สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ๑.

สรุปผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. 2563
กรมการปกครองได้ แจ้งให้จังหวัดกำชับ ให้ปลัดจังหวัด ดำเนินการตรวจกำกับและติดตามผล
การปฏิบัติราชการที่เป็นงานของกรมการปกครอง หรืองานที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมการปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอ
ภายในวัน ที่ 15 กรกฎาคมของปี โดยทำสรุป รายงานข้อเท็ จจริงในประเด็น สาระสำคัญ ของการตรวจกำกั บ
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาสั่งการ แล้วรายงานผลให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของปี
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกจังหวัดได้ส่งผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ให้กรมการปกครองทราบแล้ว
ซึ่งสรุปสาระสำคัญการรายงานผลได้ ดังนี้
1. อำเภอได้รับการตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยปลัดจังดวัดใน 76 จังหวัด
ครบถ้วนทั้ง 878 อำเภอ โดยการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) ตามแบบตรวจการกำกับและติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ ปจ. (แบบ ปจ.1) และแบบรายงานผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ ปจ. (แบบ ปจ.๒)
2. อำเภอที่มีผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและภารกิจ
ที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง (Agenda) มีจำนวนทั้งสิ้น 878 อำเภอ ซึ่งอาจจะ
มีการดำเนินการล่าช้ากว่าเป้าหมายในบางภารกิจ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ด้านวิธีการดำเนินงานของอำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็น ไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบีย บและ
คำสั่งทางราชการ (Function+Area) เป็นไปอย่างถูกต้อง จำนวน 878 อำเภอ ในขณะเดียวกันอำเภอส่วนใหญ่
ยังขาดคู่มือ หรือระเบียบกฎหมายสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ได้มีการเน้นย้ำให้อำเภอจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
ให้ เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ และระยะเวลาที่ ก ำหนด การให้ ค วามสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย
16 ฉบับ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองโดยตรง
4. ด้านอัตรากำลัง เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด จำนวน 683 อำเภอ และยังไม่
เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 195 อำเภอ ซึ่งอยู่ใน 40 จังหวัด แบ่ งเป็นภาคเหนือ 10 จังหวัด 69
อำเภอ ภาคกลาง 8 จังหวัด 24 อำเภอ ภาคตะวันออก 4 จังหวัด 22 อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10
จังหวัด 59 อำเภอ และ ภาคใต้ 8 จังหวัด 21 อำเภอ
5. ด้ านคุ ณ ลักษณะของบุ ค ลากรในภาพรวม ได้แก่ ด้านสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ
บุคลิกภาพ ศักยภาพ ความรับผิดชอบ จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ระเบียบ วินัย และขวัญกำลังใจของบุคลากร
พบว่าร้อยละ 97.69 ของอำเภอที่ได้รับการตรวจฯ อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
6. ด้านสภาพการใช้งาน และความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความสวยงาม
ของสถานที่ราชการและสภาพภูมิทศั น์
- ด้านสภาพการใช้งาน พบว่าร้อยละ 95.22 มีสภาพการใช้งานที่ยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งใน
ภาพรวมมีสิ่งที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน ได้แก่ อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน 8 แห่ ง ห้องน้ำ/ห้ องสุขา จำนวน
11 แห่ง หอประชุม จำนวน 20 แห่ง บ้านพักราชการ จำนวน 72 แห่ง สถานที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ จำนวน
7 แห่ง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ จำนวน 57 แห่ง สภาพภูมิทัศน์ จำนวน 4 แห่ง ระบบไฟฟ้า จำนวน
14 แห่ง ระบบน้ำประปา จำนวน 11 แห่ง ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต จำนวน 31 แห่ง สิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรั บ ผู้พิการ จำนวน 6 แห่ ง บอร์ดประชาสั ม พันธ์ข้อมูล ข่าวสารทางราชการ จำนวน 3 แห่ ง
(เอกสาร 5 )
/- ด้านความสะอาด …

