รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1
ที่

ผลผลิต/โครงการ

1

การพัฒนาการ
ใหบริการทะเบียน บัตร
ประจําตัวประชาชน
และขอมูลสารสนเทศ

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชนดาน
ทะเบียนและขอมูล
สารสนเทศ

สํานัก/กอง
สน.บท.

สรุปผลการดําเนินงาน
1. โครงการอํานวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน ดําเนินการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เชน วัสดุอุปกรณสํานักงาน
เอกสารแบบพิมพงานทะเบียน และสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค) ใหกับ สนท.จังหวัด/อําเภอ/ทองถิ่น จํานวน
1,079 แหง ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9 แหง และศูนยบริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด
77 แหง รวมงบประมาณที่ไดดําเนินการแลวทั้งสิ้น 89,886,919.08 บาท
2. โครงการขยาย/เคลื่อนยายระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการประชาชนดานการทะเบียน และ
บัตรประจําตัวประชาชน ไดรับการขอรับการสนับสนุนการเคลื่อนยายระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบ เนื่องจาการปรับปรุงหองสํานักทะเบียน การยายออกหรือยายเขาอาคารที่ทําการ
กรณีปรับปรุงที่วาการอําเภอของ สํานักทะเบียนอําเภอ จํานวน 3 แหง ไดแก สํานักทะเบียนอําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี สํานักทะเบียนอําเภอเบตง จังหวัดยะลา และสํานักทะเบียนอําเภอเมือง
จังหวัดตรัง
3. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร โรงจอดรถ กรมการปกครอง (คลอง9) อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี อยูระหวางการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกําหนดราคากลาง
4. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบของศูนยบริหารการทะเบียน
ภาค/ศูนยบริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ลงนามในสัญญาวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และอยูใน
ระหวางขั้นตอนตรวจรับ และสงเบิกจายเงิน
5. โครงการตรวจสอบการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนการใชจายงบประมาณใน
ไตรมาสที่ 1 จํานวน 87,620 บาท (แผนการใชจายงบประมาณ 215,000 บาท) คิดเปนรอยละ
40.75
6. โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหลนทาง
ทะเบียนราษฎร ดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 555,400 บาท มี
ผูเขารับการตรวจ จํานวน 43 คู

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูชวยนายทะเบียนดานงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ดําเนินการ
อบรมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแลว จํานวน 3 รุน ไดแก
- รุนที่ 1 จัดอบรมระหวางวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมธาราแกรนด รีสอรท แอนด
สปา อําเภอธัญบรี จังหวัดปทุมธานี จํานวนผูเขารับการอบรม 126 คน
- รุนที่ 2 จัดอบรมระหวางวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมธาราแกรนด รีสอรท แอนด
สปา อําเภอธัญบรี จังหวัดปทุมธานี จํานวนผูเขารับการอบรม 112 คน
รุนที่ 3 จัดอบรมระหวางวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมธาราแกรนด รีสอรท แอนด สปา
อําเภอธัญบรี จังหวัดปทุมธานี จํานวนผูเขารับการอบรม 46 คน
8. โครงการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รวมถึงฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 อยูระหวางดําเนินการ
9. โครงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 คนไทยพลัดถิ่นกลุมเปาหมายไดรับการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
จํานวน 116 ราย
10. โครงการติดตามและแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนดานงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2564 ยังไมไดดําเนินการ
11. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนากฎหมายและเทคนิคการสอบสวนคดีทุจริตทางทะเบียน
ประจําป 2564 ยังไมไดดําเนินการ
12. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานการทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน ดําเนินการฝกอบรมเสร็จสิ้นแลว จํานวน 1 รุน ระหวางวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563
โดยมีกลุมเปาหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําสํานักทะเบียน จํานวน 11 จังหวัดภาคเหนือ รวม
146 คน โรงแรมเชียงใหมออรคิด จังหวัดเชียงใหม

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน
13. โครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดน ประจําป 2564
- แตงตั้งคณะทํางานพิจารณากําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเดน ประจําป พ.ศ.
2564 และคณะทํางานศึกษาวิเคราะหขอมูล ตามคําสั่ง สน.บท. ที่ 61/2563 ลว 9 ธันวาคม 2563
- ประชุมคณะทํางานศึกษาวิเคราะหขอมูล เพื่อทบทวนเหตุผล และความจําเปนในการพิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกสํานักทะเบียน และบุคลากรดีเดนทางการทะเบียนประจําป พ.ศ.
2564
- เตรียมความพรอมสําหรับการประชุม คณะทํางานพิจารณากําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกสํานัก
ทะเบียนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564

14. โครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ดําเนินการขออนุมัติโครงการตาม
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแผนการตรวจนิเทศ จํานวน 6
จังหวัด 30 สํานักทะเบียน ไดแก จังหวัด เลย แพร ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ และ
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ 2564
15. โครงบํารุงรักษา แกไข พัฒนาและปรับปรุงระบบบัตรคิว แจงจังหวัดใหแจงสํานักทะเบียนที่มี
ความประสงคขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการซอมแซม และจัดซื้อกระดาษพิมพบัตรคิว

16. โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศในการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ ประจําป
2564
1) แจงจังหวัดพิจารณาคัดเลือกสํานักทะเบียนอําเภอ ที่มีความพรอมจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2) จังหวัดแจงขอรับการสนับสนุน จํานวน 5 จังหวัด 10 สํานักทะเบียน

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ
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สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

17. โครงการพัฒนาระบบใหบริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุมบุคคลบนพื้นที่สูง)
กําหนดดําเนินโครงการเพื่อใหบริการประชาชน ดานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในพื้นที่ 4
จังหวัด คือ
1. บานแมอมกิ ตําบลแมวะหลวง และบานหวยนกกก ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
2. บานปางอุง และบานขุนแมนาย - แมชุม ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
3. บานสันติคีรี ตําบลแมสลอง และบานเทอดไทย ตําบลเทอดไทยอําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย
4. บานรมเกลา และบานน้ําจวง ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
18. โครงการสงเสริมพัฒนาระบบ งานทะเบียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต “ครอบครัวอยูเย็นเปน
สุข”
1. จัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการระดับตําบลประกอบดวย ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบประจําตําบล ผูนํา
ศาสนาอิสลาม กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบาน ผูนําชุมชน บัณฑิตอาสา และอาสาสมัคร
ประจําหมูบาน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จํานวน
14 ตําบล ๆ ละ 5 คน รวม 70 คน ระหวางวันที่ 23-25 ธ.ค. 2563 ณ โรงแรมนิวซีซันสแควร
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อทําหนาที่เผยแพรประชาสัมพันธและรณรงคใหความรูดานงาน
ทะเบียนครอบครัว และงานทะเบียนชื่อบุคคลตามหลักศาสนาอิสลามใหกับประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ
2. จัดสรรงบประมาณใหชุดปฏิบัติการระดับตําบลเพื่อออกปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย จํานวน
14 ตําบล ๆ ละ 5 คน คนละ 3,000 บาท (ออกปฏิบัติงาน 3 เดือน)

