กลุม่กิจกรรม : พฒันาบคุคลากรดา้นการท่องเทยีวเพอืสรา้งมูลค่าเพมิ         109.7051

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม           94.7051

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           94.7051

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           94.7051

กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิและนวตักรรม           94.7051

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิศกัยภาพดา้นการท่องเทยีวเชิงอนุรกัษ ์ (ภาคใต)้  แห่ง 5

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           15.0000

หน่วยงาน : จงัหวดันครศรีธรรมราช           15.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           15.0000

กิจกรรม : พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทยีวเชอืมโยงเครือข่าย AEC           15.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : รายไดจ้ากการท่องเทยีวและบริการเพมิขนึ  รอ้ยละ 10

กลุม่กิจกรรม : เพมิประสทิธิภาพดา้นความปลอดภยัและสงิอาํนวยความสะดวก
ดา้นการท่องเทยีวและบริการ

          50.0000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           50.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัภูเก็ต           50.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           50.0000

กิจกรรม : กิจกรรมปรบัปรุงหอ้งศูนยค์วบคุมการจราจรทางนาํและ
ระบบควบคุมการจราจรทางนาํจงัหวดัภูเก็ต

          50.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : มหีอ้งศูนยค์วบคุมการจราจราทางนาํและระบบ
ควบคุมการจราจรทางนาํทไีดม้าตรฐาน

 แห่ง 1
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กลุม่กิจกรรม : สรา้งมูลค่าเพมิดา้นอาหารสู่ระดบันานาชาติ           24.0000

กระทรวง : กระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา           24.0000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา           24.0000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           24.0000

กิจกรรม : สรา้งมูลค่าเพมิดา้นอาหารสู่ระดบันานาชาต ิ(ภาคใต)้           24.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนนกัท่องเทยีวทเีขา้มาท่องเทยีวในจงัหวดั
เพมิขนึ

 รอ้ยละ 5

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - การตลาด           20.2000

กลุม่กิจกรรม : ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทยีว           20.2000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           20.2000

หน่วยงาน : จงัหวดัพงังา           20.2000

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           20.2000

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการ Phangnga Smart Travel 

เพอืยกระดบัการอาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง และการท่องเทยีว
ในกลุม่จงัหวดัอนัดามนั ตามกรอบยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0

          20.2000

ตวัชวีดักิจกรรม : อตัราการเพมิขนึของนกัท่องเทยีว ในแต่ละแหล่ง
ท่องเทยีว

 รอ้ยละ 10

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม เมืองเก่า 
และวิถีชุมชน

        180.8991

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - พฒันาแหล่งท่องเทยีว           77.0508

กลุม่กิจกรรม : การส่งเสริมการท่องเทยีวเชิงอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์เมอืงเก่า
วฒันธรรมและวถิชีุมชน

          77.0508

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           36.0000

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ           36.0000

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

เมอืงเก่า และวถิชีุมชน
          36.0000

กิจกรรม : พฒันาแหล่งท่องเทยีว           36.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : แหล่งท่องเทยีวในพนืทอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ
ไดร้บัการพฒันา

 แห่ง 1

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           41.0508

หน่วยงาน : จงัหวดัตรงั           41.0508

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

เมอืงเก่า และวถิชีุมชน
          41.0508

กิจกรรม : สรา้งแหล่งท่องเทยีวเชิงอนุรกัษว์ถิไีทยตาํบลในควน หมูท่ ี7           41.0508

ตวัชวีดักิจกรรม : ขดุลอกปรบัปรุงแหล่งนาํสาธารณะหนองใหญ่  แห่ง 1
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - การสรา้งมูลค่าเพิมและนวตักรรม           41.5320

กลุม่กิจกรรม : การสรา้งมูลค่าเพมิและนวตักรรมดา้นการท่องเทยีวเชิงอนุรกัษ์           41.5320

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           41.5320

หน่วยงาน : จงัหวดัสุราษฎรธ์านี           31.5320

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

เมอืงเก่า และวถิชีุมชน
          31.5320

กิจกรรม : การปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณหลงัเจดยีพ์ระบรมธาตวุดัเขา
สุวรรณประดษิฐ์

          31.5320

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนนกัท่องเทยีวทเีพมิขนึ  รอ้ยละ 20

หน่วยงาน : จงัหวดัตรงั           10.0000

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

เมอืงเก่า และวถิชีุมชน
          10.0000

กิจกรรม : ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเทยีวอนัดามนั           10.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนนกัท่องเทยีวเพมิขนึ  รอ้ยละ 10

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - การตลาด           62.3163

กลุม่กิจกรรม : ประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทยีวเชิงอนุรกัษ์           62.3163

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           62.3163

หน่วยงาน : จงัหวดัระนอง           17.0373

โครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร           17.0373

กิจกรรม : พฒันาการท่องเทยีวชุมชน โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน
คนระนอง

          17.0373

ตวัชวีดักิจกรรม : มาตรฐานแหล่งท่องเทยีวทมีคุีณภาพประสทิธิภาพ
ทไีดม้าตรฐานการท่องเทยีว

 แหล่ง 3

ตวัชวีดักิจกรรม : มบีคุลากรทใีหบ้ริการสถานทเีทยีวทมีปีระสทิธิภาพ
พรอ้มใหบ้ริการ

 คน 60

ตวัชวีดักิจกรรม : มผีลติภณัฑก์ารท่องเทยีวทงัดา้นบริการและ
ผลติภณัฑข์องทรีะลกึ

 ผลติภณัฑ์ 10

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิจาํนวนรายไดจ้ากการท่องเทยีว  รอ้ยละ 10

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิจาํนวนนกัท่องเทยีว  รอ้ยละ 10

หน่วยงาน : จงัหวดักระบี           27.3200

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

เมอืงเก่า และวถิชีุมชน
          27.3200

กิจกรรม : แสดงศิลปกรรมร่วมสมยันานาชาต ิKrabi Art Olympic 

2018

          27.3200

ตวัชวีดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จในการจดัเตรียมการจดังาน
ศิลปกรรมไม่ตาํกวา่

 รอ้ยละ 100
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน : จงัหวดัตรงั           17.9590

โครงการ : โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

เมอืงเก่า และวถิชีุมชน
          17.9590

กิจกรรม : จดัสรา้งพพิธิภณัฑ ์ศิลปะการแสดงทอ้งถนิตรงั มาแต่ตรงั 
ไม่หนงัก็โนราห์

          17.9590

ตวัชวีดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จในการจดัสรา้งอาคารพพิธิภณัฑ์
ศิลปะการแสดงทอ้งถนิตรงั  มาแต่ตรงั ไม่หนงัก็โนราห์

 รอ้ยละ 100

ตวัชวีดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จในการจดัทาํนิทรรศการถาวร
ศิลปะการแสดงทอ้งถนิตรงั  มาแต่ตรงั ไม่หนงัก็โนราห์

 รอ้ยละ 80

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงเกษตร            3.9280

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - การตลาด            3.9280

กลุม่กิจกรรม : ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทยีวเชิงเกษตร            3.9280

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์            3.9280

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์            3.9280

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงเกษตร            3.9280

กิจกรรม : ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทยีวเชิงเกษตร            3.9280

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนการจดัอบรมในวงกวา้งถงึโอกาสทางการตลาด  คร ้งั 1

ตวัชวีดักิจกรรม : จดัอบรมเชิงลกึ  คร ้งั 1

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ           72.6000

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - พฒันาแหล่งท่องเทยีว           66.8000

กลุม่กิจกรรม : พฒันาดา้นการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ           66.8000

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           60.0000

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           60.0000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ           60.0000

กิจกรรม : พฒันาแหล่งท่องเทยีวและปจัจยัพนืฐาน           60.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเสน้ทางทก่ีอสรา้งและปรบัปรุง  แห่ง 1

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั            6.8000

หน่วยงาน : จงัหวดัระนอง            6.8000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ            6.8000

กิจกรรม : การพฒันาการท่องเทยีวแบบบูรณาการในการพฒันา
ผลติภณัฑท์อ้งถนิสู่การยกระดบัเป็นศูนยด์จิทิลัชุมชนในจงัหวดั

           6.8000

ตวัชวีดักิจกรรม : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับริการ  รอ้ยละ 80

ตวัชวีดักิจกรรม : ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบ 

E-Commerce (ดา้นการท่องเทยีวเชิงสุขภาพและเชิงนิเวศ)
 ระดบั 4
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - การตลาด            5.8000

กลุม่กิจกรรม : ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทยีวเชิงสุขภาพ            5.8000

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ            5.8000

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย            5.8000

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ            5.8000

กิจกรรม : ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทยีวเชิงสุขภาพ            5.8000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการทสีามารถนาํ วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปใชใ้นการแปรรูปผลติภณัฑเ์พอืสุขภาพ
และความงามทาํใหเ้กิดผลติภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาด

 ราย 100

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลติ และยกระดบัมาตรฐานการผลติ  มาตรฐานผลติภณัฑ์

 ราย 10

ตวัชวีดักิจกรรม : ผูป้ระกอบการมรีายไดเ้พมิขนึจากการพฒันาดว้ย 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

 รอ้ยละ 20

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.4 : พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคุณภาพชีวิต 

และสงิแวดลอ้ม
      1,198.1215

ตวัชีวดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาประชาชนคุณภาพชีวิตดีขึน รอ้ยละ 1       1,198.1215

กลุม่โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิต         635.8361

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม         141.8369

กลุม่กิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสาธารณสุข : บคุคล สถานท ี

และอุปกรณ์
          55.7000

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           55.7000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           55.7000

โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ           55.7000

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาตเิพอืให ้
บริการผูป่้วยและผูสู้งอายุพกัฟืนในพนืทที่องเทยีวระดบัโลกภาคใต ้

2 สมทุร

          50.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนโรงพยาบาลทไีดร้บัการพฒันาศกัยภาพเป็น
ศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาตใิหบ้ริการผูป่้วยและผูสู้งอายุพกัฟืนในพนืที
ท่องเทยีว

 แห่ง 1

กิจกรรม : พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะสุดทา้ยของชีวติตาม
แนวทางการเป็นมติรกบัผูสู้งอายุภาคใต ้2 สมทุร

           5.7000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนโรงพยาบาลทไีดร้บัการพฒันาศกัยภาพการ
ใหบ้ริการทเีป็นมติรกบัผูสู้งอายุ

 แห่ง 1
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม           86.1369

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์           75.1369

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคง
ของมนุษย์

          75.1369

โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ           75.1369

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม           75.1369

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนทอียู่อาศยัของผูสู้งอายุ ผูพ้กิารและผูม้ฐีานะ
ยากจนไดร้บัการปรบัปรุงใหม้สีภาพทเีหมาะสม

 หลงั 2,412

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           11.0000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย           11.0000

โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ           11.0000

กิจกรรม : สนบัสนุนการขบัเคลอืนแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันา
กลุม่จงัหวดั (ภาคใต)้

          11.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : อตัราการขยายตวัมูลค่าผลติภณัฑม์วลรวม
ของจงัหวดัเพมิขนึ

 อตัราเพมิขนึ 0.05

ตวัชวีดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จของการประสานแผนพฒันา
ในระดบัพนืที

 ระดบั 5

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - พฒันาคน           26.3957

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม           26.3957

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์           26.3957

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของ
มนุษย์

          26.3957

โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ           26.3957

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม           26.3957

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนทอียู่อาศยัของผูสู้งอายุ ผูพ้กิารและผูม้ฐีานะ
ยากจนไดร้บัการปรบัปรุงใหม้สีภาพทเีหมาะสม

 หลงั 2,412

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - ยกระดบัคุณภาพชีวิต         467.6035

กลุม่กิจกรรม : การยกระดบัคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานสากล         467.6035

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           31.5000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย           31.5000

โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ           31.5000

กิจกรรม : สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 

และนโยบายของรฐับาล (ภาคใต)้

          31.5000

ตวัชวีดักิจกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จของจงัหวดัทไีดด้าํเนินการแกไ้ข
ปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชนไดบ้รรลุวตัถปุระสงคแ์ละ
ทนัเวลาทกีาํหนด

 รอ้ยละ
ความสาํเร็จ

80
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข         436.1035

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         436.1035

โครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวติ         436.1035

กิจกรรม : การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมภิาคใต ้2 สมทุร         123.4800

ตวัชวีดักิจกรรม : ลดการแออดัของประชาชนทมีารบับริการใน
โรงพยาบาลศูนย/์ทวัไป

 รอ้ยละ 50

ตวัชวีดักิจกรรม : ผูป่้วยลดระยะเวลาการรอคอยในการรบับริการ  รอ้ยละ 50

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพหน่วยบริการสุขภาพภาคใต ้2 สมทุร         312.6235

ตวัชวีดักิจกรรม : ลดการส่งต่อผูป่้วยจากภาคใต ้2 สมทุร ไปยงัหน่วย
บริการส่วนกลาง และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 รอ้ยละ 50

ตวัชวีดักิจกรรม : ผูป่้วยลดระยะเวลาการรอคอยในการรบับริการ  รอ้ยละ 50

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาแรงงาน (ภาคอตุสาหกรรม ภาคการท่องเทยีว)           13.0000

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - พฒันาคน           13.0000

กลุม่กิจกรรม : พฒันาฝีมอืแรงงาน           13.0000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           13.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัภูเก็ต           13.0000

โครงการ : โครงการพฒันาแรงงาน (ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเทยีว)           13.0000

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพมคัคุเทศกอ์าชีพจงัหวดัภูเก็ต           13.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนผูผ้่านการฝึกอบรม  คน 360

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมืองน่าอยู่)         198.4866

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม         198.4866

กลุม่กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นเมอืงน่าอยู่         198.4866

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           40.0000

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           40.0000

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมอืงน่าอยู)่           40.0000

กิจกรรม : ยกระดบัการบริหารจดัการเมอืงน่าอยู่           40.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเสน้ทางทก่ีอสรา้งและปรบัปรุง  แห่ง 1

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           52.4000

หน่วยงาน : จงัหวดันครศรีธรรมราช           21.4000

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมอืงน่าอยู)่           21.4000

กิจกรรม : เมอืงน่าอยู่           21.4000

ตวัชวีดักิจกรรม : ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัตลงิ  แห่ง 1

หน่วยงาน : จงัหวดัภูเก็ต           31.0000

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมอืงน่าอยู)่           31.0000

กิจกรรม : ตดิตงัไฟฟ้าแสงสวา่งรอบเมอืงภูเก็ต           31.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : ตดิตงัไฟฟ้าแสงสวา่ง  จดุ 54
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กระทรวง : รฐัวสิาหกิจ         106.0866

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมภิาค         106.0866

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมอืงน่าอยู)่         106.0866

กิจกรรม : ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํ (ภาคใต2้สมทุร)         106.0866

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเสน้ท่อทขียายเขตเพอืจาํหน่ายนาํ  แห่ง 29

กลุม่โครงการ : โครงการส่งเสริมการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม           15.0000

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม           15.0000

กลุม่กิจกรรม : การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม           15.0000

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม           15.0000

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           15.0000

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม

          15.0000

กิจกรรม : การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม           15.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : รายงานผลการศึกษารูปแบบทเีหมาะสมเพอืการ
รกัษาระดบันาํในพนืทป่ีาพรุควนเคร็ง

 เรอืง 1

กลุม่โครงการ : โครงการการจดัการและลดความเสยีงจากภยัพบิตัิ            6.6642

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางนํา - พฒันาคน            6.6642

กลุม่กิจกรรม : พฒันาการบริหารจดัการและลดความเสยีงจากภยัพบิตัอิย่างมี
ประสทิธิภาพ

           6.6642

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั            6.6642

หน่วยงาน : จงัหวดันครศรีธรรมราช            6.6642

โครงการ : โครงการการจดัการและลดความเสยีงจากภยัพบิตัิ            6.6642

กิจกรรม : พฒันาระบบวทิยุสอืสารรองรบัการจดัการภยัพบิตัิ            6.6642

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนพนืทตีดิตงัระบบวทิยุสอืสารในการ
ปฏบิตังิานป้องกนัและรบัมอืกบัสาธารณภยัและช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

 อาํเภอ 23

กลุม่โครงการ : โครงการวิถีการดําเนินชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(Way of Life)

        329.1346

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม           22.1000

กลุม่กิจกรรม : ส่งเสริมวถิพีอเพยีง           22.1000

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           22.1000

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชุมชน           22.1000

โครงการ : โครงการวถิกีารดาํเนินชีวติตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(Way of Life)

          22.1000

กิจกรรม : ส่งเสริมวถิพีอเพยีง           22.1000

ตวัชวีดักิจกรรม : แหล่งท่องเทยีวชุมชนและเครือข่ายไดร้บัการพฒันา
ระบบการบริการ

 แห่ง 23
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ห่วงโซ่คุณค่า : ปลายนํา - ยกระดบัคุณภาพชีวิต         307.0346

กลุม่กิจกรรม : การขยายผลการปฏบิตันิาํไปสู่วถิชีุมชนอย่างยงัยนื         307.0346

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         262.9184

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชุมชน         262.9184

โครงการ : โครงการวถิกีารดาํเนินชีวติตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(Way of Life)

        262.9184

กิจกรรม : การขยายผลการปฏบิตันิาํไปสู่วถิชีุมชนอย่างยงัยนื         262.9184

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนหมูบ่า้นทปีระชาชนนาํหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้นการดาํเนินชีวติ

 หมูบ่า้น 1,029

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           44.1162

หน่วยงาน : จงัหวดัพทัลุง           44.1162

โครงการ : โครงการวถิกีารดาํเนินชีวติตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(Way of Life)

          44.1162

กิจกรรม : ขยายผลสมัมาชีพชุมชนเต็มพนืท ีสรา้งวถิเีมอืงลุงพอเพยีง
เดนิตามรอยพอ่

          44.1162

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนครวัเรือนไดร้บัการพฒันาอาชีพและมรีายได ้
เพมิขนึ

 ครวัเรือน 13,560

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.5 : โครงการพฒันาพเิศษขนาดใหญ่       1,430.4566

ตวัชีวดั : ผลิตภณัฑม์วลรวมสาขาการขนส่ง สถานทเีก็บสินคา้และการคมนาคม เพิมขึน
รอ้ยละ 10 (ภาคใต)้

      1,430.4566

กลุม่โครงการ : โครงการบริหารจดัการนํา       1,010.5960

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา       1,010.5960

กลุม่กิจกรรม : การบรรเทาอุทกภยัภาคใต ้         970.5960

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         970.5960

หน่วยงาน : กรมชลประทาน         970.5960

โครงการ : โครงการบริหารจดัการนาํ         970.5960

กิจกรรม : แผนงานบรรเทาอุทกภยัภาคใต ้         970.5960

ตวัชวีดักิจกรรม : ครวัเรือนไดร้บัประโยชน์  ครวัเรือน 4,060

กลุม่กิจกรรม : ระบบกระจายนาํเสริมสรา้งความเขม้แขง็และยงัยนืใหก้บัเศรษฐกิจ           40.0000

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           40.0000

หน่วยงาน : กรมชลประทาน           40.0000

โครงการ : โครงการบริหารจดัการนาํ           40.0000

กิจกรรม : ระบบกระจายนาํเสริมสรา้งความเขม้แขง็และยงัยนืใหก้บั
เศรษฐกิจ

          40.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : เพมิพนืทชีลประทาน  ไร่ 756
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 หน่วยนับ ปริมาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ

 - ห่วงโซ่คุณค่า - กลุม่กิจกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาเมืองสมนุไพร           22.0000

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา           22.0000

กลุม่กิจกรรม : การปลูกและอนุรกัษส์มนุไพร           22.0000

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           22.0000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           22.0000

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงสมนุไพร           22.0000

กิจกรรม : สุราษฎรธ์านีเมอืงสมนุไพร           22.0000

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนกลุม่เกษตรกรผูป้ลูกและแปรรูปสมนุไพรที
ไดร้บัการส่งเสริม

 กลุม่ 20

ตวัชวีดักิจกรรม : ระบบการผลติและแปรรูปสมนุไพรทไีดม้าตรฐาน  แห่ง 2

กลุม่โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั         128.3006

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา         128.3006

กลุม่กิจกรรม : การแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ         128.3006

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม            3.3050

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั            3.3050

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

           3.3050

กิจกรรม : แกไ้ขการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ (ภาคใต)้            3.3050

ตวัชวีดักิจกรรม : พนืทชีายฝงั ทไีดร้บัผลกระทบจากการกดัเซาะ
ชายฝงั ไดร้บัการบริหารจดัการ

 พนืที 1

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         124.9956

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมอืง         124.9956

โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั         124.9956

กิจกรรม : ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัการกดัเซาะชายฝงัในพนืทจีงัหวดั
ภาคใต ้

        124.9956

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนเขอืนป้องกนัตลงิริมทะเลทไีดร้บัการก่อสรา้ง
และพฒันา

 แห่ง 6

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยาน         269.5600

ห่วงโซ่คุณค่า : ตน้นํา         269.5600

กลุม่กิจกรรม : การพฒันาท่าอากาศยาน         269.5600

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         269.5600

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน         269.5600

โครงการ : โครงการพฒันาท่าอากาศยาน         269.5600

กิจกรรม : พฒันาท่าอากาศยาน         269.5600

ตวัชวีดักิจกรรม : จาํนวนท่าอากาศยานทไีดร้บัการพฒันา  แห่ง 2
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บาท

บาท

-               150.0000      -             -           -              

                -         150.0000              -               -                 -   

                -         150.0000              -               -                 -   

                -         150.0000              -               -                 -   

5. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 เพิมศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ
กลุม่โครงการท ี1 โครงการระบบโครงข่ายคมนาคม 150,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
เป็นการขยายและปรบัปรุงโครงสรา้งพนืฐานดา้นคมนาคมใหม้คีวามสะดวกปลอดภยั

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 150,000,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 150.0000           

1. กระทรวงคมนาคม           150.0000

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมทางหลวง           150.0000

- การพฒันาโครงข่ายคมนาคม           150.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

150,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 150,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 150,000,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 150,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 150,000,000           บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรธีรรมราช - ปากพนงั
ตอน 1 จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 50,000,000            บาท
(2) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรธีรรมราช - ปากพนงั
ตอน 2 จ.นครศรธีรรมราช 1 แหง่ 50,000,000            บาท
(3) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน เชียรใหญ่ - ปากพนงั
จ.นครศรธีรรมราช  1 แหง่ 50,000,000            บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน
ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ 2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 เพิมศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ
ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : มูลคา่การคา้และการลงทนุเพิมขึน รอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการระบบโครงข่ายคมนาคม
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ดา้นการผลิต
กลุ่มกิจกรรม : การพฒันาโครงข่ายคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
กิจกรรม : การพฒันาโครงข่ายคมนาคม
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บาท

บาท

-               13.7176       15.0000        15.0000      15.0000        

                -          13.7176        15.0000       15.0000         15.0000

                -          13.7176        15.0000       15.0000         15.0000

                -          13.7176        15.0000       15.0000         15.0000

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี2 โครงการพฒันานวตักรรมการผลิต การแปรรูป และพฒันาระบบตลาด 58,717,600

หน่วย : ลา้นบาท

เพอืเพมิศกัยภาพทงัการผลติ แปรรูป และตลาด เป็นการเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนั
ในผลติภณัฑช์ุมชน

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง           
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2564

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 58,717,600

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 58.7176            

1. กระทรวงศึกษาธิการ             58.7176

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต             58.7176

- ยกระดบัการดาํเนินงานตรวจสอบและ
ทดสอบผลติภณัฑช์ุมชน สนิคา้ OTOP

            58.7176
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

13,717,600            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 13,717,600            บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 13,717,600            บาท
(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 5,217,800              บาท

  รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) เครืองเตรยีมสารตวัอย่างชนิด เฮดสเปส (Headspace Sampler)

     ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 เครือง 1,380,000              บาท
(3) เครืองวเิคราะหไ์ขมนั ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภูเก็ต
     จงัหวดัภูเก็ต 1 เครือง 1,300,000              บาท
(4) เครืองวดัสใีนอาหาร ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

    1 เครือง 1,500,000              บาท
(5) ตูแ้ช่ตวัอย่าง -80 องศา ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภูเก็ต
    จงัหวดัภูเก็ต 1 เครือง 1,219,800              บาท
(6) เครืองวดัสใีนผลติภณัฑ ์ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภูเก็ต
     จงัหวดัภูเก็ต 1 เครือง 1,300,000              บาท
(7) เครืองทาํแหง้ดว้ยความเย็นขนาด 12 ลติร ตาํบลรษัฎา 
     อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 เครือง 1,800,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันานวตักรรมการผลิต การแปรรูป และพฒันาระบบตลาด
หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การพฒันาและสรา้งมูลคา่ผลิตภณัฑ ์
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต
กิจกรรม : ยกระดบัการดําเนินงานตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑช์ุมชน สินคา้ OTOP
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บาท

บาท

-               152.3036      -             -           -              

                -         118.7362              -               -                 -   

                -          48.7362              -               -                 -   

                -          48.7362              -               -                 -   

                -          70.0000              -               -                 -   

                -          70.0000              -               -                 -   

                -          33.5674              -               -                 -   

                -          33.5674              -               -                 -   

                -          33.5674              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี3 โครงการพฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาติ Mice City 152,303,600

หน่วย : ลา้นบาท

เพอืสรา้งและพฒันาอุตสาหกรรม MICE ใหม้คีวามเจริญเตบิโตอย่างต่อเนือง มุง่พฒันาและเพมิศกัยภาพ
ของประเทศใน การเป็นศูนยก์ลางการจดัประชุมนานาชาต ิการท่องเทยีวเพอืเป็นรางวลั การจดันิทรรศการ
นานาชาต ิสามารถเป็นจดุขายทมีคีวามหลากหลายของเมอืงท่องเทยีวทงัภาคใตฝ้งัอ่าวไทยและอนัดามนั 

และถอืวา่ความแตกต่างกนัในดา้นการท่องเทยีว อตัลกัษณ์ ประเพณี วฒันธรรม สามารถเป็นสงิทดีงึดูดใจ
ใหอ้งคก์ร หน่วยงานต่างๆ ทงัของไทยและต่างชาตมิาสมัผสั ประชุม สมัมนา จดังานแสดงสนิคา้และ
นิทรรศการต่างๆ รวมทงัเป็นการส่งเสริมและประชาสมัพนัธธุ์รกิจการประชุมการท่องเทยีวเพอืเป็นรางวลั 
และการจดันิทรรศการในประเทศไทยจะก่อใหเ้กิดการสรา้งรายไดแ้ก่ทอ้งถนิ การถ่ายทอดความรู ้
เทคโนโลย ีและอุตสาหกรรมอนืๆ อกีต่อเนืองดว้ย

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 152,303,600

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 152.3036           

1. กระทรวงศึกษาธิการ           118.7362

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต             48.7362

- เมอืงนวตักรรมอาหารเพอือุตสาหกรรม
การท่องเทยีว (Food Tourism Innopolis)

            48.7362

1.2 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์             70.0000

- พฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาต ิMICE             70.0000

 - การพฒันาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการ
ท่องเทยีวดา้นอาหารเชิงสรา้งสรรค ์(Phuket

 City of Gastronomy)

            33.5674

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             33.5674

2.1 จงัหวดัภูเก็ต             33.5674
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

48,736,200            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 48,736,200            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 48,736,200            บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 20,250,200             บาท

(1) จดัหาครุภณัฑโ์ครงการเมอืงนวตักรรมอาหารเพอือุตสาหกรรม
การทอ่งเทยีว (Food Tourism Innopolis) ตาํบลหว้ยยอด 

อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 1 รายการ 14,250,200             บาท
(2) รถครวัเคลอืนทผีลติอาหาร ตาํบลหว้ยยอด อาํเภอหว้ยยอด 

จงัหวดัตรงั 1 คนั 6,000,000              บาท
2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการเมอืงนวตักรรมอาหารเพอือุตสาหกรรม
   การทอ่งเทยีว (Food Tourism Innopolis) 28,486,000             บาท

70,000,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 70,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 70,000,000            บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 5,135,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 135,000                บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งฝึกอบรม ขนาด 50 ทนีงั ตาํบลมะขามเตยี 
    อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 หอ้ง 5,000,000              บาท

2) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 10,189,800            บาท
(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 10,189,800            บาท
3) เงนิอุดหนุนโครงการ MICE City 54,675,200            บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาต ิMICE City

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ดา้นการผลิต
กลุ่มกิจกรรม : การพฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาต ิMICE

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต
กิจกรรม : เมืองนวตักรรมอาหารเพืออตุสาหกรรมการทอ่งเทยีว (Food Tourism Innopolis)