-2- ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม พบว่าร้อยละ 91.62
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก โดยพบว่าความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านพัก และกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับ ปรุงมากที่สุด รองลงมาคือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของหอประชุม ห้องน้ำ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า และระบบประปา ตามลำดับ
7. ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณของอำเภอ พบว่ า ร้ อ ยละ 91.80 ดำเนิ น การเป็ น ไปตาม
ระเบียบและนโยบายด้านการเงินและการคลัง
8. ประเด็นข้อเสนอแนะของจังหวัดต่าง ๆ จากแบบสรุปผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประเด็นข้อเสนอแนะสำคัญ ๆ ดังนี้
1) การพิ จ ารณาสนั บ สนุ น อั ต รากำลั งข้า ราชการให้ เป็ น ไปตามกรอบอัต รากำลั งที่ มี แ ละ
พิจารณาปรับเพิ่มอัตรากำลังของปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ที่เป็นจริง และตามความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอำเภอตามกรอบอัตรากำลัง
๒) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายปกครอง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ กาจัดอบรมเกี่ยวกับงานในด้านต่าง ๆ ในหน้าที่ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
3) การพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้า งเหมาบริการ เช่น
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าล่วงเวลาของข้าราชการและอัตราค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
4) การพิจารณาสนั บ สนุนงบประมาณเพื่ อสร้าง หรือซ่อมแซมสถานที่ราชการ ทั้งอาคาร
ที่ว่าการอำเภอ ห้องน้ำ/ห้องสุขา หอประชุม บ้านพัก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ตรวจการณ์ คอมพิวเตอร์ฯ
5) การปรั บ ปรุ ง ระบบการใช้ ง าน DOPA_WIFI ให้ มี ค วามเสถี ย ร พร้ อ มใช้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ได้ตลอดเวลา
6) การพิจารณาสนับสนุนบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ได้แก่ งานด้ าน
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ เป็นต้น
7) การพิจารณาดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติ งาน รวมถึงการใช้งานด้าน IT ระบบการรองรับการพัฒนาระบบราชการยุคใหม่
4.0
หมายเหตุ : รายละเอียดสรุปผลการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี พ.ศ.
2563 สามารถเข้าไปดูเอกสารได้ที่

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารงานอำเภอ
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะของปลัดจังหวัดต่อกรมการปกครอง
จากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

เรื่อง
สำนัก/กอง
การพิจารณาสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีและพิจารณา
กจ.
ปรับเพิ่มอัตรากำลังของปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการให้ สอดคล้องกับ
ลักษณะงานที่เป็น จริง และตามความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของอำเภอตามกรอบ
อัตรากำลัง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายปกครอง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและ
วช./กจ.
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ กาจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ งานในด้ า นต่ า ง ๆ ในหน้ า ที่ ป ลั ด อำเภอ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
การพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเหมาบริการ เช่น
กจ./วช.
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าล่วงเวลาของข้าราชการและอัตราค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
การพิจารณาสนับสนุนงบประมารเพื่อสร้าง หรือซ่อมแซมสถานที่ราชการ ทั้งอาคารที่ว่าการ สน.ปท./
อำเภอ ห้องน้ำ/ห้องสุขา หอประชุม บ้านพัก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ รวมถึงวัสดุ สน.อส./กค./
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ตรวจการณ์ คอมพิวเตอร์ฯ
วช.
การปรั บ ปรุ ง ระบบการใช้ ง าน DOPA_WIFI ให้ มี ค วามเสถี ย ร พร้ อ มใช้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ศสป./สน.บท.
ตลอดเวลา
การพิจารณาสนับสนุน บุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ได้แก่ งานด้าน
กจ.
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ เป็นต้น
การพิจารณาดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ ายปกครองให้มีความรู้ความสามารถและ ศสป./วปค.
ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในการปฏิ บั ติ งาน รวมถึ งการใช้ ง านด้ า น IT ระบบงานเพื่ อ การรองรั บ
การพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ 4.0

************************************

รายงานสรุปผลด้านอัตรากำลัง
ที่ยังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด
ที่
1

ภาค
จังหวัด
เหนือ
1.กำแพงเพชร
10 จังหวัด 69 อำเภอ
2.เชียงใหม่
3.พะเยา
4.พิษณุโลก
5. แม่ฮ่องสอน
6.อุตรดิตถ์
7.อุทัยธานี
8.นครสวรรค์

