รายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3
ที่
1

ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต : การพัฒนาการ
ให้บริการทะเบียน บัตร
ประจาตัวประชาชนและ
ข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
สน.บท. โครงการตรวจสอบการทุจริตการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
1.เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่
มีการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 จานวน 186,519 บาท (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 267,500 เพียงพอ
บาท) คิดเป็นร้อยละ 69.72
2. การตรวจสอบสานวนแต่ละ
สานวนจะต้องใช้ระยะเวลานานใน
การตรวจสอบข้อมูลในการดาเนิน
กว่าจะยุติเรื่องในแต่ละเรื่อง
3. เนื่องจากการแพร่ระบาด
โรคติดต่อ Covid – 19 จึงไม่
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
ไตรมาสที่ 3

ข้อเสนอแนะ
1. จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2.ไม่กาหนดระยะเวลาในการทาสานวน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้
ละเอียดมากยิ่งขึ้น

โครงการ ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน พ.ศ. 2563
1. ขออนุมัติไปราชการ จ.ราชบุรี วันที่ 14 – 17 ก.ค. 63 (19,200 บาท)
2. ขออนุมัติไปราชการ จ.กาญจนบุรี วันที่ 21 – 24 ก.ค. 63 (19,440 บาท)
3. ขออนุมัติไปราชการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 ก.ค. – 1 ส.ค. 63 (24,840 บาท)
4. ขออนุมัติไปราชการ จ.เชียงราย วันที่ 4 – 7 ส.ค. 63 (๒๔,๐๔๐ บาท)
ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดระดับผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563
จานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- จังหวัดราชบุรี 9 เรื่อง
- จังหวัดกาญจนบุรี 30 เรื่อง
- จังหวัดเชียงใหม่ 25 เรื่อง
- จังหวัดเชียงราย 16 เรื่อง
โครงการพิสูจน์และการรับรองความเป็น คนไทยพลัดถิ่นตาม พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2555
คนไทยพลัดถิ่นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จานวน 101 ราย

การจัดทาผังเครือญาติไม่มีความ
เชื่อมโยงกัน เนื่องจากในหลายสานัก
ทะเบียน ยังไม่เข้าใจการเชื่อมโยง
หรือการจัดทาผังเครือญาติเท่าที่ควร
รวมทั้ง พยานรับรองผังเครือญาติ
หรือพยานผู้รับรองการมีเชื้อสาย
ไทย/บุคคลน่าเชื่อถือใช้บุคคลที่มี
อายุน้อยกว่า หรือเป็นบุคคลที่ไม่รู้
ข้อมูลมารับรอง

จัดประชุมเพื่อซักซ้อมและทาความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาค
ประชาชนช่วยสนับสนุนในการทาความ
เข้าใจและจัดทาผังเครือญาติให้แก่
ประชาชน

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

กิจกรรมบริการด้านการจัดทา
บัตรประจาตัวประชาชน

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
สน.บท. โครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)
- กาหนดดาเนินโครงการเพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนในพื้นที่ 3
จังหวัด คือ
1. อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ดาเนินการแล้ว)
2. อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ดาเนินการแล้ว)
3. อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ดาเนินการแล้ว)
(มีประชาชนมาขอรับบริการงานทะเบียนทั่วไป งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1,597 ราย)
สน.บท.

โครงการพัฒนาองค์ความรู้งานด้านการทะเบียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้ดาเนินโครงการฯ เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (ส่งคืนเงินงบประมาณฯ)

สน.บท.

โครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
- ดาเนินการขออนุมัติโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ส่งเงินที่ได้รับจัดสรรคืน ปค. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ดาเนินการขออนุมัติโครงการตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจนิเทศ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม
2563 จานวน 5 สานักทะเบียน

สน.บท.

