รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการกรมการปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2
ที่

ผลผลิต/โครงการ

1 ผลผลิต : การพัฒนาการ
ให้บริการทะเบียน บัตร
ประจาตัวประชาชนและ
ข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ

สน.บท.

1. โครงการอานวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน ได้ดาเนินการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์สานักงาน เอกสารแบบพิมพ์งาน
ทะเบียน และสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค) ให้กับ สนท.จังหวัด/อาเภอ/ท้องถิ่น จานวน 1,079 แห่ง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9
แห่ง และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด 77 แห่ง รวมงบประมาณที่ได้ดาเนินการแล้วทั้งสิ้น
118,832,317.61 บาท

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. เจ้าพนักงานปกครองผู้ทาสานวน
คดีทุจริตทางทะเบียนฯ มีไม่เพียงพอ
2. การตรวจสอบสานวนคดีทุจริต
ทะเบียนฯ โดยเฉพาะการสั่งการให้
จังหวัด/กทม.สานักทะเบียนอาเภอ/
ท้องถิ่น ในการดาเนินการทาง
ทะเบียน(จาหน่ายรายการ ยกเลิก
เพิกถอน) ทางอาญาและวินัย เจ้า
พนักงานปกครองไม่สามารถควบคุม
ระยะเวลาการปฏิบัตงิ านได้ จึงทาให้
การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะด้านทาง
ทะเบียนเป็นไปอย่างล่าช้า

1. จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัตงิ าน
2.กาหนดให้การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตทางทะเบียนให้กับประชาชน
เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด สานักทะเบียน
อาเภอ/ท้องถิ่น

2. โครงการขยาย/เคลื่อนย้ายระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน และบัตร
ประจาตัวประชาชน ได้รับการขอรับการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
เนื่องจาการปรับปรุงห้องสานักทะเบียน การย้ายออกหรือย้ายเข้าอาคารที่ทาการกรณีปรับปรุงที่ว่าการ
อาเภอของ สานักทะเบียนอาเภอ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สานักทะเบียนอาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
สานักทะเบียนอาเภอเบตง จังหวัดยะลา และสานักทะเบียนอาเภอเมือง จังหวัดตรัง
และสานักทะเบียนอาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงจอดรถ กรมการปกครอง (คลอง 9) อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการตรวจสอบการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
- มีการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 จานวน 253,200 บาท (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
215,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 117.76
1) ทาให้ชื่อและรายการบุคคล เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนของ
ประชาชนที่เสียหายและถูกกระทบจากการทุจริตทางทะเบียนได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง อันจะเป็นการ
คุ้มครองสิทธิโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้รวดเร็วขึ้น
2) สามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตทางด้านการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
3) พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตทางทะเบียนของจังหวัดและสานักทะเบียน
อาเภอ/ท้องถิ่นให้รายงานผ่านระบบฐานข้อมูลของสานักทะเบียนกลาง

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน
6. โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน
ราษฎร ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 6,158,600 บาท มีผู้เข้ารับ
การตรวจ จานวน 481 คู่

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ ดาเนินการอบรมฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว จานวน 3 รุน่ ได้แก่
- รุน่ ที่ จัดอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อาเภอธัญบรี จังหวัดปทุมธานี จานวนผู้เข้ารับการอบรม 126 คน
- รุน่ ที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อาเภอธัญบรี จังหวัดปทุมธานี จานวนผู้เข้ารับการอบรม 112 คน
รุน่ ที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อาเภอธัญบรี จังหวัดปทุมธานี จานวนผู้เข้ารับการอบรม 46 คน
8. โครงการดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 อยู่ระหว่างดาเนินการ
9. โครงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตาม พระราชบัญญัตสิ ัญชาติ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 คนไทยพลัดถิ่นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
จานวน 90 ราย
10. โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid – 19

11. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนากฎหมายและเทคนิคการสอบสวนคดีทุจริตทางทะเบียนประจาปี
2564 ยังไม่ได้ดาเนินการ

เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid – 19) จึงเลื่อนการอบรม
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย

12. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
- ไม่ได้ดาเนินการฝึกอบรม รุน่ ที่ ๒ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และนโยบายของรัฐบาล ในเรือ่ งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
13. โครงการคัดเลือกสานักทะเบียนดีเด่น ประจาปี 2564 ติดตามการดาเนินงานการขับเคลื่อนการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก Government Contact Center : GECC โดยมีสานักทะเบียนอาเภอ
สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จานวน ทั้งหมด 81 แห่ง

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

14. โครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ดาเนินการขออนุมัตโิ ครงการตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีแผนการตรวจนิเทศ จานวน 6จังหวัด 30 สานัก
ทะเบียน ได้แก่ จังหวัด เลย แพร่ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะ
เริม่ ในเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2564
15. โครงบารุงรักษา แก้ไข พัฒนาและปรับปรุงระบบบัตรคิว อยู่ระหว่างดาเนินการโอนจัดสรรให้สานัก
ทะเบียนอาเภอที่ขอรับการสนับสนุน
16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอ ประจาปี 2564
โอนจัดสรรให้สานักทะเบียนอาเภอที่ขอรับ การสนับสนุน จานวน 36 แห่ง
17. โครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)
- กาหนดดาเนินโครงการเพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนในพื้นที่ 4
จังหวัด คือ
1. บ้านร่มเกล้าและบ้านน้าจวง ตาบลบ่อภาค อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 – 9
เมษายน 2564
2. บ้านปางอุ๋ง และบ้านขุนแม่นาย-แม่ชุม ตาบลแม่ศึก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564
3. บ้านสันติคีรี ตาบลแม่สลอง และบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทยอาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2564
4. บ้านแม่อมกิ ตาบลแม่วะหลวง และบ้านห้วยนกกก ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2564

