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1. รายนามผู้ชี้แจง
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1.

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี

รองอธิบดีกรมศิลปากร

2.

นายสมพจน์ สุขาบูลย์

รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 11 สงขลา
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2. ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
งบประมาณ 61,027,000 บาท
กิจกรรม : ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1 จัดสร้างพิพธิ ภัณฑ์อาคารศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอาน ตาบลละหาร อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
2 บูรณะอุโบสถวัดคูหา ตาบลคูหา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
3 บูรณะวัดเทพนิมิต ตาบลบ้านกลาง อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
4 บูรณะโบราณสถานถ้าศิลป์ ตาบลหน้าถ้า อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
5 บูรณะอุโบสถวัดเกาะไม้ใหญ่ ตาบลประกอบ อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
6 บูรณะอุโบสถวัดนาหว้า ตาบลฉาง อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
7 บูรณะโบราณสถานวัดปิบผลิวัน (วัดตะปัง) ตาบลศาลาใหม่ อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
8 อนุรักษ์จติ รกรรมวัดคูหา ตาบลคูหา อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
9 ค่าใช้จา่ ยในการอนุรักษ์คมั ภีร์อลั -กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
10 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี
11 ค่าใช้จา่ ยในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม
ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
1 การปฏิบัตงิ านในพืน้ ทีม่ ีความเสี่ยงสูง เนือ่ งจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
แนวทางการแก้ไข
1 หาผู้รับจ้างทีเ่ ป็นคนในพืน้ ทีเ่ ข้ามาดาเนินการ
2 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้คนในพืน้ ทีเ่ กิดความตระหนัก รักและหวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม
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3. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สาคัญ

และผลสัมฤทธิ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
บูรณะมัสยิดบ้านควนลังงา ตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
บูรณะเจดีย์วัดโคกทราย ตาบลจะโหนง อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
บูรณะโบราณสถานวัดกุหร่า (ร้าง) ตาบลเปียน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
บูรณะหลังคาคลุมโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง ตาบลยะรัง อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
บูรณะโบราณสถานวัดหงสาราม ตาบลท่าข้าม อาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) บูรณะมัสยิดบ้านควนลังงา ตาบลทรายขาว อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
(1.2) บูรณะเจดีย์วัดโคกทราย ตาบลจะโหนง อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
(1.3) บูรณะโบราณสถานวัดกุหร่า (ร้าง) ตาบลเปียน อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
(2) บูรณะหลังคาคลุมโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง ตาบลยะรัง อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
(3) บูรณะโบราณสถานวัดหงสาราม ตาบลท่าข้าม อาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจัดทาต้นฉบับ หนังสือ พัฒนาการทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้
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