
ผลผลิต การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักท่ี 4 การอ านวยการและบริหารงานเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด ต้นทุนลดลง 29.88%
ผลผลิต การรักษาความม่ันคงของรัฐ
กิจกรรมหลักท่ี 2 การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
   กิจกรรมย่อยท่ี 5 การปฏิบัติงานตามแผนการขับเคล่ือนงานด้านมวลชน ต้นทุนลดลง 43.34%
กิจกรรมหลักท่ี 4 การก าลังพลและการด าเนินงาน
  กิจกรรมย่อยท่ี 14 งบก าลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/สย./จังหวัด  ต้นทุนลดลง 38.11%
  กิจกรรมย่อยท่ี 26 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ต้นทุนลดลง 57.59%
กิจกรรมหลักท่ี 5 การอ านวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
  กิจกรรมย่อยท่ี 30 ด้านบริหารบุคลากร มีต้นทุนเพ่ิมข้ึน 152.37% เน่ืองจากมีการรับโอนข้าราชการและมีการอบรมภายใน
หน่วยงาน
  กิจกรรมย่อยท่ี 37 ยานพาหนะ มีต้นทุนจากการใช้รถในส่วนราชการและราคาน้ ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ต้นทุนเพ่ิม 248.97%
  กิจกรรมย่อยท่ี 41 ปจว./ปชส. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติข่าวสาร ต้นทุนลดลง 45%
  กิจกรรมย่อยท่ี 42 ส่ือมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือให้ส่ือมวลชนน าเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ของสังคม 
มีแหล่งข่าวท่ีชัดเจนสามารถยืนยันได้ และเพ่ือขจัดปัญหาข้อขัดแย้งมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดตามแนวทางท่ีก าหนด 
ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 100%
  กิจกรรมย่อยท่ี 43 ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี ศักด์ิศรีของความเป็นไทย เพ่ือเผยแพร่ค่านิยม
จิตส านึก ความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของความเป็นไทย และเพ่ือให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเผยแพร่
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 100%
  กิจกรรมย่อยท่ี 44 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพ่ือความม่ันคงชายแดน ต้นทุนลดลง 29.87%
  กิจกรรมย่อยท่ี 45 การป้องกันแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองของ กอ.รมน.ภาค 4 สย.1 ต้นทุนลดลง 57.18%
  กิจกรรมย่อยท่ี 47 การขับเคล่ือนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงพิเศษ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม เช่น โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ซ่ึงการขับเคล่ือนประเทศไทยได้เข้าสู่ระยะท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการแสดงข้อคิดเห็นกับการปฏิรูปประเทศ (ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 100%)
 กิจกรรมย่อยท่ี 51 การประเมินผลระบบการด าเนินงาน กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ต้นทุนลดลง 26.95%
 กิจกรรมย่อยท่ี 53 งบบริหารหน่วยเดินทางไปราชการ ต้นทุนลดลง 31.15%
 กิจกรรมย่อยท่ี 57อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) มีการขยายการจัดต้ังหมู่บ้าน อพป.เพ่ือเป็นการผนึกก าลังมวลชนท่ีเข้มแข็ง
มีจิตส านึกด้านความม่ันคงและให้ความร่วมมือ มีการรายงาน ติดตาม และแจ้งเตือนท่ีเช่ือถือได้และมีความจงรักภักดีเทิดทูน 
ต่อสถาบันหลักของชาติ จึงมีการฝึกในปี 2559 จ านวน 375 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 40 คน รวม จ านวน 75 จังหวัด 
ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน (38.26%) 
  กิจกรรมย่อยท่ี 63 การฝึกและทดสอบแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
เป็นการฝึกทดสอบระบบเครือข่าย การแจ้งเตือน การเฝ้าระวัง และระบบติดต่อส่ือสารท่ีมีอยู่ท้ังหมด โดยอบรม กอ.รมน.ส่วนกลาง
และก าลังพลของหน่วยปฏิบัติ กอ.รมน.ภาค 1-4 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายใน
(ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน 35.55%)

กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน



 กิจกรรมย่อยท่ี 62 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างแผนการรักษาความม่ันคงภายใน ปี 2560-2564