โครงการจัดการฐานข้อมูลกลางและบูรณาการการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
1. ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน 572 แห่ง 61,217,500 บาท
(เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญา)
2. ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านบัตรประจาตัวประชาชน 866 แห่ง 31,877,500
บาท (เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญา)
3. ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อทดแทน
ระบบเดิม 455 แห่ง 158,748,000 บาท (เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญา)
4. ค่าเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล 205,920,000 บาท (เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญา)
5. ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน 573 แห่ง และบัตรประจาตัวประชาชน
867 แห่ง เพื่อทดแทนระบบเดิม 352,831,100 บาท (เบิกจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าร้อยละ 5 แล้ว) เป็นเงิน
170,750,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810,594,100 บาท
ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดระดับผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563
จานวนครั้งการให้บริการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไปและการเข้าใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียน
กลางของหน่วยงานภายนอก รวม 241,679,958 ครั้ง

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ที่
2

ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม
ผลผลิต : เสริมสร้าง
กิจกรรมการอานวยการ
สมรรถนะของอาเภอใน
ศูนย์บริการประชาชน
การบริการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
สน.สก. สนับสนุนให้เป็นศูนย์ให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครแบบทันสมัย และครบวงจร ณ จุด
เดียวกัน/สนับสนุนให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลกลางของประเทศในด้านทะเบียนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืนด้านทะเบียน การพนัน ด้านทะเบียน ร้านค้าโบราณวัตถุ หรือ
ศิลปวัตถุ ร้านค้าทอง เพชรทอง พลอย ร้านค้ารถยนต์ ร้านค้าของเก่าเศษวัสดุต่างๆ ผู้ประกอบการขาย
ทอดตลาด ทะเบียนผู้จัดให้มีการเรี่ยไรฯ ด้านทะเบียนผู้ประกอบอาชีพจัดตั้งโรงรับจานา ด้านทะเบียนผู้
ประกอบอาชีพเปิดกิจการโรงแรมและอื่นๆ/สนับสนุนการตรวจสอบตามกฎหมายในการรักษาความมั่นคง
ภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 2,928,280 บาท
เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 จานวน 2,823,595 บาท

กิจกรรมสนับสนุนการ
จัดระบบการปกครองท้องที่

สน.ปท.

อยู่ระหว่างการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
(หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับเขต

กิจกรรมการดาเนินการตาม
กฎหมายในหน้าที่ของฝ่าย
ปกครอง

สน.สก.

สนับสนุนให้ภารกิจสามารถสนองนโยบายความมั่นคงของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทยด้านความ
ปลอดภัยของประชาชน และนโยบายด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปกฎหมายตาม
แผนพัฒนากฎหมาย โดยบรรลุตามภารกิจของกรมการปกครองด้านกิจการความมั่นคงภายใน การรักษา
ความสงบเรียบร้อยการอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง สน.สก.ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จานวน 41,389,890 บาท เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 จานวน 21,665,542 บาท

ผชช.กม. 1. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและพัฒนาระบบมาตรฐาน งานด้านความมั่นคงภายใน จากการเข้า
ร่วมประชุม และให้คาปรึกษาแก่ สานัก/กอง ต่างๆ ที่หารือ
2. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในภารกิจด้านอานวยความเป็นธรรม (บทความ)
3. ปฏิบัติภารกิจที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหาร ปค. มท. และ มติ ครม. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทางาน
ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. ให้การสนับสนุนและบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค แบ่งปันน้าใจเติมความสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่
ได้รับผลกระทบ โดยร่วมเติมของกิน ของใช้ ในตู้ปันน้าใจ "คนมหาดไทย แบ่งปันน้าใจ สู้ภัยโควิด-19"
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

สน.ปท.

1. ส่งเงินจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 3 รายการค่าจัดการเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. จัดทาแบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกาศเกียรติคุณกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหนังสือคู่มือปฏิบัติงาน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งให้จังหวัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายการค่าเล่าเรียนบุตรกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และเงินรางวัลกานันผู้ใหญ่บ้านบ้านยอดเยี่ยม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร
จัดการกรม

วช.
กค.
สล.ปค.
กตภ.