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
กิจกรรม : พฒันาศูนยป์ระชุมนานาชาต ิMICE
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33,567,400            บาท
1. งบดําเนินงาน 27,675,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,675,000            บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 3,765,000              บาท
(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 1,680,000              บาท
(3) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 204,000                บาท
(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 14,592,400             บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,415,200              บาท
(6) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 951,800                บาท
(7) วสัดุสาํนกังาน 2,227,500              บาท
(8) วสัดุเชือเพลงิและหล่อลนื 309,000                บาท
(9) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 415,100                บาท
(10) วสัดุอาหาร 430,000                บาท
(11) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 460,000                บาท
(12) วสัดุการเกษตร 225,000                บาท

2. งบลงทนุ 5,892,400              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 5,892,400              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 5,892,400              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 640,000                บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 640,000                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 5,246,500              บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 1,746,500              บาท
รวม 40 รายการ (รวม 59 หน่วย)

(2) เครืองวดัรสชาต ิ1 เครือง 2,000,000              บาท
(3) เครืองวดัค่าส ี1 เครือง 1,500,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์รงงาน 5,900                   บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 5,900                   บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัภเูก็ต
กิจกรรม : การพฒันาภเูก็ตสู่การเป็นนครแหง่การทอ่งเทยีวดา้นอาหารเชิงสรา้งสรรค ์
(Phuket City of Gastronomy)
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บาท

บาท

-               65.2814       -             -           -              

                -          20.0000              -               -                 -   

                -          20.0000              -               -                 -   

                -          20.0000              -               -                 -   

                -           5.2814              -               -                 -   

                -           5.2814              -               -                 -   

                -           5.2814              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร
กลุม่โครงการท ี1 โครงการพฒันาและส่งเสริมการผลิต ผลิตภณัฑย์างพาราภาคใต ้ 65,281,400

(1) วตัถปุระสงค ์
1. เพอืศึกษาผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราขนัปลายตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) 

2. เพอืจดัทาํกลยุทธเ์พอืส่งเสริมการ การผลติ การตลาด การพฒันาผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้ง
กบัแนวโนม้ความตอ้งการของตลาดโลก
3. เพอืจดัทาํ ยุทธศาสตร ์แผนการชกัจูงการลงทนุทงัในและต่างประเทศและดาํเนินการชกัจูง
การลงทนุ
4. เพอืพฒันาตน้แบบห่วงโซ่คุณค่า ผลติภณัฑย์างลอ้ยานยนต ์ผลติภณัฑย์างทใีชใ้นงานวศิวกรรมหรืองาน
อุตสาหกรรม ผลติภณัฑย์างจากนาํยางขน้ ผลติภณัฑย์างอนืๆ ทมีมีูลค่าสูง
5. เพอืจดัทาํขอ้มูลการพฒันาผลติภณัฑเ์พอืรวบรวมนวตักรรมและเป็นแหล่งขอ้มูลใหป้ระชาชน

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 65,281,400

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 65.2814            

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             20.0000

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมชลประทาน             20.0000

- ระบบส่งนาํและการกระจายนาํ             20.0000

2. กระทรวงอตุสาหกรรม              5.2814

2.1 สาํนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม              5.2814

- ยกระดบัพฒันาผลติภณัฑย์างพารา              5.2814

3. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             40.0000

3.1 จงัหวดักระบี             40.0000

 - กิจกรรมเพมิมูลค่าการแปรรูปยางพารา
ในสถาบนัเกษตรกรดว้ยนวตักรรม 

(ยางแท่ง STR 20)

            40.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

20,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 20,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 20,000,000             บาท
(1) สถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนาํบา้นเหนือคลอง  
ตาํบลชา้งซา้ย อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 20,000,000             บาท

5,281,400              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 5,281,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราใหม้คุีณภาพ
ไดม้าตรฐานและเป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม 5,281,400              บาท

40,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 405,000                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 405,000                บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 105,000                บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและค่าพาหนะ 300,000                บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน
ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ 2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร
ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : มูลคา่สินคา้เกษตรเพมิขึนรอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลิต ผลิตภณัฑย์างพาราภาคใต ้
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กลุ่มกิจกรรม : ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
กิจกรรม : ระบบส่งนําและการกระจายนํา

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กระทรวงอตุสาหกรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
กิจกรรม : ยกระดบัพฒันาผลิตภณัฑย์างพารา

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดักระบี
กิจกรรม : เพิมมูลคา่การแปรรูปยางพาราในสถาบนัเกษตรกรดว้ยนวตักรรม (ยางแทง่ STR 20)
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2. งบลงทนุ 39,595,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 39,595,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 39,595,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 982,000                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 982,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์รงงาน 38,613,000             บาท
(1) ครุภณัฑโ์รงงานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 13,851,000             บาท
รวม 14 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) เครืองบดตดัยางกอ้น (Slab Cutter) SC-500 1 เครือง 2,617,000              บาท
(3) เครืองบดตดัยางกอ้น (Slab Cutter) SC-400 1 เครือง 1,152,000              บาท
(4) เครืองตดัยางสกรูเดยีว (Single Screw Extruder) 1 เครือง 1,217,000              บาท
(5) เครืองบดยางเปียก (Wet Prebreaker) 1 เครือง 2,813,000              บาท
(6) เตาอบยาง (Dryer) (นาํมนัเตา) 1 เครือง 13,081,000             บาท
(7) เครืองอดัยางแทง่ (Hydraulic Baling Press) 1 เครือง 1,505,000              บาท
(8) เครืองกาํจดักลนิ 1 ชุด 1,177,000              บาท
(9) รถยก (Forkift) 1 คนั 1,200,000              บาท
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บาท

บาท

-               50.5720       10.0000        15.0000      20.0000        

                -          31.0000              -               -                 -   

                -          31.0000              -               -                 -   

                -          14.0000              -               -                 -   

                -          17.0000              -               -                 -   

                -           4.5720              -               -                 -   

                -           4.5720              -               -                 -   

                -           4.5720              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2564

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร
กลุม่โครงการท ี2 โครงการเพิมผลผลิตและมูลค่าปาลม์นํามนัในพืนทเีกษตรภาคใต ้ 95,572,000

(1) วตัถปุระสงค ์
1. เพอืสรา้งความตระหนกั และกระตุน้เตอืนใหเ้กษตรกร ลานเท และโรงงาน พฒันาการผลติ
และซอืขายปาลม์นาํมนัคุณภาพมกีารปฏบิตัติามประกาศ ระเบยีบ กฎหมายทเีกยีวขอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐานทกีาํหนด
2. เพอืพฒันาและยกระดบัการผลติปาลม์นาํมนัในพนืทเีป้าหมายใหเ้ป็นระบบทไีดม้าตรฐาน
3. เพอืเพมิรายไดใ้หเ้กษตรกรจากการจาํหน่ายผลผลติทมีคุีณภาพสูงขนึและเป็นธรรม

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 95,572,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 95.5720            

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             31.0000

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมชลประทาน             31.0000

- การบริหารจดัการนาํและกระจายนาํ             14.0000

- พฒันาแหล่งนาํเพอืการเกษตร             17.0000

2. กระทรวงพาณิชย์              4.5720

2.1 สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์              4.5720

-  การจดัจาํหน่ายและการตลาด (ภาคใต)้              4.5720

3. กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี             10.0000

3.1 สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

            10.0000

-  การพฒันาสรา้งอุปกรณ์และระบบการวดั
เปอรเ์ซนตน์าํมนัในปาลม์นาํมนั

            10.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

                -           5.0000        10.0000       15.0000         20.0000

                -           5.0000        10.0000       15.0000         20.0000

                -           5.0000        10.0000       15.0000         20.0000- สรา้งมูลค่าเพมิ วจิยัและนวตักรรม(ปาลม์)             50.0000

4. กระทรวงศึกษาธิการ             50.0000

4.1 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้             50.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

14,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 14,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 14,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 14,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 14,000,000             บาท
(1) ระบบส่งนาํแกม้ลงิหนองหารบอ ตาํบลทุง่มะพรา้ว 
อาํเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา 14,000,000             บาท

17,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 17,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 17,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 17,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงแหล่งนาํ 17,000,000             บาท
(1) ปรบัปรุงระบบทอ่ส่งนาํอ่างเก็บนาํบา้นป่าแก ระยะท ี3  

อนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 17,000,000             บาท

10,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 100,000                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,000                บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามการดาํเนินงาน 100,000                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 9,900,000              บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 9,900,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนเพอืการพฒันาสรา้งอุปกรณ์และระบบการวดัเปอรเ์ซนตน์าํมนั
   ในทะลายปาลม์นาํมนั จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 9,900,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิมผลผลิตและมูลคา่ปาลม์นํามนัในพืนทเีกษตรภาคใต ้
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กลุ่มกิจกรรม : ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
กิจกรรม : การบรหิารจดัการนําและกระจายนํา

กิจกรรม : พฒันาแหล่งนําเพือการเกษตร

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สาํนกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
กิจกรรม :  การพฒันาสรา้งอปุกรณ์และระบบการวดัเปอรเ์ซนตนํ์ามนัในปาลม์นํามนั
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5,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 5,000,000              บาท
1) เงนิอุดหนุนโครงการเพมิผลผลติและมลูค่าปาลม์นาํมนัในพนืทเีกษตรภาคใต ้ 5,000,000              บาท

4,572,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 4,572,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัการบรหิารจดัการปาลม์นาํมนั 4,572,000              บาท

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
กิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิม วิจยัและนวตักรรม (ปาลม์)

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด
กลุ่มกิจกรรม : การจดัจาํหน่ายและการตลาด
กระทรวงพาณิชย์
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
กิจกรรม :  การจดัจาํหน่ายและการตลาด (ภาคใต)้
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บาท

บาท

215.1652         75.9360       -             -           -              

                -          25.9360              -               -                 -   

                -          25.9360              -               -                 -   

                -          25.9360              -               -                 -   

        215.1652        50.0000              -               -                 -   

        215.1652        50.0000              -               -                 -   

        215.1652        50.0000              -               -                 -   

ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร
กลุม่โครงการท ี3 โครงการพฒันาอตุสาหกรรมผลิตโคเนือศรีวิชยัภาคใตฝ้งัอา่วไทย แพะ 
และอตุสาหกรรม ฮาลาล

291,101,200

(1) วตัถปุระสงค ์
1. เพอืพฒันาการจดัการโคเนือ/แพะเชิงระบบ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพอืสรา้งความสมดุล
ดา้นการผลติ การตลาด และความปลอดภยัของผูบ้ริโภค
2. เพอืผลติเนือโค/เนือแพะ คุณภาพเกรดพรีเมยีม สาํหรบัคนรกัสุขภาพ 

รองรบัอุตสาหกรรมฮาลาล และการแข่งขนั
(2) สถานทดีําเนินการ

จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 291,101,200

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 291.1012           

1. กระทรวงศึกษาธิการ             25.9360

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั

            25.9360

 - พฒันาอุตสาหกรรมผลติโคเนือศรีวชิยั
ภาคใตฝ้งัอ่าวไทย แพะ 
และอุตสาหกรรม ฮาลาล

            25.9360

- พฒันาอุตสาหกรรมโคเนือศรีวชิยั : 
Sriwichai Beef

          265.1652

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           265.1652

2.1 จงัหวดัพทัลงุ           265.1652
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

25,936,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 25,936,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 25,936,000            บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 10,940,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย) 356,400                บาท

(2) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) 2,000,000              บาท

(3) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
รวม 26 รายการ (รวม 45 หน่วย) 4,550,300              บาท

(4) เครืองเพมิปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ ตาํบลชุมโค 

อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ชุด 1,712,000              บาท
(5) เครืองอ่านปฏกิิรยิาบนไมโครไทเทอรเ์พลท ตาํบลชุมโค 

อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ชุด 1,300,000              บาท
(6) ชุดวเิคราะหเ์นือสมัผสั ตาํบลชุมโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ชุด 1,021,300              บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาสายพนัธุแ์พะเนือ และแพะนม 

   เพอืเพมิประสทิธิภาพการผลติ 14,996,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมผลิตโคเนือศรวิีชยัภาคใตฝ้งัอา่วไทย แพะ 
และอตุสาหกรรมฮาลาล
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กลุ่มกิจกรรม : ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
กิจกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมผลิตโคเนือศรวิีชยัภาคใตฝ้งัอา่วไทย แพะ และอตุสาหกรรม ฮาลาล
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50,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 50,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 50,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 50,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 50,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งโรงฆ่าโคมาตรฐาน หอ้งบม่ซาก หอ้งตดัแต่ง 
ระบบบาํบดันาํเสยี พรอ้มระบบสาธารณูปโภค ตาํบลทา่มหิราํ 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง 2 หลงั 50,000,000             บาท

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัพทัลงุ
กิจกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมโคเนือศรวิีชยั : Sriwichai Beef
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บาท

บาท

-               10.7242       18.4767        19.7702      20.7588        

                -           5.7242        18.4767       19.7702         20.7588

                -           5.3600        18.4767       19.7702         20.7588

                -           5.3600        18.4767       19.7702         20.7588

                -           0.3642              -               -                 -   

                -           0.3642              -               -                 -   

ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2564

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร
กลุม่โครงการท ี4 โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการเพาะเลยีงกุง้ และสตัวนํ์าชายฝงัทเีป็นมิตร
กบัสงิแวดลอ้ม และพชืทางเลือก

69,729,900

(1) วตัถปุระสงค ์
1. เพอืสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมกีารรวมกลุม่และบริหารจดัการการพฒันาการเลยีงกุง้
และสตัวน์าํชายฝงั ในการเพมิประสทิธิภาพการผลติ
2. เพอืส่งเสริมใหเ้กษตรกรสามารถลดตน้ทนุการผลติกุง้และสตัวน์าํชายฝงั 
ใหม้ผีลผลติต่อหน่วยเพมิขนึ 

3. เพอืส่งเสริมใหเ้กษตรกรมกีระบวนการผลติและผลผลติทมีคุีณภาพไดม้าตรฐาน 

ภายใตก้ารบูรณาการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
4. เพอืส่งเสริมใหเ้กษตรกรรูจ้กัการเพาะปลูกพชืทางเลอืกทเีหมาะสม สามารถสรา้งรายไดเ้สริม 

หรืออาชีพใหม่

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 69,729,900

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 69.7299            

1. กระทรวงศึกษาธิการ             64.7299

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             64.3657

- พฒันาอุตสาหกรรมเพาะเลยีงกุง้และสตัว ์
นาํชายฝงัทเีป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม

            64.3657

1.2 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั

             0.3642

 - พฒันาอุตสาหกรรมเพาะเลยีงกุง้
 และสตัวน์าํชายฝงัทเีป็นมติร
กบัสงิแวดลอ้ม

             0.3642
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หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

                -           5.0000              -               -                 -   

                -           5.0000              -               -                 -   

                -           5.0000              -               -                 -   - กิจกรรมเพมิประสทิธิภาพการผลติอาหาร
ประมงปลอดภยั

             5.0000

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั              5.0000

2.1 จงัหวดัระนอง              5.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,360,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 5,360,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิการปลูกตน้จากในพนืทป่ีาชายเลน นากุง้รา้ง 
   และพนืทป่ีาบก เพอืผลติเป็นนาํตาล เป็นการคา้ 5,360,000              บาท

5,000,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 5,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,000,000              บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 60,000                 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 952,600                บาท
(3) วสัดุเชือเพลงิและหล่อลนื 20,000                 บาท
(4) วสัดุการเกษตร 3,967,400              บาท

364,200                บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 364,200                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 364,200                บาท
1) เงนิอุดหนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติสตัวท์ะเล
   เพอืการคา้เชิงพาณิชย์ 364,200                บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการเพาะเลียงกุง้ และสตัวนํ์าชายฝงัทเีป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

และพืชทางเลือก 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กลุ่มกิจกรรม : ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิจกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมเพาะเลียงกุง้และสตัวนํ์าชายฝงัทเีป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัระนอง
กิจกรรม : เพิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารประมงปลอดภยั

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด
กลุ่มกิจกรรม : การจดัจาํหน่ายและการตลาด
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงาน : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
กิจกรรม : พฒันาอตุสาหกรรมเพาะเลียงกุง้ และสตัวนํ์าชายฝงัทเีป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม
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บาท

บาท

-               525.5846      50.0000        50.0000      50.0000        

                -         444.2500              -               -                 -   

                -         419.0000              -               -                 -   

                -         419.0000              -               -                 -   

                -          25.2500              -               -                 -   

                -          25.2500              -               -                 -   

                -          69.0110        50.0000       50.0000         50.0000

                -          44.0110              -               -                 -   

                -          44.0110              -               -                 -   

                -          25.0000        50.0000       50.0000         50.0000

                -          25.0000        50.0000       50.0000         50.0000

ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2564

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร
กลุม่โครงการท ี5 โครงการพฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์ 675,584,600

(1) วตัถปุระสงค ์
1. เพอือนุรกัษแ์ละขยายพนืทปีลูกพชืผลพนัธุพ์นืเมอืง 
2. เพอืตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง
3. เพอืเป็นเอกลกัษณ์และเป็นทกีล่าวขาน น่าจดจาํ

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 675,584,600

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 675.5846           

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           444.2500

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมชลประทาน           419.0000

- การพฒันาและการบริหารจดัการนาํ เพอื
การเกษตร

          419.0000

1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร             25.2500

- แปรรูปไมผ้ลเพอืเพมิมูลค่า             25.2500

2. กระทรวงศึกษาธิการ           219.0110

2.1 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั

            44.0110

- พฒันาและส่งเสริมพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์             44.0110

2.2 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้           175.0000

- สรา้งมูลค่าเพมิงานวจิยัและนวตักรรม 

(พชืผล)
          175.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

                -          12.3236              -               -                 -   

                -           0.7850              -               -                 -   

                -           0.7850              -               -                 -   

                -          11.5386              -               -                 -   

                -          11.5386              -               -                 -   

3. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             12.3236

3.1 จงัหวดัระนอง              0.7850

- กิจกรรมส่งเสริมและเพมิประสทิธิภาพ
การผลติพชืผกัปลอดภยัสู่การเชอืมโยงดา้น
การตลาด

             0.7850

3.2 จงัหวดักระบี             11.5386

- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพการผลติสนิคา้
เกษตรและสนิคา้แปรรูปเพอืสรา้งรายได ้
เกษตรกรจงัหวดักระบี

            11.5386
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

419,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 419,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 419,000,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 419,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 419,000,000           บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 6,000,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) สถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนาํจดัหาแหล่งนาํสนบัสนุน
แปลง สปก.(แปลงรวมชยับรุี) ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 140,000,000           บาท
(3) ปรบัปรุงอาคารอดันาํบา้นดอน พรอ้มระบบส่งนาํ ตาํบลดอนทราย 
อาํเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง 25,000,000             บาท
(4) สถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนาํบา้นควนสนิชยั 
ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 70,000,000             บาท
(5) ฝายยอดเหลอืง พรอ้มระบบส่งนาํ ตาํบลนาเหรง อาํเภอนบพติาํ 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 32,000,000             บาท
(6) ประตูระบายนาํ คลองไมเ้สยีบพรอ้มสถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้า 
ตาํบลทา่เรอื อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 45,000,000             บาท
(7) ฝายคลองผดพรอ้มระบบส่งนาํ ตาํบลกรุงชิง อาํเภอนบพติาํ 
จงัหวดันครศรธีรรมราช 36,000,000             บาท
(8) ฝายคลองหนิปวน ตาํบลสนิปนุ อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 20,000,000             บาท
(9) ระบบระบายนาํคลองบางนอนพรอ้มอาคารประกอบ ตาํบลเขานิเวศน์
อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 25,000,000             บาท
(10) ฝายคลองกงหนงิ ตาํบลทา่อุแท อาํเภอกาญจนดษิฐ ์
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 20,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิพืชผลทเีป็นเอกลกัษณ์
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กลุ่มกิจกรรม : ปจัจยัการผลิตพืนฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
กิจกรรม : การพฒันาและการบรหิารจดัการนํา เพือการเกษตร
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25,250,000 บาท
1. งบดําเนินงาน 3,250,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,250,000              บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,050,000              บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,200,000              บาท

2. งบลงทนุ 22,000,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 22,000,000            บาท

2.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 22,000,000            บาท
2.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 22,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งโรงงานแปรรูปผลผลติขนาดเลก็และขนาดกลาง 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัชุมพร อาํเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 11,000,000             บาท
(2) ก่อสรา้งโรงงานแปรรูปผลผลติขนาดเลก็และขนาดกลาง 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดันครศรธีรรมราช อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช
จงัหวดันครศรธีรรมราช  1 แหง่ 11,000,000             บาท

44,011,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 44,011,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 44,011,000            บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 27,930,600             บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) 254,500                บาท

(2) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 66,400                 บาท

(3) ชุดระบบสารสนเทศเพอืพฒันาสหวทิยาการ ตาํบลชุมโค 

    อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ระบบ 2,500,000              บาท
(4) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 648,400                บาท
(5) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 65 รายการ (รวม 76 หน่วย) 18,211,300             บาท
(6) เครืองมอืวเิคราะหห์าปรมิาณธาตแุละโลหะดว้ยเทคนิค ICP  

    ตาํบลชุมโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ชุด 4,360,000              บาท

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสรมิการเกษตร
กิจกรรม : แปรรูปไมผ้ลเพือเพิมมูลคา่

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
กิจกรรม : พฒันาและส่งเสรมิพืชผลทเีป็นเอกลกัษณ์
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(7) ตูท้ดสอบความงอกและความแขง็แรงของเมลด็ ตาํบลชุมโค 

    อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชุมพร 1 ตู ้ 1,890,000              บาท
2) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาประสทิธิภาพการผลติ
   และผลติภณัฑด์า้นการเกษตร 16,080,400             บาท

25,000,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 25,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 25,000,000            บาท
1) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาและส่งเสรมิพชืผลทเีป็นเอกลกัษณ์ 25,000,000             บาท

11,538,600            บาท
1. งบดําเนินงาน 2,978,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,978,600              บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 14,400                 บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 759,200                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 600,000                บาท
(4) วสัดุการเกษตร 1,285,000              บาท
(5) วสัดุงานบา้นงานครวั 320,000                บาท

2. งบลงทนุ 8,560,000              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 8,560,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 6,873,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 6,873,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 2,473,000              บาท
รวม 14 รายการ (รวม 42 หน่วย)

(2) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลอืน 4 ลอ้ ขนาด 95 แรงมา้ 2 เพลา 
พรอ้มชุดอุปกรณ์ 4 ชุด 1 คนั 4,400,000              บาท

2.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 1,687,000              บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 1,687,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 1,687,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

หน่วยงาน : มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
กิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิมงานวิจยัและนวตักรรม (พืชผล)

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดักระบี
กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรและสินคา้แปรรูปเพือสรา้งรายไดเ้กษตรกรจงัหวดักระบี
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785,000                บาท
1. งบดําเนินงาน 785,000                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 785,000                บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 11,500                 บาท
(2) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 30,600                 บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 474,200                บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 22,700                 บาท
(5) วสัดุเชือเพลงิและหล่อลนื 12,000                 บาท
(6) วสัดุการเกษตร 231,800                บาท
(7) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,200                   บาท

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด
กลุ่มกิจกรรม : การจดัจาํหน่ายและการตลาด
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัระนอง
กิจกรรม : ส่งเสรมิและเพิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผกัปลอดภยัสู่การเชือมโยงดา้นการตลาด
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บาท

บาท

169.0226         832.4512      65.8800        -           -              

                -          24.0000              -               -                 -   

                -          24.0000              -               -                 -   

                -          24.0000              -               -                 -   

                -         414.0200        65.8800             -                 -   

                -         414.0200        65.8800             -                 -   

                -         414.0200        65.8800             -                 -   

        169.0226        99.1051              -               -                 -   

                -           4.4000              -               -                 -   

                -           4.4000              -               -                 -   

        169.0226        94.7051              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.3 เพิมศกัยภาพภาคการท่องเทยีวและบริการ
กลุม่โครงการท ี1 โครงการพฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร 1,067,353,800

(1) วตัถปุระสงค ์
เพอืพฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเทยีว ในพนืทภีาคใต ้2 สมทุร โดยมุง่เนน้การบูรณาการการทาํงาน
ร่วมกนัของหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง โดยพฒันาสงิอาํนวยความสะดวกและโครงสรา้งพนืฐาน รวมทงัพฒันา
ระบบขอ้มูล พฒันาบคุลากร และผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทยีวในพนืทภีาคใต ้2 สมทุร เพอืขยาย
โอกาสทางการตลาดและการลงทนุในพนืภาคใต ้2 สมทุรอนันาํไปสู่การเตบิโตดา้นการท่องเทยีวในพนืที
ภาคใต ้2 สมทุร อย่างสมดุลและยงัยนื

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 1,067,353,800

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2562

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงการท่องเทยีวและ
กีฬา

            24.0000

- สรา้งมูลค่าเพมิดา้นอาหารสู่ระดบั
นานาชาต ิ(ภาคใต)้

            24.0000

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 1,067.3538        

1. กระทรวงการท่องเทยีวและกีฬา             24.0000

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

- ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเพอืพฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2 สมทุร

          479.9000

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม           268.1277

3.1 กรมป่าไม ้              4.4000

2. กระทรวงคมนาคม           479.9000

2.1 กรมทางหลวงชนบท           479.9000

- พฒันาแหล่งท่องเทยีวและปจัจยัพนืฐาน              4.4000

3.2 กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื           263.7277
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หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

        169.0226        94.7051              -               -                 -   

                -          44.9731              -               -                 -   

                -          44.9731              -               -                 -   

                -          44.9731              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

                -         240.3530              -               -                 -   

                -          30.0000              -               -                 -   

                -          30.0000              -               -                 -   

                -          58.6590              -               -                 -   

                -           8.6590              -               -                 -   

                -          50.0000              -               -                 -   

                -          15.0000              -               -                 -   

                -          15.0000              -               -                 -   

                -          84.7940              -               -                 -   

                -          49.5940              -               -                 -   

                -          15.0000              -               -                 -   

- การสรา้งมูลค่าเพมิและนวตักรรม           263.7277

4. กระทรวงมหาดไทย             44.9731

5. กระทรวงศึกษาธิการ             10.0000

5.1 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั

            10.0000

4.1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ             44.9731

- พฒันาแหล่งท่องเทยีวและปจัจยัพนืฐาน             44.9731

- ปรบัปรุงภูมทิศันท์สีาธารณประโยชนพ์รุ
กระจูด

            30.0000

6.2 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี             58.6590

- พฒันาและส่งเสริมการท่องเทยีวภาคใต ้2

 สมทุร
            10.0000

6. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           240.3530

6.1 จงัหวดัชุมพร             30.0000

6.3 จงัหวดันครศรีธรรมราช             15.0000

- พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทยีวเชอืมโยง
เครือข่าย AEC

            15.0000

- ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หล่งท่องเทยีว
นาํตกวภิาวด ี(บา้นใน)

             8.6590

- ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หล่งท่องเทยีว
กลางเมอืง (บงึขนุทะเล)

            50.0000

- พฒันาโครงสรา้งพนืฐานสู่การท่องเทยีว
ทางทะเล : ท่าเทยีบเรือบา้นป่ายาง หมูท่ ี10

 ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกวัทุง่ จงัหวดัพงังา

            15.0000

6.4 จงัหวดัพงังา             84.7940

- พฒันาเสน้ทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเทยีว “
 เสมด็นางชี ” (Unseen Andaman) ถนน
สายท่าอยู่ – ย่านสะบา้ 
อาํเภอตะกวัทุง่ จงัหวดัพงังา

            49.5940
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หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

                -          20.2000              -               -                 -   

                -          50.0000              -               -                 -   

                -          50.0000              -               -                 -   

                -           1.9000              -               -                 -   

                -           1.9000              -               -                 -   

- โครงการ Phangnga Smart Travel 

เพอืยกระดบัการอาํนวยความสะดวก
ในการเดนิทาง และการท่องเทยีวในกลุม่
จงัหวดัอนัดามนั ตามกรอบยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

            20.2000

6.5 จงัหวดัภูเก็ต             50.0000

- พฒันาศกัยภาพเครือข่ายการช่วยเหลอื
นกัท่องเทยีว/ผูป้ระสบภยั

             1.9000

- ปรบัปรุงหอ้งศูนยค์วบคุมการจราจรทาง
นาํและระบบควบคุมการจราจรทางนาํ
จงัหวดัภูเก็ต