18. จัดสรรงบประมาณให้ชุดปฏิบัตกิ ารระดับตาบลเพื่อออกปฏิบัตงิ านตามที่ได้รับมอบหมาย จานวน 14 ชุดปฏิบัตกิ ารระดับตาบลออก
ตาบล ๆ ละ 5 คน คนละ 3,000 บาท (ออกปฏิบัตงิ าน 3 เดือน)
ปฏิบัตงิ านที่ได้รับมอบหมายตาม
กาหนดเวลาไม่ได้เนื่องจากมีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
19. โครงการให้บริการด้านทะเบียนในงานกาชาด การจัดเตรียมชื่อสกุลและการนาชื่อสกุลไปขออธิษฐาน
จิตจากพระเกจิอาจารย์ 9 รูป 9 วัด (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
20. โครงการพัฒนาองค์ความรูง้ านด้านการทะเบียน ไม่ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมฯ เนื่องจากมีการระบาด
ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน
21. โครงการจัดการฐานข้อมูลกลางและบูรณาการการให้บริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน
1. ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 573 แห่ง และบัตรประจาตัวประชาชน
867 แห่ง เพื่อทดแทนระบบเดิม งบประมาณ 521,736,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว237,152,900
บาท (เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญา)
2. ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทดแทน
ระบบเดิม 455 แห่ง งบประมาณ 132,341,900 บาท เบิกแล้ว 79,374,000 บาท (เบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามสัญญา)
3. ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล 205,920,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 102,240,000 บาท (เบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามสัญญา)
มีหน่วยบริการประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
1) สานักทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น จานวน 2,534 แห่ง
2) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ จานวน 95 แห่ง
3) ศูนย์บริการอาเภอยิ้ม จานวน 65/54 แห่ง/จังหวัด
4) หน่วยบริการเคลื่อนที่ จานวน 154 ชุด
มีส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
1) แบบออนไลน์ จานวน 269 หน่วยงาน
2) แบบออฟไลน์ จานวน 660 หน่วยงาน
ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดระดับผลผลิตตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
จานวนครัง้ การให้บริการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไปและการเข้าใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียน
กลางของหน่วยงานภายนอก รวม 313,593,277 ครัง้

22. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
เพื่อทดแทน ระบบเดิม 455 แห่ง (อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดหา จัดทาร่าง TOR
23. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารในพื้นที่อับสัญญาณ (Mobile Unit) ออกตรวจติดตามแล้วจานวน
1 ครัง้ เบิกจ่าย 7,836 บาท
24. โครงการจัดเก็บทะเบียนบ้าน (ทร.14) ฉบับคอมพิวเตอร์ (ฉบับใหญ่) ให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่าย
เอกสาร (Digital Image Files) อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างในการจัดเก็บทะเบียนบ้าน จานวน ๓
6๘,625 ฉบับ (หน้า-หลัง) (สามารถดาเนินการได้ตามกาหนด)
25. โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดทาระบบการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและ
บัตรประจาตัวประชาชน อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนปฏิบัตงิ าน สามารถดาเนินการได้ตาม
กาหนด

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
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ที่
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กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน
26. โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
1. จานวนฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอื่นใช้ร่วมกันได้
จานวน 216 Service 74 หน่วยงาน
2. หน่วยงานภาครัฐมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จานวน
269 หน่วยงาน
3. ปริมาณการใช้งานในระบบ Linkage Center ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 – ก.พ. 64)
จานวน 44,655,659 รายการ
- สิทธิประชาชน จานวน 196,378 รายการ
- สิทธิเจ้าหน้าที่ จานวน 44,459,281 รายการ
27. โครงการอานวยการด้านเทคโนโลยีการทะเบียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ได้ดาเนินการ
28. โครงการตรวจแนะนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน ยังไม่ได้ดาเนินการ

กิจกรรมบริการด้านการจัดทา
บัตรประจาตัวประชาชน

2 ผลผลิต : เสริมสร้าง
กิจกรรมการอานวยการ
สมรรถนะของอาเภอใน
ศูนย์บริการประชาชน
การบริการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดระบบการปกครองท้องที่

สน.บท.

1. โครงการอานวยการบริหารการออกบัตรประจาตัวประชาชน (Smart Card) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 อานวยการให้สถานที่รับคาขอมีบัตรประจาตัวประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จานวน 1,250 แห่ง สามารถให้บริการจัดทาบัตรฯ
ได้จานวน 2,733,129 บัตร (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564)
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน (Pre-Personalization)
ทดแทนระบบเดิม ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน
(Pre-Personalization) ทดแทนระบบเดิม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 15,737,600
บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

สน.สก.

สนับสนุนให้เป็นศูนย์ให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแบบทันสมัย และครบวงจร ณ จุด
เดียวกัน/สนับสนุนให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลกลางของประเทศในด้านทะเบียนอาวุธปืน เครือ่ งกระสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืนด้านทะเบียน การพนัน ด้านทะเบียน ร้านค้าโบราณวัตถุ หรือ
ศิลปวัตถุ ร้านค้าทอง เพชรทอง พลอย ร้านค้ารถยนต์ ร้านค้าของเก่าเศษวัสดุตา่ งๆ ผู้ประกอบการขาย
ทอดตลาด ทะเบียนผู้จัดให้มีการเรีย่ ไรฯ ด้านทะเบียนผู้ประกอบอาชีพจัดตั้งโรงรับจานา ด้านทะเบียนผู้
ประกอบอาชีพเปิดกิจการโรงแรมและอื่นๆ/สนับสนุนการตรวจสอบตามกฎหมายในการรักษาความมั่นคง
ภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 จานวน 1,432,546 บาท

สน.ปท.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มีความ
พร้อมในการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐขาดงบประมาณและบุคลากร

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมการดาเนินการตาม
กฎหมายในหน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

สน.สก.