อยู่ระหว่างการดาเนินงานตามแผน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) ทาการ
ประกวดหมู่บ้านดาเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
กจ.
1. โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้
บริการประชาชนในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้รับงบประมาณ จานวน 502,092,000 บาท ตัดโอน และ เบิกจ่ายแล้ว จานวน 371,475,950 บาท
คงเหลือ จานวน 130,616,050 บาท กจ. ได้ดาเนินการแจ้งให้ราชการส่วนภูมิกาคและส่วนกลาง
ดาเนินการจ้างเหมาบริการลูกจ้างฯ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยดาเนินการจ้าง จานวน 4,649 อัตรา (ส่วนกลาง 34 อัตรา
2. โครงการดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัยข้าราชการและลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณ จานวน 480,000 บาท ตัดโอนคืน จานวน 152,442 บาท
คงเหลือ 327,558 บาท ได้ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานราชการ เบิกจ่ายแล้ว จานวน 168,531 บาท คงเหลือ จานวน 159,027 บาท
3. โครงการเร่งรัดพิจารณาสานวนการสอบสวน การดาเนินการทางวินัยและปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนพฤติการณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณ จานวน 867,400 บาท ได้
ดาเนินการพิจารณาสานวนการสอบสวน ข้อเท้จจริงและวินัยข้าราชการและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน
พฤติการณ์ทางวินัยฯ เบิกจ่ายแล้ว จานวน 498,634.10 บาท คงเหลือ จานวน 368,765.90 บาท
4. โครงการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นและ
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณ จานวน 946,050 บาท
ตัดโอน จานวน 785,500 บาท คงเหลือ จานวน 160,550 บาท
5. โครงการนายอาเภอแหวนเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,652,500 บาท จากกิจกรรมสนับสนุน
การบริหารจัดการกรม จานวน 500,000 บาท กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
จานวน 1,152,500 บาท

กพร.
- การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสานัก/กอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)
- การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ. การ
อานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- การทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- การประชุมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ประจาปี พ.ศ. 2563

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ

3

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
กตร. 1. โครงการผู้ตรวจ
การตรวจราชการของ ผตปค. มีเป้าหมายรวมเฉลี่ยเฉลี่ย จานวน 3,800 ครั้ง/ปี 878 อาเภอ/76 จังหวัด
ทั่วประเทศ ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ได้ตรวจราชการ จานวน 3,111 ครั้ง และมีเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ จานวน 50 เรื่อง ดาเนินการแล้ว 21 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 29 เรื่องงบประมาณ
ทั้งสิ้น 10,755,072 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว จานวน 8,755,962 บาท คงเหลือ 1,999,110 บาท
2. โครงการอานวยการบริหารและประเมินผลการตรวจราชการ
ดาเนินการสรุปผลการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัด/อาเภอของ ผตปค. ทั้ง 18 เขต เสนอผู้บังคับบัญชา
ทราบ เป็นประจาทุกเดือน โดย กตร. เป็นหน่วยรวบรวมผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจ
ราชการและสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สรุปเป็นภาพรวม นาเสนอในที่ประชุม
ผตปค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ในที่ประชุมประจาเดือนของ ปค. เป็น
ประจาทุกเดือน สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมการปกครองงบประมาณทั้งสิ้น
677,760 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว จานวน 581,345 บาท คงเหลือ 96,415 บาท

วปค.
กจ.

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปค.ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมตามหลักสูตร จานวน 2 รุ่น จานวน
80 คน (40 คน/รุ่น) และบัญชีรายชื่อผู้แทน (สารอง) จานวน 20 คน (10 คน/รุ่น)
- มท. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร นปส. รุ่นที่ 74 จานวน
40 คน อบรมระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2563 ค่าลงทะเบียนคนละ
253,000 บาท
- ขณะนี้ได้เริ่มกลับเข้ารับการอบรมใหม่เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. -17 ก.ค. 2563

งบประมาณไม่เพียงพอ

มีการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด-19

กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สน.ปท.

หมู่บ้านจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยฯ ดังนี้
1. จัดกิจกรรม 54,889 ครั้ง
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,188,910 คน

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบและบริหารจัดการ
ทวงถามหนี้

สน.สก.

ส่งเงินจัดสรร 12 จังหวัด เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจาจังหวัด รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 442,800 บาท

สน.มน.