ชุดปฏิบัติการระดับตําบลออก
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามกําหนดเวลาไมไดเนื่องจาก
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน
19. โครงการใหบริการดานทะเบียนในงานกาชาด
1. ใหบริการดานทะเบียนในงานกาชาด ซึ่งสภากาชาดไทยไดจัดงานกาชาด ประจําป 2563 ใน
รูปแบบออนไลน ระหวางวันที่ 19 – 29 ธ.ค. 2563 โดยในงานกาชาดประจําป 2563 กรมการ
ปกครองไดจัดใหมีการบริการ “จองชื่อสกุลออนไลน 1010 นามสุกลไทยมหามงคล” ซึ่งเปนชื่อสกุล
ที่ไดรับการอธิษฐานจิตจากพระเกจิอาจารย
ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย 9 รูป 9 วัด มีประชาชนที่สนใจจองชื่อสกุลทางระบบออนไลนผาน
เว็บไซตกรมการปกครอง จํานวน 1010 ราย
2. การจัดเตรียมชื่อสกุลและการนําชื่อสกุลไปขออธิษฐานจิตจากพระเกจิอาจารย 9 รูป 9 วัด (อยู
ระหวางดําเนินการ)

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
เนื่องจากเปนการจัดงานกาชาด
ในรูปแบบออนไลน จึงมีขอจํากัด
ในการใหบริการประชาชนใน
ดานทะเบียนอื่น ๆ เชน การทํา
บัตรประจําตัวประชาชน การขอ
จดทะเบียนสมรส เปนตน

20. โครงการพัฒนาองคความรูงานดานการทะเบียน
เลื่อนการจัดฝกอบรมฯ เนื่องจาก
มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
- จัดฝกอบรมสัมมนาการใหบริการงานทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนพินัยกรรม งานทะเบียนชื่อ
บุคคล และระบบโปรแกรมงานทะเบียนทั่วไป จํานวน 2 กลุม คือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุมที่ 1 จํานวน 50 คน ประกอบดวย ปลัดอําเภอผูปฏิบัติงานประจําสํานักทะเบียนอําเภอ และ
เจาพนักงานปกครอง ผูปฏิบัติงานประจําสํานักทะเบียนเขต ณ โรงแรมธาราแกรนด รังสิต อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (อยูระหวางดําเนินการ)
กลุมที่ 2 จํานวน 20 คน ประกอบดวย ตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ศาลปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ศูนยอํานวยการรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรม) สภาทนายความ และผูแทนสวนตาง ๆ ในสํานักบริหารการทะเบียน ณ อาคาร
กรมการปกครอง คลอง 9 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

21. โครงการจัดการฐานขอมูลกลางและบูรณาการการใหบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน
1. คาเชาระบบคอมพิวเตอรใหบริการประชาชนดานการทะเบียน 573 แหง และบัตรประจําตัว
ประชาชน 867 แหง เพื่อทดแทนระบบเดิม งบประมาณ521,736,200 บาท เบิกจายแลว
94,861,205 บาท (เบิกจายงบประมาณเปนไปตามสัญญา)
2. คาเชาระบบคอมพิวเตอรใหบริการประชาชนดานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อ
ทดแทนระบบเดิม 455 แหง งบประมาณ 132,341,900 บาท เบิกแลว 39,687,000 บาท (เบิกจาย
งบประมาณเปนไปตามสัญญา)
3. คาเชาวงจรสื่อสารขอมูล 205,920,000 บาท เบิกจายแลว 51,480,000 บาท (เบิกจาย
งบประมาณเปนไปตามสัญญา)
22. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน เพื่อทดแทน ระบบเดิม 455 แหง งบประมาณ 44,999,000 บาท (อยูระหวางการ
ดําเนินการจัดหา จัดทําราง TOR )
23. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารในพื้นที่อับสัญญาณ (Mobile Unit) งบประมาณ 208,000 บาท
(ยังไมสามารถดําเนินงานตามแผนได)

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทําใหไมสามารถเดินทางได

24. โครงการจัดเก็บทะเบียนบาน (ทร.14) ฉบับคอมพิวเตอร (ฉบับใหญ) ใหอยูในรูปแบบภาพถาย
เอกสาร (Digital Image Files) งบประมาณ 2,949,000 บาท อยูระหวางดําเนินการจัดหาผูรับจาง
ในการจัดเก็บทะเบียนบาน จํานวน ๓๘๓,๙๐๐ ฉบับ (หนา-หลัง) (สามารถดําเนินการไดตามกําหนด)

25. โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนดานการทะเบียน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
และบัตรประจําตัวประชาชน งบประมาณ 389,100 บาท (ยังไมสามารถดําเนินงานตามแผนได)
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทําใหไมสามารถเดินทางได

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน
26. โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage
Center)
1. จํานวนฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใหหนวยงานอื่นใชรวมกัน
ได จํานวน 216 Service 73 หนวยงาน
2. หนวยงานภาครัฐมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลประชาชนกับสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
จํานวน 267 หนวยงาน
3. ปริมาณการใชงานในระบบ Linkage Center ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63)
จํานวน 27,490,246 รายการ
- สิทธิประชาชน จํานวน 119,956 รายการ
- สิทธิเจาหนาที่ จํานวน 27,370,290 รายการ

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

หนวยงานเจาของขอมูลไมมี
ความพรอมในการเชื่อมโยง
หนวยงานภาครัฐขาด
งบประมาณและบุคลากร

27. โครงการอํานวยการดานเทคโนโลยีการทะเบียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไมได
ดําเนินการ
28. โครงการตรวจแนะนําเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการใหบริการดานงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน ยังไมไดดําเนินการ
กิจกรรมบริการดานการ
จัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน

สน.บท.

1. โครงการอํานวยการบริหารการออกบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อํานวยการใหสถานที่รับคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศ จํานวน 1,250 แหง สามารถใหบริการจัดทําบัตรฯ ไดจํานวน 2,196,989 บัตร (1
ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563)
2. โครงการจัดหาครุภัณฑระบบการเตรียมขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน (Pre-Personalization)
ทดแทนระบบเดิม ดําเนินการจัดหาวัสดุบัตรและวัสดุผลิตบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 10,779,541 บัตร เพื่อให
สอดคลองกับความตองการขอมีบัตรฯ ของประชาชนและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

-

-

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

2 ผลผลิต : เสริมสราง
กิจกรรมการอํานวยการ
สมรรถนะของอําเภอใน ศูนยบริการประชาชน
การบริการและแกไข
ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

สน.สก.