  เป็นการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ น าเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการรักษาความม่ังคง
ภายในราชอาณาจักร ก่อนท่ีจะน าเสนอ นายกรัฐมนตรี/ผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ให้ความเห็นชอบ
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นโครงการใหม่ในปี 2559 ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 100%
กิจกรรมย่อยท่ี 63 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร
 เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ รองรับการปฏิบัติงานตามข้ันตอนต่อไป รวมท้ังได้ทราบ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัมนา และกรอบแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาล ท้ังประเมินแนวโน้มสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
ภัยคุกคามด้านความม่ันคงในห้วงปี 2559-2560 ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 97%
 กิจกรรมย่อยท่ี 64 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับระบบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้นทุนลดลง 54.08%
 กิจกรรมย่อยท่ี 68 อบรมความรู้เก่ียวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้นทุนลดลง 32.63%
กิจกรรมหลักท่ี 6 การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าท่ีต้องพิทักษ์ไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 กิจกรรมย่อยท่ี 71 การขยายผลระบบการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริใน กอ.รมน.ภาค 1-4 ต้นทุนลดลง 26.13%
 กิจกรรมย่อยท่ี 64 เพชรในตม มีการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา การพัฒนาอบรม และมีค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนใน
การสรรหาเยาวชนในหมู่บ้าน อพป. ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช้ันปี 1-5 และมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือสามารถน าความรู้กลับไปพัฒนาในบ้านเกิด พ้ืนท่ีของตนเอง และสร้างจิตส านึก สร้างความเจริญและความเข้มแข็ง
ให้พ้ืนท่ีหรือท้องถ่ินตนเอง  ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 22.07% 
กิจกรรมหลักท่ี 7 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 กิจกรรมย่อยท่ี 74 การจัดหาครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ ต้นทุนลดลง 22.35%
 กิจกรรมย่อยท่ื 75 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานซ่ึงมีการประสานงาน 
ภายในกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในส่วนกลาง และกองอ านวยการรักษาความม่ันคง จังหวัด จ านวน 107 หน่วย
ท าให้มีต้นทุนเพ่ิมข้ึน 100% และได้แยกต้นทุนในปี 2559 เพ่ือจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพในปี 2560
ผลผลิต การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลักท่ี 10 ระบบการรักษความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรมย่อยท่ี 79 การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคล่ือนนโยบาย
  เป็นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ ซ่ึงมีการซ่อมแซมบ ารุงยุทโธปกรณ์พิเศษ เช่น งานซ่อมบ ารุงรถเอ็กซเรย์เคล่ีอนท่ี แบบ
ราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ งานซ่อมบ ารุงหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดควบคุม การจัดหาช้ินส่วนซ่อมและยางรถเกราะล้อยาง
งานซ่อมเคร่ืองป้องกันรบกวนการส่ือสาร การซ่อมเคร่ืองบินตรวจการณ์ระยะใกล้โดยไม่ใช้นักบิน ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 100% เน่ืองจาก
ปีงบประมาณ 2558 เป็นโครงการการบูรณาการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เม่ือเปรียบเทียบแล้วไม่มีเปล่ียนแปลง
ท่ีเป็นนัยส าคัญ ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 0.13%
  กิจกรรมย่อยท่ี 80  โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล
เป็นโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2559  ซ่ึงเป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล
โมเดล มีการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กับทุกหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 100%