            50.0000

6.6 จงัหวดักระบี              1.9000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

414,020,000 บาท
1. งบลงทนุ 414,020,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 414,020,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 414,020,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000             บาท
(1) ถนนสายแยก ทช.ภก.3030 - บา้นกระทู ้อาํเภอกระทู ้จงัหวดัภูเก็ต 1.200

 กิโลเมตร 40,000,000             บาท
1.1.1.2 ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพาน 354,020,000           บาท

(1) ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 แหง่) 15,900,000             บาท

(2) ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัตกิคอนกรตีเชือมโยงเสน้ทาง
ทอ่งเทยีวอนัดามนั - อ่าวไทย สาย กบ.1009 แยก ทล.4 - บา้นทบัไทร 
อาํเภอคลองทอ่ม จงัหวดักระบ ี6.000 กิโลเมตร 47,000,000             บาท
(3) ปรบัปรุงถนนลาดยางผวิจราจรแอสฟลัตกิคอนกรตีเชือมโยงเสน้ทาง
ทอ่งเทยีวอนัดามนั - อ่าวไทย สาย กบ.1025 แยก ทล.4 - บา้นเขาพนม 

อาํเภอเมอืง และอาํเภอเขาพนม จงัหวดักระบ ี6.000 กิโลเมตร 47,500,000             บาท
(4) ถนนสาย ตง.3034 แยกทางหลวงหมายเลข 419 - บ.นาปด อ.เมอืง 
อาํเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 3.370 กิโลเมตร 20,000,000             บาท
(5) ถนนสาย พท.1027 แยก ทล.4 - นาํตกไพรวลัย ์อ.เขาชยัสน, กงหรา 
จ.พทัลุง 1 แหง่ 12,750,000             บาท
(6) ถนนสาย พท.4025  แยก ทล.4121 - บา้นทา่เชียด อ.ตะโหมด      

จ.พทัลุง 1 แหง่ 16,000,000             บาท
(7) ถนนสาย พท.2041 แยก ทล.41 - บา้นทุง่ชุมพล อ.ป่าพะยอม       

จ.พทัลุง 1 แหง่ 16,000,000             บาท
(8) ถนนสาย พท.1014  แยก ทล.4 - บา้นควนอนินอโม อ.เขาชยัสน, 

ตะโหมด จ.พทัลุง 1 แหง่ 18,500,000             บาท
(9) ถนนสาย พท.1005 แยก ทล.4 - บา้นไสแตระ อ.ศรนีครนิทร,์
อ.กงหรา จ. พทัลุง 1 แหง่ 19,600,000             บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน
ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ 2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.3 เพิมศกัยภาพภาคการทอ่งเทยีวและบรกิาร
ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : รายไดจ้ากการทอ่งเทยีวและบรกิารเพิมขึน รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทยีวภาคใต ้2 สมทุร 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหล่งทอ่งเทยีว
กลุ่มกิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นการทอ่งเทยีวและบรกิาร
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
กิจกรรม : ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเพือพฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทยีวภาคใต ้2 สมทุร



232

(10) ถนนสาย พท.1023 แยก ทล.4 - บา้นหารเทา อ.ป่าบอน, 

ปากพะยูน จ.พทัลุง 1 แหง่ 19,900,000             บาท
(11) ถนนสาย พท.1029 แยก ทล.4 - บา้นเหมอืงตะกวั อ.ป่าบอน 

จ.พทัลุง 1 แหง่ 19,900,000             บาท
(12) ถนนสาย พท.4004  แยก ทล.4081 - บา้นฝาละม ีอ.บางแกว้, 
ปากพะยูน จ.พทัลุง 1 แหง่ 22,700,000             บาท
(13) ถนนสาย พท.1017 แยก ทล.4 - บา้นเขาชยัสน อ.เขาชยัสน 

จ.พทัลุง 1 แหง่ 24,300,000             บาท
(14) ถนนสาย พท.5022 แยก ทช.พท.4004 - บา้นบางแกว้ อ.ปากพะยูน,

บางแกว้ จ.พทัลุง 1 แหง่ 37,500,000             บาท
(15) ปรบัปรุงถนนเพอืการทอ่งเทยีวสู่หาดทบัแขกและเรอืนรบัรองทปีระทบั 

อ.เมอืง จ.กระบ ี7.900 กม. 16,470,000             บาท
งบประมาณทงัสนิ 82,350,000             บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 16,470,000             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 65,880,000             บาท

1.1.1.3 ค่าจา้งบรษิทัทปีรกึษา 10,000,000             บาท
(1) ค่าจา้งทปีรกึษาเพอืศึกษาความเหมาะสมและสาํรวจออกแบบ
ประมาณราคา ถนนสายเลยีงเมอืงชุมพร แยก ทล.41 - ทล.4 
(ต.ขนุกระทงิ - ต.บา้นนา) อ.เมอืง จ.ชุมพร 10,000,000             บาท

1.1.1.4 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 10,000,000             บาท
(1) งานอาํนวยความปลอดภยั ถนนสาย ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข
4031 - บา้นโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 13.200 กม. 10,000,000             บาท

4,400,000              บาท
1. งบลงทนุ 4,400,000              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 4,400,000              บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 4,400,000              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 4,400,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 4,400,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กรมป่าไม ้
กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทยีวและปจัจยัพืนฐาน
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44,973,100            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 44,973,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 44,973,100            บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 44,973,100            บาท

(1) ตดิตงัสญัญาณไฟกระพรบิ บรเิวณจดุเสยีงในเสน้ทางเพอืการ
ทอ่งเทยีวองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพทัลุง อาํเภอเมอืงพทัลุง 
จงัหวดัพทัลุง 44,973,100            บาท
งบประมาณทงัสนิ 49,970,100            บาท
เงนินอกงบประมาณ 4,997,000              บาท
เงนิงบประมาณ 44,973,100            บาท

8,659,000              บาท
1. งบลงทนุ 8,659,000              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 8,659,000              บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 8,659,000              บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 8,659,000              บาท
(1) ปรบัปรุงภูมทิศันแ์หล่งทอ่งเทยีวนาํตกวภิาวด ี (บา้นใน) หมูท่ ี1 

ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 8,659,000              บาท
50,000,000            บาท

1. งบลงทนุ 50,000,000            บาท
1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 50,000,000            บาท

1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 50,000,000            บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 50,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัตลงิรมิบงึขนุทะเล ความยาว 600.00 เมตร พรอ้ม
ปรบัปรุงภูมทิศัน ์ตาํบลมะขามเตยี อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 50,000,000             บาท

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ
กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทยีวและปจัจยัพืนฐาน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
กิจกรรม : ปรบัปรุงภมิูทศันแ์หล่งทอ่งเทยีวนําตกวิภาวดี (บา้นใน)

กิจกรรม : ปรบัปรุงภมิูทศันแ์หล่งทอ่งเทยีวกลางเมือง (บงึขุนทะเล)
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49,594,000            บาท
1. งบลงทนุ 49,594,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 49,594,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 49,594,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 49,594,000             บาท
(1) เสรมิผวิและซ่อมสรา้งผวิจราจรแอสฟลัทค์อนกรตี ถนนสายทา่อยู่-
ย่านสะบา้ อาํเภอตะกวัทุง่ แหล่งทอ่งเทยีวเสมด็นางชี 
ระยะทางไมน่อ้ยกวา่ 14.500 กิโลเมตร 1 สายทาง 49,594,000             บาท

15,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 15,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 15,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 15,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 15,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืบา้นป่ายาง หมูท่ ี10 ตาํบลกะไหล 
อาํเภอตะกวัทุง่ จงัหวดัพงังา พรอ้มผนงักนัดนิ 1 แหง่ 15,000,000             บาท

10,000,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 10,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 10,000,000            บาท
1) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาการทอ่งเทยีวชุมพร ประตูสู่แผน่ดนิใต ้ : 

   ยกระดบัอาหารรมิบาทวถิใีนจงัหวดัชุมพร 10,000,000             บาท

1,900,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 1,900,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,900,000              บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 284,000                บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 599,300                บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ค่าเช่าทพีกัและค่าพาหนะ 378,000                บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 403,800                บาท

จงัหวดัพงังา
กิจกรรม : พฒันาเสน้ทางคมนาคมสู่แหล่งทอ่งเทยีว “ เสม็ดนางชี ” (Unseen Andaman) 

ถนนสายทา่อยู่ – ย่านสะบา้ อาํเภอตะกวัทุง่ จงัหวดัพงังา

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานสู่การทอ่งเทยีวทางทะเล : ทา่เทยีบเรอืบา้นป่ายาง หมู่ท ี10

ตาํบลกะไหล อาํเภอตะกวัทุง่ จงัหวดัพงังา

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพืนฐานการสรา้งมูลคา่และนวตักรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
กิจกรรม : พฒันาและส่งเสรมิการทอ่งเทยีวภาคใต ้2 สมทุร

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดักระบี
กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพเครอืข่ายการช่วยเหลือนกัทอ่งเทยีว/ผูป้ระสบภยั
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(5) วสัดุเชือเพลงิและหล่อลนื 4,500                   บาท
(6) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000                 บาท
(7) วสัดุสนามและการฝึก 215,400                บาท

30,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 30,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 30,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 30,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 20,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งถนนลาดยางระบบไฟฟ้าภายใน - ภายนอก ระบบนาํประปา 
ศาลาชมววิ ลานอเนกประสงคปู์บลอ๊กคอนกรตี ทางเดนิปูบลอ๊กคอนกรตี 

ไฟส่องสวา่ง  หมูท่ ี1 และ หมูท่ ี6 ตาํบลหาดทรายร ี
อาํเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 20,000,000             บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 10,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งแนวกนัชนพนืทสีงวนรกัษาพนัธุส์ตัว ์ปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณ
สวนสาธารณะ ตดิตงัป้ายแนะนาํ ปรบัปรุงแหล่งนาํสาํหรบัรองรบักิจกรรมทาง
นาํโดยเฉพาะ จดัทาํแหล่งเรยีนรูศึ้กษาธรรมชาต ิ

อาํเภอเมอืงชุมพร จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 10,000,000             บาท

94,705,100            บาท
1. งบลงทนุ 94,705,100            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 94,705,100            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 47,940,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์นื ๆ 47,940,000             บาท
(1) ศูนยบ์รกิารนกัทอ่งเทยีวลอยนาํ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ (ภาคใต)้ 

อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสุรนิทร ์จงัหวดัพงังา 1 ชุด 7,990,000              บาท
(2) ศูนยบ์รกิารนกัทอ่งเทยีวลอยนาํ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ (ภาคใต)้ 

อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสมิลินั จงัหวดัพงังา 2 ชุด 15,980,000             บาท
(3) ศูนยบ์รกิารนกัทอ่งเทยีวลอยนาํ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ (ภาคใต)้ 

อุทยานแหง่ชาตอ่ิาวพงังา จงัหวดัพงังา 1 ชุด 7,990,000              บาท
(4) ศูนยบ์รกิารนกัทอ่งเทยีวลอยนาํ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ (ภาคใต)้ 

อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะลนัตา จงัหวดักระบ ี1 ชุด 7,990,000              บาท
(5) ศูนยบ์รกิารนกัทอ่งเทยีวลอยนาํ พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ (ภาคใต)้ 

อุทยานแหง่ชาตหิาดเจา้ไหม จงัหวดัตรงั 1 ชุด 7,990,000              บาท

กลุ่มกิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมและนวตักรรมแหล่งทอ่งเทยีว
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัชุมพร
กิจกรรม : ปรบัปรุงภมิูทศันท์สีาธารณประโยชนพ์รุกระจูด

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาบคุคลากรดา้นการทอ่งเทยีวเพือสรา้งมูลคา่เพิม
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช
กิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมและนวตักรรม



236

1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 46,765,100            บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ 41,143,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทพีกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ 9,766,000              บาท
ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหล่งทอ่งเทยีว (ภาคใต)้ อุทยานแหง่ชาตเิขาสก 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 12,962,500             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายการพฒันาแหล่งทอ่งเทยีว (ภาคใต)้ 

อุทยานแหง่ชาตลิาํนาํกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 1 แหง่ 18,415,000             บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 2,724,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 2,724,000              บาท
ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 2,897,600              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 2,897,600              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

15,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 15,000,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,000,000            บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 15,000,000             บาท

50,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 50,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 50,000,000            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 43,500,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 43,500,000             บาท
(1) ระบบควบคุมการจราจรทางนาํจงัหวดัภูเก็ต 1 ระบบ 43,500,000             บาท

1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 6,500,000              บาท
1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 6,500,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,500,000              บาท

กลุ่มกิจกรรม : เพิมประสิทธิภาพดา้นความปลอดภยัและสิงอาํนวยความสะดวกดา้นการทอ่งเทยีวและบรกิาร
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัภเูก็ต
กิจกรรม : ปรบัปรุงหอ้งศูนยค์วบคมุการจราจรทางนําและระบบควบคมุการจราจรทางนําจงัหวดัภเูก็ต

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดันครศรธีรรมราช
กิจกรรม : พฒันาบคุลากรดา้นการทอ่งเทยีวเชือมโยงเครอืข่าย AEC
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24,000,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 24,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิมหกรรมอาหารเพอืการทอ่งเทยีวสู่ระดบันานาชาติ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 24,000,000             บาท

20,200,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 7,711,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,711,900              บาท
(1) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 30,000                 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,650,000              บาท
(3) วสัดุสาํนกังาน 9,800                   บาท
(4) วสัดุเชือเพลงิและหล่อลนื 20,000                 บาท
(5) วสัดุอาหาร 2,100                   บาท

2. งบลงทนุ 12,488,100            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 12,488,100            บาท

2.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 12,488,100            บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 12,488,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 12,488,100             บาท
รวม 1 รายการ (รวม 231 หน่วย)

กลุ่มกิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิมดา้นอาหารสู่ระดบันานาชาติ
กระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา
สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทยีวและกีฬา
กิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิมดา้นอาหารสู่ระดบันานาชาต ิ(ภาคใต)้

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การตลาด
กลุ่มกิจกรรม : ประชาสมัพนัธด์า้นการทอ่งเทยีว
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัพงังา
กิจกรรม :  Phangnga Smart Travel เพือยกระดบัการอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง
และการทอ่งเทยีวในกลุ่มจงัหวดัอนัดามนั ตามกรอบยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0
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บาท

บาท

-               180.8991      -             -           -              

                -          36.0000              -               -                 -   

                -          36.0000              -               -                 -   

                -          36.0000              -               -                 -   

                -         144.8991              -               -                 -   

                -          31.5320              -               -                 -   

                -          31.5320              -               -                 -   

                -          17.0373              -               -                 -   

                -          17.0373              -               -                 -   

                -          27.3200              -               -                 -   

                -          27.3200              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี2 โครงการพฒันาแหล่งท่องเทยีวประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม เมืองเก่า 
และวิถีชุมชน

180,899,100

หน่วย : ลา้นบาท

1. พฒันาและปรบัปรุงแหล่งท่องเทยีวเชิงประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เมอืงเก่า และวถิชีุมชน 

ใหม้คีวามพรอ้มในการรองรบันกัท่องเทยีว
2. เตรียมความพรอ้มของบคุลากรภาคการท่องเทยีวใหม้คีวามรูด้า้นประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม
และวถิชีุมชน
3. เพอืประชาสมัพนัธส่์งเสรมิการท่องเทยีวเชิง ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เมอืงเก่า และวถิชีุมชน 

ใหแ้ก่นกัท่องเทยีวทงัไทยและชาวต่างประเทศ
4. เพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีวเชิงวฒันธรรม

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 180,899,100

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 180.8991           

1. กระทรวงมหาดไทย             36.0000

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ             36.0000

- พฒันาแหล่งท่องเทยีว             36.0000

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           144.8991

2.1 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี             31.5320

- การปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณหลงัเจดยี ์

พระบรมธาตวุดัเขาสุวรรณประดษิฐ์
            31.5320

2.2 จงัหวดัระนอง             17.0373

- พฒันาการท่องเทยีวชุมชน โดยการมส่ีวน
ร่วมของชุมชนคนระนอง

            17.0373

2.3 จงัหวดักระบี             27.3200

- แสดงศิลปกรรมร่วมสมยันานาชาต ิKrabi

 Art Olympic 2018

            27.3200
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หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

                -          69.0098              -               -                 -   

                -          17.9590              -               -                 -   

                -          41.0508              -               -                 -   

                -          10.0000              -               -                 -   

2.4 จงัหวดัตรงั             69.0098

- จดัสรา้งพพิธิภณัฑ ์ศิลปะการแสดง
ทอ้งถนิตรงั มาแต่ตรงั ไม่หนงัก็โนราห์

            17.9590

- สรา้งแหล่งท่องเทยีวเชิงอนุรกัษว์ถิไีทย
ตาํบลในควน หมูท่ ี7

            41.0508

- ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเทยีว
อนัดามนั

            10.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

36,000,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 36,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 36,000,000            บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 36,000,000            บาท

(1) พฒันาแหล่งทอ่งเทยีวถาํลอดวดัเขาแดง อาํเภอเมอืงพทัลุง 
จงัหวดัพทัลุง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพทัลุง อาํเภอเมอืงพทัลุง 
จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 36,000,000            บาท
งบประมาณทงัสนิ 40,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 36,000,000            บาท

41,050,800            บาท
1. งบลงทนุ 41,050,800            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 41,050,800            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 41,050,800            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 14,904,200             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท 14,904,200             บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,939,300              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 5,939,300              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 4,397,800              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 4,397,800              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เมืองเก่า และวิถีชุมชน
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหล่งทอ่งเทยีว
กลุ่มกิจกรรม : การส่งเสรมิการทอ่งเทยีวเชิงอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์เมืองเก่าวฒันธรรมและวิถีชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ
กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทยีว

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัตรงั
กิจกรรม : สรา้งแหล่งทอ่งเทยีวเชิงอนุรกัษวิ์ถีไทยตาํบลในควน หมู่ท ี7
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1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งเพอืการพฒันาแหล่งนาํ 3,123,400              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งเพอืการพฒันาแหล่งนาํทมีรีาคาต่อหน่วย 3,123,400              บาท
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 4,986,200              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 4,986,200              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.6 ค่าปรบัปรุงแหล่งนาํ 2,969,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงแหล่งนาํทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 2,969,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.7 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 4,730,900              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 4,730,900              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

31,532,000            บาท
1. งบลงทนุ 31,532,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 31,532,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 31,532,000            บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 31,532,000             บาท
(1) ปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณหลงัเจดยีพ์ระบรมธาต ุณ วดัเขาสุวรรณประดษิฐ ์
อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 31,532,000             บาท

10,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 10,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 10,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 10,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 10,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์รกิารนกัทอ่งเทยีว พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ 

ตาํบลเกาะลบิง อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 1 หลงั 10,000,000             บาท

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมและนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : การสรา้งมูลคา่เพิมและนวตักรรมดา้นการทอ่งเทยีวเชิงอนุรกัษ์
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
กิจกรรม : ปรบัปรุงภมิูทศันบ์รเิวณหลงัเจดีย ์พระบรมธาตวุดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัตรงั
กิจกรรม : ก่อสรา้งอาคารศูนยบ์รกิารนกัทอ่งเทยีวอนัดามนั
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17,037,300            บาท
1. งบดําเนินงาน 5,868,300              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,868,300              บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 141,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,037,700              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,066,600              บาท
(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 15,000                 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสงิก่อสรา้ง 8,000                   บาท
(6) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 600,000                บาท

2. งบลงทนุ 11,169,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 11,169,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,920,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,920,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 1,920,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 9,249,000              บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 9,249,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 9,249,000              บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

27,320,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 27,320,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,320,000            บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,020,000              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 21,300,000             บาท

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การตลาด
กลุ่มกิจกรรม : ประชาสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทยีวเชิงอนุรกัษ์
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัระนอง
กิจกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวชุมชน โดยการมีส่วนรว่มของชุมชนคนระนอง

จงัหวดักระบี
กิจกรรม : แสดงศิลปกรรมรว่มสมยันานาชาต ิKrabi Art Olympic 2018
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17,959,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 3,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000              บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 14,959,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 14,959,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 529,900                บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 518,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 518,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑอ์นื ๆ 11,900                 บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 11,900                 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 14,429,100            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 14,429,100             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารพพิธิภณัฑศิ์ลปะการแสดงทอ้งถนิตรงั มาแต่ตรงั 
ไมห่นงัก็โนราห ์เขาสามบาท ตาํบลนาตาล่วง อาํเภอเมอืงตรงั 
จงัหวดัตรงั 1 หลงั 14,429,100             บาท

จงัหวดัตรงั
กิจกรรม : จดัสรา้งพิพิธภณัฑ ์ศิลปะการแสดงทอ้งถนิตรงั มาแตต่รงั ไม่หนงัก็โนราห ์
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บาท

บาท

-               3.9280         -             -           -              

                -           3.9280              -               -                 -   

                -           3.9280              -               -                 -   

                -           3.9280              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี3 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงเกษตร 3,928,000

หน่วย : ลา้นบาท

1. เพอืพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทยีวเชิงเกษตร 
2. เพอืสรา้งตน้แบบการท่องเทยีวเชิงเกษตรโดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรมคีวามรูด้า้นการจดัการ
การท่องเทยีว
3. สรา้งทางเลอืกใหม่สาํหรบัการท่องเทยีวของภาคใต ้

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง        
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 3,928,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 3.9280             

1. กระทรวงพาณิชย์              3.9280

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์              3.9280

- ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทยีวเชิงเกษตร              3.9280
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

3,928,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 3,928,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและส่งเสรมิสนิคา้และบรกิารในทอ้งถนิ 

SMEs OTOP 3,928,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการทอ่งเทยีวเชิงเกษตร 
หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การตลาด
กลุ่มกิจกรรม : ประชาสมัพนัธด์า้นการทอ่งเทยีวเชิงเกษตร
กระทรวงพาณิชย์
สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์
กิจกรรม : ประชาสมัพนัธด์า้นการทอ่งเทยีวเชิงเกษตร
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บาท

บาท

-               72.6000       -             -           -              

                -          60.0000              -               -                 -   

                -          60.0000              -               -                 -   

                -          60.0000              -               -                 -   

                -           6.8000              -               -                 -   

                -           6.8000              -               -                 -   

                -           6.8000              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี4 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ 72,600,000

หน่วย : ลา้นบาท

1. เพอืพฒันาบคุลากรดา้นการนวดแผนไทยและสปารองรบัเมอืงท่องเทยีวระดบัโลก
2. เพอืพฒันาศูนยใ์หบ้ริการ ผูป้ระกอบการสปาเพอืสุขภาพ ผูด้าํเนินการสปาเพอืสุขภาพ 

ผูใ้หบ้ริการสปาเพอืสุขภาพใหม้คีวามทนัสมยั สะดวกในการรบับริการ
3. เพอืพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุน ส่งเสริม ประชาชนใหอ้นุรกัษฟื์นฟูภูมปิญัญาการดูแลสุขภาพและการ
จดัการทรพัยากรและสงิแวดลอ้มในทอ้งถนิใหค้งอยู่คู่กบัชุมชนทอ้งถนิ
4. เพอืสนบัสนุน ส่งเสริมการรบัรูถ้งึคุณค่าและความสาํคญัของการนาํภูมปิญัญาและทรพัยากร
ในทอ้งถนิมาพฒันาการท่องเทยีวเชิงสุขภาพ
5. เพอืสรา้งหน่วยบริการตน้แบบการใหบ้ริการสปาเชิงสุขภาพและการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกครบวงจร
6. เพอืประชาสมัพนัธก์ารนวดแผนไทยและสปาเมอืงท่องเทยีว
7. เพอืสรา้งเครือข่าย และพฒันาบคุลากรทงัภาครฐั เอกชน ผูใ้หบ้ริการดา้นธุรกิจสุขภาพ

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง            
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 72,600,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 72.6000            

1. กระทรวงคมนาคม             60.0000

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมทางหลวง             60.0000

- พฒันาแหล่งท่องเทยีวและปจัจยัพนืฐาน             60.0000

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั              6.8000

2.1 จงัหวดัระนอง              6.8000

- พฒันาการท่องเทยีวแบบบูรณาการในการ
พฒันาผลติภณัฑท์อ้งถนิสู่การยกระดบัเป็น
ศูนยด์จิทิลัชุมชนในจงัหวดั

             6.8000
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ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

                -           5.8000              -               -                 -   

                -           5.8000              -               -                 -   

                -           5.8000              -               -                 -   

3. รฐัวิสาหกิจ              5.8000

3.1 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

             5.8000

- ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทยีวเชิงสุขภาพ              5.8000



248

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

60,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 60,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 60,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 60,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 60,000,000            บาท
(1) พฒันาทางหลวง ก่อสรา้งทางจกัรยานทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน กระบรุ ี- หงาว จงัหวดัระนอง 1 แหง่ 60,000,000            บาท

6,800,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 6,800,000              บาท

1) ค่าจา้งทปีรกึษาในการจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาการทอ่งเทยีวแบบบูรณาการใน
การพฒันาผลติภณัฑท์อ้งถนิสู่การยกระดบัเป็นศูนยด์จิทิลัชุมชนในจงัหวดัระนอง 6,800,000              บาท

5,800,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,800,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 5,800,000              บาท
1) การพฒันานวตักรรมผลติภณัฑสุ์ขภาพและความงาม (9 จงัหวดั) 5,800,000              บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหล่งทอ่งเทยีว
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาดา้นการทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทยีวและปจัจยัพืนฐาน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัระนอง
กิจกรรม : กิจกรรมการพฒันาการทอ่งเทยีวแบบบูรณาการในการพฒันาผลิตภณัฑท์อ้งถนิสู่การยกระดบั
เป็นศูนยดิ์จทิลัชุมชนในจงัหวดั

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การตลาด
กลุ่มกิจกรรม : ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ
รฐัวิสาหกิจ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย
กิจกรรม : ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ
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บาท

บาท

32.2000          635.8361      122.4000      122.4000     43.2000        

                -         101.5326              -               -                 -   

                -         101.5326              -               -                 -   

                -         101.5326              -               -                 -   

          32.2000        42.5000        43.2000       43.2000         43.2000

          32.2000        42.5000        43.2000       43.2000         43.2000

          32.2000        31.5000        32.2000       32.2000         32.2000

                -          11.0000        11.0000       11.0000         11.0000

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.4 พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคุณภาพชีวิต และสงิแวดลอ้ม
กลุม่โครงการท ี1 โครงการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิต 956,036,100

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
1.เพอืเป็นการเตรียมพรอ้มรองรบัสงัคมผูสู้งอายุทจีะเกิดขนึในอนาคตอนัใกล ้
2.เป็นการเตรียมบคุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเตรียมความพรอ้มของสงัคมผูสู้งอายุ
3.เป็นการปรบัปรุงระบบสาธารณสุขใหม้มีาตรฐานและสามารถรองรบัผูป่้วยไดม้ากขนึ

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2564

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 956,036,100

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 956.0361           

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคง
ของมนุษย์

          101.5326

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมนัคงของมนุษย์

          101.5326

- พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม           101.5326

2. กระทรวงมหาดไทย           204.3000

2.1 สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย           204.3000

- สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชน และนโยบายของรฐับาล 
(ภาคใต)้

          160.3000

- สนบัสนุนการขบัเคลอืนแผนพฒันา
จงัหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั (ภาคใต)้

            44.0000
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หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กิจกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย
รวม

เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

                -         491.8035        79.2000       79.2000               -   

                -         491.8035        79.2000       79.2000               -   

                -         123.4800              -               -                 -   

                -          50.0000        79.2000       79.2000               -   

                -           5.7000              -               -                 -   

                -         312.6235              -               -                 -   

3. กระทรวงสาธารณสุข           650.2035

3.1 สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข           650.2035

- การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมภิาคใต ้
 2 สมทุร

          123.4800

- พฒันาศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ
นานาชาตเิพอืใหบ้ริการผูป่้วยและผูสู้งอายุ
พกัฟืนในพนืทที่องเทยีวระดบัโลกภาคใต ้2

 สมทุร

          208.4000

- พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะ
สุดทา้ยของชีวติตามแนวทางการเป็นมติร
กบัผูสู้งอายุภาคใต ้2 สมทุร

             5.7000

- พฒันาศกัยภาพหน่วยบริการสุขภาพ
ภาคใต ้2 สมทุร

          312.6235

2 สมทุร



251

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

50,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 50,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 50,000,000            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 10,400,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 10,400,000            บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 8,600,000              บาท
รวม 27 รายการ (รวม 70 หน่วย)