สนับสนุนใหเปนศูนยใหบริการแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแบบทันสมัย และครบวงจร
ณ จุดเดียวกัน/สนับสนุนใหเปนศูนยรวมขอมูลกลางของประเทศในดานทะเบียนอาวุธปน เครื่อง
กระสุนปนวัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปนดานทะเบียน การพนัน ดานทะเบียน รานคา
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ รานคาทอง เพชรทอง พลอย รานคารถยนต รานคาของเกาเศษวัสดุ
ตางๆ ผูประกอบการขายทอดตลาด ทะเบียนผูจัดใหมีการเรี่ยไรฯ ดานทะเบียนผูประกอบอาชีพ
จัดตั้งโรงรับจํานําดานทะเบียนผูประกอบอาชีพเปดกิจการโรงแรมและอื่นๆ/สนับสนุนการ
ตรวจสอบตามกฎหมายในการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม
เบิกจายในไตรมาสที่ 1 จํานวน 1,317,686.78 บาท

กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดระบบการปกครองทองที่

สน.ปท.

อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมการดําเนินการ
ตามกฎหมายในหนาที่ของ
ฝายปกครอง

สน.สก.

สนับสนุนใหภารกิจสามารถสนองนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยดาน
ความปลอดภัยของประชาชน และนโยบายดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม การปฏิรูป
กฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย โดยบรรลุตามภารกิจของกรมการปกครองดานกิจการความ
มั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยการอํานวยความเปนธรรมแกประชาชนในระดับพื้นที่
อยางทั่วถึง เบิกจายในไตรมาส
ที่ 1 จํานวน 34,152,900 บาท

ผชช.กม. จัดทําโครงการศึกษาและพัฒนา การดําเนินการตามกฎหมาย ในหนาที่ของฝายปกครอง ศึกษา
คนควาและวิเคราะห ขอมูลทางดานกฎหมาย ในความรับผิดชอบ และที่ เกี่ยวของกับภารกิจหนาที่
ของ กรมการปกครอง เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย แลวแจง ใหหนวยงาน
ผูรับผิดชองรับไป พิจารณาดําเนินการ

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสราง
สมรรถนะกํานัน
ผูใหญบาน ฯลฯ

กิจกรรมสนับสนุนการ
บริหารจัดการกรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

สน.ปท.

1. โครงการคาเลาเรียนบุตรกํานันผูใหญบาน ฯลฯใชจายงบประมาณแลว
จํานวน 22,890,900 บาท
2. โครงการจัดการเลือกกํานัน ผูใหญบาน ใชจายงบประมาณแลว จํานวน 24,365,000 บาท
3. โครงการเงินเพิ่มพิเศษคาภาษาของกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ใน 4 จังหวัดชายแดนใต สงเงิน
จัดสรรงบประมาณใหจังหวัดเบิกจายเมื่อ 28 ต.ค. 63
4. โครงการจัดพิมพแบบพิมพที่ใชในการปฏิบัติงาน อยูระหวางดําเนินจัดจางโรงพิพม อส. จัดพิมพ
แบบพิมพ
5. โครงการจัดทําหนังสือคูมือปฏิบัติงานกํานัน ผูใหญบาน อยูระหวางการจัดทําตนฉบับ
6. โครงการจัดงานวันกํานัน ผูใหญบาน ประจําป 2564 สงเงินจัดสรรงบประมาณใหแก 76 จังหวัด
เพื่อดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกํานันผูใหญบานยอดเยี่ยม ระดับอําเภอ
จังหวัด จํานวน 1,906,000 บาท
7. โครงการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน ใชจายงบประมาณแลว 637,900 บาท

กพร.

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน ไดรับเงินงบประมาณ 588,400 บาท หักเงินกัน 5% คงเหลือ
551,280 บาท ใชในการบริหารราชการแลว จํานวน 125,691 บาท คงเหลือ 425,589 บาท
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ
154,000 บาท จําแนกเปน 2 กิจกรรมยอย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพฯ ดําเนินการระหวางวันที่ 28-29 ธ.ค. 2563
ผูเขาสัมมนาฯ จํานวน 66 คน งบประมาณ 96,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกรมการปกครองไปสูระบบราชการ 4.0
อยูระหวางดําเนินการ (งบประมาณ 57,900 บาท)

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง
กจ.

สรุปผลการดําเนินงาน
1. โครงการจางเหมาบริการลูกจางสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการ
ใหบริการประชาชนในพื้นที่ ไดรับงบประมาณ จํานวน 502,092,000 บาท โอนจัดสรรและ
เบิกจายแลว จํานวน 125,199,000 บาท คงเหลือ จํานวน 376,893,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนการสืบสวนขอเท็จจริงการสอบสวนวินัยและการดําเนินการทางวินัย ได
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและวินัยขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาราชการในพื้นที่ ไดรับ
งบประมาณ จํานวน 380,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 32,450 บาท คงเหลือ จํานวน 347,550
บาท
3. โครงการสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนวินัย ไดรับงบประมาณ จํานวน 315,100 บาท
4. โครงการเรงรัดพิจารณาสํานวนการสอบสวนการดําเนินการทางวินัยและปรับปรุงขอมูลทะเบียน
พฤติการณ ไดดําเนินการพิจารณาสํานวนการสอบสวนขอเท็จจริงและวินัยขาราชการและปรับปรุง
ฐานขอมูลทะเบียนพฤติการณทางวินัยฯ ไดรับงบประมาณ จํานวน 867,400 บาท เบิกจายแลว
จํานวน 129,479 บาท คงเหลือ จํานวน 737,921 บาท
5. โครงการตรวจติดตามการดําเนินการทางวินัย ไดรับงบประมาณ จํานวน 52,500 บาท
6. โครงการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมการปกครอง ไดรับงบประมาณ จํานวน
341,400 บาท อยูระหวางขอรับการสนับสนุนเงินทุนสาธารณะประโยชน จากสหกรณออมทรัพย
กรมการปกครอง (เพิ่มเติม) จํานวน 210,000 บาท

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

การเบิกจายคาจางเหมาฯ สวน
ภูมิภาค กจ. ไดแจงใหสวน
ภูมิภาคเบิกจาย คาจางเหมา
บริการและแจงให กจ. ทราบ
ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป
พบวามีการเบิกจายลาชา กวา
ที่กําหนด และบางจังหวัดไมได
รายงานผลการ เบิกจายให กจ.
ทราบ