รวบรวมและรายงานข่าวสารตามกรรมวิธีทางการข่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจทางการบริหาร ในไตร
มาสที่ 1 จานวน 825 ชิ้นข่าว ไตรมาสที่ 2 จานวน 810 ชิ้นข่าว และไตรมาสที่ 3 จานวน 815 ชิ้นข่าว

การรักษาความมั่นคงภายใน กิจกรรมการดาเนินการด้าน
การข่าว

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมสนับสนุนภารกิจของ
กองอาสารักษาดินแดนและ
กองกาลังประจาถิ่น

กิจกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการรักษาความ
มั่นคงภายในแบบพลเรือน

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
สน.อส. ปค (สน.อส.) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิก อส. ตามภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น โครงการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. โครงการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สมาชิก อส. โครงการค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส. โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย สมาชิก อส.
เป็นต้น
ด้านการพัฒนาบุคลกร จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. ประจาปี 2563
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส.หลักสูตร ผบ.หมวด อส. ประจาปี 2563
ด้านการพัฒนาหน่วย เช่น โครงการก่อสร้างอาคารกองร้อยตามแบบมาตรฐาน โครงการจัดหาเสื้อเกราะ
ป้องกันกระสุน ระดับ 3 A (level III) โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา โครงการจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) โครงการ
จัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซีแบบกระบะ
เหล็กวงเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 2,055.4645 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว
1,990.3344 ล้านบาท (ร้อยละ 96.83) และอยู่ระหว่างดาเนินการ 65.1301 ล้านบาท (ร้อยละ 3.17)

สน.มน.
ศอ.บต.

1. ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2563 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามแผน 195 คน ผล 188 คน
ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ลาปาง จ.กาญจนบุรี และ จ.เพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว
2. การดาเนินงาน ไตรมาส 3 สง.ผช.ศอ.บต. ได้ดาเนินงานตามโครงการนิเทศติดตามและประเมินผล
ของจังหวัด/อาเภอ ในพื้นที่ จชต. ในภารกิจที่ร่วมกับ ศอ.บต. ไปแล้ว ร้อยละ 37.71 คาดว่า
การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ภายในไตรมาส 4

ผชช.คม. 1. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและพัฒนาระบบมาตรฐานงานด้านความมั่นคงภายใน จากการเข้า
ร่วมประชุม และให้คาปรึกษาแก่ สานัก/กอง ต่างๆ ที่หารือ
2. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายในภารกิจด้านอานวยความเป็นธรรม (บทความ)
3. ปฏิบัติภารกิจที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหาร ปค. มท. และ มติ ครม. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะทางาน
ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังติดตาม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. ให้การสนับสนุนและบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค แบ่งปันน้าใจเติมความสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่
ได้รับผลกระทบ โดยร่วมเติมของกิน ของใช้ ในตู้ปันน้าใจ "คนมหาดไทย แบ่งปันน้าใจ สู้ภัยโควิด-19

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จานวน 7 คน
ไม่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)

ข้อเสนอแนะ

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมการดาเนินการด้าน
การสื่อสาร

สานัก/กอง
สส.
อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน

กิจกรรมอานวยการและ
บริหารจัดการปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคงบริเวณชายแดน

สน.มน.

กิจกรรมส่งเสริมการบริหาร
กิจการศาสนาอิสลาม

กฮ.

สรุปผลการดาเนินงาน

หน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหารจัดการภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด/อาเภอชายแดน 31
จังหวัดและปัตตานี 128 อาเภอชายแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและ
รายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาตามภารกิจ
ได้อย่างทันท่วงที และภารกิจด้านกิจการผู้อพยพ ในการควบคุมดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.)
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด 8 อาเภอ (จ.แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และ จ.
ราชบุรี) โดยจังหวัด/อาเภอที่มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ตั้งอยู่ สามารถควบคุมดูแล ผภร. และจัดทาทะเบียน
ผภร. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความสงบเรียบร้อยทั้งในพื้นที่พัก
พิงชั่วคราวฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุน
งบประมาณให้จังหวัด/อาเภอชายแดน จานวน 20 แห่งๆละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้จัด
กิจกรรม/โครงการ ภายใต้กรอบการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านในระดับพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการของจังหวัด/อาเภอชายแดนที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้จะดาเนินแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 4