(2) เครีองเอกซเรย ์กาํลงัเครือง 500 ma โรงพยาบาลคุระบรุชียัพฒัน์
ตาํบลครุะ อาํเภอคุระบรุ ีจงัหวดัพงังา 1 เครือง 1,800,000              บาท

1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 39,600,000            บาท
1.1.2.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 39,600,000            บาท

(1) อาคาร Marina Hub 4 ชนั พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ
โรงพยาบาลเกาะสมยุ ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเกาะสมยุ
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 39,600,000            บาท
งบประมาณทงัสนิ 198,000,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 39,600,000            บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 79,200,000            บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 79,200,000            บาท

5,700,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 1,700,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,700,000              บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 245,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนอนื ๆ 5,000                   บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 370,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 500,000                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม 500,000                บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน
ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ 2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.4 พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคณุภาพชีวิต และสิงแวดลอ้ม
ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาประชาชนคณุภาพชีวิตดีขึน รอ้ยละ 1
กลุ่มโครงการ : โครงการยกระดบัการพฒันาคณุภาพชีวิต
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม
กลุ่มกิจกรรม : การพฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสาธารณสุข : บคุคล สถานท ีและอปุกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาตเิพือใหบ้รกิารผูป่้วยและผูสู้งอายุพกัฟืนในพืนที
ทอ่งเทยีวระดบัโลกภาคใต ้2 สมทุร

กิจกรรม : พฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะสุดทา้ยของชีวิตตามแนวทางการเป็นมิตรกบัผูสู้งอายุ
ภาคใต ้2 สมทุร
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(6) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 40,000                 บาท
(7) วสัดุในการจดักิจกรรมส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชีวติ 40,000                 บาท

2. งบลงทนุ 4,000,000              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 4,000,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 4,000,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 4,000,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 4,000,000              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)

75,136,900            บาท
1. งบดําเนินงาน 59,336,900            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,336,900            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรายการ 1 ตาํบลซ่อม 1 ตาํบลสรา้ง 9,652,500              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพคนไรท้พีงึและคนขอทาน
บา้นนอ้ยในนิคม 2,008,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรายการสรา้งพลงัสงัคมพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูด้อ้ยโอกาสมุง่สู่สงัคมแหง่ความเทา่เทยีม 36,600,000             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบา้นผูสู้งอายุทยีากไรแ้ละขาดแคลน 4,466,400              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรายการ 1 พนืทซี่อม 1 พนืทสีรา้ง 1,642,500              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรายการเตรยีมความพรอ้มสงัคมและชุมชน
กา้วสู่สงัคมผูสู้งอายุ 2,875,500              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรมใหค้วามรูส่้งเสรมิสงัคมคุณภาพ
เพอืผูสู้งอายุ คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 2,092,000              บาท

2. งบลงทนุ 15,800,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 15,800,000            บาท

2.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 15,800,000            บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 15,800,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 15,800,000             บาท
รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์
สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์
กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม
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11,000,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 11,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการแผนในระดบัจงัหวดั 11,000,000             บาท

26,395,700            บาท
1. งบดําเนินงาน 12,707,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,707,700            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพคนไรท้พีงึและคนขอทาน
บา้นนอ้ยในนิคม 2,975,700              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรายการเตรยีมความพรอ้มสงัคมและชุมชน
กา้วสู่สงัคมผูสู้งอายุ 1,252,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคล์ดการตงัครรภใ์นวยัรุ่น 980,000                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรายการพนืทสีรา้งสรรคส์าํหรบัเดก็และเยาวชน 7,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 13,688,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 13,688,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 13,688,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 13,688,000             บาท

(1) โครงการจดัหาอุปกรณ์ทางการแพทย ์(เครืองมอืทางกายภาพบาํบดั) 

ใหก้บัศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสรมิอาชีพผูสู้งอายุ   
ตาํบลหว้ยยอด อาํเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 1 โครงการ 13,688,000             บาท

31,500,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 31,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของ
ประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 31,500,000             บาท

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม : สนบัสนุนการขบัเคลือนแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั (ภาคใต)้

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์
สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์
กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - ยกระดบัคณุภาพชีวิต
กลุ่มกิจกรรม : การยกระดบัคณุภาพการบรกิารสู่มาตรฐานสากล
กระทรวงมหาดไทย
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย
กิจกรรม : สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชน และนโยบายของรฐับาล (ภาคใต)้
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123,480,000           บาท
1. งบลงทนุ 123,480,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 123,480,000           บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 123,480,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 11,832,000            บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 11,832,000            บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 111,648,000           บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 103,248,000           บาท
รวม 346 รายการ (รวม 586 หน่วย)

(2) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล
โรงพยาบาลละแม ตาํบลละแม อาํเภอละแม จงัหวดัชุมพร 1 ชุด 1,200,000              บาท
(3) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล
โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,200,000              บาท
(4) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเวยีงสระ ตาํบลบา้นสอ้ง
อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 1,200,000              บาท
(5) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล
โรงพยาบาลกระบ ีตาํบลปากนาํ อาํเภอเมอืงกระบี
จงัหวดักระบ ี2 ชุด 2,400,000              บาท
(6) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล
โรงพยาบาลเกาะยาว ตาํบลเกาะยาวนอ้ย อาํเภอเกาะยาว
จงัหวดัพงังา 1 ชุด 1,200,000              บาท
(7) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล
โรงพยาบาลกระบรุ ีตาํบลนาํจดื อาํเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 1 ชุด 1,200,000              บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม : การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมิูภาคใต ้2 สมทุร
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312,623,500           บาท
1. งบลงทนุ 312,623,500           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 312,623,500           บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 312,623,500           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,000,000              บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู)้ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่าํกวา่ 2,400 ซซี.ี
หรอืกาํลงัเครืองยนตสู์งสุดไมต่าํกวา่ 90 กิโลวตัต ์มเีครืองช่วยหายใจ
และเครืองกระตกุหวัใจ โรงพยาบาลพทัลุง ตาํบลคูหาสวรรค์
อาํเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 1 คนั 2,000,000              บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 310,623,500           บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 49,005,000            บาท
รวม 57 รายการ (รวม 264 หน่วย)

(2) เครืองช่วยหายใจความถสูีง โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี
ตาํบลมะขามเตยี อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 10 เครือง 16,000,000            บาท
(3) เครืองช่วยหายใจชนิดปรมิาตรรวมเครืองพน่ยา
โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ตาํบลมะขามเตยี อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 8 เครือง 8,000,000              บาท
(4) Central mornitor โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ตาํบลมะขามเตยี
อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 ชุด 12,600,000            บาท
(5) Double Photo โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี ตาํบลมะขามเตยี
อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 ชุด 3,200,000              บาท
(6) ตูผ้สมยาเคมบีาํบดั โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ตู ้ 1,500,000              บาท
(7) เครืองปนัแยกเมด็เลอืดและส่วนประกอบของเลอืด
โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือง 15,000,000            บาท
(8) LINAC with MLC (photon a electron beam)

โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือง 90,000,000            บาท
(9) เครืองจาํลองรงัสรีกัษาดว้ยเครืองเอ็กซเรยค์อมพวิเตอร์
(CT simulator) โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือง 35,000,000            บาท
(10) เครืองวางแผนการรกัษา (Treatment Planning System :

TPS จาํนวน work station) โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือง 15,000,000            บาท

กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพหน่วยบรกิารสุขภาพภาคใต ้2 สมทุร
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(11) ชุดอุปกรณ์เครืองวดัและควบคุมคุณภาพรงัส ีQA verification 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 15,000,000            บาท
(12) RF Ablation การรกัษามะเร็งดว้ยคลนืความถสูีง
โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือง 5,000,000              บาท
(13) กลอ้งส่องตรวจลาํไสใ้หญ่แบบคมชดัสูงพรอ้มชุดควบคุม
สญัญาณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 3,800,000              บาท
(14) กลอ้งส่องตรวจลาํไสส่้วนตน้และทางเดนินาํดคีมชดัสูง
พรอ้มชุดควบคุม โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 3,800,000              บาท
(15) Valleylab เครืองจีและตดัดว้ยไฟฟ้า
โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือง 1,500,000              บาท
(16) กลอ้งส่องตรวจกระเพาะอาหารและลาํไสเ้ลก็ส่วนตน้แบบคมชดัสูง 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,500,000              บาท
(17) ชุดเครืองมอืผา่ตดัหวัใจเดก็ โรงพยาบาลตรงั ตาํบลทบัเทยีง
อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ชุด 1,794,200              บาท
(18) ชุดเครืองมอืผา่ตดัหวัใจประเภทแผลเลก็ (Minimal Invasive) 

โรงพยาบาลตรงั ตาํบลทบัเทยีง อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 ชุด 3,824,300              บาท
(19) เครืองดมยาสลบชนิดซบัซอ้น 3 แก็ซพรอ้มเครืองช่วยหายใจ
และเครืองตดิตามการทาํงานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊
ระหวา่งดมยาสลบ โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช ตาํบลในเมอืง
อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือง 2,000,000              บาท
(20) เตยีงผา่ตดัทวัไประบบไฟฟ้าพรอ้มรโีมทคอนโทล
โรงพยาบาลทุง่สง ตาํบลหนองหงส ์อาํเภอทุง่สง
จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เตยีง 1,700,000              บาท
(21) โคมไฟผา่ตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 130,000
ลกัซห์ลอดแอลอดี ีโรงพยาบาลทุง่สง ตาํบลหนองหงส์
อาํเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,400,000              บาท
(22) เครืองวดัเลนสแ์กว้ตาเทยีมดว้ยเลเซอร ์โรงพยาบาลกระบี
ตาํบลปากนาํ อาํเภอเมอืงกระบ ีจงัหวดักระบ ี1 เครือง 1,550,000              บาท
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(23) เครืองดมยาสลบ พรอ้มเครืองช่วยหายใจ และเครืองตดิตาม
สญัญาณชีพพรอ้มเครืองวดัปรมิาณกา๊ซขณะดมยาสลบ
โรงพยาบาลกระบ ีตาํบลปากนาํ อาํเภอเมอืงกระบี
จงัหวดักระบ ี2 เครือง 3,000,000              บาท
(24) เครืองถ่ายภาพรงัสนีอกช่องปากระบบ 3 มติิ
โรงพยาบาลพงังา ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมอืงพงังา
จงัหวดัพงังา  1 เครือง 3,500,000              บาท
(25) เครืองถ่ายภาพรงัสนีอกช่องปากระบบ 3 มติิ
โรงพยาบาลตะกวัป่า ตาํบลบางนายส ีอาํเภอตะกวัป่า
จงัหวดัพงังา 1 เครือง 3,500,000              บาท
(26) เครืองช่วยกระบวนการปมัและฟืนคนืชีพผูป่้วย
โรงพยาบาลพทัลุง ตาํบลคูหาสวรรค ์อาํเภอเมอืงพทัลุง
จงัหวดัพทัลุง 1 เครือง 1,000,000              บาท
(27) เครืองตรวจตดิตามการทาํงานของหวัใจไมน่อ้ยกวา่
24 ชวัโมง พรอ้มระบบประมวลผล (Holter  Monitoring)

โรงพยาบาลตะกวัป่า ตาํบลบางนายส ีอาํเภอตะกวัป่า
จงัหวดัพงังา 1 เครือง 1,500,000              บาท
(28) เครืองช่วยการทาํงานของหวัใจและปอด
(Extracorporeal membrane oxygenation : ECMO)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเก็ต
จงัหวดัภูเก็ต 1 เครือง 4,000,000              บาท
(29) เครืองมอืผา่ตดัหวัใจสาํหรบัเดก็ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 2 เครือง 3,000,000              บาท
(30) เครืองพยุงการทาํงานของหวัใจ
(Intra-aortic balloonpump : IABP) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ตาํบลตลาดใหญ่ อาํเภอเมอืงภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 เครือง 3,000,000              บาท
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บาท

บาท

-               13.0000       -             -           -              

                -          13.0000              -               -                 -   

                -          13.0000              -               -                 -   

                -          13.0000              -               -                 -   

(2) สถานทดีําเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี2 โครงการพฒันาแรงงาน (ภาคอตุสาหกรรม ภาคการท่องเทยีว) 13,000,000

(1) วตัถปุระสงค ์
เพอืเป็นการรองรบัการเตบิโตภาคการท่องเทยีวของภาคใต ้จงึจาํเป็นตอ้งมพีฒันาดา้นบคุคลากร
ทงัภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเทยีวใหส้อดคลอ้งกบัการเตบิโตทจีะเกิดขนึ

จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 13,000,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 - 

จบโครงการ

- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพมคัคุเทศกอ์าชีพ
จงัหวดัภูเก็ต

            13.0000

13.0000            

1. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             13.0000

1.1 จงัหวดัภูเก็ต             13.0000

รวมทงัสนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

13,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 12,753,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,753,000            บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 3,472,800              บาท
(2) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 151,200                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,518,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,256,000              บาท
(5) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 1,740,000              บาท
(6) วสัดุสาํนกังาน 409,000                บาท
(7) วสัดุเชือเพลงิและหล่อลนื 58,000                 บาท
(8) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000                 บาท
(9) วสัดุหนงัสอืวารสารและตาํรา 108,000                บาท

2. งบลงทนุ 247,000                บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 247,000                บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 247,000                บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 97,000                 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 97,000                 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 110,000                บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 110,000                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 40,000                 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 40,000                 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาแรงงาน (ภาคอตุสาหกรรม ภาคการทอ่งเทยีว)
หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาฝีมือแรงงาน
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัภเูก็ต
กิจกรรม : พฒันาศกัยภาพมคัคเุทศกอ์าชีพจงัหวดัภเูก็ต
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บาท

บาท

-               198.4866      -             -           -              

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -          52.4000              -               -                 -   

                -          21.4000              -               -                 -   

                -          21.4000              -               -                 -   

                -          31.0000              -               -                 -   

                -          31.0000              -               -                 -   

                -         106.0866              -               -                 -   

                -         106.0866              -               -                 -   

                -         106.0866              -               -                 -   

(2) สถานทดีําเนินการ

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี3 โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมืองน่าอยู่) 198,486,600

(1) วตัถปุระสงค ์
เพอืเป็นการพฒันาเมอืงสาํคญัในภาคใตใ้หเ้กิดความสมดุลระหวา่งสงิแวดลอ้มและการพฒันาเมอืง 
ทคีาํนึงถงึเรอืงสงิแวดลอ้ม ชุมชนเขม้แขง็ ประชาชนมส่ีวนร่วม การเชอืมโยงวฒันธรรม 

ความปลอดภยัและสาธารณสุข

จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 198,486,600

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 198.4866           

1. กระทรวงคมนาคม             40.0000

1.1 กรมทางหลวง             40.0000

- ยกระดบัการบริหารจดัการเมอืงน่าอยู่             40.0000

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             52.4000

2.1 จงัหวดันครศรีธรรมราช             21.4000

- เมอืงน่าอยู่             21.4000

2.2 จงัหวดัภูเก็ต             31.0000

- กิจกรรมตดิตงัไฟฟ้าแสงสวา่งรอบเมอืง
ภูเก็ต

            31.0000

3. รฐัวิสาหกิจ           106.0866

3.1 การประปาส่วนภูมิภาค           106.0866

- ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํ (ภาคใต ้2 

สมทุร)
          106.0866
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

40,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 40,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 40,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 40,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 40,000,000            บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 402 ตอนโคกกลอย - หมากปรก 
จงัหวดัภูเก็ต 3 แหง่ 40,000,000            บาท

21,400,000            บาท
1. งบลงทนุ 21,400,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 21,400,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 21,400,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 21,400,000             บาท
(1) ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัตลงิเลยีบคลองบางโหนดจากสะพานบางโหนด1 ถงึ
สะพานทา่หนิ หมูท่ ี1, 3 ตาํบลขนอม อาํเภอขนอม 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 21,400,000             บาท

31,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 31,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 31,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 31,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 31,000,000             บาท
(1) ตดิตงัไฟฟ้าแสงสวา่ง บรเิวณ อาํเภอเมอืงภูเก็ต อาํเภอถลาง 
และอาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต 54 จดุ 31,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดั (เมืองน่าอยู่)

หว่งโซ่คณุคา่ : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นเมืองน่าอยู่
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
กิจกรรม : ยกระดบัการบรหิารจดัการเมืองน่าอยู่

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดันครศรธีรรมราช
กิจกรรม : เมืองน่าอยู่

จงัหวดัภเูก็ต
กิจกรรม : ตดิตงัไฟฟ้าแสงสว่างรอบเมืองภเูก็ต
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106,086,600           บาท
1. งบลงทนุ 106,086,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 106,086,600           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 106,086,600           บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 106,086,600           บาท
(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 36,086,600             บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) โครงการวางทอ่ขยายเขตจาํหน่ายนาํประปาในพนืท ีเกาะหมากนอ้ย 
ตาํบลเกาะปนัหย ีอาํเภอเมอืง จงัหวดัพงังา 1 แหง่ 70,000,000             บาท

กระทรวง : รฐัวิสาหกิจ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภมิูภาค
กิจกรรม : คา่วางทอ่ขยายเขตจาํหน่ายนํา (ภาคใต ้2 สมทุร)
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บาท

บาท

-               15.0000       -             -           -              

                -          15.0000              -               -                 -   

                -          15.0000              -               -                 -   

                -          15.0000              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี4 โครงการส่งเสริมการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 15,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

1. เพอืบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มในระดบัภาคอย่างมปีระสทิธิภาพโดยการมส่ีวน
ร่วมของทกุภาคส่วน
2.  เพอืรกัษาความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
3. เพอืแกไ้ขปญัหาความเสอืมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มในพนืที

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 15,000,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 15.0000            

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม             15.0000

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า 
และพนัธุพ์ชื

            15.0000

 - การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม

            15.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

15,000,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 15,000,000            บาท

1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 15,000,000             บาท
(1)  โครงการสาํรวจและออกแบบโครงสรา้งเพอืรกัษาระดบันาํทเีหมาะสม
ในการป้องกนัไฟไหมแ้ละรกัษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุ จงัหวดันครศรธีรรมราช 15,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม
กลุ่มกิจกรรม : การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช
กิจกรรม : การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
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บาท

บาท

-               6.6642         -             -           -              

                -           6.6642              -               -                 -   

                -           6.6642              -               -                 -   

                -           6.6642              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี5 โครงการการจดัการและลดความเสยีงจากภยัพบิตัิ 6,664,200

หน่วย : ลา้นบาท

1. เพอืป้องกนัและลดความเสยีงทอีาจเกิดจากภยัพบิตัอิย่างมปีระสทิธิภาพ
2. เพอืลดความเสยีงพรอ้มวธิีการรบัมอืเมอืเกิดภยัพบิตัิ
3. สรา้งความเชอืมนัใหก้บัประชาชนและนกัท่องเทยีวเมอืเกิดภยัพบิตัิ

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 6,664,200

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 6.6642             

1. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั              6.6642

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 จงัหวดันครศรีธรรมราช              6.6642

- พฒันาระบบวทิยุสอืสารรองรบัการจดัการ
ภยัพบิตัิ

             6.6642
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

6,664,200              บาท
1. งบลงทนุ 6,664,200              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 6,664,200              บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 6,664,200              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 6,418,100              บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 6,418,100              บาท
รวม 15 รายการ (รวม 139 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑอ์นื ๆ 246,100                บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 246,100                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการการจดัการและลดความเสียงจากภยัพิบตัิ
หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาการบรหิารจดัการและลดความเสียงจากภยัพิบตัอิย่างมีประสิทธิภาพ
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดันครศรธีรรมราช
กิจกรรม : พฒันาระบบวิทยุสือสารรองรบัการจดัการภยัพิบตัิ
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บาท

บาท

-               329.1346      -             -           -              

                -         285.0184              -               -                 -   

                -         285.0184              -               -                 -   

                -          22.1000              -               -                 -   

                -         262.9184              -               -                 -   

                -          44.1162              -               -                 -   

                -          44.1162              -               -                 -   

                -          44.1162              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี6 โครงการวิถีการดําเนินชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง (Way of Life) 329,134,600

หน่วย : ลา้นบาท

1. เป็นการถ่ายทอดการดาํเนินชีวติตามแนวปรญัชาเศรษฐกิจพอเพยีง
2. เพอืส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหก้บัเกษตรกรและประชาชน ตามแนวปรญัชาเศรษฐกิจพอเพยีง

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 329,134,600

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 329.1346           

1. กระทรวงมหาดไทย           285.0184

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมการพฒันาชุมชน           285.0184

- ส่งเสริมวถิพีอเพยีง             22.1000

- การขยายผลการปฏบิตันิาํไปสู่วถิชีุมชน
อย่างยงัยนื

          262.9184

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             44.1162

2.1 จงัหวดัพทัลงุ             44.1162

- ขยายผลสมัมาชีพชุมชนเต็มพนืท ีสรา้งวถิี
เมอืงลุงพอเพยีงเดนิตามรอยพอ่

            44.1162
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22,100,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 22,100,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,100,000            บาท
(1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานขบัเคลอืนเศรษฐกิจฐานรากสมัมาชีพ 

(Way of Life) จงัหวดันครศรธีรรมราช 22,100,000             บาท

262,918,400           บาท
1. งบดําเนินงาน 259,918,400           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 259,918,400           บาท
(1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานแกว้กิฤตพฒันาวถิชีีวติชุมชนคนพอเพยีง
สู่นครศร ี4.0 จงัหวดันครศรธีรรมราช 181,098,400           บาท
(2) ค่าใชจ่้ายพฒันาเชือมโยงหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพยีง เรยีนรู ้
และทอ่งเทยีววถิ ีOTOP วถิชีุมชนสู่ความยงัยนื จงัหวดัภูเก็ต 26,900,000             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานพฒันาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารฐั 
สุราษฎรธ์านีโมเดล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 51,920,000             บาท

2. งบลงทนุ 3,000,000              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 3,000,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 350,000                บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑอ์นื ๆ 350,000                บาท

(1) ครุภณัฑอ์นื ๆ ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 350,000                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการวิถีการดําเนินชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life)

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม
กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิวิถีพอเพียง
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพฒันาชุมชน
กิจกรรม : ส่งเสรมิวิถีพอเพียง

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - ยกระดบัคณุภาพชีวิต
กลุ่มกิจกรรม : การขยายผลการปฏบิตันํิาไปสู่วิถีชุมชนอย่างยงัยืน
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพฒันาชุมชน
กิจกรรม : การขยายผลการปฏบิตันํิาไปสู่วิถีชุมชนอย่างยงัยืน
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2.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 2,650,000              บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 650,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 650,000                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 2,000,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆ ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 2,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

44,116,200            บาท
1. งบดําเนินงาน 44,116,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,116,200            บาท
(1) ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 1,491,600              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,425,000              บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 678,000                บาท
(4) วสัดุสาํนกังาน 361,600                บาท
(5) วสัดุการเกษตร 36,160,000             บาท

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัพทัลงุ
กิจกรรม : ขยายผลสมัมาชีพชุมชนเตม็พืนท ีสรา้งวิถีเมืองลงุพอเพียงเดินตามรอยพ่อ
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บาท

บาท

-               1,010.5960    -             -           -              

                -       1,010.5960              -               -                 -   

                -       1,010.5960              -               -                 -   

                -          40.0000              -               -                 -   

                -         970.5960              -               -                 -   

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.5 โครงการพฒันาพเิศษขนาดใหญ่
กลุม่โครงการท ี1 โครงการบริหารจดัการนํา 1,010,596,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
1.เพอืเพมิปริมาณนาํตน้ทนุ
2.เพอืเพมิศกัยภาพดา้นระบบการผนันาํ ระหวา่งอ่างและลุม่นาํ
3.เพอืเพมิประสทิธิภาพการกกัเก็บนาํและบริหารจดัการนาํ

(2) สถานทดีําเนินการ
จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 1,010,596,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 1,010.5960        

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         1,010.5960

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

- แผนงานบรรเทาอุทกภยัภาคใต ้           970.5960

1.1 กรมชลประทาน         1,010.5960

- ระบบกระจายนาํเสริมสรา้งความเขม้แขง็
และยงัยนืใหก้บัเศรษฐกิจ

            40.0000
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970,596,000           บาท
1. งบลงทนุ 970,596,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 970,596,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 970,596,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 970,596,000           บาท
(1) แกม้ลงิทุง่ทา่เนียน   ตาํบลทุง่ อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 300,000,000           บาท
(2) แกม้ลงิทุง่ปากขอ ระยะท ี2  ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 358,790,000           บาท
(3) แกม้ลงิหว้ยโนกพรอ้มอาคารประกอบ  ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 10,000,000             บาท
(4) แกม้ลงิสระบวั (อ่างเก็บนาํทุง่กระจูด) พรอ้มระบบระบายนาํ   
ตาํบลทา่สะทอ้น อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 267,806,000           บาท
(5) เพมิประสทิธิภาพระบายนาํคลองพนุพนิ (บางไทร-ลเีลต็-บางชนะ)   
ตาํบลบางไทร อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 34,000,000             บาท

40,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 40,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 40,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 40,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 40,000,000             บาท
(1) สถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนาํทา่แหนะ  
ตาํบลคลองทรายขาว อาํเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง 40,000,000             บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน
ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ 2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.5 โครงการพฒันาพิเศษขนาดใหญ่
ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : ผลิตภณัฑม์วลรวมสาขาการขนส่ง สถานทเีก็บสินคา้และการคมนาคม
เพิมขึนรอ้ยละ 10 (ภาคใต)้

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการนํา
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ตน้นํา 
กลุ่มกิจกรรม : การบรรเทาอทุกภยัภาคใต ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
กิจกรรม : แผนงานบรรเทาอทุกภยัภาคใต ้

กิจกรรม : ระบบกระจายนําเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและยงัยืนใหก้บัเศรษฐกิจ



272

บาท

บาท

-               22.0000       -             -           -              

                -          22.0000              -               -                 -   

                -          22.0000              -               -                 -   

                -          22.0000              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี2 โครงการพฒันาเมืองสมนุไพร 22,000,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

เพอืเป็นการส่งเสริมและอนุรกัษก์ารปลูกพชืสมนุไพรใหเ้ป็นเมอืงสมนุไพรตน้แบบ
(2) สถานทดีําเนินการ

จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 22,000,000

22.0000            

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ

- สุราษฎรธ์านีเมอืงสมนุไพร             22.0000

1. กระทรวงสาธารณสุข             22.0000

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข             22.0000
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22,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 22,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 22,000,000            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 2,000,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 516,000                บาท
(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 516,000                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 307,000                บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 307,000                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 412,000                บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 412,000                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 705,000                บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 705,000                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 45 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภณัฑอ์นื ๆ 60,000                 บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 60,000                 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,000,000            บาท
1.1.2.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 13,000,000            บาท

(1) ศูนยส่์งเสรมิสุขภาพ โรงพยาบาลเกาะสมยุ
ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 13,000,000            บาท

1.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 7,000,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 7,000,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองสมนุไพร
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ตน้นํา
กลุ่มกิจกรรม : การปลูกและอนุรกัษส์มนุไพร
กระทรวงสาธารณสุข
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม : สุราษฎรธ์านีเมืองสมนุไพร
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บาท

บาท

-               128.3006      249.9912      249.9912     -              

                -           3.3050              -               -                 -   

                -           3.3050              -               -                 -   

                -           3.3050              -               -                 -   

                -         124.9956       249.9912     249.9912               -   

                -         124.9956       249.9912     249.9912               -   

                -         124.9956       249.9912     249.9912               -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี3 โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 628,283,000

หน่วย : ลา้นบาท

เพอืเป็นการรกัษาและป้องกนัสงิแวดลอ้มตามแนวชายฝงัอ่าวไทยและอนัดามนั จากภยัธรรมชาติ
(2) สถานทดีําเนินการ

จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 628,283,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2563

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 628.2830           

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม              3.3050

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั              3.3050

- แกไ้ขการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ 

(ภาคใต)้

             3.3050

- ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั
ในพนืทจีงัหวดัภาคใต ้

          624.9780

2. กระทรวงมหาดไทย           624.9780

2.1 กรมโยธาธิการและผงัเมือง           624.9780
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3,305,000              บาท
1. งบรายจา่ยอืน 3,305,000              บาท

1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 3,305,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 3,305,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