กําชับให ทปค.จ./ทปค.อ.
ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อ จัดจางและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ประกาศ ปค. เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับลูกจาง
เหมาบริการในสังกัด ปค. ลงวันที่
31 ตุลาคม 2556 และที่แกไข
เพิ่มเติมอยาง เครงครัด
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ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน
7. โครงการรณรงคตรวจสุขภาพประจําป ไดรับงบประมาณ จํานวน 417,000 บาท
สวนกลาง ดําเนินการตรวจสุขภาพ (ติดตามแลว) แลว
สวนภูมิภาค อยูระหวางดําเนินการจัดพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ
8. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ ไดรับงบประมาณ จํานวน 140,000 บาท อยูระหวาง
ดําเนินการ
9. โครงการอํานวยการและพัฒนาประสิทธิภาพงานสวัสดิการและประโยชน เกื้อกูลของบุคลากร
กรมการปกครอง ไดรับงบประมาณ จํานวน 231,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 40,400 บาท
คงเหลือ จํานวน 190,600 บาท
10. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญและการสัมภาษณ
วิสัยทัศนขาราชการในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อคัดเลือกขาราชการในสังกัดกรมการปกครองที่มี
ความรูความสารถเหมาะสมพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขี้ ไดรับงบประมาณ จํานวน
221,400 บาท เบิกจายแลว จํานวน 46,827.48 บาท คงเหลือ จํานวน 174,572.52 บาท
11. โครงการพัฒนาบริหารงานบุคคลเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ทางการบริหารงานของสวนบรรจุและแตงตั้ง
กองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง ไดรับงบประมาณ จํานวน 842,600 บาท เบิกจายแลว จํานวน 153,720 บาท คงเหลือ
จํานวน 688,880 บาท
12. โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน น้ํามันเชื้อเพลิง ซอมแซมครุภัณฑ และงานอํานวยการ ไดรับ
งบประมาณ จํานวน 1,086,880 บาท เบิกจายแลว จํานวน 383,328.14 บาท คงเหลือ จํานวน
703,551.86 บาท
13. โครงการดําเนินการดานทะเบียนประวัติและบัญชีถือจายเงินเดือนและคาจาง ไดรับงบประมาณ
จํานวน 976,100 บาท เบิกจายแลว จํานวน 198,391.82 บาท คงเหลือ จํานวน 777,708.18 บาท
14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ไดรับ
งบประมาณ จํานวน 767,600 บาท เบิกจายแลว จํานวน 143,240 บาท คงเหลือ จํานวน
624,360 บาท
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ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

15. โครงการนายอําเภอแหวนเพชร ไดรับงบประมาณ จํานวน 475,000 บาท
16. โครงการคาตอบแทนกรรมการผูอาน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ ไดรับงบประมาณ
จํานวน 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 127,400 บาท คงเหลือ จํานวน 272,600 บาท
17. โครงการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อ
บรรจุเขารับราชการ ไดรับงบประมาณ จํานวน 1,130,200 บาท ตัดโอนและเบิกจายแลว จํานวน
615,566 บาท คงเหลือ จํานวน 514,634 บาท

เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) จึงตอง
เลื่อนการสอบคัดเลือกออกไป
กอนจนกวาสถานการณการแพร
ระบาดจะพนไป

18. โครงการคัดเลือกปลัดอําเภอดีเดน ไดรับงบประมาณ จํานวน 492,500 บาท อยูระหวางการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
19. โครงการปรับปรุงโครงสรางและเพิ่มอัตรากําลังของที่ทําการปกครองจังหวัดและที่ทําการ
ปกครองอําเภอ ไดรับงบประมาณ จํานวน 305,400 บาท ตัดโอน จํานวน 291,500 บาท คงเหลือ
จํานวน 13,900 บาท

สล.ปค.

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการ

วปค.

สล.ปค. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ จํานวน งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ
7,494,700 บาท หักเงินกัน 5% เปนเงิน 374,735 บาท เบิกจายไปแลว 3,432,872 บาท
ตอรอบงบประมาณ
คงเหลือ 4,061,828 บาท คิดเปนรอยละ 45% โดยรวมแลวมีผลการเบิกจายเปนไปตามที่กําหนด
ไว
1. โครงการอํานวยการบริหารฝกอบรมงบประมาณถือจาย 10,769,300 บาท เบิกจาย
6,915,029.64 บาท คงเหลือ 3,854,270.36 บาท
2. โครงการโครงการหลักสูตรปลัดอําเภองานศูนยดํารงธรรมอําเภอ (1 รุน 80 คน)
งบประมาณถือจาย 1,317,200 บาท ยังไมเบิกจาย คงเหลือ 1,317,200 บาท
3. โครงการหลักสูตรปลัดอําเภองานความมั่นคง (1 รุน 80 คน)
งบประมาณถือจาย 1,317,200 บาท ยังไมเบิกจาย คงเหลือ 1,317,200 บาท

ขอเสนอแนะ
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4.โครงการหลักสูตรปลัดอําเภอผูปฏิบัติงานดานสัญชาติและสถานะบุคคล (1 รุน 80 คน)
งบประมาณถือจาย 1,317,200 บาท ยังไมเบิกจาย คงเหลือ 1,317,200 บาท
5. โครงการประเมินผลการฝกอบรม ประจําป 2564 งบประมาณถือจาย 172,900 บาท ยังไม
เบิกจาย คงเหลือ 172,900 บาท
6. โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกร งบประมาณถือจาย 486,685 บาท เบิกจาย 130,560 บาท
คงเหลือ 356,125 บาท
7. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ วิทยาลัยการปกครอง ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2,740,000 บาท
ปรับโอน 1,677,533.25 บาท งบประมาณถือจาย 1,062,466.75 บาท คงเหลือ 1,062,466.75
บาท
8. โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค พาราแอสฟลตติคคอนกรีต
งบประมาณถือจาย 1,181,600 บาท เบิกจาย 1,181,600 บาท คงเหลือ 0 บาท
9. โครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิแกกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ
งบประมาณถือจาย 32,400,000 บาท ยังไมเบิกจาย คงเหลือ 32,400,000 บาท

กจ.
กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

สน.ปท.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ไดรับงบประมาณ จํานวน 9,607,700 บาท สป.มท. ยังไมไดกําหนดวันศึกษาอบรม
1. จัดฝกอบรมวิทยากรแกนนําระดับอําเภอเพื่อสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประจําป 2564 รวม 2 รุน 42 จังหวัด ผูเขารวมฝกอบรม จํานวน
551 คน ดังนี้
1.1 รุนที่ 1 จํานวน 20 จังหวัด วิทยากรแกนนําระดับอําเภอ 264 คน วิทยากรแกนนําระดับจังหวัด
20 คน รวม 284 คน ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสยามวิลลา สวีท สุวรรณภูมิ
เขตลาดกระบัง กทม.
1.2 รุนที่ 2 จํานวน 22 จังหวัด วิทยากรแกนนําระดับอําเภอ 245 คน วิทยากรแกนนําระดับจังหวัด
22 คน รวม 267 คน ระหวางวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสยามวิลลา สวีท สุวรรณภูมิ
เขตลาดกระบัง กทม.
หมูบานตนแบบประชาธิปไตยมีการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง จํานวน
223,423 ครั้ง มีผูเขารวมกิจกรรม 4,108,335 คน
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กิจกรรมการแกไขปญหา
หนี้นอกระบบและบริหาร
จัดการทวงถามหนี้

สน.สก.

โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ดําเนินการสงเงิน
จัดงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
ประจําจังหวัด รวม 76 จังหวัด เปนเงิน 2,872,800 บาท

สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของอําเภอ

สน.บท.

โครงการบริหารจัดการและขยายผลจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ..ยิ้ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564
1. โอนจัดสรรสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการบริหารจุดเคานเตอรบริการอําเภอ..ยิ้ม ไตร
มาสที่ 1 – 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ใหกับที่ทําการปกครองจังหวัด/ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบจุดเคานเตอรบริการอําเภอ..ยิ้ม ทุกแหงทั่วประเทศ จํานวน
67 แหง ใน 54 จังหวัด เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ/
พนักงานราชการ คาจางลูกจางเหมาบริการ คาจางชั่วโมงเพิ่มเติมสําหรับลูกจางเหมาบริการ คา
วัสดุสํานักงาน และคาสาธารณูปโภค
2. มีหนังสือแจงจังหวัด สํารวจความตองการในการจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ..ยิ้ม เพิ่มเติม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขณะนี้อยูระหวางสรุปผลการรวมรวบขอมูลความตองการจัดตั้งจุด
เคานเตอรบริการฯ ของจังหวัดตางๆ รวมถึงขอมูลพื้นฐาน สถิติการใหบริการประชาชนของสํานัก
ทะเบียนในพื้นที่ เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ..ยิ้ม แหงใหม ตอไป
3. ประสานงานรวมมือกับ วช. รวมกันพัฒนาการใหบริการจุดเคานเตอรบริการอําเภอ..ยิ้ม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนของจุดเคานเตอรบริการ อําเภอ..ยิ้ม รองรับการเปนศูนย
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามนโยบายของรัฐบาล
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วช.

โครงการขับเคลื่อนศูนยราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC) “อําเภอ
สะดวก” กิจกรรมการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมยกระดับงานบริการสูมาตรฐาน
ศูนยราชการสะดวก (Get Ready with DOPA’ GECC to DOPA New Normal 2021) (ถูกเลื่อน
โดยไมมีกําหนดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด COVID – 19 โดยทาง วช.(สผง.) ไดพิจารณา
เปลี่ยนการประชุมดังดังกลาวเปนการชี้แจงผานระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Zoom
และการถายทอดสดผานระบบ DOPA Channel แทน)
2. สงเงินจัดสรรงบประมาณใหสํานักทะเบียนอําเภอกลุมเปาหมายแบงตามเขตตรวจราชการ
กรมการปกครอง จํานวน 18 เขต รวม 56 แหง ๆ ละ 100,000 บาท
3. การตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการ ฯ การอํานวยการ ประสานงาน และ
ติดตามผลการดําเนินโครงการ ฯ

สน.ปท.
3 การรักษาความมั่นคง
ภายใน

กิจกรรมการดําเนินการ
ดานการขาว

สน.มน.

อยูระหวางดําเนินการ
รวบรวมและรายงานขาวสารตามกรรมวิธีทางการขาว เพื่อใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจทางการบริหาร
ในไตรมาสที่ 1 จํานวน 825 ชิ้นขาว

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ
ของกองอาสารักษา
ดินแดนและกองกําลัง
ประจําถิ่น

สน.อส.

ปค. (สน.อส.) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก อส. ตามภารกิจของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยและตามนโยบายของรัฐบาล
1. ดานสวัสดิการตางๆ เชน โครงการคารักษาพยาบาลสมาชิก อส. โครงการเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรสมาชิก อส. โครงการคาเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. โครงการจัดหาเครื่อง
แตงกาย สมาชิก อส. เปนตน
2. ดานการพัฒนาบุคลกร จัดใหมีโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตรจัดตั้งและทดแทน
สมาชิก อส. ประจําป 2564 โครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาสมาชิก อส.หลักสูตร ผบ.หมวด อส.
ประจําป 2564 เปนตน
3. ดานการพัฒนาหนวย เชน โครงการกอสรางอาคารกองรอยตามแบบมาตรฐาน โครงการจัดหา
เสื้อเกราะปองกันกระสุน ระดับ 3 A (level III) โครงการจัดหารถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบธรรมดา โครงการจัดหารถยนต
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมี
ชองวางดานหลังคนขับ (cab) โครงการจัดหารถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซีแบบกระบะเหล็ก เปนตน

กิจกรรมการเสริมสราง
ศักยภาพในการรักษา
ความมั่นคงภายในแบบพล
เรือน

สน.มน.
ศอ.บต.

การฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ทั่วประเทศ จํานวน
ผูเขารับการฝกอบรมฯ 214 คน ประกอบดวย จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค
จ.มหาสารคาม จ.ขอนแกน จ.สุพรรณบุรี จ.สิงหบุรี และ จ.ลพบุรี
ทั้งนี้ เลื่อนกําหนดการฝกอบรมโดยไมมีกําหนด

สส.

ไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 336,674,405 บาท ซึ่งไดเบิกจายงบประมาณ
(FMD) ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 63) เปนเงินจํานวน 108,760,438 บาท

กิจกรรมการดําเนินการ
ดานการสื่อสาร

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมอํานวยการและ
บริหารจัดการปฏิบัติงาน
ดานความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน

สํานัก/กอง
สน.มน.

สรุปผลการดําเนินงาน
หนวยงานสวนกลางสามารถบริหารจัดการภารกิจดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด /อําเภอชายแดน
32 จังหวัด 128 อําเภอชายแดน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตอสื่อสาร ประสานงานและ
รายงานสถานการณตาง ๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ ตลอดจนสามารถแกไขปญหา
ตามภารกิจไดอยางทันทวงที และภารกิจดานกิจการผูอพยพ ในการควบคุมดูแลผูหนีภัยการสูรบ
จากเมียนมา (ผภร.) ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 9 แหง ในพื้นที่ 4 จังหวัด 8 อําเภอ (จ.แมฮองสอน
ตาก กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี) โดยจังหวัด/อําเภอที่มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตั้งอยูสามารถ
ควบคุมดูแล ผภร. และจัดทําทะเบียน ผภร. ใหถูกตองและ เปนปจจุบัน ฯลฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหเกิดความสงบเรียบรอยทั้งในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯและบริเวณพื้นที่
โดยรอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ สงผลใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
ปค. ไดสนับสนุนงบประมาณให
จังหวัด/อําเภอชายแดน จํานวน
20 แหง สําหรับการจัดกิจกรรม
/โครงการ ดังกลาวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
เนื่องจากยังมีการแพรระบาด
ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ในทุกพื้นที่ของ
ประเทศและมีการปดดาน
ชายแดน การหามเดินทางเขา –
ออกนอกประเทศ ทําให ปค.
ปรับปรุงรูปแบบการพิจารณา
และหลักเกณฑการจัดกิจกรรม/
โครงการ เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และเปนไป
ตามวัตถุประสงคในการใชจาย
งบประมาณ

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมสงเสริมการ
บริหารกิจการศาสนา
อิสลาม

กิจกรรมการดําเนินการ
ดานสัญชาติและการ
กําหนดสถานะบุคคล

สํานัก/กอง
กฮ.

สน.มน.