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของผลผลิตการรักษาความมั่นคงภายในเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น40,507,100 บาท แยกเป็น
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 2 โครงการ
1. โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
คืนเงินงบประมาณ จานวน 5 โครงการ
1. โครงการนาผู้นาศาสนาอิสลามเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
2. โครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์
3. โครงการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
4. โครงการรับเสด็จองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
5. โครงการแข่งขันการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระหว่าง ประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 5 โครงการ
1. โครงการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
2. โครงการอานวยการบริหารงานทั่วไป
3. โครงการการบริหารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการอานวยการบริหารภารกิจด้านส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
5. โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามอิสลามประจาจังหวัดและอิหม่าม

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ที่

4

ผลผลิต/โครงการ

โครงการขับเคลื่อน
แผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ใน
บทบาทของฝ่ายปกครอง

กิจกรรม
กิจกรรมการดาเนินการด้าน
สัญชาติและการกาหนด
สถานะบุคคล

กิจกรรมสารวจ ปรับปรุง และ
กาหนดสถานะบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทย

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
สน.มน. อยู่ระหว่างตรวจสอบคาร้องและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้
สน.บท. สัญชาติและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ครั้งที่ 2/2563
ภายในเดือนสิงหาคม 2563
โครงการการดาเนินการด้านสัญชาติและเร่งรัดการให้สถานุคคลตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล ดาเนินการอนุมัติให้สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของกฎหมาย จานวน 766 ราย

สน.บท.

ปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทาบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จานวน 6,373 ราย

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. ความน่าเชื่อถือของพยาน
หลักฐานที่จะพิสูจน์สถานที่เกิดของผู้
ร้อง หรือบิดามารดา การพิสูจน์
ความสัมพันธ์การเป็นบิดามารดาซึ่ง
มีสัญชาติไทยของผู้ร้อง
2. เอกสารหลักฐานของผู้ร้องและ
บิดามารดามีรายการไม่ตรงกัน
โดยเฉพาะรายการที่เป็นสาระสาคัญ
เช่น ชื่อ สัญชาติ สถานที่เกิด เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย มี
ฐานะยากจนอาศัยอยู่ในพื้นที่
ทุรกันดารและห่างไกลยากลาบากต่อ
การเดินทางในการออกมาติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ และบางส่วน
ตรวจพบรายการบุคคลซ้าซ้อน
หมายเหตุ การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่งผลทาให้บางสานัก
ทะเบียนปิดให้บริการ (ยกเว้นการ
แจ้งเกิดและแจ้งตาย) รวมทั้ง
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดให้มีการชะลอเรื่องที่ไม่มี
ความจาเป็นเร่งด่วน ทาให้ต้องชะลอ
การดาเนินการรับคาร้องฯ

1. จัดชุดโมบายเคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่
ออกให้บริการจัดทาบัตรประจาตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจาตัว
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนใน
พื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาชุมชน/
ผู้ปกครองท้องที่ให้แจ้งลูกบ้านทราบถึง
สิทธิที่จะถึงได้รับจากรัฐจากการมี
เอกสารแสดงตน และนาพยานบุคคล
มาให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเพื่อพิสูจน์
ยืนยันตัวบุคคล

ที่
5

ผลผลิต/โครงการ
โครงการขับเคลื่อน
แผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ (เพิ่ม
ประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์)

กิจกรรม
กิจกรรมขับเคลื่อนแผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในบทบาทของ
ฝ่ายปกครอง

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
สน.สก. จังหวัด จานวน 52 จังหวัด และอาเภอ จานวน 634 อาเภอ ดาเนินการตามมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่
ได้แก่ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด และการตรวจสถานประกอบการ/สถานบริการ ในระดับจังหวัด เดือนละ 1
ครั้ง และในระดับอาเภอ เดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 20,358 ครั้ง แบ่งเป็นระดับจังหวัด 2,025 ครั้ง
และระดับอาเภอ 18,368 ครั้ง และดาเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ในระดับ
จังหวัด อย่างน้อย 5 คน/ครั้ง/เดือน และในระดับอาเภอ อย่างน้อย 5 คน/2 ครั้ง/เดือน รวมทั้งสิ้น
57,039 คน แบ่งเป็นระดับจังหวัด 2,702 ครั้ง และระดับอาเภอ 54,332 ครั้ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้ประกอบการ, พนักงาน, เด็ก, สตรี, แรงงานต่างด้าว และบุคคลไร้สัญชาติ)

6

โครงการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐผ่านกลไก
หมู่บ้าน

กิจกรรมการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

สน.ปท.