9.ลำปาง
10. พิจิตร

2

กลาง
8 จังหวัด 24 อำเภอ

1.ชัยนาท
2.เพชรบุรี
3.ราชบุรี
4.ลพบุรี
5.สระบุรี
6.อ่างทอง
7.นนทบุรี
8.ปทุมธานี

อำเภอ
3. อำเภอ ได้แก่ อ.ไทรงาม, อำเภอพรานกระต่า ย, และ
อ.คลองลาน
6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.แม่แจ่ม, อ.ฝาง, อ.แม่อาย,
อ.ฮอด, และ อ.ดอยเต่า
7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.จุน , อ.เชียงคำ, อ.เชียงม่วน,
อ.ปง, อ.แม่ใจ และ อ.ภูซาง
1 อำเภอ ได้แก่ อ.นครไทย
6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.ขุนยวม, อ.ปาย, อ.แม่สะเรียง,
อ.แม่ลาน้อย, และ อ.สบเมย
2 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านโคก, และ อ.พิชัย
5 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.เมื อ งฯ, อ.ทั พ ทั น , อ.สว่ า งอารมณ์ ,
อ.บ้านไร่ และ อ.ลานสัก
15 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.เมื อ งฯ, อ.โกรกพระ, อ.ชุ ม แสง,
อ.หนองบั ว , อ.บรรพตพิ สั ย, อ.เก้าเลี้ ย ว, อ.ตาคลี , อ.ท่ า
ตะโก, อ.ไพศาลี , อ.พยุ ห ะคี รี , อ.ลาดยาว, อ.ตากฟ้ า ,
อ.แม่วงก์, อ.แม่เปิน และ อ.ชุมตาบง
12 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.แม่ เมาะ, อ.เกาะคา, อ.เสริ ม งาม,
อ.งาว, อ.แจ้ห่ ม, อ.วังเหนือ, อ.เถิน, อ.แม่พริก, อ.แม่ทะ,
อ.สบปราบ, อ.ห้านฉัตร และ อ.เมืองปาน
12 อำเภอ ได้ แ ก่ เมื อ งฯ, อ.ตะพานหิ น , อ.โพทะเล,
อ.บางมู ล นาก, อ.ดงเจริ ญ , อ.ทั บ คล้ อ , อ.วั ง ทรายพู น ,
อ.สากเหล็ก, อ.สามง่าม, อ.วชิรบารมี, อ.โพธิ์ประทับช้าง,
อ.บึงนาราง
4 อำเภอ ได้ แก่ อ.มโนรมย์, อ.สรรคบุ รี, อ.หนองมะโมง
และ อ.เนินขาม
1 อำเภอ ได้แก่ อ.เขาย้อย
3 อำเภอ. ได้แก่ เมืองฯ, อ.สวนผึ้ง, และ อ.บ้านคา
5 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.ท่ าหลวง, อ.สระโบสถ์ , อ.โคกเจริญ ,
อ.ลำสนธิ, และ อ.หนองม่วง
5 อำเภอ ได้ แก่ อ.หนองแค, อ.หนองแซง, อ.บ้ านหมอ,
อ.ดอนพุฒ และ อ.วังม่วง
4 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.เมื อ งฯ, อ.ป่ า โมก, อ.โพธิ์ ท อง, และ
อ.แสวงหา
1 อำเภอ (ไม่ระบุ)
1 อำเภอ ได้แก่ อ.สามโคก

3

ภาค
1.กาฬสินธุ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 จังหวัด 59 อำเภอ

6.หนองคาย

18 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.เมื อ งฯ, อ.นามน, อ.กมลาไสย,
อ.ร่องคำ, อ.กุฉินารายณ์, อ.เขาวง, อ.ยางตลาด, อ.ห้วยเม็ก
อ.สหั ส ขั น ธ์ , อ.คำม่ ว ง, อ.ท่ า คั น โท, อ.หนองกรุ ง ศรี ,
อ.สมเด็จ, อ.ห้วยผึ้ง , อ.สามชัย, อ.นาคู, อ.ดอนจาน, และ
อ.ฆ้องชัย
12 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.เมื อ งฯ, อ.ท่ าอุ เทน, อ.โพนสวรรค์ ,
อ.บ้านแพง, อ.ศรีสงคราม, อ.นาหว้า, อ.นาทม, อ.เรณูนคร,
อ.วังยาว, อ.ธาตุพนม, อ.นาแก, อ.ปลาปาก
9 อำเภอ ได้แก่ อ.ครบุรี, อ.ด่านขุนทด, อ.ขามสะแกแสง,
อ.บัวใหญ่, อ.ปักธงชัย , อ.สีคิ้ว, อ.วังน้ำเขียว อ.เมืองยาง,
และ อ.บัวลาย
1 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ
8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.กุดชุม, อ.คำเขื่อนแก้ว, อ.ป่าติ้ว,
อ.มหาชนะชัย, อ.ค้อวัง, อ.เลิงนกทา, และ อ.ไทยเจริญ
2 อำเภอ ได้แก่ อ.โพนพิสัย และ อ.ศรีเชียงใหม่

7.หนองบัวลำภู
8. สกลนคร
9. บึงกาฬ
10. ชัยภูมิ

3. อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.โนนสัง, และ อ.ศรีบุญเรือง
2 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านม่วง อ.โพนนางแก้ว
3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.โซ่พิสัย, อ.บึงโขงหลง
1 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองบัวแดง

1. จันทบุรี

5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.ขลุง, อ.สอยดาว, อ.แก่งหาง
แมว, และ อ.เขาคิชณกูฎ
5 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.คลองใหญ่ , อ.เขาสมิ ง , อ.แหลมงอบ
อ.เกาะกูด, และ อ.เกาะช้าง
3 อำเภอ ได้แก่ อ.บางคล้า , อ.บางน้ำเปรี้ยว, และ อ.บาง
ปะกง
9 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.คลองหาด, อ.ตาพระยา, อ.วัง
น้ำเย็น, อ.วัฒนานคร, อ.อรัญประเทศ, อ.เขาฉกรรจ์, อ.โคก
สูง, และ อ.วังสมบูรณ์
3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.เกาะลันตา, และ อ.อ่าวลึก
2 อำเภอ ได้แก่ อ.กันตัง, และ อ.ห้วยยอด
3 อำเภอ ได้แก่ อ.พิปูน, อ.นาบอน, และ อ.สิชล
1 อำเภอ ได้แก่ อ.ตะกั่วป่า
3 อำเภอ ได้แก่ อ.ยะหา, อ.รามัน, และ อ.กาบัง
2 อำเภอ ได้แก่ อ.กะเปอร์, และ อ.สุขสำราญ
2 อำเภอ ได้แก่ อ.ควนกาหลง, และ อ.ท่าแพ
5 อำเภอ ได้ แ ก่ อ.ดอนสั ก , อ.บ้ า นนาสาร, อ.เคี ย นซา,
อ.พระแสง, และ อ.วิภาวดี

2.นครพนม
3.นครราชสีมา
4.มุกดาหาร
5.ยโสธร

4

ภาคตะวันออก
4 จังหวัด 22 อำเภอ

2. ตราด
3. ฉะเชิงเทรา
4. สระแก้ว
5

ภาคใต้
8 จังหวัด 21 อำเภอ

1.กระบี่
2.ตรัง
3.นครศรีธรรมราช
4.พังงา
5.ยะลา
6.ระนอง
7.สตูล
8.สุราษฎร์ธานี

รายงานสรุปผลด้านสภาพการใช้งานของสถานที่ราชการและสภาพภูมิทัศน์
กรณีซ่อมแซมเร่งด่วน
ที่
1

รายการที่ต้อง
ซ่อมแซม
เร่งด่วน
อาคารที่ว่าการ
อำเภอ

จำนวน
(แห่ง)
8

อำเภอ/จังหวัด
1 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2. อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
4. อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
5. อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
6. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

2

3

ห้องน้ำ/ห้องสุขา

หอประชุม

11

20

7. อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
8. อ.กะปง จ.พังงา
1. อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
2. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
3. อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
4. อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
5. อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
6. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
7. อ.นาน้อย จ.น่าน
8. อ.โนนสัง จ.หนองบำลำภู
9. อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี
10. อ.นาดู จ.กาฬสินธุ์
11. อ.กะปง จ.พังงา
1. อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
2. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
3. อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
4. อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
5. อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
6. อ.ไทยงาม จ.กำแพงเพชร
7. อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
8. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ
รอจัดสรรงบประมาณปี
2564 จำนวน 68,000
บาท (คำขอปี 2563)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี
2563 จำนวน 495,900
บาท
รอจัดสรรงบประมาณปี
2564 จำนวน 491,900
บาท (คำขอปี 2563)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี
2563 จำนวน 526,000 บาท
รอจัดสรรงบประมาณปี
2564 จำนวน

4

บ้านพักราชการ

72

1,900,000 บาท (คำขอปี
2563)
9. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
10. อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
รอจัดสรรงบประมาณปี
11. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
2564 จำนวน 58,000
บาท (คำขอปี 63)
12. อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
13. อ.ปายพระยา จ.กระบี่
14. อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
15. อ.กันตัง จ.ตรัง
16. อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
17. อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
18. อ.เกาะยาว จ.พังงา
19. อ.เมืองสตูล จ.สตูล
20. อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
1. จ.สกลนคร (ไม่ระบุอำเภอ)
2. จ.สกลนคร (ไม่ระบุอำเภอ)
3. อ.ปากพลี จ.นครนายก
4. อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
5. อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
6. อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
7. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
8. อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
9. อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
10. อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี
11. อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2563 จำนวน 71,000
12. อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
บาท
13. อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
14. อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
15. อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
16. อ.เมืองตราด จ.ตราด
17. อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
18. อ.บ้างค่าย จ.ระยอง
19. อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
20. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
21. อ.สารภี จ.เชียงใหม่
22. อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
23. อ.หางดง จ.เชียงใหม่
24. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
25. อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
26. อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
-

27. อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
28. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
29. อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง
30. อ.แม่ทา จ.ลำพูน
31. อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
32. อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
33. อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
34. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
35. อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
36. อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
37. อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
38.อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
39. อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
40. อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
41. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
42. อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
43. อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
44. อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
45. อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
46. อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
47. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
48. อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
49. อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
50. อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
51. อ.เทพนม จ.กระบี่
52. อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
53. อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
54. อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
55. อ.หัวไทย จ.นครศรีธรรมราช
56. อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
57. อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
58. อ.เกาะยาว จ.พังงา
59. อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
60. อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
61. อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
62. อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
63. อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
64. อ.เซกา จ.บึงกาฬ
65. อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
66. อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
67. อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
68. อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

-

5

สถานที่จอดรถผู้
มาติดต่อราชการ

7

6

กองร้อยอาสา
รักษาดินแดน
อำเภอ

57

69. อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
70. อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
71. อ.ละอุ่น จ.ระนอง
72. อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
1. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
2. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
3. อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
4. อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
5. อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
6. อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
7. อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
1. อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
2. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
3. อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
4. อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
5. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
6. อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
7. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
8. อ.คลองคลุง จ.กำแพงเพชร
9. อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
10. อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
11. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
12. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
13. อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
14. อ.นาน้อย จ.น่าน
15. อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
16. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
17. อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
18. อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
19. อ.นาดู จ.กาฬสินธุ์
20. อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
21. อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
22. อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
23. อ.เชียงคาน จ.เลย
24. อ.ภูเรือ จ.เลย
25. อ.ภูกระดึง จ.เลย
26. อ.เอราวัณ จ.เลย
27. อ.หนองหิน จ.เลย
28. อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
29. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
30. อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี
2563 จำนวน 134,300
บาท
-

7

สภาพภูมิทัศน์

4

8

ระบบไฟฟ้า

14

9

ระบบน้ำประปา

11

31. อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
32. อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
33. อ.เขาพนม จ.กระบี่
34. อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
35. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
36. อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
37. อ.เมืองสตูล จ.สตูล
38. อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
39. อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
40. อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
41. อ.เซกา จ.บึงกาฬ
42. จ.ร้อยเอ็ด 16 อำเภอ (ไม่ระบุ)
1. อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
3. อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
4. อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
1. อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
2. อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี ันธ์
3. อ.หนองโดน จ.สระบุรี
4. อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
5. อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
6. อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
7. อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
8. อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
9. อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
10. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
11. อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
12. อ.ท่าแพ จ.สตูล
13. อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
14. จ.สกลนคร (ไม่ระบุอำเภอ)
1. อ.หนองโดน จ.สระบุรี
2. อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
3. อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
4. อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
5. อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่
6. อ.นาน้อย จ.น่าน
7. อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
8. อ.น้ำพอง จ.ของแก่น
9. อ.กรงปีนัง จ.ยะลา
10. อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
11. จ.ปราจีนบุรี (ไม่ระบุอำเภอ)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี
2563 จำนวน 317,000 บาท
-

10 ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
อินเทอร์เน็ต

31

11 สิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้
พิการ

6

12 บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ

3

1. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
2. อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
4. อ.เขาพนม จ.กระบี่
5. อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
6. อ.แกลง จ.ระยอง
7. อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
8. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
9. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
10. อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
11. อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
12. อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
13. อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
14. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
15. อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
16. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
17. อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
18. อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
19. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
20. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
21. อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
22. อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
23. อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
24. อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
25. อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
26. อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
27. อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
28. อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
29. อ.มายอ จ.ปัตตานี
30. อ.ละงู จ.สตูล
31. อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
1. อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
2. อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
3. อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
4. อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
5. อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
6. อ.มายอ จ.ปัตตานี
1. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2. อ.มายอ จ.ปัตตานี
3. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

-

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๒.

แบบรายงาน
แผนการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัด....................................
************************************************************
ที่ อำเภอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ :

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมายเหตุ

ผู้ประสานงาน นาย/นาง/นางสาว........................................................................
ตำแหน่ง.......................................... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ................................

ผู้รับรอง
ข้อมูล ...........................................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัด............................................