สนับสนุนให้ภารกิจสามารถสนองนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยด้านความ
ปลอดภัยของประชาชน และนโยบายด้านการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม การปฏิรูปกฎหมายตาม
แผนพัฒนากฎหมาย โดยบรรลุตามภารกิจของกรมการปกครองด้านกิจการความมั่นคงภายใน การรักษา
ความสงบเรียบร้อยการอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง เบิกจ่ายในไตรมาส
ที่ 2 จานวน 10,429,977 บาท

ผชช.กม.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

สน.ปท.

1. โครงการค่าเล่าเรียนบุตรกานันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 34,336,375 บาท
2. โครงการจัดการเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 24,365,000 บาท
3. โครงการเงินเพิ่มพิเศษค่าภาษาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งเงินจัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดเบิกจ่ายเมื่อ 28 ต.ค. 63
4. โครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน อยู่ระหว่างดาเนินจัดจ้างโรงพิพม์ อส. จัดพิมพ์แบบ
พิมพ์
5. โครงการจัดทาหนังสือคู่มือปฏิบัตงิ านกานัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ระหว่างการจัดทาต้นฉบับ
6. โครงการจัดงานวันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปี 2564 ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จานวน 4,858,600
บาท
7. โครงการประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว 2,527,178.16 บาท

กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
จัดการกรม

วช.

โครงการ:ยกระดับงานบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) วช. ลงพื้นที่ตดิ ตามการพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ดังนี้
1. อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
2. อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
3. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
4. จุดเคาน์เตอร์อาเภอ..ยิ้ม ห้างสรรพสินค้าบิ้กซี จ.ขอนแก่น
5. อ.สอง จ.แพร่
6. อ.แม่สาย จ.เชียงราย
7. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
8. อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
9. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

กจ.

1. โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการ
การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่กาหนด และ
ประชาชนในพื้นที่ ได้รับงบประมาณ จานวน 502,092,000 บาท โอนจัดสรรและเบิกจ่ายแล้ว จานวน บางจังหวัดไม่ได้รายงานผลการ
250,650,391.30 บาท คงเหลือ จานวน 251,441,608.70 บาท
เบิกจ่ายให้ กจ. ทราบ

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน
2. โครงการสนับสนุนการสืบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนวินัยและการดาเนินการทางวินัยได้ดาเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงาราชการในพื้นที่ ได้รับงบประมาณ
จานวน 380,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 106,088 บาท คงเหลือ จานวน 273,912 บาท
3. โครงการสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้รับงบประมาณ จานวน 315,100 บาท
4. โครงการเร่งรัดพิจารณาสานวนการสอบสวนการดาเนินการทางวินัยและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
พฤติการณ์ ได้ดาเนินการพิจารณาสานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัยข้าราชการและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนพฤติการณ์ทางวินัยฯ ได้รับงบประมาณ จานวน 867,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน
307,892.50 บาท คงเหลือ จานวน 559,507.50 บาท
5. โครงการตรวจติดตามการดาเนินการทางวินัย ได้รับงบประมาณ จานวน 52,500 บาท
6. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรมการปกครอง ได้รับงบประมาณ จานวน
341,400 บาท ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสาธารณะประโยชน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง
จากัด จานวน 200,000 บาท อยู่ระหว่างแจ้งจังหวัด/สานัก/กอง เพื่อจัดส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการใน
วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564
7. โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจาปี ได้รับงบประมาณ จานวน 417,000 บาท ส่วนกลาง
ดาเนินการตรวจสุขภาพในวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ส่วนภูมิภาค ดาเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์แล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ
8. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณ และปกประกาศเกียรติคุณ เบิกจ่ายแล้ว จานวน 139,994 บาท
คงเหลือ 6 บาท
9. โครงการอานวยการและพัฒนาประสิทธิภาพงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรกรมการ
ปกครอง ได้รับงบประมาณ จานวน 231,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 89,200 บาท คงเหลือ
จานวน 141,800 บาท
10. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและการสัมภาษณ์วิสัยทัศน์
ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมพิจารณา แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขี้ ได้รับงบประมาณ จานวน 221,400 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 77,343.88 บาท คงเหลือ จานวน 144,056.12 บาท
11. โครงการพัฒนาบริหารงานบุคคลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิท์ างการบริหารงานของส่วนบรรจุและแต่งตั้ง กอง
การเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับ
งบประมาณ จานวน 842,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 399,041 บาท คงเหลือ จานวน 443,559
บาท
12. โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน น้ามันเชื้อเพลิง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และงานอานวยการ ได้รับ
งบประมาณ จานวน 1,086,880 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 597,982.24 บาท คงเหลือ จานวน
488,897.76 บาท