124,995,600           บาท
1. งบลงทนุ 124,995,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 124,995,600           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 124,995,600           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 124,995,600           บาท
(1) เขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล บรเิวณชายหาดมตัโพน ม.2 ต.ปากนาํ 
อ.เมอืง จ.ชุมพร ความยาว 348 ม.  1 แหง่ 9,900,000              บาท
งบประมาณทงัสนิ 49,500,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ -                        บาท
เงนิงบประมาณ 49,500,000             บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 9,900,000              บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 19,800,000             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 19,800,000             บาท

(2) เขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต .บางมะพรา้ว 
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร (ระยะ 3) ความยาว 1,305 ม.  1 แหง่ 29,340,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ตน้นํา
กลุ่มกิจกรรม : การแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั
โครงการส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
กิจกรรม : แกไ้ขการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ (ภาคใต)้

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผงัเมือง
โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั
กิจกรรม : ก่อสรา้งเขือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝงัในพืนทจีงัหวดัภาคใต ้
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งบประมาณทงัสนิ 146,700,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ -                        บาท
เงนิงบประมาณ 146,700,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 29,340,000             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 58,680,000             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 58,680,000             บาท

(3) เขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน ์บา้นนางกาํ       ต .ดอน
สกั อ.ดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี  ความยาว 292 ม.  1 แหง่ 12,315,600             บาท
งบประมาณทงัสนิ 61,578,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ -                        บาท
เงนิงบประมาณ 61,578,000             บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 12,315,600             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 24,631,200             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 24,631,200             บาท

(4) เขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล (ต่อเนืองเขอืนเดมิ) บา้นปากระวะ ม.5 

ต.หนา้สตน อ.หวัไทร จ.นครศรธีรรมราช  ความยาว 1,000 ม.  1 แหง่ 46,800,000             บาท
งบประมาณทงัสนิ 234,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ -                        บาท
เงนิงบประมาณ 234,000,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 46,800,000             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 93,600,000             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 93,600,000             บาท

(5) เขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล  พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันบ์รเิวณ
สวนสาธารณะหาดพระแอะ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลนัตา จ.กระบ ี 

ความยาว 400 ม.  1 แหง่ 9,360,000              บาท
งบประมาณทงัสนิ 46,800,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ -                        บาท
เงนิงบประมาณ 46,800,000             บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 9,360,000              บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 18,720,000             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 18,720,000             บาท
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(6) เขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล บรเิวณชายหาดแตงโม ม.2 ต.เกาะสุกร 
อ.ปะเหลยีน จ.ตรงั (ระยะ 2) ความยาว 554 ม.  1 แหง่ 17,280,000             บาท
งบประมาณทงัสนิ 86,400,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ -                        บาท
เงนิงบประมาณ 86,400,000             บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 17,280,000             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 34,560,000             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 34,560,000             บาท
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บาท

บาท

-               269.5600      -             -           -              

                -         269.5600              -               -                 -   

                -         269.5600              -               -                 -   

                -         269.5600              -               -                 -   

(1) วตัถปุระสงค ์

รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
กลุม่โครงการท ี4 โครงการพฒันาท่าอากาศยาน 269,560,000

หน่วย : ลา้นบาท

เพอืพฒันาปรบัปรุงการคมนาคมทางอากาศใหส้ามารถรองรบัประชาชนและนกัท่องเทยีวในภาคใต ้
(2) สถานทดีําเนินการ

จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัระนอง 
จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดักระบ ีจงัหวดัตรงั

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 269,560,000

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 269.5600           

1. กระทรวงคมนาคม           269.5600

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.1 กรมท่าอากาศยาน           269.5600

- พฒันาท่าอากาศยาน           269.5600
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

269,560,000 บาท
1. งบลงทนุ 269,560,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 269,560,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 269,560,000           บาท

1.1.1.1 ค่าสาํรวจออกแบบ 35,000,000             บาท
(1) ค่าจา้งออกแบบอาคารทพีกัผูโ้ดยสารหลงัใหม ่

ทา่อากาศยานสุราษฎรธ์านี ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 35,000,000             บาท
1.1.1.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 234,560,000           บาท

(1) งานปรบัปรุงระบบไฟฟ้าสนามบนิทงัระบบ ทา่อากาศยานสุราษฎรธ์านี
ตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 118,500,000           บาท
(2) งานปรบัปรุงต่อเตมิอาคารทพีกัผูโ้ดยสาร ทา่อากาศยานตรงั 
ตาํบลโคกหล่อ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 แหง่ 116,060,000           บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาทา่อากาศยาน
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ตน้นํา
กลุ่มกิจกรรม : การพฒันาทา่อากาศยาน
กระทรวงคมนาคม
กรมทา่อากาศยาน
กิจกรรม : พฒันาทา่อากาศยาน
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งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
รวมทงัสนิ        341.8154      2,258.2599      1,402.8021         66.0656      4,068.9430

ส่วนราชการ จงัหวดั และรฐัวิสาหกิจ ในพืนทภีาคใตช้ายแดน        341.8154      2,258.2599      1,402.8021         66.0656      4,068.9430

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์          9.2925         25.0000               -                 -           34.2925

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมนัคงของมนุษย์

         9.2925         25.0000               -                 -           34.2925

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์               -           95.0500               -                 -           95.0500

1. กรมชลประทาน               -           95.0500               -                 -           95.0500

กระทรวงคมนาคม               -        1,081.1620               -                 -        1,081.1620

1. กรมเจา้ท่า               -          664.9620               -                 -          664.9620

2. กรมทางหลวง               -          207.2000               -                 -          207.2000

3. กรมทางหลวงชนบท               -          209.0000               -                 -          209.0000

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม               -                 -                 -           11.1050         11.1050

1. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั               -                 -                 -           11.1050         11.1050

กระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           31.4606         31.4606

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์               -                 -                 -           31.4606         31.4606

กระทรวงมหาดไทย        174.0308        119.0000        405.5350         23.5000        722.0658

1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย               -                 -                 -           23.5000         23.5000

2. กรมการพฒันาชุมชน        174.0308               -                 -                 -          174.0308

3. กรมโยธาธิการและผงัเมอืง               -          119.0000               -                 -          119.0000

4. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถนิ               -                 -          405.5350               -          405.5350

กระทรวงศึกษาธิการ               -          179.0512        739.8503               -          918.9015

1. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์               -          179.0512               -                 -          179.0512

2. มหาวทิยาลยัทกัษณิ               -                 -           54.6603               -           54.6603

3. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์               -                 -          685.1900               -          685.1900

กระทรวงสาธารณสุข         50.8639        372.4921               -                 -          423.3560

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         50.8639        372.4921               -                 -          423.3560

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั        107.6282        217.5611               -                 -          325.1893

1. จงัหวดัสงขลา         21.9392         22.8850               -                 -           44.8242

2. จงัหวดัสตูล         23.8000         10.2500               -                 -           34.0500

3. จงัหวดัปตัตานี         25.6990         55.0000               -                 -           80.6990

4. จงัหวดัยะลา         20.0000         47.0300               -                 -           67.0300

5. จงัหวดันราธิวาส         16.1900         82.3961               -                 -           98.5861

กระทรวง - หน่วยงาน
งบรายจ่าย

สว่นราชการ จงัหวดั และรฐัวิสาหกจิ ในพืนทีภาคใตช้ายแดน
1. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท
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งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
กระทรวง - หน่วยงาน

งบรายจ่าย

หน่วย : ลา้นบาท

รฐัวิสาหกิจ               -          168.9435        257.4168               -          426.3603

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย               -           31.2000               -                 -           31.2000

2. การประปาส่วนภูมภิาค               -          137.7435               -                 -          137.7435

3. สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

              -                 -            5.0000               -            5.0000

4. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย               -                 -          252.4168               -          252.4168
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 งบบคุลากร งบดําเนินงาน  งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
รวมทงัสนิ               -          341.8154      2,258.2599      1,402.8021         66.0656      4,068.9430

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 เพมิศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม
 การคา้และการลงทนุ

              -           29.0000        491.8159        328.9168         31.4606        881.1933

1. โครงการพฒันาในพนืทเีศรษฐกจิพเิศษ               -                 -           30.4159        252.4168               -          282.8327

2. โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการคา้ภาคใต ้
ชายแดนและพฒันาคุณภาพแรงงาน

              -                 -          120.0000               -                 -          120.0000

3. โครงการพฒันาสนิคา้ฮาลาล               -            9.0000               -                 -           31.4606         40.4606

4. โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง
มงัคงั ยงัยนื

              -           20.0000        341.4000         76.5000               -          437.9000

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพมิศกัยภาพภาคการเกษตร               -           11.0492         70.3970         55.0000               -          136.4462

1. โครงการเพมิมลูค่าผลติภณัฑย์างพารา               -                 -                 -           50.0000               -           50.0000

2. โครงการเพมิมลูค่าผลติภณัฑป์าลม์นาํมนั               -                 -           20.6220               -                 -           20.6220

3. โครงการพฒันาคุณภาพผลผลติผลไม ้และพชือตัลกัษ์               -           11.0492          9.7750          5.0000               -           25.8242

4. โครงการพฒันาคุณภาพผลผลติขา้ว               -                 -           40.0000               -                 -           40.0000

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.3 เพมิศกัยภาพภาคการ
ทอ่งเทยีวและบรกิาร

              -            1.8900         28.7361        213.6303               -          244.2564

1. โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

และเมอืงเก่า
              -                 -            3.0300         54.6603               -           57.6903

2. โครงการเพมิประสทิธภิาพการทอ่งเทยีวเชงิธรรมชาติ               -                 -                 -          149.4000               -          149.4000

3. โครงการเพมิประสทิธภิาพการทอ่งเทยีวชมุชนและ
ประสานพลงัประชารฐั และตลาด MICE

              -            1.8900         25.7061          9.5700               -           37.1661

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.4 พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบั
คณุภาพชีวิต และสงิแวดลอ้ม

              -          282.6769        648.7381        749.3160         34.6050      1,715.3360

1. โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกฬีา               -                 -          158.4292        569.6810               -          728.1102

2. โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ
คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

              -          226.7379        337.7089         26.0550         23.5000        614.0018

3. โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา               -           19.2620          0.7280        153.5800               -          173.5700

4. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ               -           10.9780         49.0720               -                 -           60.0500

5. โครงการพฒันาเมอืงน่าอยู่               -                 -           72.8000               -                 -           72.8000

6. โครงการป้องกนัและแกไ้ขความเสอืมโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

              -           25.6990         30.0000               -                 -           55.6990

7. โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั               -                 -                 -                 -           11.1050         11.1050

แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.5 โครงการพฒันาพเิศษ
ขนาดใหญ่

              -           17.1993      1,018.5728         55.9390               -        1,091.7111

1. โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํภาคใตช้ายแดน               -                 -           75.0500               -                 -           75.0500

2. โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั               -                 -          783.9620         55.9390               -          839.9010

3. โครงการดา้นโครงสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภค               -           17.1993         70.0332               -                 -           87.2325

4. โครงการเมอืงสมนุไพร               -                 -           89.5276               -                 -           89.5276

แนวทางการดําเนินงาน - กลุม่โครงการ
งบรายจา่ย

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแนวทางการดําเนินงาน - กลุ่มโครงการ - งบรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท
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3. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามหน่วยงาน
หน่วย : ลา้นบาท

รวมทงัสนิ -               103.8238     351.4635       60.8318        -              31.9831            
แนวทางทกีารดําเนินงานท ี1.1.1 : 
เพิมศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้
และการลงทนุ

                -         30.4159         60.8318         60.8318               -   10.1386            

1. รฐัวสิาหกิจ                 -         30.4159         60.8318         60.8318               -   10.1386            
การประปาส่วนภูมภิาค                 -         30.4159         60.8318         60.8318               -   10.1386            

 - ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย 
(ภาคใตช้ายแดน)

                -         30.4159         60.8318         60.8318               -   10.1386            

แนวทางทกีารดําเนินงานท ี1.1.3 : 
เพิมศกัยภาพภาคการท่องเทยีวและบริการ

                -         38.8803        152.5213               -                 -   10.3353            

1. กระทรวงศึกษาธิการ                 -         38.8803        152.5213               -                 -   10.3353            
มหาวทิยาลยัทกัษณิ                 -         38.8803        152.5213               -                 -   10.3353            

- พฒันาโครงสรา้งพนืฐานและ
สงิแวดลอ้ม

                -         38.8803        152.5213               -                 -   10.3353            

แนวทางทกีารดําเนินงานท ี1.1.5 : โครงการ
พฒันาพเิศษขนาดใหญ่

                -         34.5276        138.1104               -                 -   11.5092            

1. รฐัวสิาหกิจ                 -         34.5276        138.1104               -                 -   11.5092            
การประปาส่วนภูมภิาค                 -         34.5276        138.1104               -                 -   11.5092            

- ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ 
(ภาคใตช้ายแดน)

                -         34.5276        138.1104               -                 -   11.5092            

แนวทางการดําเนินงาน - 
กระทรวง - หน่วยงาน - กิจกรรม

ปีงบประมาณ
เงนินอก

งบประมาณเรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 - 
จบโครงการ
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 หน่วยนบั ปรมิาณ

รวมทงัสนิ 4,068.9430      

เป้าหมาย : เศรษฐกจิระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่
และคณุภาพชีวิตดีขึน

      4,068.9430

ตวัชีวดั : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพมิขึน 

รอ้ยละ 2
      4,068.9430

แนวทางการดําเนินงาน : เพมิศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ         881.1933

ตวัชีวดั : มูลคา่การคา้และการลงทนุเพมิขึน รอ้ยละ 2         881.1933

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาในพนืทเีศรษฐกจิพเิศษ         282.8327

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ดา้นการผลติ         282.8327

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสรมิพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ         282.8327

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ         282.8327

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมภิาค           30.4159

โครงการ : โครงการพฒันาในพนืทเีศรษฐกจิพเิศษ           30.4159

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคใตช้ายแดน)           30.4159

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนสาขาประปาทไีดร้บัการปรบัปรุงกจิการ  แหง่ 1

หน่วยงาน : การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย         252.4168

โครงการ : โครงการพฒันาในพนืทเีศรษฐกจิพเิศษ         252.4168

กจิกรรม : ส่งเสรมิพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ         252.4168

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนทดีนิทซีอื  แหง่ 1

กลุม่โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพการคา้ภาคใตช้ายแดน
และพฒันาคณุภาพแรงงาน

        120.0000

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ดา้นการผลติ         120.0000

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืการคา้ การลงทนุ         120.0000

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         120.0000

หน่วยงาน : กรมทางหลวง         120.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการคา้ภาคใตช้ายแดน
และพฒันาคุณภาพแรงงาน

        120.0000

กจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน         120.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนเสน้ทางทก่ีอสรา้งและปรบัปรุง  แหง่ 1

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาสนิคา้ฮาลาล           40.4606

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพมิ และนวตักรรม            9.0000

กลุม่กจิกรรม : เพมิมลูค่าสนิคา้และบรกิาร            9.0000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั            9.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัสงขลา            9.0000

โครงการ : โครงการพฒันาสนิคา้ฮาลาล            9.0000

กจิกรรม : เพมิมลูค่าสนิคา้และบรกิาร            9.0000

ตวัชวีดักจิกรรม :  ผูป้ระกอบการไดร้บัความรูเ้พมิขนึ  รอ้ยละ 100

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  
 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

4. เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตวัชีวดั และกลุม่โครงการ จาํแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม
หน่วย : ลา้นบาท
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด           31.4606

กลุม่กจิกรรม : สรา้งรายไดจ้ากการคา้และบรกิาร           31.4606

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์           31.4606

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์           31.4606

โครงการ : โครงการพฒันาสนิคา้ฮาลาล           31.4606

กจิกรรม : สรา้งรายไดจ้ากการคา้และการบรกิาร           31.4606

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนผูป้ระกอบการทไีดร้บัการพฒันาองคค์วามรู ้
ในการบรหิารจดัการ คุณภาพสนิคา้และการตลาด

 ราย 200

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนผลติภณัฑฮ์าลาลทไีดร้บัการพฒันา
ดา้นรูปแบบและบรรจภุณัฑ์

 รายการ 30

กลุม่โครงการ : โครงการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั ยงัยืน         437.9000

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ดา้นการผลติ         437.9000

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั ยงัยนื         437.9000

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         241.2000

หน่วยงาน : กรมทางหลวง           87.2000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั 
ยงัยนื

          87.2000

กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน           87.2000

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนเสน้ทางทก่ีอสรา้งและปรบัปรุง  แหง่ 1

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท         154.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั 
ยงัยนื

        154.0000

กจิกรรม : ส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั ยงัยนื         154.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนรายการทางและสะพานทก่ีอสรา้ง
หรอืปรบัปรุง

 รายการ 10

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           76.5000

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ           76.5000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั 
ยงัยนื

          76.5000

กจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน           76.5000

ตวัชวีดักจิกรรม : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิมสีถานีขนส่ง 
เพอือาํนวยความสะดวกในการเดนิทางใหแ้ก่ประชาชนในพนืที

 แหง่ 1

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           89.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัปตัตานี           25.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั 
ยงัยนื

          25.0000

กจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั ยงัยนื           25.0000

ตวัชวีดักจิกรรม :  ประชาชนมคุีณภาพชวีติดขีนึ  รอ้ยละ 90

หน่วยงาน : จงัหวดัยะลา           64.0000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั 
ยงัยนื

          64.0000

กจิกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั ยงัยนื           64.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : แหลง่ทอ่งเทยีวไดร้บัการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  แหง่ 5

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ           31.2000

หน่วยงาน : การรถไฟแหง่ประเทศไทย           31.2000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั 
ยงัยนื

          31.2000

กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน           31.2000

ตวัชวีดักจิกรรม : ปรบัปรุงสถานีรถไฟ  แหง่ 1

แนวทางการดําเนินงาน : เพมิศกัยภาพภาคการเกษตร         136.4462

ตวัชีวดั : มูลคา่สนิคา้เกษตรเพมิขึนรอ้ยละ 2         136.4462

กลุม่โครงการ : โครงการเพมิมูลคา่ผลติภณัฑย์างพารา           50.0000

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลติพนืฐาน           50.0000

กลุม่กจิกรรม : เพมิประสทิธภิาพการเกษตร           50.0000

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร           50.0000

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์           50.0000

โครงการ : โครงการเพมิมลูค่าผลติภณัฑย์างพารา           50.0000

กจิกรรม : เพมิประสทิธภิาพการผลติ           50.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : จดัทาํหลกัสูตรการบคุลากรทกัษะสูงสาํหรบั
อตุสาหกรรมยางพารา

 หลกัสูตร 1

กลุม่โครงการ : โครงการเพมิมูลคา่ผลติภณัฑป์าลม์นํามนั           20.6220

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพมิวิจยัและนวตักรรม           20.6220

กลุม่กจิกรรม : สรา้งมลูค่าเพมิการเกษตร           20.6220

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร           20.6220

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์           20.6220

โครงการ : โครงการเพมิมลูค่าผลติภณัฑป์าลม์นาํมนั           20.6220

กจิกรรม : สรา้งมลูค่าเพมิปาลม์นาํมนั           20.6220

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนโครงการ  โครงการ 1

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนครุภณัฑ์  รายการ 5

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพผลผลติผลไม ้และพชือตัลกัษ์           25.8242

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพมิวิจยัและนวตักรรม            5.0000

กลุม่กจิกรรม : สรา้งมลูค่าเพมิการเกษตร            5.0000

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ            5.0000

หน่วยงาน : สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย            5.0000

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพผลผลติผลไม ้และพชือตัลกัษ์            5.0000

กจิกรรม : สรา้งมลูค่าเพมิการเกษตร            5.0000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ตวัชวีดักจิกรรม : เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการทสีามารถนาํ 
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปใชใ้นการแปรรูป
ผลติภณัฑท์าํใหเ้กดิผลติภณัฑใ์หมอ่อกสู่ตลาด

 ราย 100

ตวัชวีดักจิกรรม : เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป้ระกอบการไดร้บัการ
ยกระดบัมาตรฐานการผลติ และมาตรฐานผลติภณัฑ์

 ราย 5

ตวัชวีดักจิกรรม : เชงิคุณภาพ : ผูป้ระกอบการมรีายไดเ้พมิขนี
จากการพฒันาดว้ย วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

 รอ้ยละ 20

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด           20.8242

กลุม่กจิกรรม : สรา้งรายไดจ้ากสนิคา้เกษตร           20.8242

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           20.8242

หน่วยงาน : จงัหวดัสงขลา           20.8242

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพผลผลติผลไม ้และพชือตัลกัษ์           20.8242

กจิกรรม : เพมิช่องทาง สรา้งรายไดจ้ากสนิคา้เกษตร           20.8242

ตวัชวีดักจิกรรม : ช่องทางการจาํหน่ายสนิคา้เพมิขนึ  แหง่ 1

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพผลผลติขา้ว           40.0000

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลติพนืฐาน           40.0000

กลุม่กจิกรรม : เพมิประสทิธภิาพการเกษตร           40.0000

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           20.0000

หน่วยงาน : กรมชลประทาน           20.0000

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพผลผลติขา้ว           20.0000

กจิกรรม : พฒันาระบบบรหิารจดัการนาํเพอืการเกษตรสนบัสนุน
แปลงใหญ่

          20.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : ครวัเรอืนไดร้บัประโยชน์  ครวัเรอืน 150

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           20.0000

หน่วยงาน : จงัหวดันราธวิาส           20.0000

โครงการ : โครงการพฒันาคุณภาพผลผลติขา้ว           20.0000

กจิกรรม : เพมิประสทิธภิาพการเกษตร           20.0000

แนวทางการดําเนินงาน : เพมิศกัยภาพภาคการทอ่งเทยีวและบรกิาร         244.2564

ตวัชีวดั : รายไดจ้ากการทอ่งเทยีวและบรกิารเพมิขึน รอ้ยละ 10         244.2564

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม           57.6903

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหลง่ทอ่งเทยีว           57.6903

กลุม่กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานและสงิแวดลอ้ม           57.6903

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร           54.6603

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัทกัษณิ           54.6603

โครงการ : โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

และเมอืงเก่า
          54.6603

กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานและสงิแวดลอ้ม           54.6603

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  คน 100000

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั            3.0300
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เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน : จงัหวดัยะลา            3.0300

โครงการ : โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

และเมอืงเก่า
           3.0300

กจิกรรม : พฒันาโครงสรา้งพนืฐานและสงิแวดลอ้ม            3.0300

ตวัชวีดักจิกรรม : แหลง่ทอ่งเทยีวเพมิขนึ  แหง่ 2

กลุม่โครงการ : โครงการเพมิประสทิธิภาพการทอ่งเทยีวเชิงธรรมชาติ         149.4000

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหลง่ทอ่งเทยีว         149.4000

กลุม่กจิกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวเชงิธรรมชาติ         149.4000

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         149.4000

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ         149.4000

โครงการ : โครงการเพมิประสทิธภิาพการทอ่งเทยีวเชงิธรรมชาติ         149.4000

กจิกรรม : พฒันาแหลง่ทอ่งเทยีวธรรมชาติ         149.4000

ตวัชวีดักจิกรรม : พนืทสีวนสาธารณะขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถนิไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทาง

 แหง่ 1

กลุม่โครงการ : โครงการเพมิประสทิธิภาพการทอ่งเทยีวชมุชนและประสาน
พลงัประชารฐั และตลาด MICE

          37.1661

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหลง่ทอ่งเทยีว           37.1661

กลุม่กจิกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวชมุชน           37.1661

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร            9.5700

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์            9.5700

โครงการ : โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 

และเมอืงเก่า
           9.5700

กจิกรรม : พฒันาแหลง่ทอ่งเทยีวชมุชน            9.5700

ตวัชวีดักจิกรรม : แผนปฏบิตักิารเพอืรองรบันกัทอ่งเทยีวจาก
ประเทศอาเซยีนตอนใต ้

 แผนปฏบิตักิาร 1

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           27.5961

หน่วยงาน : จงัหวดัสงขลา           15.0000

โครงการ : โครงการเพมิประสทิธภิาพการทอ่งเทยีวชมุชนและประสาน
พลงัประชารฐั และตลาด MICE

          15.0000

กจิกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวชมุชน           15.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  รอ้ยละ 100

หน่วยงาน : จงัหวดันราธวิาส           12.5961

โครงการ : โครงการเพมิประสทิธภิาพการทอ่งเทยีวชมุชนและประสาน
พลงัประชารฐั และตลาด MICE

          12.5961

กจิกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวชมุชน           12.5961

ตวัชวีดักจิกรรม : สถานททีอ่งเทยีวเพมิขนึ  แหง่ 1



302

 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

แนวทางการดําเนินงาน : พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคณุภาพชีวิต และสงิแวดลอ้ม       1,715.3360

ตวัชีวดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาประชาชนคณุภาพชีวิตดีขึน รอ้ยละ 1       1,715.3360

กลุม่โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาดา้นสขุภาพและกฬีา         728.1102

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม         728.1102

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพและบรกิาร         728.1102

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร         728.1102

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์         158.4292

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกฬีา         158.4292

กจิกรรม : เพมิศกัยภาพดา้นสุขภาพและบรกิาร         158.4292

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนโครงการ  โครงการ 2

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนครุภณัฑ์  รายการ 103

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์         569.6810

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกฬีา         569.6810

กจิกรรม : เพมิศกัยภาพดา้นสุขภาพและบรกิาร         569.6810

ตวัชวีดักจิกรรม : ผูป่้วยเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลขนัสูงและการรกัษา
ทคีรบวงจรสมบูรณ์ต่อเนือง

 คน 157,800

กลุม่โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

        614.0018

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม         327.8160

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสรมิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
และคนยากจน

        327.8160

กระทรวง : กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย์           34.2925

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคง
ของมนุษย์

          34.2925

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

          34.2925

กจิกรรม : เพมิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส
และคนยากจน

          34.2925

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนทอียู่อาศยัของผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร
และผูม้ฐีานะยากจนในพนืท ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัการ
ปรบัปรุงใหม้สีภาพทเีหมาะสม

 หลงั 413

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย            6.0000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย            6.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

           6.0000

กจิกรรม : สนบัสนุนการขบัเคลอืนแผนพฒันาจงัหวดัและ
แผนพฒันากลุม่จงัหวดั (ภาคใตช้ายแดน)

           6.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จของการประสานแผนพฒันา
ในระดบัพนืที

 ระดบั 5
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ตวัชวีดักจิกรรม : อตัราการขยายตวัมลูค่าผลติภณัฑม์วลรวม
ของจงัหวดัเพมิขนึ

 อตัราเพมิขนึ 0.05

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข         267.5235

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข         267.5235

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกฬีา         267.5235

กจิกรรม : การส่งเสริมและพฒันาดา้นสุขภาพและกฬีา ภาคใตช้ายแดน         130.7510

ตวัชวีดักจิกรรม : 1. มชีมุชนผา่นเกณฑต์าํบลทมีรีะบบการส่งเสรมิ
สุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care)

 รอ้ยละ 50

ตวัชวีดักจิกรรม : 2. มสีถานบรกิารทผีา่นเกณฑม์าตรฐาน Healthy

 Ageing อย่างนอ้ยจงัหวดัละ 1 แหง่

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพหน่วยบรกิารสุขภาพ ภาคใตช้ายแดน         136.7725

ตวัชีวดักจิกรรม : 1. โรงพยาบาลชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา ทกุ
แหง่ผา่นเกณฑคุ์ณภาพทกีาํหนด (รพ.ยงีอฯ,รพ.ยะหา,รพ.สายบรุ)ี

ตวัชวีดักจิกรรม : 2. มสีถานบรกิารทรีองรบัภาวะฉุกเฉินทางทะเลที
มมีาตรฐานอย่างนอ้ย 4 แหง่ในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           20.0000

หน่วยงาน : จงัหวดัสตูล           20.0000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 
คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

          20.0000

กจิกรรม : ส่งเสรมิคุณภาพชวีติผูสู้ง คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
และคนยากจน

          20.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : มศูีนยน์นัทนาการผูสู้งอายุเพมิขนึ  แหง่ 1

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน         200.0858
กลุม่กจิกรรม : พฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส
และคนยากจน

        200.0858

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         200.0858

หน่วยงาน : กรมการพฒันาชมุชน         174.0308

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 
คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

        174.0308

กจิกรรม : ผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน         174.0308

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนหมูบ่า้นทปีระชาชนนาํหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการดาํเนินชวีติ

 หมูบ่า้น 1,120

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ           26.0550

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 
คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

          26.0550

เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  
 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท
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เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม : เพมิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
และคนยากจน