ชุดปฏิบัติการฯ ตาบล มีการดาเนินการดังนี้
ตาบลเป้าหมาย ปี 63
1. ขับเคลื่อนในพื้นที่ จานวน 33 จังหวัด
2. มีการขับเคลื่อนผ่านกลไก กม. จานวน 290 ตาบล 578 หมู่บ้าน

7

โครงการพัฒนาตลาดสินค้า กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตร
ผลผลิตภาคเกษตร (พัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรโดยให้
จังหวัดจัดเตรียมสถานที่ที่เป็น
จุดจาหน่ายและจัดมหกรรม
สินค้าเกษตรประจาจังหวัด)

สน.ปท.

ดาเนินการจัดสรรให้จังหวัดและอาเภอดาเนินการจัดตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การดาเนินการ

8

โครงการสนับสนุนแผนงาน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการปัญหาที่ดินทา การจัดปัญหาที่ดินทากินใน
กินในหน้าที่ฝ่ายปกครอง พืน้ ที่อาเภอ

สน.ปท.

เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid - 19)
ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทาให้สามารถดาเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1
(จ.พิษณุโลก/จ.อุตรดิตถ์) ได้เพียงรุ่นเดียว ในไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2563
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน
200 คน และ ปค. ได้มีการโอนคืนงบประมาณส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2563 ไปใช้จ่ายในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ฯลฯ แล้ว ในไตรมาสที่ 3 จึงไม่ได้มีการดาเนินการจัดอบรม

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดและ
อาเภอ บางส่วนไม่ได้จบการศึกษาใน
ระดับบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
โดยตรง จึงขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติการดาเนินคดีอาญาใน
ฐานความผิดค้ามนุษย์ซึ่งมี
กระบวนการดาเนินคดีที่แตกต่าง
จากการดาเนินคดีในฐานความผิดอื่น
2. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน
การค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดและ
อาเภอส่วนใหญ่ มีภาระงานอื่นที่
รับผิดชอบเป็นจานวนมาก ทาให้การ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาท
ของพนักงานฝ่ายปกครองยังไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
1. จัดอบรมยุทธวิธีให้กับ เจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ใน
ระดับจังหวัดและอาเภอ
เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมอบ
นโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การ
ดาเนินคดี การให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
2. แจ้งให้จังหวัดและอาเภอเอาใจใส่
และให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์เป็นกรณีพิเศษ

ที่
9

ผลผลิต/โครงการ
โครงการบริการจัดการ
ออกบัตรผ่านแดนเพื่อ
อานวยความสะดวกทาง
ธุรกิจ

กิจกรรม
กิจกรรมอานวยการการออก
หนังสือผ่านแดนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
สน.มน. สามารถอานวยความสะดวกให้กับประชาชนไทยในการเดินทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านในการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border Pass)
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด/อาเภอที่มีภารกิจ
ในการออกหนังสือผ่านแดน 24 จังหวัด 61 อาเภอ สนง.ออกหนังสือผ่านแดน 78 แห่ง มีประชาชน
ผู้ใช้บริการ ในการออกหนังสือผ่านแดน เฉลี่ยปีละ 3 – 4 ล้านคน คิดเป็นรายได้ของรัฐเฉลี่ยปีละประมาณ
150 กว่าล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปค. ได้ดาเนินการจัดซื้อเครื่องผลิตหนังสือผ่านแดน
จานวน 19 ชุด ให้แก่ สนง.ออกหนังสือผ่านแดนที่มีประชาชนมาใช้บริการจานวนมากให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน สนับสนุนวัสดุที่ใช้ในการออกหนังสือผ่านแดน (หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ ตลอดจนหนังสือ
ผ่านแดนแบบเล่ม) ให้จังหวัด/อาเภอที่มีภารกิจดังกล่าวด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการบริหารสัญญา
ซึ่งจะส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

10 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ

กิจกรรมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ

สน.สก.

ข้อมูลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
จาแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ตรวจรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสแกนเนอร์
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดจ้างพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ เพื่อรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับ
2. ผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จานวน 21,416 เรื่อง แก้ไข
สาเร็จ 18,788 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.73

11 โครงการสนับสนุนการ
บูรณาการงานในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ

กิจกรรมสนับสนุนการ
บริหารงานด้านความมั่นคง
ของอาเภอ

วปค.
สน.สก.