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของผลผลิตการรักษาความมั่นคง ภายในเปนไปตามแผนการปฏิบัติ
ราชการและแผนการใชจาย งบประมาณ จํานวนทั้งหมด 14 โครงการ แยกเปน โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการ จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 37,421,110 บาท และรับโอนงบประมาณ
จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,177,040 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 39,598,150 บาท
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วราชอาณาจักร งบประมาณ 474,300
บาท
2. โครงการนําผูนําศาสนาอิสลามเขาเฝาฯ รับพระราชทานรางวัล งบประมาณ 343,500 บาท
3. โครงการการนําผูนําศาสนาอิสลามเขาเฝาฯ รับพระราชทานรางวัลฯ (เพิ่มเติม) (รับโอน
งบประมาณจากเงินกัน 5 % ของ ปค.) เบิกจายแลว จํานวน 773,840 บาท คงเหลือ 467,200
บาท (คาเครื่องบินและจัดทําโล)
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 11 โครงการ
คํารองที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติการใหสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแกชน
กลุมนอยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหสัญชาติไทยและใหสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวย
กฎหมายแกชนกลุมนอยแลว ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จํานวน 261
ราย
- คํารองฯ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนามใหความเห็นชอบและนายกรัฐมนตรี
พิจารณาลงนามอนุญาตแลว จํานวนทั้งสิ้น 261 ราย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

1. ปญหาดานเอกสารคํารอง
จากอําเภอ/จังหวัด ยังขาด
ความถูกตองของเอกสาร
ประกอบการพิจารณาฯ
2. การตรวจสอบพฤติการณ
ดานความมั่นคงของหนวยงาน
สวนกลาง (5 หนวยงาน) ตองใช
เวลาในการตรวจสอบเปน
เวลานาน จึงเกิดความลาชา

.ดําเนินการจัดทําโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อใชสําหรับการยื่น
ขอสถานะคนตางดาว เขาเมือง
โดยชอบดวยกฎหมายแกชนกลุม
นอย และไดเริ่มใชโปรแกรมเมื่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
2. ดําเนินการโดยบูรณาการทั้ง
จากสวนกลางและสวนภูมิภาค
และภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อ
สรางองคความรูที่ถูกตองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

สน.บท.

โครงการการดําเนินการดานสัญชาติและการกําหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตรการจัดการปญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล อนุมัติใหสัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย จํานวน 2,212 ราย

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

4 โครงการขับเคลื่อน
แผนงานปองกันและ
แกไขปญหาการคา
มนุษยในบทบาทของ
ฝายปกครอง

กิจกรรมสํารวจ ปรับปรุง
และกําหนดสถานะบุคคลที่
ไมมีสัญชาติไทย

สน.บท.

1. โครงการสํารวจและปรับปรุงการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัวสําหรับบุคคลที่ไมมี
สถานการณการแพรระบาดของ
สัญชาติไทย ปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย จํานวน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19,162 ราย
(COVID-19) และนโยบายของ
2. โครงการกําหนดสถานะและใหสัญชาติไทยตามกฎหมายแกเด็กนักเรียนไรสัญชาติในประเทศไทย รัฐบาล ในเรื่องการเวน
อนุมัติใหสัญชาติไทยแกเด็กนักเรียนไรสัญชาติที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 465 ราย ระยะหางทางสังคม (Social
Distancing) สงผลทําใหบาง
สํานักทะเบียนปดหรือชะลอ
เรื่องที่ไมจําเปนเรงดวน (ยกเวน
การแจงเกิดและแจงตาย) หรือ
จํากัดจํานวนผูเขารับบริการใน
แตละวัน

5 โครงการขับเคลื่อน
แผนงานปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษย
(เพิ่มประสิทธิภาพการ
แกไขปญหาการคา
มนุษย)

กิจกรรมขับเคลื่อน
แผนงานปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยใน
บทบาทของฝายปกครอง

สน.สก.

1. สนับสนุนงบประมาณโอนจัดสรรใหสวนภูมิภาค ไตรมาส 1 - 2 จํานวน 6,182,500 บาท
เพื่อดําเนินการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย เชน การตั้งจุดตรวจจุดสกัด
หรือการประชาสัมพันธ
2. ดําเนินโครงการฝกภาคปฏิบัติสืบสวนคดีคามนุษยดานการบังคับใชแรงงานและบริการ การผลิต
และเผยแพรสื่อลามกอนาจาร และอาชญากรรมออนไลน ระหวางวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2563
ณ จังหวัดเชียงใหม ใหกับขาราชการฝายปกครองสวนกลาง จํานวน 1 รุน งบประมาณ 619,155
บาท
3. ดําเนินการโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพยุทธวิธีในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยของพนักงานฝายปกครอง ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 2 รุน โดยรุน 1 ฝกอบรมระหวางวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
รุน 2 ฝกอบรมระหวาง วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 3,224,100 บาท

ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

6 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐผาน
กลไกหมูบาน

กิจกรรมการเสริมสรางการ
มีสวนรวมของภาคประชา
สังคม

สน.ปท.

อยูระหวางดําเนินการ

7 โครงการพัฒนาตลาด
สินคาเกษตร

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตภาคเกษตร
(พัฒนาตลาดสินคาเกษตร
โดยใหจังหวัดจัดเตรียม
สถานที่ที่เปนจุดจําหนาย
และจัดมหกรรมสินคา
เกษตรประจําจังหวัด)

สน.ปท.

ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 1 รุน ดังนี้
จํานวน 76 จังหวัด (ผูชวยจาจังหวัดละ 1 คน และปลัดอําเภอจังหวัดละ 2 คน)
ผูเขาฝกอบรมจํานวน 228 คน วันที่ 4-6 พ.ย. 2563 ณ รอยัลซิตี้ กทม.

8 โครงการสนับสนุน
แผนงานการจัดการ
ปญหาที่ดินทํากินใน
หนาที่ฝายปกครอง

กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
ปญหาที่ดินทํากินในพื้นที่
อําเภอ

สน.ปท.

อยูระหวางดําเนินการ

9 โครงการบริการจัดการ กิจกรรมอํานวยการการ
ออกบัตรผานแดนเพื่อ ออกหนังสือผานแดนแบบ
อํานวยความสะดวก
อิเล็กทรอนิกส
ทางธุรกิจ

สน.มน.

สามารถอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนไทยในการเดินทางเขา – ออก ระหวางประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบานในการออกหรือตออายุหนังสือผานแดนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(E – Border Pass) ใหไดรับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณใหแก
จังหวัด/อําเภอที่มีภารกิจ ในการออกหนังสือผานแดน 24 จังหวัด 60 อําเภอ สนง.ออกหนังสือผาน
แดน 77 แหง มีประชาชนผูใชบริการในการออกหนังสือผานแดน เฉลี่ยปละ 3 – 4 ลานคน คิดเปน
รายไดของรัฐเฉลี่ยปละประมาณ 150 กวาลานบาท โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ปค. ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับใหจังหวัด/อําเภอ ปรับปรุง/ซอมแซม สํานักงานออก
หนังสือผานแดน จํานวน 3 แหง และกอสรางอาคารสํานักงานออกหนังสือผานแดน จํานวน 1 แหง
ซึ่งขณะนี้ไดลงนามในสัญญา/กอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 3 แหง อยูระหวางดําเนินการ 1 แหง
รวมทั้งไดสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่ใชในการออกหนังสือผานแดนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E Border Pass) (หมึกพิมพ หัวพิมพ ตลอดจนหนังสือผานแดนแบบเลม ) ใหจังหวัด/อําเภอที่มี
ภารกิจดังกลาว อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม ระเบียบฯ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

สรุปผลการดําเนินงาน

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

10 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนยดํารง
ธรรมอําเภอ

กิจกรรมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนยดํารงธรรม
อําเภอ

11 โครงการสนับสนุนการ
บูรณาการงานในพื้นที่
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ

กิจกรรมสนับสนุนการ
บริหารงานดานความ
มั่นคงของอําเภอ

กิจกรรมการบริหารงาน
อําเภอ

สํานัก/กอง
สน.สก.

