กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย2
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย2
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564
(แผนงานบูรณการ)
เสนอ
ตอคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู)แทนราษฎร

สารบัญ
หนา
1. รายนามผูชี้แจง
2. เอกสารประกอบคําชี้แจง
2.1 สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในป%งบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 แผนและผลการเบิกจ,ายงบประมาณรายจ,าย ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 พิจารณา
4. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดําเนินงาน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 (จําแนกตามแผนงาน)
4.1 แผนงานบูรณาการ
5. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2564 (จําแนกตามแผนงาน)
5.1 แผนงานบูรณาการ

1
2
3
4
5
6
7
8

1. รายนามผู'ชี้แจง
หนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย"
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1

นายปรเมธี วิมลศิริ

ปลัดกระทรวง

2

นางพัชรี อาระยะกุล

รองปลัดกระทรวง

3

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

รองปลัดกระทรวง

4

นายอนุกูล ป#ดแก%ว

รองปลัดกระทรวง

2. เอกสารประกอบการชี้แจง
2.1 สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1.1 ใหการชวยเหลือเฉพาะหนากรณีเสียชีวิต รายละ 6,000 บาท จํานวน 21 ราย
2.1.2 ใหการชวยเหลือเฉพาะหนากรณีบาดเจ็บ รายละ 3,000 บาท จํานวน 42 ราย
2.1.3 มอบเงินฟ*+นฟูสมรรถภาพผูบาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ 200,000 บาท จํานวน 30 ราย
2.1.4 มอบเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเสียหาย บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จํานวน 5,384 ราย
2.1.5 มอบเงินยังชีพรายเดือนแกผูที่พิการจากเหตุความไมสงบ ตามลักษณะความพิการ จํานวน 772 ราย
2.1.6 มอบเงินอุดหนุนแกครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดา มารดาเสียชีวิตจากเหตุความไมสงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ?
รายละ 2,000 บาท/เดือน จํานวน 40 คน

2.2 แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ
หน;วย : ลานบาท
หนวยงาน
รวม
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขป4ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
1) งบดําเนินงาน
2) งบเงินอุดหนุน
ขอมูลจาก eis.gfmis ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ป0 2562
พ.ร.บ.
ผลเบิกจาย
145.4960
144.5033
145.4960
144.5033

รอยละ
99.32
99.32

ป02563
พ.ร.บ.
ผลเบิกจาย รอยละ
139.6200 106.3674
76.18
139.6200 106.3674
76.18

145.4960

144.5033

99.32

139.6200

106.3674

76.18

2.0000
143.4960

1.9688
142.5345

98.44
99.33

2.0000
137.6200

1.3919
104.9755

69.60
76.28

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 พิจารณา
ส)วนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย7
1. ขอมูลงบประมาณ ป 2564
1.1 งบประมาณ ป 2564 (ราง พรบ.)

155.1720
2.0000
153.1720
-

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
1.2 สถานะการเบิกจาย
รายการ
เบิกจายจริง
โอนเปลี่ยนแปลง
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป

ป 2562
(ณ วันที่ 30 ก.ย.62)
144.5033

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

หนวย: ลานบาท
ป 2563
(ณ วันที่ 31 ก.ค.63)
106.3674

2. เปรียบเทียบงบประมาณ ป 2563/2564 จําแนกตามงบรายจ)าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจายอื่น

งบประมาณ ป 2563

งบประมาณ ป 2564

139.6200

155.1720

2.0000

2.0000

137.6200

153.1720

หนวย: ลานบาท
รอยละ

เพิ่ม/(ลด)
15.5520
15.5520

11.14
11.30

4. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดําเนินงาน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามแผนงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แผนงาน
รวมทั้งสิ้น
แผนงานบูรณาการ

งบประมาณ

หนวย : ลานบาท
งบประมาณคงเหลือ

เสนอปรับลด
2.0000
2.0000

-

หมายเหตุ * เปนงบดําเนินงานที่เหลือจากรายการ 1) คาใช"จายในการฝ$กอบรม สัมมนา 2) คาใช"จายในการประชาสัมพันธ+ 3) คาจ"างที่ปรึกษา
4) คาใช"จายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 5) การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 6) คาจ"างเหมาบริการ 7) คาเชา
และวงเงินที่เข"าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น

2.0000
2.0000

4. รายละเอียดงบประมาณรายการงบดําเนินงาน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1 แผนงานบูรณาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เอกสาร
งบประมาณ

เลมที่

หนวย : ลานบาท

งบประมาณป4 2562

งบประมาณป4 2563

รายละเอียดงบประมาณป4 2564

งบรายจาย/โครงการ/รายการ
จัดสรร
รวมทั้งสิ้น

จายจริง

จัดสรร

เบิกจาย
(ณ 31 ก.ค. 63)

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
2.0000
2.0000

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป=น
และผลประโยชนที่จะได#รับ)