          26.0550

ตวัชวีดักจิกรรม : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิมสีถานทสีาํหรบั
จดักจิกรรมใหก้บัผูสุ้งอายุ

 แหง่ 1

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - ยกระดบัคณุภาพชีวิต           86.1000

กลุม่กจิกรรม : ขบัเคลอืนการพฒันาในระดบัพนืที           86.1000

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย           17.5000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย           17.5000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ 
คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

          17.5000

กจิกรรม : สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 

และนโยบายของรฐับาล (ภาคใตช้ายแดน)

          17.5000

ตวัชวีดักจิกรรม : รอ้ยละความสาํเร็จของจงัหวดัทไีดด้าํเนินการ
แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วนของประชาชน
ไดบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละทนัเวลาทกีาํหนด

 รอ้ยละ
ความสาํเร็จ

80

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           68.6000

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           68.6000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกฬีา           68.6000

กจิกรรม : พฒันาระบบบรกิารปฐมภูมใิหม้คุีณภาพมาตรฐานภูมภิาค
ใตช้ายแดน

          68.6000

ตวัชวีดักจิกรรม : 1. ลดการแออดัของประชาชนทมีารบับรกิาร
ในโรงพยาบาลศูนย์/ทวัไป

 รอ้ยละ 50

ตวัชวีดักจิกรรม : 2. ผูป่้วยลดระยะเวลาการรอคอยในการรบับรกิาร  รอ้ยละ 50

กลุม่โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการศึกษา         173.5700

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม         153.5800

กลุม่กจิกรรม : ส่งเสรมิคุณภาพการศึกษา         153.5800

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         153.5800

หน่วยงาน : กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ         153.5800

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา         153.5800

กจิกรรม : สรา้งศูนยก์ารเรยีนรู ้         153.5800

ตวัชวีดักจิกรรม : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในพนืที
จงัหวดัชายแดนใตม้ศูีนยก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเยาวชน

 แหง่ 3

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน           19.9900

กลุม่กจิกรรม : พฒันาคุณภาพการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม           19.9900

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           19.9900

หน่วยงาน : จงัหวดัสตูล            3.8000

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา            3.8000

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพการศึกษาศาสนา และศิลปวฒันธรรม            3.8000

ตวัชวีดักจิกรรม : ผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอดความรู ้  คน 300
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน : จงัหวดันราธวิาส           16.1900

โครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา           16.1900

กจิกรรม : พฒันาคุณภาพการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม           16.1900

ตวัชวีดักจิกรรม : ผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอดความรู ้  คน 1000

กลุม่โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           60.0500

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน           60.0500

กลุม่กจิกรรม :  เพมิศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           60.0500

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           60.0500

หน่วยงาน : จงัหวดัสตูล           10.2500

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           10.2500

กจิกรรม : เพมิศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           10.2500

ตวัชวีดักจิกรรม : การเฝ้าระวงัการระบาดของยาเสพตดิ  รอ้ยละ 95

หน่วยงาน : จงัหวดันราธวิาส           49.8000

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           49.8000

กจิกรรม : เพมิศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ           49.8000

ตวัชวีดักจิกรรม : ศูนยบ์าํบดัยาเสพตดิ  แหง่ 1

กลุม่โครงการ : โครงการพฒันาเมืองน่าอยู่           72.8000

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพนืฐานดา้นสงัคม           72.8000

กลุม่กจิกรรม : พฒันาเมอืงน่าอยู่           72.8000

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ           72.8000

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมภิาค           72.8000

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงน่าอยู่           72.8000

กจิกรรม : ค่าวางทอ่ขยายเขตจาํหน่ายนาํ (ภาคใตช้ายแดน)           72.8000

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนเสน้ทอ่ทขียายเขตเพอืจาํหน่ายนาํ  แหง่ 6

กลุม่โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขความเสอืมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม

          55.6990

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน           55.6990

กลุม่กจิกรรม : การฟืนฟูป่าและบรหิารจดัการป่าพรุ           55.6990

กระทรวง : จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั           55.6990

หน่วยงาน : จงัหวดัปตัตานี           55.6990

โครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขความเสอืมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

          55.6990

กจิกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละ           55.6990

ตวัชวีดักจิกรรม : การบกุรุกทดีนิสาธารณลดลง  รอ้ยละ 95

กลุม่โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั           11.1050

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั           11.1050

กลุม่กจิกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงั           11.1050

กระทรวง : กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม           11.1050

หน่วยงาน : กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั           11.1050

1,000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั           11.1050

กจิกรรม : แกไ้ขการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ (ภาคใตช้ายแดน)           11.1050

ตวัชวีดักจิกรรม : พนืทชีายฝงั ทไีดร้บัผลกระทบจากการกดัเซาะ
ชายฝงั ไดร้บัการบรหิารจดัการ

 พนืที 1

แนวทางการดําเนินงาน : โครงการพฒันาพเิศษขนาดใหญ่       1,091.7111

ตวัชีวดั : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึน 

รอ้ยละ 5 (ภาคใตช้ายแดน)

      1,004.4786

กลุม่โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนําภาคใตช้ายแดน           75.0500

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การพฒันาแหลง่นํา นําเพอืการออปุโภค บรโิภค และ
การเกษตร

          75.0500

กลุม่กจิกรรม : การบรหิารจดัการนาํ           75.0500

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           75.0500

หน่วยงาน : กรมชลประทาน           75.0500

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํภาคใตช้ายแดน           75.0500

กจิกรรม : แผนจดัการทรพัยากรนาํ           75.0500

ตวัชวีดักจิกรรม : เพมิพนืทชีลประทาน  ไร่ 2,800

กลุม่โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั         851.0060

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั         851.0060

กลุม่กจิกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงั         851.0060

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม         664.9620

หน่วยงาน : กรมเจา้ทา่         664.9620

โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั         664.9620

กจิกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ ในพนืที
ภาคใตช้ายแดน

        664.9620

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพนืฐานเพอืแกไ้ขปญัหา
การกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ

 แหง่ 2

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนร่องนาํ  ร่องนาํ 23

ตวัชวีดักจิกรรม : ปรมิาณเนือดนิ  ลา้น ลบ.ม. 11.0827

ตวัชวีดักจิกรรม : ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและ /หรอื
รูปแบบและรายการทกีาํหนด

 รอ้ยละ 100

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนโครงสรา้งพนืฐานเพอืแกไ้ขปญัหา
การกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ

 แหง่ 2

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนร่องนาํ  ร่องนาํ 23

ตวัชวีดักจิกรรม : ปรมิาณเนือดนิ  ลา้น ลบ.ม. 11.0827

ตวัชวีดักจิกรรม : ดาํเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและ /หรอื
รูปแบบและรายการทกีาํหนด

 รอ้ยละ 100

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย         119.0000

หน่วยงาน : กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง         119.0000

โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั         119.0000
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 หน่วยนบั ปรมิาณ
เป้าหมาย - แนวทางการดําเนินงาน - ตวัชีวดั - กลุม่โครงการ  

 - หว่งโซ่คณุคา่ - กลุม่กจิกรรม - กระทรวง - หน่วยงาน - กจิกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม : ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัการกดัเซาะชายฝงัในพนืทจีงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

        119.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนเขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเลทไีดร้บัการ
ก่อสรา้งและพฒันา

 แหง่ 2

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธกิาร           55.9390

หน่วยงาน : มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์           55.9390

โครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั           55.9390

กจิกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ           55.9390

ตวัชวีดักจิกรรม : ชายฝงัจงัหวดัสงขลาทถีูกกดัเซาะไดร้บัการฟืนฟู
ดว้ยการสรา้งปะการงัเทยีม

 แหง่ 1

กลุม่โครงการ : โครงการดา้นโครงสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภค           89.5276

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน           55.0000

กลุม่กจิกรรม : เสน้ทางคมนาคม และโลจสิตกิส์           55.0000

กระทรวง : กระทรวงคมนาคม           55.0000

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท           55.0000

โครงการ : โครงการดา้นโครงสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภค           55.0000

กจิกรรม : ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเพอืพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน           55.0000

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนรายการทางและสะพานทก่ีอสรา้งหรอื  รายการ 1

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทดีี           34.5276

กลุม่กจิกรรม : โครงสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภค           34.5276

กระทรวง : รฐัวสิาหกจิ           34.5276

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมภิาค           34.5276

โครงการ : โครงการดา้นโครงสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภค           34.5276

กจิกรรม : ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคใตช้ายแดน)           34.5276

ตวัชวีดักจิกรรม : จาํนวนเสน้ทอ่ทไีดร้บัการปรบัปรุง
เพอืลดอตัรานาํสูญเสยี

 แหง่ 1

ตวัชีวดั : จงัหวดัมีรายไดจ้ากผลติภณัฑส์มนุไพรเพมิขึน
รอ้ยละ 2 

          87.2325

กลุม่โครงการ : โครงการเมืองสมนุไพร           87.2325

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การพฒันาเมืองสมนุไพร           87.2325

กลุม่กจิกรรม : พฒันาเมอืงสมนุไพร           87.2325

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข           87.2325

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข           87.2325

โครงการ : โครงการพฒันาเมอืงสมนุไพร           87.2325

กจิกรรม : เมอืงสมนุไพรภูมภิาคใตช้ายแดน           87.2325

ตวัชวีดักจิกรรม : 1. โรงพยาบาลในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐาน GMP อย่างนอ้ย 3 แหง่

 (ภาคใตช้ายแดน)
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เป้าหมาย
งบประมาณ

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

ตวัชวีดักจิกรรม : 2. มกีารพฒันาสมนุไพรเชงินวตักรรมอย่างนอ้ย 
10 รายการ
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บาท

    จงัหวดันราธิวาส

บาท

-               282.8327      60.8318        60.8318      -              

                -         282.8327        60.8318       60.8318               -   

                -          30.4159        60.8318       60.8318               -   

                -          30.4159        60.8318       60.8318               -   

                -         252.4168              -               -                 -   

                -         252.4168              -               -                 -   

       3 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2563)

1.2 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย           252.4168

- ส่งเสริมพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ           252.4168

1.1 การประปาส่วนภูมิภาค           152.0795

 - ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย
(ภาคใตช้ายแดน)

          152.0795

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 404.4963           

1. รฐัวิสาหกิจ           404.4963

หน่วยงาน / กิจกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจ่าย

รวม
เรมิตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 404.4963                        

(5) งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามหน่วยงาน/กิจกรรม และประมาณการรายจ่าย
หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์

(2) สถานทดีําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

      เพอืพฒันาโครงสรา้งพนืฐานสนบัสนุนอุตสาหกรรม การคา้ การลงทนุ และเพมิศกัยภาพการตลาด

5. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
5.1 แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 เพิมศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ
5.1.1 กลุม่โครงการท ี1 โครงการพฒันาในพืนทเีศรษฐกิจพเิศษ 282,832,700
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6. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

30,415,900            บาท
1. งบลงทนุ 30,415,900            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 30,415,900            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 30,415,900            บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 30,415,900             บาท
(1) โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขานราธิวาส
อาํเภอเมอืง - อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 30,415,900             บาท
งบประมาณทงัสนิ 202,772,700           บาท
เงนินอกงบประมาณ 50,693,200             บาท
เงนิงบประมาณ 152,079,500           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 30,415,900             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 60,831,800             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 60,831,800             บาท

252,416,800           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 252,416,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 252,416,800           บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 252,416,800           บาท

(1) ค่าจดัซอืทดีนิเพอืก่อสรา้งนิคมอุตสาหกรรมในพนืทเีขตเศรษฐกิจพเิศษ
จงัหวดันราธิวาส ตาํบลละหาร อาํเภอยงีอ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 252,416,800           บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน 

ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ  2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.1 เพิมศกัยภาพภาคอตุสาหกรรม การคา้และการลงทนุ  

ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : มูลคา่การคา้และการลงทนุเพิมขึน รอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาในพืนทเีศรษฐกิจพิเศษ 

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ดา้นการผลิต 

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รฐัวิสาหกิจ 
การประปาส่วนภมิูภาค 

โครงการพฒันาในพืนทเีศรษฐกิจพิเศษ 

กิจกรรม : คา่ก่อสรา้งปรบัปรุงขยาย (ภาคใตช้ายแดน)

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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บาท

    จงัหวดัยะลา

บาท

-                120.0000      -             -            -              

                -         120.0000               -               -                  -   

                -         120.0000               -               -                  -   

                -         120.0000               -               -                  -   

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

รวมทงัสนิ 120.0000           

- ส่งเสริมและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน           120.0000

1. กระทรวงคมนาคม           120.0000

1.1 กรมทางหลวง           120.0000

5.1.2 กลุม่โครงการที 2 โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพการคา้ภาคใตช้ายแดนและพฒันา
คุณภาพแรงงาน

120,000,000

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม

หน่วย : ลา้นบาท

เริมตน้ - ปี 2560

(1) วตัถปุระสงค ์
      พฒันาโครงสรา้งพนืฐานเพอืสนบัสนุนการคา้ชายแดน เพมิขดีความสามารถดา้นการคา้ชายแดน และการเพมิศกัยภาพการตลาด

(2) สถานทีดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 120,000,000

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

120,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 120,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 120,000,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 120,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 120,000,000           บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 4070 ตอน ยะหา - บาละ  จ.ยะลา 1 แหง่ 120,000,000           บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการคา้ภาคใตช้ายแดนและพฒันาคณุภาพแรงงาน
หว่งโซ่คณุคา่ : ดา้นการผลิต
กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพืนฐานเพือการคา้ การลงทนุ
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน : กรมทางหลวง
โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพการคา้ภาคใตช้ายแดนและพฒันาคณุภาพแรงงาน
กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน
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บาท

บาท

-                40.4606       -             -            -              

                -          31.4606               -               -                  -   

                -          31.4606               -               -                  -   

                -          31.4606               -               -                  -   

                -            9.0000               -               -                  -   

                -            9.0000               -               -                  -   

                -            9.0000               -               -                  -   - เพมิมลูค่าสนิคา้และบริการ              9.0000

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั              9.0000

2.1 จงัหวดัสงขลา              9.0000

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย์             31.4606

- สรา้งรายไดจ้ากการคา้และการบริการ             31.4606

1. กระทรวงพาณิชย์             31.4606

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 40.4606            

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 40,460,600

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

      เพอืสรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งรายไดท้มีนัคง และรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและบริการฮาลาล
(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
      จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี และจงัหวดันราธิวาส

5.1.3 กลุม่โครงการที 3 โครงการพฒันาสนิคา้ฮาลาล 40,460,600

(1) วตัถปุระสงค ์
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9,000,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 9,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000              บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,000,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,000,000              บาท

31,460,600            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 31,460,600            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูป้ระกอบการสู่ตลาดฮาลาล 31,460,600             บาท

 

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด 

กลุ่มกิจกรรม : สรา้งรายไดจ้ากการคา้และบรกิาร 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย ์

หน่วยงาน : สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

โครงการพฒันาสินคา้ฮาลาล 
กิจกรรม : สรา้งรายไดจ้ากการคา้และการบรกิาร

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาสินคา้ฮาลาล
หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิม และนวตักรรม
กลุ่มกิจกรรม : เพิมมูลคา่สินคา้และบรกิาร
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
จงัหวดัสงขลา
โครงการพฒันาสินคา้ฮาลาล
กิจกรรม : เพิมมูลคา่สินคา้และบรกิาร

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
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บาท

บาท

-                437.9000      -             -            -              

                -         241.2000               -               -                  -   

                -          87.2000               -               -                  -   

                -          87.2000               -               -                  -   

                -         154.0000               -               -                  -   

                -         154.0000               -               -                  -   

                -          76.5000               -               -                  -   

                -          76.5000               -               -                  -   

                -          76.5000               -               -                  -   

                -          89.0000               -               -                  -   

                -          25.0000               -               -                  -   

                -          25.0000               -               -                  -   

                -          64.0000               -               -                  -   

                -          64.0000               -               -                  -   

                -          31.2000               -               -                  -   

                -          31.2000               -               -                  -   

                -          31.2000               -               -                  -   

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

4.1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย             31.2000

- พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน             31.2000

- ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสามเหลยีม
มนัคง มงัคงั ยงัยนื

            64.0000

4. รฐัวิสาหกจิ             31.2000

- ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสามเหลยีม
มนัคง มงัคงั ยงัยนื

            25.0000

3.2 จงัหวดัยะลา             64.0000

- ส่งเสริมและพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน             76.5000

3. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             89.0000

3.1 จงัหวดัปตัตานี             25.0000

2. กระทรวงมหาดไทย             76.5000

2.1 กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถนิ             76.5000

1.2 กรมทางหลวงชนบท           154.0000

- ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง
 มงัคงั ยงัยนื

          154.0000

1.1 กรมทางหลวง             87.2000

- พฒันาโครงสรา้งพนืฐาน             87.2000

1. กระทรวงคมนาคม           241.2000

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 437.9000           

5.1.4 กลุม่โครงการที 4 โครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพสามเหลยีมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 437,900,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
       เพอืส่งเสริม พฒันาศกัยภาพพนืท ีอาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา และอาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส ใหเ้ป็นเมอืง
ตน้แบบในการพงึพาตวัเองอย่างยงัยนืทงัดา้นเศรษฐกจิ การคา้ และการลงทนุ

(2) สถานทีดําเนินการ
      อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตัตานี อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา และอาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 437,900,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

87,200,000            บาท
1. งบลงทนุ 87,200,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 87,200,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 87,200,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 87,200,000             บาท
(1) พฒันาทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาจวก - ดอนรกั จ.ปตัตานี 1 แหง่ 87,200,000             บาท

154,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 154,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 154,000,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 154,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 154,000,000           บาท
(1) ถนนสาย บ.บอืราแง - บ.ทา่ธง อ.ทุง่ยางแดง จ.ปตัตานี 3.000 กม. 20,436,000             บาท
(2) ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 
1.400 กม. 10,200,000             บาท
(3) ถนนสายแยก ทช.ปน.2061 - ฟารม์ตวัอย่างบา้นเคยีน อ.สายบรุ ี
จ.ปตัตานี 2.200 กม. 15,000,000             บาท
(4) ถนนสายแยก ทล.409 - บ.ตาแปด อ.โคกโพธิ จ.ปตัตานี 1.770 กม. 11,600,000             บาท
(5) ถนนสายแยก ทล.409 - นาํตกทรายขาว (ตอนท2ี) อ.โคกโพธิ จ.ปตัตานี
1.700 กม. 17,780,000             บาท
(6) ถนนสายแยก ทช.ปน.2010 - บ.คลองชา้ง อ.ยะรงั จ.ปตัตานี 
2.270 กม. 12,000,000             บาท
(7) ถนนสาย บ.จอืแรนบิง - บ.แนบ ุอ.หนองจกิ จ.ปตัตานี 3.000 กม. 15,000,000             บาท
(8) ถนนสายแยก ทช.ปน.3057 - บ.เกาะจนั อ.ยะรงั จ.ปตัตานี 3.500 กม. 14,984,000             บาท
(9) ถนนสายแยก ทช.ปน.2043 - บ.ควนกะลาทอง อ.โคกโพธิ จ.ปตัตานี 
3.206 กม. 17,000,000             บาท
(10) ถนนสายแยก ทช.ปน.3057 - บ.เมอืงยอน (ตอนท ี2) อ.ยะรงั 
จ.ปตัตานี 4.000 กม. 20,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ดา้นการผลิต 

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

กระทรวงคมนาคม 

กรมทางหลวง 
โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐาน

กรมทางหลวงชนบท 

โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

กิจกรรม : ส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน
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76,500,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 76,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 76,500,000            บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 76,500,000            บาท

(1) ก่อสรา้งสถานีขนส่งอาํเภอเบตง เทศบาลเมอืงเบตง อาํเภอเบตง 
จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 76,500,000            บาท
งบประมาณทงัสนิ 85,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 8,500,000              บาท
เงนิงบประมาณ 76,500,000            บาท

25,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 25,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 25,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 25,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 25,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งสะพาน คสล. บา้นตนัหยงเปาว ์ม.4 ต.ทา่กาํชาํ อ.หนองจกิ จ.
ปตัตานี 1 แหง่ 25,000,000             บาท

64,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 20,000,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000            บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,000,000            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 20,000,000             บาท
(1.1) ค่าจดังานพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมสอืดจิทิลั 5,000,000              บาท
(1.2) ค่าจดังานพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมทางสอื
โทรทศันแ์ละสงิพมิพ์ 15,000,000             บาท

2. งบลงทนุ 44,000,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 44,000,000            บาท

2.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 44,000,000            บาท

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ 

โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน

กระทรวง : จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

หน่วยงาน : จงัหวดัปตัตานี 

โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน

จงัหวดัยะลา 
โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

กิจกรรม : ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน
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2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 24,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายช่องแคบอนามยั - ล่องแก่ง กวา้ง 6 
เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 24,000,000             บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 20,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งลานจอดรถคอนกรตีเสรมิเหลก็ 1 แหง่ 10,000,000             บาท
(2) ก่อสรา้งระเบยีงชมววิ ยาว 200 ม. พรอ้มปรบัภูมทิศัน ์1 แหง่ 10,000,000             บาท

31,200,000            บาท
1. งบลงทนุ 31,200,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 31,200,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 31,200,000            บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 31,200,000             บาท
(1) งานปรบัปรุงและยกระดบัสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อาํเภอสุไหงโก-ลก 
จงัหวดันราธิวาส 1 รายการ 31,200,000             บาท

รฐัวิสาหกิจ 
การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพสามเหลียมมนัคง มงัคงั ยงัยืน 

กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐาน
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บาท

บาท

-                50.0000       -             -            -              

                -          50.0000               -               -                  -   

                -          50.0000               -               -                  -   

                -          50.0000               -               -                  -   

1.1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์             50.0000

- เพมิประสทิธิภาพการผลติ             50.0000

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 50.0000            

1. กระทรวงศึกษาธิการ             50.0000

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
       เพอืส่งเสริมและสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา และการนาํเทคโนโลย ีงานวจิยัมาใชก้บัอตุสาหกรรมยางพารา

(2) สถานทีดําเนินการ
      จงัหวดัสงขลา

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 50,000,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

5. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
5.2 แนวทางการดําเนินงานที 1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร
5.2.1 กลุม่โครงการที 1 โครงการเพิมมูลค่าผลติภณัฑย์างพารา 50,000,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

50,000,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 50,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 50,000,000            บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 50,000,000             บาท

(1) เครืองผสมแบบปิดสาํหรบัยางเทอรโ์มพลาสตกิขนาด 600 มล.
พรอ้มเครืองอดัรดี   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 7,400,000              บาท
(2) เครืองวดันาํหนกัโมเลกุลของยาง    ตาํบลคอหงส์
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 6,000,000              บาท
(3) เครืองวเิคราะหก์ลศาสตรค์วามรอ้นเชิงพลศาสตร ์   ตาํบลคอหงส์
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 6,000,000              บาท
(4) เครืองวเิคราะหเ์ทอรโ์มกราวเิมตรกิ   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 2,000,000              บาท
(5) กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลคตรอนชนิดส่องกราด   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่
 จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 7,000,000              บาท
(6) เครืองวดัขนาดอนุภาคยาง   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
1 เครือง 2,000,000              บาท
(7) เครืองวดัการเหนียวนาํไฟฟ้าของยางแบบฟาราเดย ์  ตาํบลคอหงส์
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 1,000,000              บาท
(8) เครืองอดัรดียาง   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 5,600,000              บาท
(9) ตูอ้บแบบเกียร ์  ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 1,000,000              บาท
(10) เครืองวดัการไหลของยาง   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
1 เครือง 6,500,000              บาท
(11) เครืองฉีดยาง   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 5,500,000              บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน 

ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ  2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.2 เพิมศกัยภาพภาคการเกษตร 
ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : มูลคา่สินคา้เกษตรเพิมขึนรอ้ยละ 2
กลุ่มโครงการ : โครงการเพิมมูลคา่ผลิตภณัฑย์างพารา 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน 

กลุ่มกิจกรรม : เพิมประสิทธิภาพการเกษตร 
กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
โครงการเพิมมูลคา่ผลิตภณัฑย์างพารา 
กิจกรรม : เพิมประสิทธิภาพการผลิต
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บาท

บาท

-                20.6220       -             -            -              

                -          20.6220               -               -                  -   

                -          20.6220               -               -                  -   

                -          20.6220               -               -                  -   

1.1 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์             20.6220

- สรา้งมลูค่าเพมิปาลม์นาํมนั             20.6220

1. กระทรวงศึกษาธิการ             20.6220

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 20.6220            

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 20,622,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

       เพอืส่งเสริมและสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์นาํมนั และการนาํเทคโนโลย ีมาใชก้บัอตุสาหกรรมปาลม์นาํมนั
(2) สถานทีดําเนินการ

       จงัหวดันราธิวาส
(3) ระยะเวลาดําเนินการ

5.2.2 กลุม่โครงการที 2 โครงการเพิมมูลค่าผลติภณัฑป์าลม์นํามนั 20,622,000

(1) วตัถปุระสงค ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

20,622,000            บาท
1. งบลงทนุ 20,622,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,622,000            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 16,300,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑอ์นื ๆ 16,300,000             บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 3,100,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครืองผลตินาํมนัปาลม์ดบิทงัระบบ ขนาด 5 ตนั/วนั   ตาํบลโคกเคยีน 

อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 3 เครือง 12,000,000             บาท
(3) ระบบลาํเลยีงและขนถ่าย   ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส
จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,200,000              บาท

1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 4,322,000              บาท
1.1.2.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 4,322,000              บาท

(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 4,322,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิมมูลคา่ผลิตภณัฑป์าลม์นํามนั 

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม 

กลุ่มกิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิมการเกษตร 
กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์
โครงการเพิมมูลคา่ผลิตภณัฑป์าลม์นํามนั 

กิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิมปาลม์นํามนั
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                -   25.8242       -             -            -              
                -          20.8242               -               -                  -   
                -          20.8242               -               -                  -   
                -          20.8242               -               -                  -   
                -            5.0000               -               -                  -   
                -            5.0000               -               -                  -   

                -            5.0000               -               -                  -   -              5.0000

2.              5.0000
2.1              5.0000

1.1             20.8242
-              20.8242

1.             20.8242

 / 
 -  2560  2561  2562

 : 

 2563
 2564 - 

25.8242            

       2560 -  2561
(4) 25,824,200

(5)  /  

        
(2) 

(3) 
          

5.2.3  3  25,824,200
(1) 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

5,000,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 5,000,000              บาท
1) ตน้แบบการใชเ้ทคโนโลยเีพอืพฒันาผลติภณัฑจ์ากลองกองและการสกดั
สารสาํคญั (5 จงัหวดั) 5,000,000              บาท

20,824,200            บาท
1. งบดําเนินงาน 11,049,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,849,200            บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,849,200            บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 39,200                 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 10,538,300             บาท
(3) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 271,700                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 200,000                บาท
1.2.1 คา่สาธารณูปโภค 200,000                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 200,000                บาท
2. งบลงทนุ 9,775,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 9,775,000              บาท
2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 9,775,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 75,000                 บาท
(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 75,000                 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 9,700,000              บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 9,700,000              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพผลผลิตผลไม ้และพืชอตัลกัษ ์

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - การสรา้งมูลคา่เพิมวิจยัและนวตักรรม 

กลุ่มกิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิมการเกษตร 
รฐัวิสาหกิจ 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

โครงการพฒันาคณุภาพผลผลิตผลไม ้และพืชอตัลกัษ ์

กิจกรรม : สรา้งมูลคา่เพิมการเกษตร

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - การจดัจาํหน่ายและการตลาด 

กลุ่มกิจกรรม : สรา้งรายไดจ้ากสินคา้เกษตร 
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดัสงขลา 
โครงการพฒันาคณุภาพผลผลิตผลไม ้และพืชอตัลกัษ ์

กิจกรรม : เพิมช่องทาง สรา้งรายไดจ้ากสินคา้เกษตร
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บาท

บาท

-                40.0000       -             -            -              

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

- พฒันาระบบบริหารจดัการนาํเพอื
การเกษตรสนบัสนุนแปลงใหญ่

ปี 2562

      จงัหวดัปตัตานี และจงัหวดันราธิวาส

- เพมิประสทิธิภาพการเกษตร             20.0000

1.1 กรมชลประทาน             20.0000

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 40.0000            

            20.0000

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             20.0000

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             20.0000

2.1 จงัหวดันราธิวาส             20.0000

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561

5.2.4 กลุม่โครงการที 4 โครงการพฒันาคุณภาพผลผลติขา้ว 40,000,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
      เพอืสนบัสนุนการผลติ แปรรูป การสรา้งมลูค่าเพมิ และเพมิประสทิธิภาพการผลติขา้ว