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน
13. โครงการดาเนินการด้านทะเบียนประวัตแิ ละบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ได้รับงบประมาณ
จานวน 976,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 345,641.82 บาท คงเหลือ จานวน 630,458.18
บาท
14. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ได้รับงบประมาณ
จานวน 767,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 310,040 บาท คงเหลือ จานวน 457,560 บาท
15. โครงการนายอาเภอแหวนเพชร ได้รับงบประมาณ จานวน 475,000 บาท
16. โครงการค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ ได้รับงบประมาณ
จานวน 400,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 223,400 บาท
17. โครงการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการ ได้รับงบประมาณ จานวน 1,130,200 บาท ตัดโอนและเบิกจ่ายแล้ว จานวน
1,063,973 บาท คงเหลือ จานวน 66,227 บาท
- อยู่ระหว่างดาเนินการประกาศสอบคัดเลือก
18. โครงการคัดเลือกปลัดอาเภอดีเด่น ได้รับงบประมาณ จานวน 492,500 บาท อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
19. โครงการปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มอัตรากาลังของที่ทาการปกครองจังหวัด และที่ทาการปกครอง
อาเภอ ได้รับงบประมาณ จานวน 305,400 บาท ตัดโอน จานวน 291,500 บาท คงเหลือจานวน
13,900 บาท

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

วปค.

1. โครงการอานวยการบริหารฝึกอบรม งบประมาณถือจ่าย 13,238,010 บาท เบิกจ่าย
สถานการณ์การระบาดของโรคติด
9,156,093.74 บาท คงเหลือ 4,081,916.26 บาท
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. โครงการหลักสูตรปลัดอาเภองานศูนย์ดารงธรรมอาเภอ (1 รุน่ 80 คน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1,491,600 บาท โอนส่งคืน ปค. 1,491,600 บาท ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ เพื่อเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา คงเหลือ 0 บาท
3. โครงการหลักสูตรปลัดอาเภองานความมั่นคง (1 รุน่ 80 คน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
1,491,600 บาท โอนส่งคืน ปค. 1,491,600 บาท ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ เพื่อเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา คงเหลือ 0 บาท
4. โครงการหลักสูตรปลัดอาเภอผู้ปฏิบัตงิ านด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (1 รุน่ 80 คน)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,491,600 บาท โอนส่งคืน ปค. 1,491,600 บาท ตาม พ.ร.บ.โอน
งบประมาณ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา คงเหลือ 0 บาท
5. โครงการประเมินผลการฝึกอบรม ประจาปี 2564 งบประมาณถือจ่าย 112,900 บาท เบิกจ่าย
14,875 บาท คงเหลือ 98,025 บาท
6. โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร งบประมาณถือจ่าย 379,245 บาท เบิกจ่าย 127,160 บาท
คงเหลือ 252,085 บาท
7. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ วิทยาลัยการปกครอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,740,000 บาท
ปรับโอน 2,739,999.60 บาท งบประมาณถือจ่าย 0.40 บาท คงเหลือ 0.40 บาท
8. โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ พาราแอสฟัลต์ตคิ คอนกรีต งบประมาณถือจ่าย 1,181,600
บาท เบิกจ่าย 1,019,999 บาท คงเหลือ 161,601 บาท
9. โครงการเพิ่มคุณวุฒิแก่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
งบประมาณถือจ่าย 32,400,000 บาท เบิกจ่าย 15,460,200 บาท คงเหลือ 16,939,800 บาท

กจ.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ได้รับงบประมาณ จานวน 9,607,700 บาท
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 1,018,300 บาท รวมทั้งสิ้น 10,626,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว จานวน 10,626,000 บาท คงเหลือ 0 บาท อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ รุน่ ที่ 76 จานวน 42 คน

กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

สน.ปท.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบและบริหารจัดการ
ทวงถามหนี้

สน.สก.

โครงการส่งเสริมการปฏิบัตงิ านตามพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ดาเนินการ ดังนี้
1. ส่งเงินจัดสรรให้ จ.อุบลราชธานี เพื่อดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัตงิ านใน
ภาวะวิถีชีวิตใหม่ ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จ.อุบลราชธานี จานวน 197,150 บาท
2. ส่งเงินจัดสรรให้ จ.ลาปาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจา
จ.ลาปาง เพิ่มเติม จานวน 18,900 บาท

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
อาเภอ

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

สน.บท.

โครงการบริหารจัดการและขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- จังหวัดอุดรธานี และจ.นครราชสีมาแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม เพิ่มเติม
- อปค. ได้อนุมัตจิ ัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม เพิ่มเติม จานวน 1 แห่ง คือ จุดเคาน์เตอร์บริการ
อาเภอ..ยิ้ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- สน.บท. ดาเนินการจัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัตงิ าน ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอาเภอ..ยิ้ม จานวน 7
แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (จัดตั้งใหม่)
2. สานักบริการที่ 1 (วังไชยา) กทม.
3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ (ทดแทนของเดิม)
4. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ทดแทนของเดิม)

สน.ปท.

3 ผลผลิตการรักษาความ
มั่นคงภายใน

กิจกรรมการดาเนินการด้าน
การข่าว

สน.มน.

1. โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตน้ แบบ
กรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณจานวน 2,280,000 บาทให้แก่ที่ทาการปกครองจังหวัด ทั้ง 76
จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอานวยการสาหรับการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริตน้ แบบ
2. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณ จานวน 325,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองอานวยการ
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยาม
บรมราชกุมารี กรมการปกครองได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
1) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง งวดที่ 1ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม
หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ และ จ.เลยรวมเป็นเงิน 1,248,024 บาท
2) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้งวดที่ 1 ในพื้นที่ จ.น่าน แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ และ จ.ตาก รวมเป็นเงิน
2,748,730.48 บาท กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณให้กับที่ทาการปกครองจังหวัดน่าน เพื่อให้
อาเภอบ่อเกลือ และอาเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นจานวนทั้งสิ้น 2,450,000 บาท

รวบรวมและรายงานข่าวสารตามกรรมวิธีทางการข่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจทางการบริหาร ในไตร
มาสที่ 1 จานวน 825 ชิ้นข่าว และไตรมาสที่ 2 จานวน 831 ชิ้นข่าว

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เป็นไตรมาสซึ่งมีจานวนน้อย ทาให้
ดาเนินกิจกรรมได้ไม่ครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง
2. กองอานวยการโครงการห้วยองคต
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯไม่มี
ยานพาหนะสาหรับไว้รับบริการรับส่ง ผู้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ซึ่งมี
บริเวณพื้นที่
ที่กว้างขวาง
3.พื้นที่ตั้งของโครงการมีสภาพพื้นที่
ภูมิประเทศตั้งอยู่บนไหล่เขา การ
คมนาคมไม่สะดวกและพื้นที่ดาเนิน
โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ การดาเนินโครงการ
ส่วนใหญ่จะติดขัด

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

กิจกรรมสนับสนุนภารกิจของ
กองอาสารักษาดินแดนและ
กองกาลังประจาถิ่น

สน.อส.

ปค. (สน.อส.) สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของสมาชิก อส. ตามภารกิจของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สมาชิก อส. โครงการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. โครงการจัดหาเครือ่ งแต่งกาย สมาชิก อส.
เป็นต้น
ด้านการพัฒนาบุคลกร จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก
อส. ประจาปี 256๔ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส.หลักสูตร ผบ.หมวด อส. ประจาปี 256
๔ เป็นต้น
ด้านการพัฒนาหน่วย เช่น โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยตามแบบมาตรฐาน โครงการจัดหาเสื้อเกราะ
ป้องกันกระสุน ระดับ 3 A (level III) โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(cab) โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก เป็นต้น

เนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จาก สงป. มาเป็นราย
ไตรมาสทาให้การบริหารจัดการใน
บางโครงการไม่สามารถทาได้
ต่อเนื่อง บางโครงการเป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ตอ้ งชะลอการลงนามใน
สัญญาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับ
งบประมาณซึ่งมีผลทาให้ผลการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าที่กาหนด

กิจกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการรักษาความ
มั่นคงภายในแบบพลเรือน

สน.มน.
ศอ.บต.

การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ทั่วประเทศ จานวนผู้เข้า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
รับการฝึกอบรมฯ 214 คน ประกอบด้วย จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.มหาสารคาม จ.ขอนแก่น โคโรนา 2019 (โควิด-19)
จ.สุพรรณบุรี จ.สิงห์บุรี และ จ.ลพบุรี 73:75ทั้งนี้ เลื่อนกาหนดการฝึกอบรมโดยไม่มีกาหนด

ผชช.คม.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สส.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมการดาเนินการด้าน
การสื่อสาร

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

กิจกรรมอานวยการและ
บริหารจัดการปฏิบัตงิ านด้าน
ความมั่นคงบริเวณชายแดน

สน.มน.

1. หน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหารจัดการภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด/อาเภอชายแดน 32
จังหวัด 128 อาเภอชายแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสื่อสาร C76ประสานงานและ
รายงานสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาตามภารกิจ
ได้อย่างทันท่วงที และภารกิจด้านกิจการผู้อพยพ ในการควบคุมดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.)
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด 8 อาเภอ (จ.แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และ จ.
ราชบุร)ี โดยจังหวัด/อาเภอที่มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตั้งอยู่สามารถควบคุมดูแล ผภร. และจัดทาทะเบียน
ผภร. ให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้เกิดความสงบเรียบร้อยทั้งในพื้นที่พัก
พิงชั่วคราวฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. การดาเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ ซึ่ง
ปค. ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด/อาเภอชายแดน จานวน 20 แห่ง สาหรับการจัดกิจกรรม/
โครงการ ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขณะนี้ได้พิจารณาโครงการและสนับสนุนงบประมาณให้
จังหวัด/อาเภอชายแดนไปแล้ว จานวน 10 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อ
ดาเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว

เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) ในทุกพื้นที่ของประเทศ
และมีการปิดด่านชายแดน การห้าม
เดินทางเข้า – ออกนอกประเทศ ทา
ให้ ปค. ปรับปรุงรูปแบบการ
พิจารณาและหลักเกณฑ์การจัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย
งบประมาณ

กิจกรรมส่งเสริมการบริหาร
กิจการศาสนาอิสลาม

กฮ.

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของผลผลิตการรักษาความมั่นคงภายในเป็นไปตามแผนการปฏิบัตริ าชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวนทั้งหมด 15 โครงการ แยกเป็น ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 3
โครงการ 1. โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดทั่วราชอาณาจักรงบประมาณ
474,300 บาท เบิกจ่ายจริง 457,318 บาท คงเหลือ 16,982 บาท 2. โครงการนาผู้นาศาสนาอิสลาม
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล 3. โครงการการนาผู้นาศาสนาอิสลามเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 12 โครงการ
1. โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
2. โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
3. โครงการอานวยการบริหารงานทั่วไปกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ง
4. โครงการการบริหารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
5. โครงการอานวยการบริหารภารกิจด้านส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
6. โครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์
7. โครงการแข่งขันการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย
8. โครงการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในงานเมาลิด กลางแห่งประเทศไทย
9. โครงการรับเสด็จองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
10. โครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสานักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยฯ (รับโอนงบประมาณจากโครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสลามประจา
จังหวัด)
11. โครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารในการปฏิบัตติ ามอนุบัญญัตทิ ี่ออกใหม่ประจาปี พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

สน.มน.