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

1.3919
1.3919

2.0000
2.0000

-

1. ค่าอาหารทําการนอกเวลา

0.2000

0.2000

0.2000

0.1392

0.2000

-

0.2000 สําหรับเป็ นค่าอาหารทําการนอกเวลาของ จนท.
สนง.พมจ. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน
4 คน * 125 วัน * 100 บาท * 4 จังหวัด เป็ นเงิน
200,000 บาท

2. ค่าเบี.ยเลี.ยง ที/พกั และพาหนะ

0.8000

0.8000

0.8000

0.5568

0.8000

-

0.8000 1. สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข ้าร่วมประชุม
สัมมนา ชี.แจง นิเทศงานของ จนท.สนง.พมจ.
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ จนท.พม.ที/ปฏิบตั ิงาน
อยู่ท/ี ศอ.บต. จํานวน 680,000 บาท
2. สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามงาน
ร่วมประชุมในพื.นที/ของส่วนกลาง จํานวน
120,000 บาท

3. วัสดุเชื.อเพลิงและหล่อลืน/

1.0000

1.0000

1.0000

0.6960

1.0000

-

1.0000 สําหรับการปฏิบตั ิงานของ จนท.ในพื.นที/ในการ
เยี/ยมเยียนครอบครัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ

หน#าที่
งบดําเนินงาน

หมายเหตุ *1. เป6นงบดําเนินงานที่เหลือจากรายการ 1) คาใชจายในการฝ9กอบรม สัมมนา 2) คาใชจายในการประชาสัมพันธ3 3) คาจางที่ปรึกษา 4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
5) การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 6) คาจางเหมาบริการ 7) คาเชา และวงเงินที่เขาพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
2. รายละเอียดโครงการใหแนบทายแบบฟอร3มนี้

5. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2564
จําแนกตามแผนงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หนวย : ลานบาท
แผนงาน
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบูรณาการ

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณคงเหลือ

153.1720
153.1720

-

หมายเหตุ * เปนงบเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ 1) ค"าใช%จ"ายในการฝ'กอบรม สัมมนา 2) ค"าใช%จ"ายในการประชาสัมพันธ. 3) ค"าจ%างที่ปรึกษา
4) ค"าใช%จ"ายในการเดินทางไปราชการต"างประเทศ 5) การวิจัยและถ"ายทอดเทคโนโลยี 6) ค"าจ%างเหมาบริการ 7) ค"าเช"า
และวงเงินที่เข%าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น

153.1720
153.1720

5. รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ที่เหลือจากรายการ 1-7 )* ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1 แผนงานบูรณาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หนวย : ลานบาท

เอกสาร
งบประมาณ

งบประมาณป6 2562

รายละเอียดงบประมาณป6 2564

งบรายจาย/โครงการ/รายการ
จัดสรร

เลมที่

งบประมาณป6 2563

รวมทั้งสิ้น

หน#าที่
งบเงินอุดหนุน

1. เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
พืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้

143.4960
143.4960
143.4960

จายจริง
142.5345
142.5345
142.5345

จัดสรร
137.6200
137.6200
137.6200

เบิกจาย
(ณ 31 ก.ค. 63)

104.9755
104.9755
104.9755

งบประมาณ
153.1720
153.1720
153.1720

เสนอปรับลด
-

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป=น
และผลประโยชนที่จะได#รับ)

งบประมาณ
คงเหลือ
153.1720 เงินอุดหนุนการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
153.1720 ผลกระทบจากสถานการณ,ความไมสงบ
153.1720 ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรับ
ผูท้ ต้ี องให้การช่วยเหลือต่อเนืองและครังเดียว
ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตาม มติ ครม.
จํานวน 6,862 คน จําแนกได้ ดังนี
1. เงินช่วยเหลือผูพ้ กิ ารรายเดือนต่อเนืองแก่
ผูท้ พิี การ จํานวน 762 คน
2. ช่วยเหลือเป็ นเงินยังชีพรายเดือนบุตรผูเ้ สียชีวติ
บาดเจ็บสาหัส หรือพิการ หรือเด็กทีบาดเจ็บสาหัส
หรือพิการ ตามระดับการศึกษา จํานวน 5,676 คน
3. ช่วยเหลือเป็ นเงินอุดหนุนแบบครอบครัวอุปถัมภ์
แก่ครอบครัวทีอุปการเด็ก
ทีบิดา - มารดา เสียชีวติ จากเหตุความไม่สงบ
เป็ นเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน จํานวน 48 คน
4.ช่วยเหลือกรณีสยี ชีวติ บาดเจ็บ และเป็ นการ
ชวยเหลือฟ01นฟูสมรรถภาพความพิการ
จํานวน 376 คน

หมายเหตุ 1. * เป?นงบเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ 1) คาใชจายในการฝAกอบรม สัมมนา 2) คาใชจายในการประชาสัมพันธ, 3) คาจางที่ปรึกษา 4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
5) การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 6) คาจางเหมาบริการ 7) คาเชา และวงเงินที่เขาพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น
2. รายละเอียดโครงการใหแนบทายแบบฟอร,มนี้