(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 40,000,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย
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20,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 20,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 20,000,000             บาท
(1) อาคารบงัคบันาํ(ฝายตน้นาํ) จาํนวน 6 แหง่   ตาํบลทรายขาว
อาํเภอโคกโพธิ จงัหวดัปตัตานี 20,000,000             บาท

20,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 20,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 20,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 20,000,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 8,000,000              บาท
รวม 1 รายการ

(2) ระบบส่งนาํบา้นใหญ่ 1 แหง่ 12,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพผลผลิตขา้ว 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - ปจัจยัการผลิตพืนฐาน 

กลุ่มกิจกรรม : เพิมประสิทธิภาพการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมชลประทาน 

โครงการพฒันาคณุภาพผลผลิตขา้ว 
กิจกรรม : พฒันาระบบบรหิารจดัการนําเพือการเกษตรสนบัสนุนแปลงใหญ่

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดันราธิวาส 
โครงการ : โครงการพฒันาคณุภาพผลผลิตขา้ว 
กิจกรรม : เพิมประสิทธิภาพการเกษตร
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บาท

บาท

-                57.6903       152.5213      -            -              

                -          54.6603       152.5213             -                  -   

                -          54.6603       152.5213             -                  -   

                -          54.6603       152.5213             -                  -   

                -            3.0300               -               -                  -   

                -            3.0300               -               -                  -   

                -            3.0300               -               -                  -   - พฒันาโครงสรา้งพนืฐานและสงิแวดลอ้ม              3.0300

- พฒันาโครงสรา้งพนืฐานและสงิแวดลอ้ม           207.1816

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั              3.0300

2.1 จงัหวดัยะลา              3.0300

เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 210.2116           

1. กระทรวงศึกษาธิการ           207.1816

1.1 มหาวิทยาลยัทกัษิณ           207.1816

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
            2 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2562)

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 210.2116                         

(1) วตัถปุระสงค ์
เพอืส่งเสริม พฒันาและปรบัปรุงแหลง่ท่องเทยีวทมีศีกัยภาพและมคีวามสาํคญัทางประวตัติศิาสตร ์วฒันธรรม  และเมอืงเก่า

(2) สถานทีดําเนินการ
            จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัยะลา

5. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
5.3 แนวทางการดําเนินงานที 1.1.3 เพิมศกัยภาพภาคการท่องเทียวและบริการ
5.3.1 กลุม่โครงการที 1 โครงการพฒันาการท่องเทียวประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และเมืองเกา่ 57,690,300
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54,660,300            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 54,660,300            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 54,660,300            บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 49,080,300             บาท

(1) ต่อเตมิศูนยป์ฏบิตักิารดนตรแีละหอศิลปะการแสดง  ตาํบลเขารูปชา้ง 
อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 รายการ 38,880,300             บาท
งบประมาณทงัสนิ 246,078,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 54,676,400             บาท
เงนิงบประมาณ 191,401,600           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 38,880,300             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 152,521,300           บาท

(2) ปรบัปรุงหอ้งนาํและอาคารทจีอดรถ  ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมอืงสงขลา 
จงัหวดัสงขลา 1 รายการ 10,200,000             บาท

2) รายการเงนิอุดหนุนอนื ๆ ทมีลีกัษณะเป็นค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 5,580,000              บาท

3,030,000              บาท
1. งบลงทนุ 3,030,000              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 3,030,000              บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 3,030,000              บาท

1.1.1.1 ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 3,030,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 
10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) 3,030,000              บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน 

ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ  2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.3 เพิมศกัยภาพภาคการทอ่งเทยีวและบรกิาร 
ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : รายไดจ้ากการทอ่งเทยีวและบรกิารเพิมขึน รอ้ยละ 10
กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และเมืองเก่า 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหล่งทอ่งเทยีว 
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานและสิงแวดลอ้ม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และเมืองเก่า 
กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานและสิงแวดลอ้ม

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดัยะลา 
โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และเมืองเก่า 
กิจกรรม : พฒันาโครงสรา้งพืนฐานและสิงแวดลอ้ม
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บาท

    จงัหวดัสงขลา

บาท

-                149.4000      -             -            -              

                -         149.4000               -               -                  -   

                -         149.4000               -               -                  -   

                -         149.4000               -               -                  -   

1.1 กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถนิ           149.4000

- พฒันาแหลง่ท่องเทยีวธรรมชาติ           149.4000

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 149.4000           

1. กระทรวงมหาดไทย           149.4000

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
     เพอืพฒันาและฟืนฟูแหลง่ท่องเทยีวและโครงสรา้งพนืฐาน พฒันาคุณภาพการบริการและบคุลากรดา้นการท่องเทยีว 
รวมทงัพฒันาช่องทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์

(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 149,400,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

5.3.2 กลุม่โครงการที 2 โครงการเพิมประสทิธิภาพการท่องเทียวเชิงธรรมชาติ 149,400,000

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561
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149,400,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 149,400,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 149,400,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 149,400,000           บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 149,400,000           บาท

(1) ก่อสรา้งสวนสาธารณะเมอืงสงขลาเพอืการทอ่งเทยีว องคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัสงขลา อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 149,400,000           บาท
งบประมาณทงัสนิ 166,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 16,600,000            บาท
เงนิงบประมาณ 149,400,000           บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิมประสิทธิภาพการทอ่งเทยีวเชิงธรรมชาติ 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหล่งทอ่งเทยีว 
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวเชิงธรรมชาติ 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ 

โครงการเพิมประสิทธิภาพการทอ่งเทยีวเชิงธรรมชาติ 
กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทยีวธรรมชาติ
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บาท

บาท

-                37.1661       -             -            -              

                -            9.5700               -               -                  -   

                -            9.5700               -               -                  -   

                -            9.5700               -               -                  -   

                -          27.5961               -               -                  -   

                -          15.0000               -               -                  -   

                -          15.0000               -               -                  -   

                -          12.5961               -               -                  -   

                -          12.5961               -               -                  -   - พฒันาการท่องเทยีวชมุชน             12.5961

- พฒันาการท่องเทยีวชมุชน             15.0000

2.2 จงัหวดันราธิวาส             12.5961

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             27.5961

2.1 จงัหวดัสงขลา             15.0000

1.1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์              9.5700

- พฒันาแหลง่ท่องเทยีวชมุชน              9.5700

1. กระทรวงศึกษาธิการ              9.5700

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 37.1661            

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 37,166,100

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

      เพอืสนบัสนุน และส่งเสริมการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทยีวโดยการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม
(2) สถานทีดําเนินการ

      จงัหวดัสงขลา จงัหวดันราธิวาส
(3) ระยะเวลาดําเนินการ

5.3.3 กลุม่โครงการที 3 โครงการเพิมประสทิธิภาพการท่องเทียวชุมชนและประสานพลงัประชารฐั และ
ตลาด MICE

37,166,100

(1) วตัถปุระสงค ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

9,570,000              บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 9,570,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 9,570,000              บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 1,250,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย) 1,250,000              บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการศกึษาเพอืพฒันาศกัยภาพการทอ่งเทยีว
   ของกลุม่จงัหวดัชายแดนใตเ้พอืเพมินกัทอ่งเทยีวจากอนิโดนีเซยี
   และอาเซยีนใต ้ 8,320,000              บาท

15,000,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 1,890,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,890,000              บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,890,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,848,700              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 35,300                 บาท
(3) วสัดุในการฝึกอบรม 6,000                   บาท

2. งบลงทนุ 13,110,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 13,110,000            บาท

2.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 13,110,000            บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 13,110,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 13,110,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการเพิมประสิทธิภาพการทอ่งเทยีวชุมชนและประสานพลงัประชารฐั และตลาด MICE 

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาแหล่งทอ่งเทยีว 
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวชุมชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
โครงการพฒันาการทอ่งเทยีวประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และเมืองเก่า 
กิจกรรม : พฒันาแหล่งทอ่งเทยีวชุมชน

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดัสงขลา 
โครงการเพิมประสิทธิภาพการทอ่งเทยีวชุมชนและประสานพลงัประชารฐั และตลาด MICE 

กิจกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวชุมชน



333

12,596,100            บาท
1. งบลงทนุ 12,596,100            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 12,596,100            บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 265,000                บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารเกษตร 265,000                บาท
(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 265,000                บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)

1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 12,331,100            บาท
1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 12,331,100             บาท

(1) ปรบัปรุงสวนไมด้อกสุครินิเพอืการทอ่งเทยีวอย่างยงัยนื 1 แหง่ 12,331,100             บาท

จงัหวดันราธิวาส 
โครงการเพิมประสิทธิภาพการทอ่งเทยีวชุมชนและประสานพลงัประชารฐั และตลาด MICE 

กิจกรรม : พฒันาการทอ่งเทยีวชุมชน
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บาท

บาท

-                728.1102      -             -            -              

                -         728.1102               -               -                  -   

                -         158.4292               -               -                  -   

                -         158.4292               -               -                  -   

                -         569.6810               -               -                  -   

                -         569.6810               -               -                  -   - เพมิศกัยภาพดา้นสุขภาพและบริการ           569.6810

- เพมิศกัยภาพดา้นสุขภาพและบริการ           158.4292

1.2 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์           569.6810

เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 728.1102           

1. กระทรวงศึกษาธิการ           728.1102

1.1 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์           158.4292

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 728,110,200

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(1) วตัถปุระสงค ์
     เพอืส่งเสริมและพฒันาดา้นสุขภาพ กฬีา และเพมิศกัยภาพดา้นสุขภาพและบริการ

(2) สถานทีดําเนินการ
      จงัหวดัสงขลา และจงัหวดันราธิวาส

5. รายละเอยีดงบประมาณ จาํแนกตามกลุ่มโครงการ
5.4 แนวทางการดําเนินงานที 1.1.4 พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคุณภาพชีวิต และสงิแวดลอ้ม
5.4.1 กลุม่โครงการที 1 โครงการสง่เสริมและพฒันาดา้นสขุภาพและกฬีา 728,110,200
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158,429,200           บาท
1. งบลงทนุ 158,429,200           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 158,429,200           บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 144,348,200           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 136,348,200           บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 58,026,200             บาท
รวม 78 รายการ (รวม 571 หน่วย)

(2) เครืองตรวจสมรรถภาพหลอดเลอืดแดง   ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,500,000              บาท
(3) เครืองวดัคลนืไฟฟ้ากลา้มเนือ   ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 3,500,000              บาท
(4) เครืองมอืสาํหรบัใชง้านภายในแผนกทนัตกรรม   ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,000,000              บาท
(5) เครืองเอ็กซเรยฟ์นั   ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,000,000              บาท
(6) เครืองเลเซอรท์างทนัตกรรม   ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,500,000              บาท
(7) เครืองวดักลนิปาก   ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,500,000              บาท
(8) เครืองเอ็กซเรยท์างทนัตกรรม 2 มติ ิและ 3 มติ ิ  ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 5,000,000              บาท
(9) ตูอ้บแหง้เครืองมอืดว้ยความรอ้น   ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 
จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,000,000              บาท
(10) เครืองลา้งและทาํลายเชือแบบอตัโนมตั ิ  ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 2 ชุด 4,600,000              บาท
(11) เครืองวดัปรมิาณเลอืดออกจากหวัใจ   ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืง
นราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,200,000              บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน 

ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ  2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.4 พฒันาดา้นสงัคม ยกระดบัคณุภาพชีวิต และสิงแวดลอ้ม 

ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา ประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึน รอ้ยละ 1
กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกีฬา 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม 

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิสุขภาพและบรกิาร 
กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์
โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกีฬา 
กิจกรรม : เพิมศกัยภาพดา้นสุขภาพและบรกิาร
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(12) เครืองรงัสเีอ็กซเรยว์นิิจฉยัชนิดครึงวงกลมพรอ้มชุดแสดงผล
ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 9,000,000              บาท
(13) ระบบผลตินาํบรสุิทธิสาํหรบัฟอกไต   ตาํบลโคกเคยีน
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,800,000              บาท
(14) โคมไฟผา่ตดัชนิดโคมคู่   ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 
จงัหวดันราธิวาส 2 ชุด 3,000,000              บาท
(15) ผนงัหอ้งผา่ตดัชนิดป้องกนัเชือโรคพรอ้มระบบแอร ์  ตาํบลโคกเคยีน 

อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 2 ชุด 9,130,000              บาท
(16) ระบบหอ้งควบคุมทศิทางลมความชืนและแรงดนัอากาศสาํหรบัหอ้งคลอด 

  ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 2 ชุด 14,000,000             บาท
(17) เครืองตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลนืเสยีงความถสูีงชนิด 4 มติิ
ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 7,500,000              บาท
(18) ระบบการจดัการสารสนเทศเวชระเบยีน   ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืง
นราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ระบบ 2,500,000              บาท
(19) ชุดแสดงผลสญัญาณภาพทางระบบปสัสาวะและโรคไต
ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,070,000              บาท
(20) ชุดเครืองมอืผา่ตดัผา่นกลอ้งสาํหรบังานระบบทางเดนิปสัสาวะ
ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,522,000              บาท
(21) เครืองเฝ้าตดิตามและวเิคราะหส์ญัญาณชีพชนิดต่อเนือง 48 ชวัโมง
ไมน่อ้ยกวา่ 8 เตยีง   ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส
จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,000,000              บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑอ์นื ๆ 8,000,000              บาท
(1) เตาเผาขยะตดิเชือ ขนาดพกิดั 300 กิโลกรมัต่อชวัโมง   ตาํบลโคกเคยีน 

อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 8,000,000              บาท
1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 14,081,000            บาท

1.1.2.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 14,081,000             บาท
(1) ก่อสรา้งเตาเผาขยะ   ตาํบลโคกเคยีน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 
จงัหวดันราธิวาส 1 หลงั 14,081,000             บาท

569,681,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 569,681,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 569,681,000           บาท
1) ค่าครุภณัฑ์ 553,478,600           บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 34,552,200             บาท
รวม 39 รายการ (รวม 239 หน่วย)

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
โครงการส่งเสรมิและพฒันาดา้นสุขภาพและกีฬา 
กิจกรรม : เพิมศกัยภาพดา้นสุขภาพและบรกิาร



337

(2) เครืองเอกซเรยส์วนหวัใจสองระนาบ    ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 35,000,000             บาท
(3) เครืองเอกซเรยส์วนหวัใจระนาบเดยีว   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 2 ระบบ 50,000,000             บาท
(4) เครืองช่วยพยุงการทาํงานของปอดและหวัใจ  ตาํบลคอหงส ์
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 3 เครือง 10,200,000             บาท
(5) เครืองพยุงระบบไหลเวยีนโลหติ ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 3 เครือง 6,300,000              บาท
(6) เครืองเฝ้าระวงัและตดิตามการทาํงานของหวัใจและสญัญาณชีพแบบ
สถานีกลางพรอ้มลูกข่าย (แมข่่าย 3 เครือง  ลูกข่าย 6 เครือง  และจอภาพ
ขา้งเตยีง 25 เครือง) ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 3 ระบบ 20,700,000             บาท
(7) เครืองช่วยหายใจ สาํหรบัผูป่้วยวกิฤต ิ   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 17 เครือง 18,800,000             บาท
(8) เครืองควบคุมอุณหภูมกิายตาํ  ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 2 เครือง 2,200,000              บาท
(9) เครืองตรวจคลนืสะทอ้นความถสูีงพรอ้มหวัตรวจหลอดเลอืด ตาํบลคอหงส์
 อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 เครือง 2,000,000              บาท
(10) เครืองลา้งไตพรอ้มเครืองทาํนาํบรสุิทธิ  ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 2 เครือง 4,000,000              บาท
(11) อุปกรณ์ทางการแพทยใ์นหอ้งผา่ตดัไฮบรดิ ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่
 จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 8,736,000              บาท
(12) เตยีงผา่ตดัไฮบรดิ ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เตยีง 6,500,000              บาท
(13) โคมไฟผา่ตดั แบบโคมคู่   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
1 ชุด 4,500,000              บาท
(14) โคมไฟผา่ตดั แบบโคมเดยีว   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 1,800,000              บาท
(15) เครืองดมยาสลบ   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 3 เครือง 6,100,000              บาท
(16) ชุดควบคุมความชืนสาํหรบัการปลอดเชือหอ้งผา่ตดัไฮบรดิ ตาํบลคอหงส ์
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 5,564,000              บาท
(17) อุปกรณ์ทางการแพทยใ์นหอ้งผา่ตดัหวัใจ  ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 2 ชุด 15,000,000             บาท
(18) เตยีงผา่ตดัหวัใจ   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 เตยีง 7,600,000              บาท
(19) โคมไฟผา่ตดัแบบ 3 โคม ชนิดหลอดแอลอดี ีตาํบลคอหงส ์อาํเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 ชุด 4,000,000              บาท
(20) ชุดควบคุมความชืนสาํหรบัการปลอดเชือหอ้งผา่ตดัหวัใจ ตาํบลคอหงส ์
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 ชุด 5,600,000              บาท
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(21) เครืองตรวจความผดิปกตขิองหลอดเลอืดหวัใจดว้ยคลนืเสยีงความถสูีง
จากภายในหลอดเลอืด พรอ้มโปรแกรมแสดงการอุดตนัภายในหลอดเลอืด
เป็นสต่ีางๆ และโปรแกรมวดัความดนัโลหติในหลอดเลอืดหวัใจ ตาํบลคอหงส ์
อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 6,200,000              บาท
(22) อุปกรณ์อพัเกรดเครืองเอกซเรยห์ลอดเลอืด ตาํบลคอหงส ์อาํเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 30,000,000             บาท
(23) เครืองเอกซเรยห์ลอดเลอืด 2 ระนาบ   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 60,000,000             บาท
(24) เครืองเอกซเรยห์ลอดเลอืด 1 ระนาบ   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 2 เครือง 60,000,000             บาท
(25) เครืองอลัตราซาวด ์  ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
2 เครือง 10,000,000             บาท
(26) เครืองเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์ ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 80,000,000             บาท
(27) อุปกรณ์อพัเกรดเครืองตรวจดว้ยสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าใหเ้ป็นแบบดจิติอล 
ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 30,000,000             บาท
(28) เครืองพมิพส์ามมติพิรอ้มอุปกรณ์   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 2,775,000              บาท
(29) ชุดอุปกรณ์เครืองมอืวางแผนผา่ตดักระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะ  
 ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 2,675,000              บาท
(30) ชุดเครืองมอืยดืกระดูกขากรรไกรบน   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 4,476,400              บาท
(31) เครืองลา้งเครืองมอือตัโนมตั ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 500 ลติร   ตาํบลคอหงส์
 อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 เครือง 7,000,000              บาท
(32) เครืองลา้งเครืองมอือตัโนมตั ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 250 ลติร แบบ 1 ประตู  

 ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 1,900,000              บาท
(33) เครืองลา้งเครืองมอือตัโนมตั ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 250 ลติร แบบ 2 ประตู  

 ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 เครือง 3,800,000              บาท
(34) ชุดสแกนในช่องปากและแบบจาํลองฟนั พรอ้มอุปกรณ์โดยใชแ้สงเลเซอร์
 ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 ชุด 3,000,000              บาท
(35) โคมไฟผา่ใหญ่แอลอดี ีชนิดตดิเพดานแบบโคมคู่ พรอ้มระบบถ่ายทอด
สญัญาณภาพเอชด ีตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 2 เครือง 2,500,000              บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสรมิสุขภาพ เพมิประสทิธิภาพการรกัษาโรคปากแหวง่
เพดานโหว่ 16,202,400             บาท
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บาท

บาท

18.0000          614.0018      1,129.2997    378.8464     24.0000         

                -          34.2925               -               -                  -   

                -          34.2925               -               -                  -   

                -          34.2925               -               -                  -   

          18.0000       223.5858        24.0000       24.0000         24.0000

          18.0000        23.5000        24.0000       24.0000         24.0000

                -            6.0000          6.0000        6.0000           6.0000

          18.0000        17.5000        18.0000       18.0000         18.0000

                -         174.0308               -               -                  -   

                -         174.0308               -               -                  -   

                -          26.0550               -               -                  -   

                -          26.0550               -               -                  -   

                -         336.1235     1,105.2997     354.8464                -   

                -         336.1235     1,105.2997     354.8464                -   

                -          68.6000               -               -                  -   

                -         130.7510               -               -                  -   - การส่งเสริมและพฒันาดา้นสุขภาพและ
กฬีา ภาคใตช้ายแดน

          130.7510

3.1 สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ         1,796.2696

- พฒันาระบบบริการปฐมภูมใิหม้คุีณภาพ
มาตรฐานภูมภิาคใตช้ายแดน

            68.6000

- เพมิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

            26.0550

3. กระทรวงสาธารณสขุ         1,796.2696

 - ผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส           174.0308

2.3 กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถนิ             26.0550

- สนบัสนุนการขบัเคลอืนแผนพฒันา
จงัหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั (ภาคใต ้
ชายแดน)

            24.0000

 - สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชน และนโยบาย
ของรฐับาล (ภาคใตช้ายแดน)

            89.5000

2.2 กรมการพฒันาชุมชน           174.0308

2. กระทรวงมหาดไทย           313.5858

2.1 สาํนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย           113.5000

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมนัคงของมนุษย์

            34.2925

- เพมิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ คนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาสและคนยากจน

            34.2925

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 2,164.1479         

1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคง
ของมนุษย์

            34.2925

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 2,164.1479                       

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท

     4 ปี (ปี 2561 ถงึ 2564)

5.4.2 กลุม่โครงการที 2 โครงการสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส และ
คนยากจน

614,001,800

(1) วตัถปุระสงค ์
    เพอืพฒันาโครงสรา้งพนืฐานสรา้งความมนัคง การพฒันาศกัยภาพและการเขา้ถงึบริการของประชาชน  และยกระดบัคุณภาพชวีติ

(2) สถานทีดําเนินการ
      จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี และจงัหวดันราธิวาส

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
5 2560
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ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
หน่วยงาน / กจิกรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย
รวม

เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

                -         136.7725     1,105.2997     354.8464                -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

                -          20.0000               -               -                  -   

4.1 จงัหวดัสตูล             20.0000

- ส่งเสริมคุณภาพชวีติผูสู้ง คนพกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

            20.0000

- พฒันาศกัยภาพหน่วยบริการสุขภาพ 

ภาคใตช้ายแดน
        1,596.9186

4. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             20.0000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจ่าย

34,292,500               บาท
1. งบดําเนินงาน 9,292,500                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,292,500                บาท
2. งบลงทนุ 25,000,000               บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 25,000,000               บาท
2.1.1 คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 25,000,000               บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 25,000,000               บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 25,000,000               บาท
รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)

6,000,000                บาท
1. งบรายจ่ายอนื 6,000,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการแผนในระดบัจงัหวดั 6,000,000                บาท

130,751,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 33,664,600               บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,664,600               บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,664,600               บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานส่งเสริมและพฒันาสุขภาพและกฬีา 33,664,600               บาท
2. งบลงทนุ 97,086,400               บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 97,086,400               บาท
2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 92,551,500               บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 91,561,500               บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 37,586,500               บาท
รวม 132 รายการ (รวม 274 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม 

กลุ่มกจิกรรม : สง่เสริมคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์

โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

กจิกรรม : เพิมคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาสและคนยากจน

กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

กจิกรรม : สนบัสนุนการขบัเคลือนแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั (ภาคใตช้ายแดน)

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

โครงการสง่เสริมและพฒันาดา้นสขุภาพและกฬีา 
กจิกรรม : การสง่เสริมและพฒันาดา้นสขุภาพและกฬีา ภาคใตช้ายแดน
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(2) เครืองตดิตามการทาํงานของหวัใจและสญัญาณชีพ
ระบบรวมศูนยไ์มน่อ้ยกว่า 8 เตยีง โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 4,200,000                บาท

(3) เครืองวดัความยาวลูกตา โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 1,600,000                บาท

(4) กลอ้งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 ชุด 1,200,000                บาท

(5) ชุดเครืองมอืผา่ตดัทใีชส้าํหรบัทาํผา่ตดัหวัใจชนิดเปิดแผลเลก็ โรงพยาบาลยะลา 
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 ชุด 3,000,000                บาท
(6) ชุดกลอ้งส่องตรวจทางเดนิอาหารและทอ่ทางเดนินาํดี
ชนิดวดีทีศัน ์โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 ชุด 3,575,000                บาท
(7) เครืองกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแมเ่หลก็ชนิดความถสูีง (Transmegnatic 

stimulation) โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 3,000,000                บาท

(8) เครืองตรวจวดัคลนืไฟฟ้าสมอง (EEG) โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 1,500,000                บาท
(9) กลอ้งขยายเพอืใชร้กัษาโรคทางทนัตกรรม (Microscope)

โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 กลอ้ง 1,600,000                บาท
(10) เครืองสแกนช่องปากสามมติ ิ(Intra-oral scanner)

โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 เครือง 2,000,000                บาท
(11) เครืองรกัษาตาดว้ยเลเซอร ์yag แบบยงิตะกอนนาํวุน้ตาได ้

โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 เครือง 3,600,000                บาท

(12) เครืองวเิคราะหข์วัประสาทตา โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 2,100,000                บาท
(13) เครืองตรวจตาส่วนหนา้พรอ้มระบบเก็บภาพดจิติอล
โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 เครือง 1,200,000                บาท

(14) ชุดเครืองสลายนิว โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 ชุด 2,200,000                บาท
(15) เครืองมอืส่องทอ่ไตชนิดโคง้งอได ้ (Flexible Ureteroscopy) โรงพยาบาลยะลา 
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 เครือง 2,060,000                บาท
(19) เครืองช่วยทาํงานของหวัใจชนิดใชบ้อลลูนในหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ 
โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 2,060,000              บาท
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(17) เครืองตรวจพลศาสตรก์ระเพาะปสัสาวะ โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 3,640,000                บาท
(18) เครืองช่วยทาํงานของหวัใจชนิดใชบ้อลลูน
ในหลอดเลอืดแดงเอออรต์า้ โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 2,000,000                บาท
(19) เครืองตรวจหลอดเลอืดหวัใจดว้ยคลนืความถสูีง
ชนิดใชใ้นหอ้งตรวจสวนหวัใจ (IVUS.) โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 6,180,000                บาท
(20) เครืองกระตุน้ระบบประสาทดว้ยสนามแมเ่หลก็ชนิดความถสูีง 
(Thransmegnatic stimulation) โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 3,000,000                บาท

(21) เครืองวเิคราะหเ์สน้เลอืดจอตา โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 เครือง 5,120,000                บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ฬีา 990,000                  บาท
(1) ครุภณัฑก์ฬีาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 990,000                  บาท

รวม 26 รายการ (รวม 26 หน่วย)

2.1.2 คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 4,534,900                บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 4,534,900                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 4,534,900                บาท
รวม 8 รายการ (รวม 68 หน่วย)

136,772,500              บาท
1. งบลงทนุ 136,772,500              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 136,772,500              บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 87,074,200               บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 87,074,200               บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 66,033,200               บาท
รวม 140 รายการ (รวม 287 หน่วย)

(2) เครืองดมยาสลบชนดิ 3 แกซ๊พรอ้มเครืองช่วยหายใจ
และเครืองตดิตามการทาํงานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊
ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ตาํบลบางนาค อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,760,000                บาท
(3) เตยีงผา่ตดัทวัไประบบไฟฟ้าพรอ้มรีโมทคอนโทล 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์ตาํบลบางนาค
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 2 เตยีง 3,520,000                บาท
(4) เครืองจีหา้มเลอืดและตดัเนือเยอืดว้ยคลนืวทิยคุวามถสูีง
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์ตาํบลบางนาค
อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,650,000                บาท
(5) เครืองฟอกไตแบบประสทิธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)   โรงพยาบาลสุ
ไหงโก-ลก ตาํบลสไุหงโก-ลก อาํเภอสุไหงโก-ลก
จงัหวดันราธิวาส 1 เครือง 1,900,000                บาท