คาร้องที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่ม
น้อยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่
ชนกลุ่มน้อยแล้ว ในการประชุม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 จานวน 275 ราย
- คาร้องฯ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามให้ ความเห็นชอบและนายกรัฐมนตรีพิจารณาลง
นามอนุญาตแล้ว จานวนทั้งสิ้น 275 ราย เมื่อวันที่ 25 มกราคม ๒๕๖4

1. ปัญหาด้านเอกสารคาร้องจาก
อาเภอ/จังหวัด ยังขาดความถูกต้อง
ของเอกสารประกอบการพิจารณาฯ
2. การตรวจสอบพฤติการณ์ดา้ น
ความมั่นคงของหน่วยงานส่วนกลาง
(5 หน่วยงาน) ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบเป็นเวลานาน จึงเกิด
ความล่าช้า

ดาเนินการโดยบูรณาการทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและภาค
ประชาสังคมในพื้นที่เพื่อสร้างองค์
ความรูท้ ี่ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านและประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแนวทางการ
ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สน.บท.

โครงการการดาเนินการด้านสัญชาติและการกาหนดสถานะบุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล อนุมัตใิ ห้สัญชาติไทยตามคุณสมบัตขิ องกฎหมาย จานวน 2,424 ราย

4 โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมสารวจ ปรับปรุง และ
แผนงานป้องกันและแก้ไข กาหนดสถานะบุคคลที่ไม่มี
ปัญหาการค้ามนุษย์ใน
สัญชาติไทย
บทบาทของฝ่ายปกครอง

สน.บท.

1. โครงการสารวจและปรับปรุงการจัดทาทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจาตัวสาหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
ปรับปรุงทะเบียนประวัตแิ ละจัดทาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จานวน 17,043 ราย
2. โครงการกาหนดสถานะและ ให้สัญชาติไทยตามกฎหมายแก่เด็กนักเรียนไร้สัญชาติในประเทศไทย
อนุมัตใิ ห้สัญชาติไทยแก่เด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่มีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนด จานวน 4๐6 ราย

5 โครงการขับเคลื่อน
แผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์
(เพิ่มประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์)

กิจกรรมขับเคลื่อนแผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในบทบาทของ
ฝ่ายปกครอง

สน.สก.

1. ชุดปฏิบัตกิ ารพิเศษจังหวัดและชุดปฏิบัตกิ ารพิเศษอาเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราพื้นที่เฝ้า ปัจจุบัน มีแนวโน้มการกระทา
ระวังและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานที่เสี่ยง โดยในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ / เดือน และ
ความผิดบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
ระดับอาเภอไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ / เดือน โดยในเดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 มีผลการ
ปฏิบัตกิ ารดังนี้
1.1 ดาเนินการตามมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ แบ่งเป็น ระดับจังหวัด 1,229 ครัง้ และระดับอาเภอ
19,491 ครัง้ รวมทั้งสิ้น 20,720 ครัง้
1.2 ดาเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น ระดับจังหวัด 4,102 คน และ
ระดับอาเภอ 70,801คน รวมทั้งสิ้น 74,903 คน
2. จับกุมผู้กระทาความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จานวน 1 คน
และช่วยเหลือผู้เสียหาย จานวน 4 คน จับกุมผู้กระทาความผิดฐานครอบครองสื่อลามก ตามประมวล
กฎหมายอาญา จานวน 1 คน

6 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐผ่านกลไก
หมู่บ้าน

กิจกรรมการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

สน.มน.

การดาเนินโครงการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายปกครองในกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบ
บูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครอง
ที่ทาการปกครองจังหวัด จังหวัดละ 1 คน จานวน 8 คน และปลัดอาเภอ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม
อาเภอละ 1 คน จานวน 103 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมครบตามแผนที่กาหนด ทั้งสิ้น 111 คน ระหว่าง
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

สน.ปท.

ไม่มีการดาเนินการ

กิจกรรมการดาเนินการด้าน
สัญชาติและการกาหนด
สถานะบุคคล

งบประมาณถูกดึงกลับ

จัดอบรมพัฒนาความรูเ้ จ้าหน้าที่ชุด
จับกุม เกี่ยวกับการสืบสวน และการ
รวบรวมพยานหลักฐาน การกระทา
ความผิดบนอินเตอร์เน็ต

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

7 โครงการพัฒนาตลาดสินค้า กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตร
ผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรโดยให้
จังหวัดจัดเตรียมสถานที่ที่เป็น
จุดจาหน่ายและจัดมหกรรม
สินค้าเกษตรประจาจังหวัด)

สน.ปท.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

8 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
แผนงานการจัดการปัญหา การจัดปัญหาที่ดนิ ทากินใน
ที่ดนิ ทากินในหน้าที่ฝ่าย พื้นที่อาเภอ
ปกครอง

สน.ปท.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

9 โครงการบริการจัดการ
ออกบัตรผ่านแดนเพื่อ
อานวยความสะดวกทาง
ธุรกิจ

กิจกรรมอานวยการการออก
หนังสือผ่านแดนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

สน.มน.