1.(ศูนย์ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
จ.ขอนแก่น และ จ.ลาพูน) อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูล และ
ตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดลาพูนแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการติดตั้งระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง เพื่อความมั่นคง
ของประเทศ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดลาพูน คาดว่าจะดาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2563
2. (ศูนย์ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ.ลพบุรี) ได้ผู้รับจ้าง และดาเนินการ
ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างอาคารฯ ตามตามสัญญาจ้าง (งวดที่
1 (จากทั้งหมด 12 งวด))

กิจกรรมการบริหารงานอาเภอ

กค.
สน.บท.
สน.ปท.
กฮ.
วปค.
วช.

ดาเนินการส่งเงินจัดสรรให้อาเภอดาเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม กม. แล้ว จานวน 4 เดือน ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ศูนย์ดารงธรรมอาเภอไม่สามารถเข้า
ใช้งานระบบได้เนื่องจากปัญหากา
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้
สาย DOPA 4.0 (DOPA WIFI) ส่วน
ใหญ่แก้ปัญหาด้วยการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตของอาเภอหรือใช้งาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่อยู่ภายในที่ว่า
การอาเภอ
-

เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามสัญญา

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

กฮ.

สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย จานวน 3 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น
18,288,600 บาท แยกเป็น
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
คืนเงินงบประมาณ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์ (เพิ่มเติม)

12 โครงการสนับสนุนการ
กิจกรรมฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ดาเนินการตามกฎหมายใน ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อ ทางแพ่งและทางอาญา
การปฏิรูปกฏหมายและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม

สน.สก.

ไม่มีการจัดทาโครงการไนไตรมาส 3 เนื่องจากส่งคืนงบประมาณในส่วนการจัดฝึกอบรมให้กับ มท.

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมข่าวกรองเชิงรุก
งานข่าวกรองและบูรณา
การฐานข้อมูลความมั่นคง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สน.มน.

โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย 3 จชต. ได้ดาเนินการ จัดตั้งชุดปฏิบัติการหาข่าว
จานวน 12 ชุด และจัดตั้งแหล่งข่าว จานวน 67 คน และได้นาข่าวสารจากแหล่งข่าวที่จัดตั้งไว้นาเข้าสู่
กระบวนการวงรอบข่าวกรอง ออกเป็นหนังสือแจ้งเตือนไปแล้ว จานวน 149 ชิ้นข่าว

14 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

สน.อส.

ปค (สน.อส.) สนับสนุนการดาเนินงานและการปฏิบัติงานชุดคุ้มครองตาบล (ชคต.) ตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกอง
บังคับการหมวดอาสารักษาดินแดนตาบลในพื้นที่ จชต.
ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตาบล จชต. ประจาปี
2563
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.
วงเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 390.1829 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว
384.2836 ล้านบาท (ร้อยละ 98.49) และอยู่ระหว่างดาเนินการ 5.8993 ล้านบาท (ร้อยละ 1.51)

กิจกรรมรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและยุติ
การก่อเหตุความรุนแรง

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ที่
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม
15 โครงการสนับสนุนและ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อความ
เผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง มั่นคง
เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
สน.มน. โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ดาเนินการขออมุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี 2563 "เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน" จานวน 3 รุ่น รุ่นที่ 61
ได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 12 - 18 มีนาคม 2563 ส่วนรุ่นที่ 62 อยู่ระหว่างการขออนุมัติให้จัดสัมมนา
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563
กฮ.

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (เดือนสิงหาคม)จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 6,718,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ

กิจกรรมป้องกันแนวคิดหัว
รุนแรงในเยาวชนและกลุ่มสตรี

สน.มน.

อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผน

กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็ง

สน.มน.
กฮ.

1. โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" กรมการปกครอง ได้รับผลกระทบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม จากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมโครงการได้ และได้ส่ง
เงินงบประมาณคืนสานักงบประมาณเต็มจานวน เพื่อนาเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ดาเนินการเป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 2 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น
1,145,700 บาท แยกเป็นดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 1 โครงการ คือ โครงการฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

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 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 จานวน 2 ไตรมาส (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
236,280,000 บาท ครั้งที่ 2 จานวน 2 ไตรมาส (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 236,280,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

18 โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย บริหารจัดการภาครัฐและ
หลักธรรมาภิบาล
เจ้าหน้าที่รัฐ

สน.มน.