กิจกรรมย่อยท่ี 82 การอ านวยการและประสานงาน (ศปป.5)การจัดคณะเดินทางไปประสานงานท าความเข้าใจและติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 21.35%



กิจกรรมย่อยท่ี 83 การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ
   เป็นโครงการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงด าเนินการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 2 ในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 
ซ่ึงประกอบด้วยกล้อง CCTV เพ่ือด าเนินการจัดต้ังศูนย์ควบคุมกล้อง ระดับอ าเภอ และจังหวัด จ านวน 38 ศูนย์ 
และจัดซ้ือยุทโธปกรณ์พิเศษ เช่น เส้ือเกราะ หมวกเครฟร่า ชุดป้องกันสะเก็ดระเบิด เคร่ืองมือจับอุปกรณ์แบบมีด้ามปรับความยาวได้ 
เคร่ืองรบกวนสัญญาณการจุดระเบิด ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 19,291.89%
กิจกรรมย่อยท่ี 84 การรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก
   เป็นโครงการฝึกปฏิบัติการทบทวนให้กับก าลังพลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาวุธ ปืน ระเบิด เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี ตลอดจนมีการอบรม
ในการสังเกตุวัตถุต้องสงสัยและการตรวจค้นวัตถุระเบิดเบ้ืองต้น และมีการด าเนินงานในหมู่บ้านความม่ันคงจ านวน 162 หมู่บ้าน
เพ่ือป้องกัน ระงับ ยับย้ัง ผู้ก่อการร้ายท่ีจะก่อการร้ายในพ้ืนท่ี
กิจกรรมย่อยท่ี 92 การจ้างเหมาเคร่ืองบินขนส่งก าลังพลลาพัก
   เป็นสวัสดิการของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในการปรับเปล่ียนหมุนเวียนก าลังพลท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ี
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับความม่ันคงและมีความปลอดภัยในการเดินทาง
ตลอดจนเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ซ่ึงได้จ้างเหมาเคร่ืองบินในการรับส่งก าลังพลตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ 2559  มีค่าใช้จ่ายในการเหมาะล าเคร่ืองบินจากสายการบินพาณิชย์ และค่าน้ ามันอากาศยาน
ซ่ึงก าลังพลท่ีเดินทางจะเป็นก าลังพลของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภาค 4 ส่วนหน้า ทัพภาค 1,ทัพภาค 2 และทัพภาค 3
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ และก าลังพลของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงส่วนอ่ืน ๆ
กิจกรรมย่อยท่ี 96 การก าลังพลและทรงชีพ กองทัพเรือ
  เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิก าลังพลท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ค่าน้ ามัน
กระสุน จัดหายานพาหนะ จัดหาอะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์
กิจกรรมย่อยท่ี 97 การก าลังพลและทรงชีพ กองทัพอากาศ
  เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิก าลังพลท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ค่าน้ ามัน
กระสุน จัดหายานพาหนะ จัดหาอะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์
กิจกรรมย่อยท่ี 98 การก าลังพลและทรงชีพ กองก าลัง ต ารวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  เป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิก าลังพลท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ค่าน้ ามัน
กระสุน จัดหายานพาหนะ จัดหาอะไหล่ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ผลผลิต การป้องกันและฟ้ืนฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมหลักท่ี 15 ผนึกก าลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรมย่อยท่ี 92 การประเมินผลตามแผนแม่บท (โครงการใหม่) ต้นทุน 100%
กิจกรรมย่อยท่ี 93 การขับเคล่ือนกลไกการป้องกันและแก้ปัญหา (โครงการใหม่) ต้นทุน 100%
กิจกรรมย่อยท่ี 94 เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากร (โครงการใหม่) ต้นทุน 100%
กิจกรรมย่อยท่ี 95 เพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันปราบปรามการบุกรุก ต้นทุนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558  เน่ืองจาก เป็นการปรับเปล่ียน
งบประมาณจากผลผลิต การรักษาความม่ันคงของรัฐ เป็นผลผลิต การป้องกันและฟ้ืนฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้มีการ
ป้องกันการบุกรุกผืนป่า และมีการพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ต้นทุนเพ่ิมข้ึน 820.91%