สามารถอานวยความสะดวกให้กับประชาชนไทยในการเดินทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass) ให้
ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด/อาเภอที่มีภารกิจ ในการ
ออกหนังสือผ่านแดน 24 จังหวัด 60 อาเภอ สนง.ออกหนังสือผ่านแดน 76 แห่ง มีประชาชนผู้ใช้บริการ
ในการออกหนังสือผ่านแดน เฉลี่ยปีละ 3 – 4 ล้านคน คิดเป็นรายได้ของรัฐเฉลี่ยปีละประมาณ 150 กว่า
ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปค. ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับให้จังหวัด/อาเภอ ปรับปรุง/
ซ่อมแซม สานักงานออกหนังสือผ่านแดน จานวน 3 แห่ง และก่อสร้างอาคารสานักงานออกหนังสือผ่าน
แดน จานวน 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม โดยส่งมอบและตรวจรับ พร้อมเบิกจ่าย
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว จานวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จานวน 1 โครงการ รวมทั้งได้
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Border Pass) (หมึก
พิมพ์ หัวพิมพ์ ตลอดจนหนังสือผ่านแดนแบบเล่ม) ให้จังหวัด/อาเภอที่มีภารกิจดังกล่าว และได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

10 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ

กิจกรรมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ

สน.สก.

ข้อมูลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นไป
31 มีนาคม 2564 จานวน 11,034 เรือ่ ง แก้ไขสาเร็จ 8,659 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 78.47
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ทาหนังสือซักซ้อมการบันทึกข้อมูลลง
ในระบบแจ้งให้ทุกอาเภอทราบ

1. (ศูนย์ปฏิบัตกิ ารจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
จ.ขอนแก่น และ จ.ลาพูน) เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว
2.ศูนย์ปฏิบัตกิ ารจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ.ลพบุรี อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
อาคาร

เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามสัญญา

11 โครงการสนับสนุนการ
กิจกรรมสนับสนุนการ
บูรณาการงานในพื้นที่เพื่อ บริหารงานด้านความมั่นคง
พัฒนาประสิทธิภาพการ ของอาเภอ
บริหารราชการ

สน.สก.

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

วปค.

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการหลักสูตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 103,309,400 บาท โอนส่งคืน ปค. 65,362,436 บาท ตาม พ.ร.บ.
โอนงบประมาณเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา งบประมาณถือจ่าย 37,946,964 บาท
เบิกจ่าย 36,888,488.80 บาท คงเหลือ 1,058,475.20 บาท
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปค. 17,587,188 บาท งบประมาณถือจ่าย 17,587,188 บาท
เบิกจ่าย 11,915,882.70 บาท คงเหลือ 5,671,305.30 บาท
3. เป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 7,400 คน (จานวนเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) สาเร็จการศึกษาอบรม 2 ไตรมาส จานวน 3,268
คน คิดเป็นร้อยละ 44.16

กิจกรรมการบริหารงานอาเภอ

กค.
สน.บท.
สน.ปท.
กฮ.
วช.

1.โครงการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ประจาปีงบประมาณ 2564
(สน.บท.) ดาเนินการจัดหาวัสดุบัตรและวัสดุผลิตบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 10,779,541 บัตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขอมีบัตรฯ ของประชาชนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. ผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ เป็นไปตามแผนการปฏิบัตริ าชการและแผนการใช้จ่าย จานวน 2 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 34,778,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

12 โครงการสนับสนุนการ
กิจกรรมฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิ าน
ดาเนินการตามกฎหมาย ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ทางแพ่งและทางอาญา
เพื่อการปฏิรูปกฏหมาย
และพัฒนากระบวนการ
ยุตธิ รรม

สน.สก.

โครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอาเภอในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาส่งงบประมาณคืนกองวิชาการและแผนงาน จานวน 2,077,000 บาท

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมข่าวกรองเชิงรุก
งานข่าวกรองและบูรณา
การฐานข้อมูลความมั่นคง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สน.มน.

โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย 3 จชต. ได้ดาเนินการ จัดตั้งชุดปฏิบัตกิ ารหาข่าว
จานวน 11 ชุด และจัดตั้งแหล่งข่าว จานวน 75 คน และได้นาข่าวสารจากแหล่งข่าวที่จัดตั้งไว้นาเข้าสู่
กระบวนการวงรอบข่าวกรอง ออกเป็นหนังสือแจ้งเตือนไปแล้ว จานวน 128 ชิ้นข่าว

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
เนื่องจากได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จาก สงป. มาเป็นราย
ไตรมาสทาให้การบริหารจัดการใน
บางโครงการไม่สามารถทาได้
ต่อเนื่อง บางโครงการเป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ตอ้ งชะลอการลงนามใน
สัญญาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับ
งบประมาณซึ่งมีผลทาให้ผลการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าที่กาหนด

14 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

กิจกรรมรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและยุติ
การก่อเหตุความรุนแรง

สน.อส.

ปค. (สน.อส.) สนับสนุนการดาเนินงานและการปฏิบัตงิ านชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.) ตามแผนปฏิบัตงิ าน
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เช่น โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานกองบังคับการหมวดอาสารักษาดินแดนตาบลในพื้นที่ จชต. เป็นต้น
ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตาบล จชต. ประจาปี
256๔ เป็นต้น
ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น โครงการจัดหารถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว โครงการ
จัดหารถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด
120 ซีซี โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 A (levell III) จชต. โครงการจัดหารถยนต์หุ้ม
เกราะกันกระสุน แบบตรวจการณ์อเนกประสงค์ โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. เป็น

15 โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขใน
พื้นที่ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กิจกรรมการศึกษาเพื่อความ
มั่นคง

สน.มน.
กฮ.

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย (เดือนสิงหาคม) จานวน 2 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 6,497,500 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ

กิจกรรมป้องกันแนวคิดหัว
รุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี

สน.มน.

โครงการการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สานักกิจการความมั่นคงภายใน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
กรมการปกครอง จัดสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี ๒๕64
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
“เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” รุน่ ที่ 63 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2563
ประกอบด้วย เยาวชนจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ 30 คน และจังหวัด
สงขลา 4 อาเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) อาเภอละ 8 คน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกลับไป
ทาโครงการ/กิจกรรมในโรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือสถานที่อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ตามแนวทางหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดทากิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด
โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย”์ หรือโครงการอื่น ๆ ที่ทาให้เกิด
ประโยชน์กับเยาวชนในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง

สน.มน.

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กรมการปกครอง ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
กรมการปกครอง ประจาปี ๒๕๖๔ “ค่ายพหุวัฒนธรรมสมานฉันท์” รุน่ ที่ ๓๗ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑๐ วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เยาวชน อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา ๔ อาเภอ (อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และอาเภอ
สะบ้าย้อย) รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน

16 โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

กฮ.

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ดาเนินการเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัตริ าชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 934,200
บาท ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรมให้ความรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของ
อิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 634,200 บาทอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
คือ โครงการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 300,000
บาท

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

17 โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง กิจกรรมงานตาบลมั่นคง
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

สน.มน.

ปค. ได้ดาเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของ
ประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยโอนเงินจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง มาตั้งจ่ายที่ทา
การปกครองจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และจังหวัดสงขลา รวม 1,969 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ
20,000 บาท ต่อเดือน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตหิ น้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) โดย โอนเงินจัดสรรไปแล้ว จานวน 3 ครัง้ ประกอบด้วย ครัง้ ที่ 1 จานวน 1 ไตรมาส
(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) เป็นเงิน 118,140,000 บาท ครัง้ ที่ 2 จานวน 1 ไตรมาส (มกราคม มีนาคม 2564) เป็นเงิน 118,140,000 บาท และครัง้ ที่ 3 จานวน 1 ไตรมาส (เมษายน - มิถุนายน
2564) เป็นเงิน 118,140,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,420,000 บาท

ปค. โอนเงินจัดสรรให้ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดปัตตานี นราธิวาส
ยะลา และจังหวัดสงขลา ตาม
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัตเิ ป็น
รายไตรมาส

18 โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย บริหารจัดการภาครัฐและ
หลักธรรมาภิบาล
เจ้าหน้าที่รัฐ

สน.มน.

โครงการสนับสนุนการปฏิบัตงิ านศูนย์ปฏิบัตกิ ารอาเภอในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
37,000,000 บาท
ปค. สนับสนุนงบประมาณ งวดที่ 1 จานวน 18,500,000 บาท โดยมีผลการดาเนินโครงการดังนี้
1) สงขลา 13 โครงการ 2) ปัตตานี 32 โครงการ 3) ยะลา 38 โครงการ และ 4) นราธิวาส 45
โครงการ รวมทั้งสิ้น 128 โครงการ
งวดที่ 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม จานวน
9,250,000 และได้ทาการโอนจัดสรรงบประมาณให้ทั้ง 37 อาเภอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 แล้ว
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วรวมทั้งสิ้น จานวน 27,750,000 บาท

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

19 โครงการเสริมสร้าง
กิจกรรมการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้องกัน ประสิทธิภาพการป้องกันและ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด

สน.อส.

1. ประชาชนผ่านการฝึกอบรมจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด จานวน 4,807 คน
2. นาผู้เสพยาเสพติดไปยังศูนย์คัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา จานวน 3,954 คน

กิจกรรมการเสริมสร้างชุมชน
และหมู่บ้านเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สน.อส.

ชุดปฏิบัตกิ ารจังหวัด/อาเภอ สุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จานวน 9,540
ครัง้

กิจกรรมอานวยการการ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

วช.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 กรมการปกครองได้ดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านให้ที่ทาการปกครองจังหวัดและที่ทาการปกครองอาเภอ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 ให้แก่ที่ทาการปกครองจังหวัด/อาเภอ ภายในเดือนเมษายน 2564
จานวน 4,000,000 บาท
2. ดาเนินการตรวจติดตามการดาเนินโครงการฯ ในพื้นที่ จานวน 1 ครัง้ ในจังหวัดเชียงราย

20 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19
ทาให้บางโครงการที่มีลักษะการ
รวมตัวของคนจานวนมาก มีความ
จาเป็นที่จะต้องชะลอออกไปก่อน
จึงยังไม่สามารถดาเนินโครงการให้
แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

21 โครงการพัฒนา
กิจกรรมอานวยการสนับสนุน
ประสิทธิภาพงานบริการ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ภาคตะวันออก
ในพื้นที่ EEC

22 โครงการยกระดับ
ธรรมาภิบาลภาคประชา
สังคมในระดับการ
ปกครองท้องที่

ยกระดับธรรมาภิบาลภาค
ประชาสังคมในระดับการ
ปกครองท้องที่

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

วช.

1. โครงการฝึกอบรมนายอาเภอ ปลัดอาเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 จังหวัด เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) เพื่อชี้แจงแนวทาง การ
สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจอันดีของประชาชนในพื้นที่อาเภอ ตาบล และหมู่บ้านใน 3 จังหวัดดังกล่าว
จานวน 1,058,228 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
2. กรมการปกครองส่งเงินจัดสรรให้แก่ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC เพื่อสร้างการรับรูฯ้
ในพื้นที่ ครัง้ ที่ 1 (ไตรมาส 1 – 2) จานวน 5,285,000 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สน.ปท.

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