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการอาเภอได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน ศปก.อ.
งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ไปตั้งจ่าย ณ ทปค.จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ทปค.จ.สงขลา (4 อาเภอ) รวม
37 อาเภอๆ ละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
จานวน 260 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจานวน 86%

16 โครงการเสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) จึงทาให้การดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ
บางกิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ที่
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม
19 โครงการเสริมสร้าง
กิจกรรมการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการป้องกัน ประสิทธิภาพการป้องกันและ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด

20 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

กิจกรรมการเสริมสร้างชุมชน
และหมู่บ้านเข้มแข็งเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สน.อส.

กิจกรรมอานวยการการ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

วช.

21 โครงการพัฒนาระบบ
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
บริหารจัดการบั้งไฟ พลุ
จัดการเพื่อความปลอดภัยใน
ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคม การจราจรทางอากาศ
ควัน หรือวัสดุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันเพื่อความ
ปลอดภัยในการจราจรทาง
อากาศ (BAMPEN)

22 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงานบริการ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่ EEC

สานัก/กอง
สรุปผลการดาเนินงาน
สน.อส. - เยาวชนผ่านการฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด จานวน 6,081 คน
- นาผู้เสพยาเสพติดไปยังศูนย์คัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา จานวน 13,784 คน

กิจกรรมอานวยการสนับสนุน
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ชุดปฏิบัติการจังหวัด/อาเภอ สุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จานวน
17,172 ครั้ง
- หมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดมากกว่าร้อยละ 72.30 จากจานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 80,079 แห่ง
ที่ทาการปกครองจังหวัด/อาเภอ ดาเนินโครงการฯ ตามหมวดเกณฑ์ที่กรมการปกครองกาหนดไว้
โดยมีโรงการตามแผนการดาเนินงานจานวน 104 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564)
แบ่งเป็นที่ทาการปกครองจังหวัด จานวน 18 โครงการ ที่ทาการปกครองอาเภอ 86 โครงการ

สน.สก.

- ในส่วนของการพัฒนาฯ ระบบอยู่ระหว่างผู้รับจ้าง (บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จากัด)
ดาเนินการตามสัญญา (เป็นการพัฒนาระบบต่อจากเนื่องจาก GISTDA พัฒนาขึ้น และนาไปใช้ในการขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่นาร่องจากเดิม 6 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร เชียงใหม่ เชียงราย หนองคาย
และอุดรธานี โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทั่วไประเทศ)
- ในส่วนของงบฝึกอบรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID – 19 ทาให้การจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วประเทศ (4 ภาค) ไม่สามารถดาเนินการได้ จึงได้ส่งคืนงบประมาณในส่วนการจัด
ฝึกอบรมทั้งหมดให้กับ มท. เพื่อส่งคืนเป็นงบประมาณประเทศเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา COVID – 19
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดฝึกอบรมตามให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้ได้

วช.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้รัฐบาลได้มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะ
เวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องมาเป็นระยะนั้น รัฐบาลได้ดาเนินบรรดามาตรการต่าง ๆ
อันจาเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทาให้ยังไม่
สามารถดาเนินโครงการได้เนื่องจากเป็นการประชาคมซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชาชนเป็นกลุ่มก้อน ซึ่ง
อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้
ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดฯ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ
ในระยะที่ 4 โดยให้สามารถจัดการประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาได้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคาสั่ง ศบค. ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
กรมการปกครองได้หารือกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) และอยู่ระหว่างดาเนินโครงการโดยคานึงถึงมาตรการป้องโรคตามที่ทางราชการกาหนดอย่าง
เคร่งครัด ภายในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

ในส่วนของการฝึกอบรม หาก
สถานการณ์ COVID – 19 คลี่คลาย
สน.สก. (สรร.1)
จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
“บาเพ็ญ” ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนดไว้ต่อไป

ที่

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

สานัก/กอง

สรุปผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