สน.สก.

สรุปผลการดําเนินงาน
ขอมูลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมอําเภอ ผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 3,009 เรื่อง แกไขสําเร็จ 2,205 เรื่อง คิดเปนรอยละ 73.28

1. ศูนยปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลหัวกระสุนปนและปลอกกระสุนปน จ.ขอนแกน และ จ.ลําพูน)
ดําเนินการกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการดานการจัดเก็บขอมูล และตรวจสอบขอมูลหัวกระสุนปน
และปลอกกระสุนปน จังหวัดขอนแกน และจังหวัดลําพูน พรอมทั้งติดตั้งระบบฐานขอมูลหัวกระสุน
ปนและปลอกกระสุนปนของกรมการปกครอง เพื่อความมั่นคงของประเทศ จังหวัดขอนแกน และ
จังหวัดลําพูน เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการเปดใชงาน
2. ศูนยปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลหัวกระสุนปนและปลอกกระสุนปน จ. ลพบุรี อยูระหวางดําเนินการ
กอสรางอาคารฯ ตามตามสัญญาจาง (งวดที่ 4 จากทั้งหมด 12 งวด)

วปค.

โครงการหลักสูตรกํานัน ผูใหญบาน เปาหมายจํานวนทั้งสิ้น 7,400 คน (จํานวนเปาหมายที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
งบประมาณถือจาย 97,943,930 บาท เบิกจาย 31,192,939.80 บาท คงเหลือ 66,750,990.20
บาท สําเร็จการศึกษาอบรม 1 ไตรมาส จํานวน 2,299 คน คิดเปนรอยละ 31.06

.
สน.บท.

โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) ประจําปงบประมาณ
2564 ดําเนินการจัดหาวัสดุบัตรและวัสดุผลิตบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart
Card) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 10,779,541 บัตร เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการขอมีบัตรฯ ของประชาชนและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

กฮ.

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการสนับสนุนการบูรณาการ งานในพื้นที่เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการ เปนไป ตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใชจาย จํานวน 2
โครงการ ไดแก 1. โครงการกอสรางอาคารที่พักผูเดินทางและ อเนกประสงค ศูนยบริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม แหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 2. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ ศูนยบริหาร
กิจการศาสนาอิสลามแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณทั้งสิ้น 34,778,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินโครงการ

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
การบันทึกขอมูลในระบบไม
เปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง

ขอเสนอแนะ
ทําหนังสือซักซอมการบันทึก
ขอมูลลงในระบบแจงใหทุกอําเภอ
ทราบ

เรงรัดผูรับจางใหดําเนินการใหแลว
เสร็จตามสัญญา

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

12 โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการตามกฎหมาย
ในหนาที่ของฝาย
ปกครองเพื่อการปฏิรูป
กฏหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

กิจกรรมฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานดานการไกล
เกลี่ยขอพิพาททางแพง
และทางอาญา

สน.สก.

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอําเภอในการไกลเกลี่ย ขอพิพาททางแพงและทางอาญา
รุนที่ 1 กลุมเปาหมายเปนปลัดอําเภอ เจาพนักงานปกครอง และนิติกร หรือผูปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทํา
การปกครองจังหวัดและอําเภอในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการจัดอบรมในเขต
พื้นที่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหวางวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 9 จังหวัด มีผูเขารับ
การอบรม 121 คน

13 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานขาว
กรองและบูรณาการ
ฐานขอมูลความมั่นคง
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต

กิจกรรมขาวกรองเชิงรุก

สน.มน.

โครงการจัดตั้งแหลงขาวระดับหมูบานในพื้นที่เปาหมาย 3 จชต. ไดดําเนินการ จัดตั้งชุดปฏิบัติการ
หาขาว จํานวน 11 ชุด และจัดตั้งแหลงขาว จํานวน 75 คน และไดนําขาวสาร จากแหลงขาวที่
จัดตั้งไวนําเขาสูกระบวนการวงรอบขาวกรอง ออกเปนหนังสือแจงเตือนไปแลว จํานวน 62 ชิ้นขาว

14 โครงการรักษาความ
กิจกรรมรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ทรัพยสินและยุติการกอ
เหตุความรุนแรง

สน.อส.

ปค. (สน.อส.) สนับสนุนการดําเนินงานและการปฏิบัติงานชุดคุมครองตําบล (ชคต.) ตามแผน
ปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชน โครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานกองบังคับการหมวดอาสารักษาดินแดนตําบลในพื้นที่ จชต. เปนตน
1. ดานการพัฒนาบุคลากร เชน โครงการฝกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุมครองตําบล จชต.
ประจําป 2564 เปนตน
2. ดานอาวุธยุทโธปกรณ เชน โครงการจัดหารถยนตหุมเกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว
โครงการจัดหารถยนตหุมเกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู โครงการจัดหารถยนตบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก โครงการ
จัดหารถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี โครงการจัดหาเสื้อเกราะปองกันกระสุน ระดับ 3 A (levell
III) จชต. โครงการจัดหารถยนตหุมเกราะกันกระสุน แบบตรวจการณอเนกประสงค โครงการจัดหา
อาวุธปนพกสั้น ขนาด 9 มม. เปนตน

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

15 โครงการเสริมสราง
ภูมิคุมกันเพื่อสันติสุข
ในพื้นที่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต

16 โครงการเสริมสราง
สังคมพหุวัฒนธรรมที่
เขมแข็ง

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

กิจกรรมการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง

สน.มน.

โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดดําเนินการขออนุมัติโครงการ
เรียบรอยแลวสวนการจัดโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําป 2564 "เยาวชนชายแดนใต เทิดไทองคราชัน" จํานวน 2 รุนๆ ที่ 63 - 64 ในสวนของรุนที่
63 ไดดําเนินการจัดอบรมเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมวังรี
รีสอรท จ.นครนายก มีเยาวชนที่เขารับการอบรมจํานวน 122 คน รวมเจาหนาที่ และวิทยากร
จํานวนทั้งสิ้น 151 คน และในสวนของรุนที่ 64 ยังไมสามารถกําหนดการจัดอบรมได เนื่องจาก
ปจจุบันไดมีการระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดขยายขอบเขต
การแพรโรคออกเปนวงกวางกระจายไปในหลายเขตพื้นที่

กิจกรรมปองกันแนวคิดหัว
รุนแรงในเยาวชนและกลุม
สตรี

สน.มน.