กจิกรรม : พฒันาศกัยภาพหน่วยบริการสขุภาพ ภาคใตช้ายแดน
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(6) ชุดเครืองมอืตรวจหู คอ จมกู วดีทีศันช์ุดใหญ่
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตาํบลสไุหงโก-ลก
อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,605,000                บาท
(7) โคมไฟผา่ตดัใหญ่โคมคู่ขนาดไมน่อ้ยกว่า 130,000
ลกัซห์ลอดแอลอดี ี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ตาํบลบางนาค อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 2 ชุด 2,886,000                บาท
(8) เครืองจีหา้มเลอืดและตดัเนือเยอืดว้ยคลนืวทิยคุวามถสูีง
โรงพยาบาลยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา
จงัหวดัยะลา 1 เครือง 1,650,000                บาท
(9) เครืองดมยาสลบชนดิ 3 แกซ๊พรอ้มเครืองช่วยหายใจ
และเครืองตดิตามการทาํงานของหวัใจและวเิคราะหแ์กซ๊
ระหว่างดมยาสลบ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสายบรุี
ตาํบลตะลบุนั อาํเภอสายบรุี จงัหวดัปตัตานี 1 เครือง 1,760,000                บาท
(10) เครืองลา้งเครืองมอือตัโนมตัขินาดไมน่อ้ยกว่า 250 ลติร
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสายบรุี ตาํบลตะลบุนั อาํเภอสายบรุี
จงัหวดัปตัตานี 1 เครือง 1,340,000                บาท
(11) เครืองเอกซเรยท์วัไปขนาดไมน่อ้ยกว่า 500 mA. แบบตงัพนื
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา ตาํบลยะหา อาํเภอยะหา
จงัหวดัยะลา 1 เครือง 1,320,000                บาท
(12) เครืองจีหา้มเลอืดและตดัเนือเยอืดว้ยคลนืวทิยุความถสูีง
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชยะหา อาํเภอยะหา ตาํบลยะหา
จงัหวดัยะลา 1 เครือง 1,650,000                บาท

1.1.2 คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 49,698,300               บาท
1.1.2.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 49,698,300               บาท

(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 10 ลา้นบาท 14,698,300               บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) อาคารผูป่้วยในและหอ้งพเิศษ 3 ชนั โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชยะหา ตาํบลยะหา อาํเภอยะหา
จงัหวดัยะลา 1 หลงั 35,000,000               บาท

20,000,000               บาท
1. งบดําเนินงาน 9,750,000                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,750,000                บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,750,000                บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,620,000                บาท
(2) วสัดุการเกษตร 630,000                   บาท
(3) วสัดุอาหาร 7,500,000                บาท

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
จงัหวดัสตูล 
โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

กจิกรรม : สง่เสริมคณุภาพชีวิตผูสู้ง คนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน
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2. งบลงทนุ 10,250,000               บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 10,250,000               บาท

2.1.1 คา่ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 10,250,000               บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 10,250,000               บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 
10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

10,250,000               บาท

174,030,800              บาท
1. งบดําเนินงาน 174,030,800              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 174,030,800              บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 174,030,800              บาท

(1) ส่งเสริมวถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพยีงรองรบัการพฒันาพนืทเีศรษฐกจิเฉพาะ (Way of 

Life) ภาคใตช้ายแดน 16,800 คน 174,030,800              บาท

26,055,000               บาท
1. งบเงินอดุหนุน 26,055,000               บาท
1. งบเงินอดุหนุน 26,055,000               บาท

1.1 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 26,055,000               บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 26,055,000               บาท

(1) ก่อสรา้งศูนยน์นัทนาการผูสู้งอายแุละพฒันาอาชีพ เทศบาลเมอืงสตูล อาํเภอเมอืง
สตูล จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 26,055,000               บาท
งบประมาณทงัสนิ 28,950,000               บาท
เงนินอกงบประมาณ 2,895,000                บาท
เงนิงบประมาณ 26,055,000               บาท

17,500,000               บาท
1. งบรายจ่ายอนื 17,500,000               บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการดาํเนินการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นเร่งด่วน
ของประชาชนในจงัหวดั/และนโยบายของรฐับาล 17,500,000               บาท

กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน 

โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

กจิกรรม : เพิมคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - ยกระดบัคณุภาพชีวิต 

กลุ่มกจิกรรม : ขบัเคลือนการพฒันาในระดบัพืนท ี

กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

กจิกรรม : สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชน และนโยบายของรฐับาล (ภาคใตช้ายแดน)

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน 

กลุ่มกจิกรรม : พฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาสและคนยากจน 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการพฒันาชมุชน 

โครงการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน 

กจิกรรม : ผูสู้งอาย ุคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และคนยากจน
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68,600,000               บาท
1. งบลงทนุ 68,600,000               บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทีดินและสิงกอ่สรา้ง 68,600,000               บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,600,000               บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,902,000                บาท
(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 6,902,000                บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 61,698,000               บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกว่า 1 ลา้นบาท 48,498,000               บาท
รวม 139 รายการ (รวม 266 หน่วย)

(2) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
ตาํบลสไุหงโก-ลก อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,200,000                บาท
(3) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลตากใบ
ตาํบลเจะ๊เห อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,200,000                บาท
(4) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร ์ตาํบลบางนาค อาํเภอเมอืงนราธิวาส
จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,200,000                บาท
(5) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลยะรงั
ตาํบลปิตูมดุ ีอาํเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี 1 ชุด 1,200,000                บาท
(6) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลปตัตานี
ตาํบลสะบารงั อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 ชุด 1,200,000                บาท
(7) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลยะลา
ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 ชุด 1,200,000                บาท
(8) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชยะหา ตาํบลยะหา อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 ชุด 1,200,000                บาท
(9) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลบนันงัสะตา
ตาํบลบนันงัสะตา อาํเภอบนันงัสะตา จงัหวดัยะลา 1 ชุด 1,200,000                บาท
(10) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลสงขลา
ตาํบลพะวง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 1,200,000                บาท
(11) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลละงู
ตาํบลละงู อาํเภอละงู จงัหวดัสตูล 1 ชุด 1,200,000                บาท
(12) กลอ้งถา่ยภาพจอประสาทตาดจิติอล โรงพยาบาลสตูล
ตาํบลพมิาน อาํเภอเมอืงสตูล จงัหวดัสตูล 1 ชุด 1,200,000                บาท

กระทรวงสาธารณสขุ 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

โครงการสง่เสริมและพฒันาดา้นสขุภาพและกฬีา 
กจิกรรม : พฒันาระบบบริการปฐมภมิูใหมี้คณุภาพมาตรฐานภมิูภาคใตช้ายแดน
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บาท

บาท

-                173.5700      -             -            -              

                -         153.5800               -               -                  -   

                -         153.5800               -               -                  -   

                -         153.5800               -               -                  -   

                -          19.9900               -               -                  -   

                -            3.8000               -               -                  -   

                -            3.8000               -               -                  -   

                -          16.1900               -               -                  -   

                -          16.1900               -               -                  -    - พฒันาคุณภาพการศึกษา ศาสนา   
และศิลปวฒันะรรม

            16.1900

 - พฒันาคุณภาพการศึกษาศาสนา 
และศิลปวฒันะรรม

             3.8000

2.2 จงัหวดันราธิวาส             16.1900

2. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             19.9900

2.1 จงัหวดัสตูล              3.8000

1.1 กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถนิ           153.5800

- สรา้งศูนยก์ารเรียนรู ้           153.5800

1. กระทรวงมหาดไทย           153.5800

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 173.5700           

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 173,570,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

    เพอืส่งเสริมและพฒันาการศึกษาของเยาวชน สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึแหลง่เรียนรูท้ทีนัสมยั
(2) สถานทีดําเนินการ

      จงัหวดัสตูล จงัหวดัยะลา จงัหวดัปตัตานี และจงัหวนัราธิวาส
(3) ระยะเวลาดําเนินการ

5.4.3 กลุม่โครงการที 3 โครงการสง่เสริมและพฒันาการศึกษา 173,570,000

(1) วตัถปุระสงค ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

153,580,000           บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 153,580,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 1,300,000              บาท
1) วสัดุการศึกษา อุทยานการเรยีนรู ้TK PARK เทศบาลเมอืงสตูล อาํเภอเมอืงสตูล
 จงัหวดัสตูล 1,300,000              บาท

1.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 152,280,000           บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 152,280,000           บาท

(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 7,380,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงอาคารอุทยานการเรยีนรู ้(TK PARK) เทศบาลเมอืงปตัตานี 

อาํเภอเมอืงปตัตานี จงัหวดัปตัตานี 1 แหง่ 27,900,000            บาท
งบประมาณทงัสนิ 31,000,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ 3,100,000              บาท
เงนิงบประมาณ 27,900,000            บาท

(3) ก่อสรา้งอุทยานการเรยีนรู ้(TK PARK) เทศบาลเมอืงยะลา 
อาํเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 117,000,000           บาท
งบประมาณทงัสนิ 130,000,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 13,000,000            บาท
เงนิงบประมาณ 117,000,000           บาท

3,800,000              บาท
1. งบดําเนินงาน 3,800,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,800,000              บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,800,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 108,000                บาท
(2) ค่าเบยีเลยีง ทพีกัและพาหนะ 60,000                 บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม 

กลุ่มกิจกรรม : ส่งเสรมิคณุภาพการศึกษา 
กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา 
กิจกรรม : สรา้งศูนยก์ารเรยีนรู ้

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน 

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาคณุภาพการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดัสตูล 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา 
กิจกรรม : พฒันาคณุภาพการศึกษาศาสนา และศิลปวฒันธรรม
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(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 597,200                บาท
(5) วสัดุสาํนกังาน 19,800                 บาท
(6) วสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000                 บาท
(7) วสัดุการเกษตร 1,000,000              บาท
(8) วสัดุสนามและการฝึก 1,000,000              บาท

16,190,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 15,462,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,462,000            บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,462,000            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 15,462,000             บาท
2. งบลงทนุ 728,000                บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 728,000                บาท
2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 728,000                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑอ์นื ๆ 728,000                บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 728,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

จงัหวดันราธิวาส 
โครงการส่งเสรมิและพฒันาการศึกษา 
กิจกรรม : พฒันาคณุภาพการศึกษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

-                60.0500       -             -            -              

                -          60.0500               -               -                  -   

                -          10.2500               -               -                  -   

                -          10.2500               -               -                  -   

                -          49.8000               -               -                  -   

                -          49.8000               -               -                  -   

1.2 จงัหวดันราธิวาส             49.8000

- เพมิศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ             49.8000

1.1 จงัหวดัสตูล             10.2500

- เพมิศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ             10.2500

1. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             60.0500

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 60.0500            

5.4.4 กลุม่โครงการที 4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 60,050,000

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
    เพอืส่งเสริมการเรียนรู ้การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของเยาวขน และคนืคนดสู่ีสงัคม

(2) สถานทีดําเนินการ
      จงัหวดัสตูล และจงัหวดันราธิวาส

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 60,050,000
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10,250,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 10,250,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,250,000            บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน 

กลุ่มกิจกรรม :  เพิมศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดัสตูล 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

กิจกรรม : เพิมศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

(1) ค่าวสัดุอนื 10,250,000            บาท

49,800,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 728,000                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 728,000                บาท

หน่วยงาน : จงัหวดันราธิวาส 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

กิจกรรม : เพิมศกัยภาพการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

(1) วสัดุงานบา้นงานครวั 728,000                บาท
2. งบลงทนุ 49,072,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 49,072,000            บาท
2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,116,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 130,000                บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 130,000                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 922,500                บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 922,500                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 260 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 63,500                 บาท
(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 63,500                 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 47,956,000            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 3,256,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,256,000              บาท
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 16,500,000             บาท
(1) ถมดนิบรเิวณ ค่ายบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพ ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิแบบถาวร
ระดบัจงัหวดั ขนาดพนืทปีระมาณ 41,800 ตาราเมตร 
ถมดนิสูงเฉลยี 1.80 เมตร 75240 ลูกบาศกเ์มตร 16,500,000             บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 28,200,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 12,400,000             บาท
รวม 4 รายการ (รวม 763 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งอาคารโรงนอน 2 ชนั พรอ้มหอ้งนาํ – หอ้งสว้ม จาํนวน 2 หลงั  
บรเิวณค่ายบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ แบบถาวรระดบั
จงัหวดั  2 หลงั 15,800,000             บาท

75,240
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บาท

    จงัหวดัยะลา

บาท

-                72.8000       -             -            -              

                -          72.8000               -               -                  -   

                -          72.8000               -               -                  -   

                -          72.8000               -               -                  -   

1.1 การประปาสว่นภูมิภาค             72.8000

 - ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนาํ
(ภาคใตช้ายแดน)

            72.8000

1. รฐัวิสาหกจิ             72.8000

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 72.8000            

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 72,800,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

     เพอืพฒันาโครงสรา้งพนืฐาน และสงิอาํนวยความสะดวกใหก้บัชมุชนอย่างทวัถงึ เป็นธรรม
(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

5.4.5 กลุม่โครงการที 5 โครงการพฒันาเมืองน่าอยู่ 72,800,000

(1) วตัถปุระสงค ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

72,800,000            บาท
1. งบลงทนุ 72,800,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 72,800,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 72,800,000            บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 72,800,000             บาท
(1) ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้งทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 8,850,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) โครงการวางทอ่ขยายเขตนาํประปา บา้นลมีาปูโระ๊ ตาํบลบาโงยซแิน 

อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 13,950,000             บาท
(3) โครงการวางทอ่ขยายเขตนาํประปา บรเิวณชุมชนบา้น กม.4 และ กม.7 

ตาํบลตาเนาะแมเราะ อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 30,000,000             บาท
(4) โครงการวางทอ่ขยายเขตนาํประปา หมูท่ ี6 ,หมูท่ ี8 ตาํบลยะรม 

อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 20,000,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการพฒันาเมืองน่าอยู่ 

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - พฒันาโครงสรา้งพืนฐานดา้นสงัคม 

กลุ่มกิจกรรม : พฒันาเมืองน่าอยู่ 
รฐัวิสาหกิจ 
การประปาส่วนภมิูภาค 

โครงการพฒันาเมืองน่าอยู่ 

กิจกรรม : คา่วางทอ่ขยายเขตจาํหน่ายนํา (ภาคใตช้ายแดน)



355

บาท

    จงัหวดัปตัตานี

บาท

-                55.6990       -             -            -              

                -          55.6990               -               -                  -   

                -          55.6990               -               -                  -   

                -          55.6990               -               -                  -   

1.1 จงัหวดัปตัตานี             55.6990

- ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม

            55.6990

1. จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั             55.6990

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 55.6990            

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 55,699,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

      เพอืการอนุรกัษแ์ละฟืนฟูธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม การพฒันาและเพมิประสทิธิภาพการบริหารจดัการสงิแวดลอ้ม
(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

5.4.6 กลุม่โครงการที 6 โครงการป้องกนัและแกไ้ขความเสอืมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและ
สงิแวดลอ้ม

55,699,000

(1) วตัถปุระสงค ์
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55,699,000            บาท
1. งบดําเนินงาน 25,699,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,699,000            บาท
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,384,400              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 144,600                บาท
(3) วสัดุการเกษตร 21,170,000             บาท

2. งบลงทนุ 30,000,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 30,000,000            บาท

2.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 30,000,000            บาท
2.1.1.1 ค่าปรบัปรุงแหล่งนาํ 24,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหล่งนาํทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 24,000,000             บาท
รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 6,000,000              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 6,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัและแกไ้ขความเสือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 

หว่งโซ่คณุคา่ : กลางนํา - พฒันาคน 

กลุ่มกิจกรรม : การฟืนฟูป่าและบรหิารจดัการป่าพรุ 
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

จงัหวดัปตัตานี 

โครงการป้องกนัและแกไ้ขความเสือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 

กิจกรรม : ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม
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บาท

    จงัหวดัสงขลา

บาท

-                11.1050       -             -            -              

                -          11.1050               -               -                  -   

                -          11.1050               -               -                  -   

                -          11.1050               -               -                  -   

1.1 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั             11.1050

- แกไ้ขการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ 

(ภาคใตช้ายแดน)

            11.1050

1. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม             11.1050

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 11.1050            

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 11,105,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

      เพอืแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงั ในพนืทภีาคใตช้ายแดน
(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

5.4.7 กลุม่โครงการที 7 โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 11,105,000

(1) วตัถปุระสงค ์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

11,105,000            บาท
1. งบรายจา่ยอืน 11,105,000            บาท

1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 11,105,000             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการแกป้ญัหาการกดัเซาะชายฝงัโดยวธิีการถ่ายเททราย 
จงัหวดัสงขลา 1 พนืที 11,105,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 
กลุ่มกิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงั 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงั 
โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั  
กิจกรรม : แกไ้ขการกดัเซาะชายฝงัทะเลทงัระบบ (ภาคใตช้ายแดน)
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บาท

บาท

-                75.0500       -             -            -              

                -          75.0500               -               -                  -   

                -          75.0500               -               -                  -   

                -          75.0500               -               -                  -   

1.1 กรมชลประทาน             75.0500

- แผนจดัการทรพัยากรนาํ             75.0500

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 75.0500            

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             75.0500

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วย : ลา้นบาท

(1) วตัถปุระสงค ์
      เพอืพฒันาแหลง่นาํเพอืการอปุโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพยีงพอกบัความตอ้งการในพนืทจีงัหวดัภาคใตช้ายแดน

(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 75,050,000

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

      จงัหวดัสงขลา และจงัหวดันราธิวาส

      กนัยายน 2560 - ตลุาคม 2561

5.5 แนวทางการดําเนินงานที 1.5 โครงการพฒันาพิเศษขนาดใหญ่
5.5.1 กลุม่โครงการที 1 โครงการบริหารจดัการทรพัยากรนําภาคใตช้ายแดน 75,050,000
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75,050,000            บาท
1. งบลงทนุ 75,050,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 75,050,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 75,050,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํ 75,050,000             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งแหล่งนาํทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 9,800,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ระบบส่งนาํพรอ้มอาคารประกอบโครงการฝายไอรป์ากอ อนัเนืองมาจาก
พระราชดาํร ิ  ตาํบลเชิงครี ีอาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธิวาส 15,450,000             บาท
(3) ฝายคลองปลกัโหนด พรอ้มระบบส่งนาํ   ตาํบลคู อาํเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา 27,000,000             บาท
(4) คนักนันาํบา้นโคกเคยีน พรอ้มอาคารประกอบ    ตาํบลโคกเคยีน 

อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 22,800,000             บาท

เป้าหมาย  : เศรษฐกิจระดบัภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตดีขึน 

ตวัชีวดัเป้าหมาย : อตัราการขยายตวัมูลคา่ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) เพิมขึน รอ้ยละ  2
แนวทางการดําเนินงานท ี1.1.5 โครงการพฒันาพิเศษขนาดใหญ่ 

ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : ดา้นสงัคมไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาประชาชนมีคณุภาพชีวิตดีขึนรอ้ยละ  5 
(ภาคใตช้ายแดน) 

กลุ่มโครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนําภาคใตช้ายแดน 

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การพฒันาแหล่งนํา นําเพือการออปุโภค บรโิภค และการเกษตร 
กลุ่มกิจกรรม : การบรหิารจดัการนํา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมชลประทาน 

โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรนําภาคใตช้ายแดน 

กิจกรรม : แผนจดัการทรพัยากรนํา
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บาท

บาท

-                839.9010      -             90.0000      -              

                -         664.9620               -         90.0000                -   

                -         664.9620               -         90.0000                -   

                -         664.9620               -         90.0000                -   

                -         119.0000               -               -                  -   

                -         119.0000               -               -                  -   

                -         119.0000               -               -                  -   

                -          55.9390               -               -                  -   

                -          55.9390               -               -                  -   

                -          55.9390               -               -                  -   - แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ             55.9390

- ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั
ในพนืทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

          119.0000

3. กระทรวงศึกษาธิการ             55.9390

3.1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์             55.9390

2. กระทรวงมหาดไทย           119.0000

2.1 กรมโยธาธิการและผงัเมือง           119.0000

1.1 กรมเจา้ท่า           754.9620

- แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ 

ในพนืทภีาคใตช้ายแดน
          754.9620

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 929.9010           

1. กระทรวงคมนาคม           754.9620

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 929.9010                         

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท

     2 ปี (ปี 2561 และปี 2563)

5.5.2 กลุม่โครงการที 2 โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 839,901,000

(1) วตัถปุระสงค ์
      เพอืแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงั และการฟืนฟูชายฝงัในพนืทภีาคใตช้ายแดน

(2) สถานทีดําเนินการ
     จงัหวดัสงขลา จงัหวดัสตูล และจงัหวดัปตัตานี

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
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664,962,000           บาท
1. งบลงทนุ 664,962,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 664,962,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 664,962,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 664,962,000           บาท
(1) ค่าจา้งเหมาขดุลอกและบาํรุงรกัษาร่องนาํชายฝงัทะเลอ่าวปตัตานี 
เนือดนิประมาณ 11,082,700 ลบ.ม 664,962,000           บาท

119,000,000           บาท
1. งบลงทนุ 119,000,000           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 119,000,000           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 119,000,000           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 119,000,000           บาท
(1) ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล บา้นเกาะยาว หมูท่ ี1 ตาํบลเจะ๊เห 
อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ความยาว 1,000 เมตร 1 แหง่ 55,000,000             บาท
(2) ก่อสรา้งเขอืนป้องกนัตลงิรมิทะเล พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันบ์า้นราไว 
ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตูล ความยาว 426 เมตร 1 แหง่ 64,000,000             บาท

55,939,000            บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 55,939,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 55,939,000            บาท
1) ค่าทดีนิ/สงิก่อสรา้ง 36,220,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งปะการงัเทยีม   ตาํบลคอหงส ์อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 36,220,000             บาท
2) เงนิอุดหนุนโครงการแกไ้ขปญัหากดัเซาะชายฝงัจงัหวดัสงขลา 19,719,000             บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 
กลุ่มกิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงั 
กระทรวงคมนาคม 
กรมเจา้ทา่ 
โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั  
กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ ในพืนทภีาคใตช้ายแดน

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 
กิจกรรม : ก่อสรา้งเขือนป้องกนัการกดัเซาะชายฝงัในพืนทจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
โครงการป้องกนัการกดัเซาะชายฝงั 
กิจกรรม : แกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝงัทงัระบบ
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บาท

    จงัหวดัสงขลา

บาท

-                89.5276       138.1104      -            -              

                -          55.0000               -               -                  -   

                -          55.0000               -               -                  -   

                -          55.0000               -               -                  -   

                -          34.5276       138.1104             -                  -   

                -          34.5276       138.1104             -                  -   

                -          34.5276       138.1104             -                  -   - ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ท่อ (ภาคใต ้
ชายแดน)

          172.6380

2. รฐัวิสาหกจิ           172.6380

2.1 การประปาสว่นภูมิภาค           172.6380

1.1 กรมทางหลวงชนบท             55.0000

- ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเพอืพฒันา
โครงสรา้งพนืฐาน

            55.0000

ปี 2563
ปี 2564 - 

จบโครงการ
รวมทงัสนิ 227.6380           

1. กระทรวงคมนาคม             55.0000

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 227.6380                         

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย
หน่วย : ลา้นบาท

      2 ปี (ปี 2561 ถงึ ปี 2562)

5.5.3 กลุม่โครงการที 3 โครงการดา้นโครงสรา้งพืนฐานและสาธารณูปโภค 89,527,600

(1) วตัถปุระสงค ์
    เพอืพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภคเพอืยกระดบัคุณภาพชวีติ

(2) สถานทีดําเนินการ

(3) ระยะเวลาดําเนินการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

55,000,000            บาท
1. งบลงทนุ 55,000,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 55,000,000            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 55,000,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 55,000,000             บาท
(1) ปรบัปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สข.3011 - ทล.408 อ.สงิหนคร 
จ.สงขลา 4.200 กม. 55,000,000             บาท

34,527,600            บาท
1. งบลงทนุ 34,527,600            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 34,527,600            บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 34,527,600            บาท

1.1.1.1 ค่าทดีนิและสงิก่อสรา้ง 34,527,600             บาท
(1) โครงการปรบัปรุงทอ่ส่งนาํ ถนนลพบรุรีาเมศวร ์จาก คลอง ร . 1 ถงึ กม. 
5+650  ตาํบลคลองแห อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 34,527,600             บาท
งบประมาณทงัสนิ 230,184,000           บาท
เงนินอกงบประมาณ 57,546,000             บาท
เงนิงบประมาณ 172,638,000           บาท
ปี 2561 ตงังบประมาณ 34,527,600             บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 138,110,400           บาท

กลุ่มโครงการ : โครงการดา้นโครงสรา้งพืนฐานและสาธารณูปโภค 

หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน 

กลุ่มกิจกรรม : เสน้ทางคมนาคม และโลจสิตกิส ์
กระทรวงคมนาคม 

กรมทางหลวงชนบท 

โครงการดา้นโครงสรา้งพืนฐานและสาธารณูปโภค 

กิจกรรม : ก่อสรา้งและปรบัปรุงทางเพือพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน

หว่งโซ่คณุคา่ : ปลายนํา - ประชานมีคณุภาพชีวิตทดีี 

กลุ่มกิจกรรม : โครงสรา้งพืนฐานและสาธารณูปโภค 

รฐัวิสาหกิจ 
การประปาส่วนภมิูภาค 

โครงการดา้นโครงสรา้งพืนฐานและสาธารณูปโภค 

กิจกรรม : คา่ก่อสรา้งปรบัปรุงเสน้ทอ่ (ภาคใตช้ายแดน)
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บาท

บาท

-                87.2325       -             -            -              

                -          87.2325               -               -                  -   

                -          87.2325               -               -                  -   

                -          87.2325               -               -                  -   - เมอืงสมนุไพรภูมภิาคใตช้ายแดน             87.2325

87.2325            

1. กระทรวงสาธารณสขุ             87.2325

1.1 สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ             87.2325

รวมทงัสนิ

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน / กจิกรรม
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ย

รวม
เริมตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564 - 

จบโครงการ

(4) วงเงนิทงัสนิของกลุม่โครงการ 87,232,500

(5) งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามหน่วยงาน/กจิกรรม และประมาณการรายจา่ย

     2 ปี (ปี 2561 และปี 2563)

    เพอืสนบัสนุนปจัจยัการผลติเมอืงสมนุไพร พฒันาการแปรรูป และการพฒันาการตลาด
(2) สถานทีดําเนินการ

      จงัหวดัสงขลา และจงัหวดันราธิวาส
(3) ระยะเวลาดําเนินการ

5.5.4 กลุม่โครงการที 4 โครงการเมืองสมนุไพร 87,232,500

(1) วตัถปุระสงค ์



366
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87,232,500            บาท
1. งบดําเนินงาน 17,199,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,199,300            บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,199,300            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท
(2) พฒันาแหล่งทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ 1,000,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานพฒันาเมอืงสมนุไพร 14,199,300            บาท

2. งบลงทนุ 70,033,200            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 70,033,200            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 14,021,200            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,349,400              บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 1,349,400              บาท
รวม 189 รายการ (รวม 256 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 190,000                บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 190,000                บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 23,000                 บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 23,000                 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 11,522,300            บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์มีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 10,522,300            บาท
รวม 187 รายการ (รวม 401 หน่วย)

(2) เครืองอบสมนุไพรดว้ยเครืองไมโครเวฟ
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ตาํบลบอ่ยาง
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 เครือง 1,000,000              บาท

2.1.1.5 ครุภณัฑอ์นื ๆ 936,500                บาท
(1) ครุภณัฑอ์นื ๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 936,500                บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

ตวัชีวดัแนวทางการดําเนินงาน : จงัหวดัมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑส์มนุไพรเพิมขึน รอ้ยละ 2 (ภาคใตช้ายแดน) 
กลุ่มโครงการ : โครงการเมืองสมนุไพร 
หว่งโซ่คณุคา่ : ตน้นํา - การพฒันาเมืองสมนุไพร 
กลุ่มกิจกรรม : พฒันาเมืองสมนุไพร 
กระทรวงสาธารณสุข 
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
โครงการพฒันาเมืองสมนุไพร 
กิจกรรม : เมืองสมนุไพรภมิูภาคใตช้ายแดน
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2.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 56,012,000            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ 2,800,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารททีาํการและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วย
ตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 2,800,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนื 18,590,500            บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสงิก่อสรา้งอนืทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 18,590,500            บาท
รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 34,621,500            บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอนืๆทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 5,659,200              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ค่าปรบัปรุงและต่อเตมิอาคารโรงงานผลติยาสมนุไพร
โรงพยาบาลจะแนะ ตาํบลจะแนะ อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 28,962,300            บาท
(2) ค่าปรบัปรุงและต่อเตมิอาคารโรงงานผลติยาสมนุไพร โรงพยาบาลจะแนะ 
ตาํบลจะแนะ อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส 1 แหง่ 28,962,300             บาท
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