อยูระหวางดําเนินการ

กิจกรรมสงเสริมพหุ
วัฒนธรรมที่เขมแข็ง

สน.มน.

โครงการ "สานใจไทย สูใจใต" กรมการปกครอง ประจําป 2564 ไดกําหนดจัดอบรมจํานวน 2 รุน
โดยในรุนที่ 37 ไดมีการดําเนินการแลว เมื่อวันที่ 3 - 13 ธันวาคม 2563 จํานวนเยาวชนทั้งสิ้น 352
คน และในสวนของรุนที่ 38 ตองรอคณะกรรมการโครงการ "สานใจไทย สูใจใต" กําหนดวันจัด
อบรมตอไป

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

กฮ.

1. โครงการฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของโครงการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เขมแข็ง ดําเนินการ
เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย งบประมาณ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,145,700 บาท
2. โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหมามในจังหวัดชายแดนภาคใต ดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว จํานวน 2 โครงการ
1) โครงการฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน ภาคใต งบประมาณ
300,000 บาท เบิกจายจริง 300,000 บาท
2) โครงการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหมามในจังหวัด ชายแดนภาคใต งบประมาณ
845,700 บาท เบิกจายจริง 758,095 บาท

17 โครงการตําบลมั่นคง กิจกรรมงานตําบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

สน.มน.

ปค. ไดดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันตนเอง
ของประชาชนในหมูบานจังหวัดชายแดนภาคใต โดยโอนเงินจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง มา
ตั้งจายที่ทําการปกครองจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และจังหวัดสงขลา รวม 1,969 หมูบาน
หมูบานละ 20,000 บาท ตอเดือน เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ของชุดรักษา
ความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) โดยกําหนดโอนเงินจัดสรร จํานวน 4 ครั้ง ประกอบดวย ครั้งที่ 1
จํานวน 1 ไตรมาส (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 118,140,000 บาท อยูระหวาง
ขั้นตอนการดําเนินการโอนครั้งที่ 2

18 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดวยหลักธรรมาภิบาล

สน.มน.

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการอําเภอในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
ประจําป 2564 ไดดําเนินการขออนุมัติโครงการเรียบรอยแลว และไดดําเนินการสงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 ใหกับที่ทําการปกครองจังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา เรียบรอยแลว ซึ่งศูนยปฏิบัติการ อําเภอไดจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณแลว ขณะนี้อยูระหวางเริ่มดําเนินกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
และเจาหนาที่รัฐ

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

19 โครงการเสริมสราง
กิจกรรมการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการ
ประสิทธิภาพการปองกัน
ปองกันและแกไขปญหา และแกไขปญหายาเสพติด
ยาเสพติด

สน.อส.

1. ประชาชนผานการฝกอบรมจัดตั้งเครือขายหมูบาน/ชุมชนรวมใจตานภัยยาเสพติด จํานวน
2,269 คน
2. นําผูเสพยาเสพติดไปยังศูนยคัดกรองเพื่อเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา จํานวน 591 คน

กิจกรรมการเสริมสราง
ชุมชนและหมูบานเขมแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อยางยั่งยืน

สน.อส.

ชุดปฏิบัติการจังหวัด/อําเภอ สุมตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน
5,724 ครั้ง

กิจกรรมอํานวยการการ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วช.

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 กรมการปกครองไดดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหที่ทําการปกครองจังหวัดและที่ทําการปกครองอําเภอ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. ขออนุมัติดําเนินโครงการและกําหนดหมวดเกณฑ เพื่อเปนกรอบในการดําเนินโครงการของที่ทํา
การปกครองจังหวัดและที่ทําการปกครองอําเภอ
2. สงเงินจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 ใหแกที่ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ
3. ดําเนินการตรวจติดตามการดําเนินโครงการฯ ในพื้นที่ จํานวน 2 ครั้ง ใน จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดสระแกว

20 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ทําให
บางโครงการที่มีลักษะการ
รวมตัวของคนจํานวนมาก
มีความจําเปนที่จะตองชะลอ
ออกไปกอน จึงยังไมสามารถ
ดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1

ขอเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

21 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานบริการ
เพื่อเสริมสรางความ
มั่นคงในพื้นที่ EEC

กิจกรรมอํานวยการ
สนับสนุนการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

22 โครงการยกระดับ
ธรรมาภิบาลภาค
ประชาสังคมในระดับ
การปกครองทองที่

ยกระดับธรรมาภิบาลภาค
ประชาสังคมในระดับการ
ปกครองทองที่

สํานัก/กอง

สรุปผลการดําเนินงาน

วช.

วช. (สผง.) ดําเนินโครงการเสริมสรางการรับรูและความเขาใจอันดีของประชาชนในระดับพื้นที่
อําเภอ ตําบล และหมูบานตอนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใชเครือขายของ
ฝายปกครอง ในพื้นที่ รวมกับ สกพอ. สรางการรับรูแกประชาชนในพื้นที่
อันจะกอใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองของประชาชนตอการขับเคลื่อนนโยบาย EEC สงเสริมให
เกิดความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่ ลดขอขัดแยง ขอรองทุกขรองเรียนจากพี่นองประชาชน รวมถึง
การสงเสริมใหประชาชนเปนหุนสวนในการพัฒนา (Development Partnership) และสงเสริม
การพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับพื้นที่ (Sustainable Development) โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดฝกอบรมนายอําเภอ ปลัดอําเภอ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ในพื้นที่ 3 จังหวัด
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหวางวันที่ 7-9 ธ.ค. 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ
บาย เซ็นเตอร พอยท เขตบางรัก กรุงเทพฯ
2. การตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการฯ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
3. สงเงินจัดสรรงบประมาณใหกับที่ทําการปกครองจังหวัดและที่ทําการปกครองอําเภอในพื้นที่ 3
จังหวัด เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

สน.ปท.

ดําเนินการฝกอบรม กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิและผูชวยจาจังหวัด จํานวน 5 รุน ดังนี้
1. รุนที่ 1จํานวน 7 จังหวัด ผูเขาฝกอบรมจํานวน 238 คน วันที่ 6-8 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมไดมอน จังหวัดสุราษฎรธานี
2. รุนที่ 2 จํานวน 7 จังหวัด ผูเขาฝกอบรมจํานวน 229 คน วันที่ 9-11 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
ไดมอน จังหวัดสุราษฎรธานี
3. รุนที่ 3 จํานวน 9 จังหวัด ผูเขาฝกอบรมจํานวน 249 คน วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ณ
โรงแรมเซ็นทรา กทม.
4. รุนที่ 4 จํานวน 8 จังหวัด ผูเขาฝกอบรมจํานวน 461 คน วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2563 ณ เทพ
นคร จังหวัดบุรีรัมย
5. รุนที่ 5 จํานวน 8 จังหวัด ผูเขาฝกอบรมจํานวน 194 คน วันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม
เซ็นทรา กทม.

ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ

