รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ของกระทรวงมหาดไทย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุุลาคม ๒๕๖๓ - มิิถุุนายน ๒๕๖๔)

OTOP นวัตวิถี

โคก หนอง นา

ชดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง

ชรบ.

หยุด
ตรวจ

โรงพยาบาลสนาม
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ภารกิิจสำำ�คััญ
เร่่งด่่วน

๑. การดำำ�เนิินงานของศููนย์์บริิหารสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
ขัับเคลื่่�อนและประสานการปฏิิบััติิกัับจัังหวััดและกรุุงเทพมหานคร โดยแปลง
นโยบายจากศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด-19 (ศบค.) ไปสู่่�การปฏิิบััติิในจัังหวััด
และกรุุงเทพมหานคร ประสานงานร่่วมระหว่่างหน่่วยงานอื่่�น และบููรณาการข้้อมููล
จากจัังหวััดและกรุุงเทพมหานคร โดยนำำ�ระบบสารสนเทศมาใช้้เพื่่�อรวบรวม ติิดตาม
และประมวลผลข้้อมููล เพื่่อ� ใช้้ประกอบการตััดสิินใจเชิิงนโยบายเพื่่อ� บริิหารสถานการณ์์
ในภาพรวมของประเทศได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จนเกิิดการขัับเคลื่่อ� นการแก้้ไขสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 แบบองค์์รวมให้้แก่่ประชาชน
ได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันเหตุุการณ์์ ซึ่่�งมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�

State Quarantine

๑.๑ ดำำ�เนิินงานตามมาตรการป้้องกัันและช่่วยเหลืือประชาชน
๑) มาตรการป้้องกัันและสกััดกั้้�นการนำำ�เชื้้�อเข้้าสู่่�ประเทศไทย

(๑) บริิหารจััดการการเดิินทางเข้้าประเทศไทยทางบก โดยให้้คนสััญชาติิไทย
เดิินทางผ่่านจุุดผ่่านแดนถาวรในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดน ๒๒ จัังหวััด ๒๔ ช่่องทาง
ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา วัันละไม่่เกิินช่่องทางละ ๑๐๐ คน
ซึ่่�งผู้้�เดิินทางต้้องมีีใบรัับรองแพทย์์และหนัังสืือรัับรองการเดิินทาง และให้้จัังหวััด
คััดกรองและกัักกัันผู้้�เดิินทางในสถานที่่�กัักกัันตััวในพื้้�นที่่�ของจัังหวััด ตามแนวทาง
ที่่�กรมควบคุุมโรคกำำ�หนด
(๒) จัั ด เตรีี ย มสถานที่่� กัั ก กัั น ตัั ว ในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด ประกอบด้้ ว ย State
Quarantine จำำ�นวน ๓,๒๔๗ แห่่ง รองรัับได้้ ๗๐,๓๙๕ คน และ Alternative
Quarantine จำำ�นวน ๑๑๖ แห่่ง รองรัับได้้ ๗,๗๘๗ คน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๖๔)
(๓)	ป้้องกัันและสกััดกั้้น� ผู้้�หลบหนีีเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมาย โดยตั้้ง� จุุดตรวจ/
จุุดสกััด และตรวจคััดกรองบุุคคล
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ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ใบแจ้งค่านํ้าประปา

฿

	ปิิดสถานที่่�หรืืองดกิิจกรรมที่่�เสี่่ย� ง
ต่่อการแพร่่ระบาด โดยจัั ง หวัั ด ทุุ ก จัั ง หวัั ด
และกรุุ ง เทพมหานครได้้ มีี ป ระกาศ/คำำ�สั่่� ง
ให้้ปิิดสถานที่่�หรืืองดกิิจกรรม ซึ่่�งเป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่่ง
พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการในสถานการณ์์
ฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๔๘

฿

๒) มาตรการยัับยั้้ง� การแพร่่ระบาด
ภายในประเทศ

฿

฿

฿
เอกสารร้องเรียน

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๑๑,๐๐๐
,,๐๐๐๐๐๐
๓) มาตรการช่่วยเหลืือประชาชน

บรรเทาค่่าใช้้ จ่่ ายด้้ า นไฟฟ้้ า
น้ำำ��ประปา ให้้ความช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ยััง
ไม่่ได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากภาครััฐ และสนัับสนุุน
นโยบายกระทรวงการคลัังในการให้้ประชาชน
ยื่่�นเรื่่�องร้้องเรีียน ร้้องทุุกข์์เกี่่�ยวกัับมาตรการ
เยีียวยา ๕,๐๐๐ บาท ผ่่านศููนย์์ดำำ�รงธรรม

๑.๒ จััดตั้้�งศููนย์์บริิหารสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) ส่่วนหน้้า ในพื้้�นที่่�จัังหวััด
จัั ด ตั้้� ง ศูู น ย์์ บ ริิ ห ารสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
ส่่วนหน้้ า ในพื้้� น ที่่� จัังหวัั ด เมื่่�อเกิิดการแพร่่ระบาดในพื้้� นที่่�
จัังหวััดสมุุทรสาคร และกระจายไปยัังจัังหวััดอื่่�น ๆ เพื่่�อระดม
สรรพกำำ�ลัั ง ในการจัั ด ตั้้� ง โรงพยาบาลสนามในพื้้� น ที่่� จัั ง หวัั ด
สมุุทรสาคร รวมทั้้�งบููรณาการการปฏิิบัติั ิ สนัับสนุุน และติิดตาม
การแก้้ไขปััญหาการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ตามนโยบายศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด-19 (ศบค.)
และข้้อสั่่�งการของรััฐบาล ในพื้้�นที่่� “พื้้�นที่่�ควบคุุมสููงสุุด” และ
“พื้้�นที่่�ควบคุุม” ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

โรงพยาบาลสนาม

๑.๓ การดำำ�เนิินการเมื่่�อเกิิดการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ระลอกที่่� ๓
ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน ๒๕๖๔ จนถึึงปััจจุุบััน ศููนย์์บริิหาร
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ยัังคงดำำ�เนิินมาตรการต่่าง ๆ
เพื่่�อบริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานทุุกภาคส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อสั่่�งการและประสานกัับจัังหวััดและกรุุงเทพมหานครให้้เกิิด
การขัับเคลื่่อ� นการแก้้ไขสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 ให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์สู� งู สุุด เช่่น การรายงานข้้อมููล
ผู้้�ติิดเชื้้�อและเตีียงที่่�ใช้้รองรัับรายอำำ�เภอ การรายงานข้้อมููล
สถานที่่� กัั ก กัั น ประเภท State Quarantine (SQ) และ
Alternative Quarantine (AQ) การป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ในพื้้�นที่่�ตลาดและโรงงาน การบริิหารการฉีีดวััคซีีน การป้้องกััน
การลัักลอบเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมาย และการจััดตั้้�งโรงพยาบาล
สนาม เป็็นต้้น
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 ๒. โครงการที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจและสัังคมที่่� ได้้รัับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

๒.๑ โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตตามหลัักทฤษฎีี ใหม่่ประยุุกต์์สู่่� 
“โคก หนอง นา โมเดล”
น้้ อ มนำำ� หลัั ก ปรัั ช ญาของเศรษฐกิิ จ พอเพีี ย งสู่่� ก ารปฏิิ บัั ติิ
เพื่่� อ พัั ฒ นาหมู่่�บ้้า น/ชุุ ม ชนให้้ เ ป็็ นฐานของการพัั ฒนา และฟื้้� น ฟูู
เศรษฐกิิจท้้องถิ่่�นและชุุมชน ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ

๑) ฝึึกอบรมเพิ่่�มทัักษะระยะสั้้�น
การพัั ฒ นากสิิ ก รรมสู่่� ร ะบบเศรษฐกิิ จ
พอเพีียง รููปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
จำำ�นวน ๓๐,๕๘๘ คน

โคก หนอง นา

๒) สร้้างพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�ชุุมชนต้้นแบบ
การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับตำำ�บล และ
พััฒนาพื้้�นที่่�ครััวเรืือนต้้นแบบการพััฒนา
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ระดัั บ ครัั ว เรืือน จำำ� นวน
๒๕,๑๗๙ แปลง

๔) กระตุ้้�นการบริิ โ ภคภาคครัั ว เรืือน
และเอกชน โดยจัั ด กิิ จ กรรมเอามื้้� อ สามัั ค คีี
ร่่วมกัันในแปลงครััวเรืือน จำำ�นวน ๑,๖๖๓ แปลง

๓) สร้้างงานสร้้างรายได้้รายเดืือน
ให้้แก่่เกษตรกร บััณฑิิตจบใหม่่ กลุ่่ม� แรงงาน
ที่่�อพยพกลัับท้้องถิ่่�นและชุุมชน โดยจ้้าง
ลููกจ้้างเหมาบริิการ จำำ�นวน ๙,๑๖๕ คน
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๒.๓ โครงการพััฒนาตำำ�บลแบบบููรณาการ
(Tambon Smart Team)

๒.๒ โครงการอาสาสมััครบริิบาลท้้องถิ่่�น
เพื่่�อดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
จ้้ า งงานประชาชนในพื้้� น ที่่� เ ทศบาลและองค์์ ก าร
บริิหารส่่วนตำำ�บล จำำ�นวน ๗,๗๗๔ แห่่ง ในอััตราค่่าตอบแทน
คนละ ๕,๐๐๐ บาทต่่อเดืือน เป็็นเวลา ๑๒ เดืือน เพื่่อ� ปฏิิบัติั งิ าน
เป็็นอาสาสมััครบริิบาลท้้องถิ่่�น ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง
โดยเริ่่�มปฏิิบััติิงานตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม ๒๕๖๓ เป็็นต้้นมา
ปััจจุุบัันมีีอาสาสมััคร จำำ�นวน ๑๓,๒๒๖ คน และมีีผู้้�สููงอายุุ
ได้้รัับการดููแล จำำ�นวน ๕๖,๐๔๔ คน

จ้้ า งงานประชาชนในพื้้� น ที่่� ๗,๒๕๕ ตำำ� บล
ตำำ�บลละ ๒ คน รวม ๑๔,๕๑๐ คน เพื่่�อปฏิิบััติิงานจััดเก็็บ
ข้้อมููลในพื้้�นที่่�หมู่่�บ้้าน ได้้แก่่ ข้้อมููลที่่�ตั้้�งและสภาพทั่่�วไป
สถานที่่�ราชการและสถานที่่�สำำ�คัญ
ั พื้้�นที่่�เสี่่ย� งสาธารณภััย
การบริิหารงานปกครองและความมั่่น� คง สาธารณสุุข ที่่�ดินิ
และการผัังเมืือง ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม และ
เศรษฐกิิจ ทำำ�ให้้เกิิดฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่สำำ�หรัับจััดทำำ�
แผนพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� ใ นระดัั บ ต่่าง ๆ ครอบคลุุ ม ทุุ ก พื้้� น ที่่�
ทั่่�วประเทศ และให้้ทุุกภาคส่่วนใช้้ประโยชน์์ร่่วมกััน

๓. การบููรณาการและขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
และแก้้ ไขปััญหาความเดืือดร้้อนของ
ประชาชนในระดัับพื้้�นที่่�หลัังสถานการณ์์
COVID-19 ภายใต้้แนวคิิด “ขัับเคลื่่อ� นไทย
ไปด้้วยกััน”

๒.๔ โครงการภายใต้้แผนงานฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ
ท้้องถิ่่�นและชุุมชนของจัังหวััด
ดำำ�เนิินโครงการภายใต้้แผนงานฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น
และชุุ ม ชนของจัั ง หวัั ด เพื่่� อ สร้้ า งงาน สร้้ า งอาชีี พ ให้้ แ ก่่
กลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่ เกษตรกร ประชาชน และผู้้�ประกอบการ
ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 ครอบคลุุมพื้้�นที่่� ๗๖ จัังหวััด ซึ่่�งมีีโครงการที่่�จัังหวััด
เป็็นหน่่วยรัับงบประมาณ จำำ�นวน ๑๕๔ โครงการ เช่่น โครงการ
ส่่งเสริิมและพััฒนาเกษตรปลอดภััย เกษตรอิินทรีีย์แ์ บบครบวงจร
โครงการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรการท่่องเที่่�ยวและบริิการ
และโครงการส่่งเสริิมการตลาดผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เป็็นต้้น
งบประมาณ ๗๙๗.๓๒๖๒ ล้้านบาท

ดำำ�เนิินการแต่่งตั้้ง� คณะกรรมการขัับเคลื่่อ� นไทยไปด้้วยกััน
ระดัั บ จัั ง หวัั ด ๗๖ จัั ง หวัั ด เพื่่� อ ติิ ด ตามรัั บ ฟัั ง แก้้ ไขปัั ญ หา
ความเดืือดร้้อนเร่่งด่่วนในจัังหวััด โดยมีีการรายงานประเด็็น
กลุ่่�มปััญหาความเดืือดร้้อน/ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน พร้้อมด้้วย
แนวทางและแผนปฏิิบัติั กิ ารแก้้ไขปััญหาของจัังหวััด รวมทั้้�งมีีการ
ลงพื้้�นที่่�ของรััฐมนตรีีซึ่่�งรัับผิิดชอบแนวคิิดการขัับเคลื่่�อนไทย
ไปด้้วยกัันระดัับพื้้�นที่่�จัังหวััด เพื่่�อติิดตามการดำำ�เนิินงานของ
จัังหวััด ส่่งผลให้้ปััญหาความเดืือดร้้อน/ความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดได้้รัับการแก้้ไข/ตอบสนองอย่่างเป็็นรููปธรรม
และรวดเร็็ว
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การดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญตามแผนปฏิิบััติิราชการรายปีี (พ.ศ. ๒๕๖๔)
ของกระทรวงมหาดไทย (ตุุลาคม ๒๕๖๓ - มิิถุุนายน ๒๕๖๔)
๑. ด้้านการเสริิมสร้้างความสงบเรีียบร้้อย
และความมั่่�นคงภายใน
๑.๑ ธำำ�รงไว้้ซึ่่�งสถาบัันหลัักของชาติิ
๑) จิิตอาสาพระราชทาน 

มีีประชาชนลงทะเบีียนเป็็นจิิตอาสาพระราชทาน
จำำ�นวน ๖,๘๕๐,๙๗๗ คน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๐ มิิถุนุ ายน ๒๕๖๔)
โดยได้้จััดกิิจกรรมจิิตอาสาในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ในส่่วนภููมิิภาค ได้้แก่่
การพััฒนาแหล่่งน้ำำ�� การพััฒนาศาสนสถาน การพััฒนาสถานที่่�
สวนสาธารณะ การสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� การปลููกต้้นไม้้ สาธารณสุุข
วิิทยากรจิิตอาสา และอื่่�น ๆ (ช่่วยเหลืือผู้้�ยากไร้้) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
๖๓,๗๒๑ ครั้้ง� มีีจิติ อาสาเข้้าร่่วมกิิจกรรม จำำ�นวน ๘,๖๒๐,๐๗๗ คน

๒) “ผ้้าไทยใส่่ ให้้สนุุก” ตามพระดำำ�ริิสมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีี นารีีรััตนราชกััญญา 
ประชาสััมพัันธ์์และจััดกิิจกรรมการแต่่งกายชุุดผ้้าไทย
และจัั ด พิิ ธีี ม อบลายผ้้ า มัั ด หมี่่� ชื่่� อ ลาย “ผ้้ า มัั ด หมี่่� ล ายขอ
เจ้้าฟ้้าสิิริิวััณณวรีีฯ” ซึ่่�งมีีกลุ่่�มทอผ้้านำำ�ลายผ้้าพระราชทาน
ไปเป็็นต้้นแบบ จำำ�นวน ๒,๗๔๕ กลุ่่�ม/ราย รวมทั้้�งจััดประกวด
ผ้้าพระราชทานในระดัับภาค ส่่งผลให้้กลุ่่�มทอผ้้ามีีรายได้้จาก
การจำำ�หน่่ายผ้้า จำำ�นวน ๕,๗๗๗.๐๘๙๕ ล้้านบาท

๑.๒ เตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือ
ภััยคุุกคามทุุกรููปแบบ
๑) การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด 

(๑) เสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพการป้้องกััน ปราบปราม
และบำำ�บัดั รัักษาผู้้�ติดิ ยาเสพติิด โดยแปลงนโยบายและแนวทาง
การดำำ�เนิินงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด เพื่่�อให้้ศููนย์์
อำำ�นวยการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิดจัังหวััด (ศอ.ปส.จ.)
นำำ�ไปจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั กิ ารด้้านป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้้�งในระดัับจัังหวััด อำำ�เภอ และองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น พร้้อมทั้้�งขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงาน

๓) การน้้อมนำำ�แนวพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี  สร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
สู่่�แผนปฏิิบััติิการ ๙๐ วััน ปลููกผัักสวนครััวเพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงทางอาหาร รอบ ๒

	ดำำ�เนิินกิิจกรรม “ทุุกครััวเรืือน คืือ คลัังอาหาร
ทุุกบ้้าน คืือ ศููนย์์แบ่่งปััน” รณรงค์์ให้้ทุุกครััวเรืือนปลููกผััก
สวนครััว โดยมีีครััวเรืือนที่่ป� ลููกผัักอย่่างน้้อย ๑๐ ชนิิด จำำ�นวน
๖,๔๓๙,๓๓๐ ครัั ว เรืือน รวมทั้้� ง สร้้ า งคลัั ง อาหารชุุ ม ชน
โดยใช้้พื้้�นที่่�สาธารณประโยชน์์ แลกเปลี่่�ยนผลผลิิตในชุุมชน
และระหว่่างชุุ ม ชน ตลอดจนเพิ่่� ม รายได้้ แ ละลดรายจ่่าย
ในครััวเรืือน
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๒) การแก้้ไขปััญหาและพััฒนา
พื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้

฿

฿
฿

฿
฿

฿

(๑) ฝึึกอบรมพััฒนาศัักยภาพ
กำำ�นัันและผู้้�ใหญ่่บ้้าน จำำ�นวน ๒๙๐ คน
ในหลัักสููตรผู้้�ช่่วยผู้้�บัังคัับกองร้้อยและ
ผู้้�บัั ง คัั บ หมวดชุุ ด รัั ก ษาความปลอดภัั ย
หมู่่�บ้้าน (ชรบ.) (๒) เดิินสำำ�รวจออกโฉนด
ที่่�ดิินเพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นคงในพื้้�นที่่�
๓ จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ (จัังหวััดปััตตานีี
ยะลา และนราธิิวาส) จำำ�นวน ๑๔,๓๙๕ แปลง
(๓) พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน อาทิิ ถนน
การระบายน้ำำ�� เขื่่�อนป้้องกัันตลิ่่�ง จำำ�นวน
รวม ๒๑๙ แห่่ง
ชรบ.

(๒) ส่่งเสริิมและพััฒนาหมู่่�บ้้านกองทุุนแม่่ของแผ่่นดิิน
โดยพััฒนาศัักยภาพคณะกรรมการเครืือข่่ายกองทุุนแม่่ของ
แผ่่นดิินระดัับอำำ�เภอ จำำ�นวน ๘,๗๘๐ คน และคณะกรรมการ
ศูู น ย์์ เรีี ย นรู้้�กองทุุ น แม่่ของแผ่่นดิิ น ระดัั บ จัั ง หวัั ด จำำ� นวน
๑,๑๔๐ คน รวมทั้้� ง ตรวจสุุ ข ภาพกองทุุ น แม่่ของแผ่่นดิิ น
เพื่่�อจััดระดัับการพััฒนา จำำ�นวน ๒๒,๐๐๙ กองทุุน
โค
รง
กา
รเข
่ น
ือ
ป้อ
งก
ันต
ล่ิง

ชรบ.

ชรบ.

๑.๓  สร้้างความพร้้อมในการป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย
๑) การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาภััยแล้้งและอุุทกภััย

ชดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง

ชดปฏบิตักิารพเิศษ
กรมการปกครอง

๓) โครงการขัับเคลื่่�อนแผนงานป้้องกัันและแก้้ไข
ปััญหาการค้้ามนุุษย์์ ในบทบาทของฝ่่ายปกครอง

(๑)	ตั้้�งจุุดตรวจจุุดสกััดและตรวจสถานประกอบการ/
สถานบริิการ ในระดัับจัังหวััดและอำำ�เภอ รวมทั้้�งสิ้้น� ๘๐,๐๘๘ ครั้้ง�
(๒) ประชาสััมพัันธ์์ให้้แก่่กลุ่่�มเป้้าหมายในระดัับจัังหวััดและ
อำำ�เภอ รวมทั้้�งสิ้้น� ๒๘๒,๑๓๙ คน (๓) จัับกุุมคดีีที่่เ� ป็็นการกระทำำ�
ความผิิดฐานค้้ามนุุษย์์ จำำ�นวน ๒ คดีี ผู้้�ต้้องหา จำำ�นวน ๒ ราย
ช่่วยเหลืือผู้้�เสีี ย หายได้้ จำำ� นวน ๕ ราย (๔) อบรมยุุ ท ธวิิ ธีี
การตรวจค้้นการสืืบสวนคดีีค้้ามนุุษย์์ให้้พนัักงานฝ่่ายปกครอง
ส่่วนภููมิิภาคที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ชุุดปฏิิบััติิการพิิเศษระดัับจัังหวััด
จำำ�นวน ๑๕๒ คน

(๑)	มีีข้อ้ สั่่ง� การให้้จังั หวััดเตรีียมพร้้อมรองรัับภััยแล้้ง
และอุุ ท กภัั ย อาทิิ สำำ� รวจพื้้� น ที่่� เ สี่่� ย งขาดแคลนน้ำำ�� เพื่่� อ
การอุุปโภคบริิโภค ประสานการปฏิิบััติิกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการกำำ�หนดแผนรองรัับ ทบทวนและจััดทำำ�แผนเผชิิญเหตุุ
ภััยแล้้งของจัังหวััดให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน ติิดตาม
ข้้ อ มูู ล สภาวะอากาศและข่่าวสารจากราชการอย่่างใกล้้ ชิิ ด
เตรีี ย มเครื่่� อ งจัั ก รกลสาธารณภัั ย และกำำ�ลัั ง พลให้้ พ ร้้ อ ม
และทบทวนและปรัับปรุุงแผนเผชิิญเหตุุอุุทกภััยของจัังหวััด
ให้้เหมาะสม (๒) ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยตามระเบีียบ
กระทรวงการคลัั ง ว่่าด้้ ว ยเงิิ น ทดรองราชการเพื่่� อ ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบภััยพิิบััติิกรณีีฉุุกเฉิิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้้านภััยแล้้ง เป็็นเงิิน
ทั้้�งสิ้้�น ๔๕.๗๕๐๑ ล้้านบาท และด้้านอุุทกภััย เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น
๕๘๔.๓๐๑๕ ล้้านบาท
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๒) การเตรีียมความพร้้อมในการจััดการ
สาธารณภััย

(๑) การฝึึกกองบััญชาการป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยแห่่งชาติิ (ส่่วนหน้้า) ในพื้้�นที่่�ของศููนย์์ป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย เขต ๑ - ๑๘
(๒) การเตรีียมความพร้้อมด้้านการแจ้้งเตืือน
โดยพััฒนาระบบเฝ้้าระวัังภััยพิิบััติิ (โทรมาตร) ซึ่่�งได้้ติิดตั้้�ง
ระบบตรวจวััดและบัันทึึกข้้อมููลสภาพอากาศ จำำ�นวน
๑๕๐ แห่่ง และติิดตั้้�งหอเตืือนภััยในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััย จำำ�นวน
๑๐ แห่่ง
(๓) การเสริิมสร้้างศัักยภาพชุุมชน เครืือข่่าย
อาสาสมััคร ด้้านการป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
โดยฝึึ ก อบรมเพิ่่� มศัั ก ยภาพของอาสาสมัั ครป้้ อ งกัั นภัั ย
ฝ่่ายพลเรืือน (อปพร.) จำำ�นวน ๘๐ คน ในหลัักสููตร
การช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยในที่่�สููง

(๔) การเตรีียมความพร้้อม
ด้้ า นเครื่่� อ งจัั ก รกลสาธารณภัั ย ได้้ แ ก่่
เครื่่อ� งจัักรกล ยานพาหนะ และเครื่่อ� งมืือ
อุุ ป ก ร ณ์์ ส า ธ า ร ณภัั ย ใ ห้้ เ พีี ย ง พ อ
ต่่อการช่่วยเหลืือประชาชน ซึ่่�งปััจจุุบััน
มีีเครื่�่องจัักรกลและอุุปกรณ์์สาธารณภััย
ต่่าง ๆ ที่่พ� ร้้อมใช้้งาน จำำ�นวน ๙,๒๔๐ รายการ
ประจำำ� อยู่่� ใ นศูู น ย์์ ป้้ อ งกัั น และบรรเทา
สาธารณภััยเขต ทั้้�ง ๑๘ เขต

๓) การป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ไฟป่่า หมอกควััน และฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก
(PM2.5)

	บููรณาการหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในทุุกระดัับเข้้าดำำ�เนิินการในพื้้น� ที่่� ส่่งผลให้้พื้้น� ที่่�
เกิิดไฟป่่าและความเสีียหายจากสถานการณ์์
ไฟป่่า หมอกควััน และฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก
(PM 2.5) ลดลง โดยเปรีี ย บเทีี ย บห้้ ว งวัั น ที่่�
๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ใน พ.ศ. ๒๕๖๔
กัับ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่่า จุุดความร้้อน (Hotspot)
ทั้้�งประเทศลดลงร้้อยละ ๕๐.๓๘ จำำ�นวนวััน
ที่่�พบค่่าฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กในพื้้�นที่่� ๑๗ จัังหวััด
ภาคเหนืือ ลดลงร้้ อ ยละ ๘ และค่่าเฉลี่่� ย
ฝุ่่�นละอองขนาดเล็็กเกิินค่่ามาตรฐาน ลดลง
ร้้อยละ ๑๓

หยุด
ตรวจ

๔) การป้้องกัันและลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน 

	ดำำ�เนิินการป้้องกัันและลดอุุบัติั เิ หตุุทางถนน
ทั้้� ง ในช่่วงปกติิ แ ละช่่วงเทศกาล เช่่น จัั ด ทำำ� แผน
บูู ร ณาการป้้ อ งกัั น และลดอุุ บัั ติิ เ หตุุ ท างถนน จัั ด ตั้้� ง
ศูู น ย์์ ป ฏิิ บัั ติิ ก ารป้้ อ งกัั น และลดอุุ บัั ติิ เ หตุุ ท างถนน
ช่่วงเทศกาล และการจััดทำำ�คู่่�มืือการจััดตั้้�งด่่านชุุมชน
เป็็ น ต้้ น ส่่งผลให้้ ส ถิิ ติิ ก ารเกิิ ด อุุ บัั ติิ เ หตุุ ท างถนน
ในช่่วงเทศกาลปีี ใ หม่่และช่่วงเทศกาลสงกรานต์์
ใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงเมื่่อ� เทีียบกัับค่่าเฉลี่่�ย ๓ ปีีย้อ้ นหลััง
โดยในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ มีีจำำ�นวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
ทางถนน ๓,๓๓๓ ครั้้�ง ลดลง ๓๕๑ ครั้้�ง และในช่่วง
เทศกาลสงกรานต์์ มีีจำำ�นวนการเกิิดอุุบััติิเหตุุทางถนน
๒,๓๖๕ ครั้้�ง ลดลง ๑,๒๑๙ ครั้้�ง
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๒. ด้้านการพััฒนาภููมิิภาค เมืือง
และพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจ
๒.๑ พััฒนาภููมิิภาค เมืือง ให้้สอดคล้้องกัับ
ศัักยภาพของพื้้�นที่่�
๑) โครงการวางและสนัับสนุุนด้้านการผัังเมืือง

ดำำ� เนิิ น การวางผัั ง นโยบายระดัั บ ประเทศ ๑ ผัั ง
ผัังนโยบายระดัับภาค ๖ ผััง ผัังเมืืองรวมจัังหวััด ๖๙ ผััง ผัังเมืือง
รวมเมืือง/ชุุมชน ๙๔ ผััง และศึึกษา ออกแบบวางผัังพื้้�นที่่�เฉพาะ
ชุุ ม ชน ๑๖ ผัั ง เพื่่� อ เป็็ น เครื่่� อ งมืือการบริิ ห ารจัั ด การพื้้� น ที่่�
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� โดยคำำ�นึึงถึึงการมีีส่่วนร่่วมและ
ความต้้องการของประชาชน

๒) แผนงานขยายการให้้ บ ริิ ก ารน้ำำ�� ประปา
อย่่างทั่่�วถึึง เพีียงพอ และมั่่�นคง

	ก่่อสร้้ า งวางท่่อประปาเพื่่� อ ให้้ บ ริิ ก ารประชาชน
ที่่�ยัังไม่่มีีน้ำำ��ประปาใช้้ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลและมีีความหนาแน่่นน้้อย
นอกเหนืือไปจากการดำำ�เนิินการวางท่่อจ่่ายน้ำำ�� ตามโครงการ
ปรัับปรุุงกิิจการประปาแผนหลััก โดยมีีระยะทางสะสมที่่ดำ� �ำ เนิินการ
แล้้วเสร็็จ ๙๕.๙๑๕ กิิโลเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ ๙๕.๙๒

๒.๒ พััฒนาพื้้�นที่่�เศรษฐกิิจเฉพาะให้้มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขััน 
๑) การสนัับสนุุนการขัับเคลื่่อ� นการดำำ�เนิินงานเขตเศรษฐกิิจพิเิ ศษและการพััฒนา
พื้้�นที่่�เขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)

(๑) จััดหาที่่�ดิินของรััฐเพื่่�อนำำ�มาใช้้ประโยชน์์เป็็นพื้้�นที่่�พััฒนา สำำ�หรัับนำำ�ร่่องการลงทุุน
ซึ่่�งปััจจุุบัันเอกชนและการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยได้้เช่่าพื้้�นที่่�พััฒนาในจัังหวััดสระแก้้ว
สงขลา ตราด นครพนม และกาญจนบุุรีี (๒) เสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
ณ ศููนย์์บริิการเบ็็ดเสร็็จด้้านการลงทุุน (OSS) ทั้้�ง ๑๐ แห่่ง โดยศููนย์์ OSS ให้้บริิการแก่่นัักลงทุุน
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น ๔๗๙ ราย (๓) รัังวััดแบ่่งแปลงที่่�ดิินตามกฎหมายและระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องในเขตพื้้�นที่่�
เวนคืืนของโครงการรถไฟความเร็็วสููงเชื่่�อมสามสนามบิิน รวมทั้้�งสิ้้�น ๖๘๑ แปลง
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๒) โครงการรื้้� อ ย้้ า ยระบบไฟฟ้้ า เพื่่� อ
ส่่ ง มอบพื้้� นที่่� ใ ห้้ ก ารรถไฟแห่่ ง ประเทศไทย
และก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้าทดแทน

แผนพัฒนาอำเภอ

รื้้�อย้้ายระบบไฟฟ้้าที่่�กีีดขวางการดำำ�เนิิน
โครงการรถไฟความเร็็ วสูู ง เชื่่� อ มสามสนามบิิ น ของ
การรถไฟแห่่งประเทศไทย และก่่อสร้้างระบบไฟฟ้้า
ทดแทนกลัับ จำำ�นวน ๒๐ จุุด
แผนพัฒนาตำบล

แผนพัฒนาทองถิ�น

แผนพัฒนาหมูบาน/
แผนชุมชน

๒.๓ บููรณาการการบริิหารจััดการเชิิงพื้้�นที่่�
โครงการขัับเคลื่่�อนแผนพััฒนาพื้้�นที่่� ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปรัับปรุุงแนวทางปฏิิบััติิในการจััดทำำ�แผนและประสาน
แผนพััฒนาในระดัับพื้้�นที่่� ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รองรัับการดำำ�เนิินการตามระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่่าด้้วย
การจััดทำำ�แผนและประสานแผนพััฒนาพื้้�นที่่�ในระดัับอำำ�เภอและ
ตำำ�บล พ.ศ. ๒๕๖๒ และแจ้้งให้้จัังหวััดถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
รวมทั้้�งแต่่งตั้้ง� คณะทำำ�งานขัับเคลื่่อ� นการจััดทำำ�แผนและประสาน
แผนพััฒนาพื้้�นที่่� ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�หนดกรอบแนวทางการขัับเคลื่่�อน ออกแบบกระบวนการ
สร้้างองค์์ความรู้้� และถอดบทเรีียนการจััดทำำ�แผนพััฒนาพื้้�นที่่�

๓. ด้้านการเสริิมสร้้างความสุุขของชุุมชน
และพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
๓.๑ พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชน
๑) การกระจายการถืือครองและใช้้ประโยชน์์
ที่่�ดิินอย่่างเป็็นธรรม

(๑) สนัับสนุุนคณะอนุุกรรมการนโยบายที่่�ดินิ จัังหวััด
(คทช.จัังหวััด) ในการจััดที่่�ดินิ ทำำ�กินิ ให้้ชุมุ ชนตามนโยบายรััฐบาล
โดยจัั ด คนเข้้ า ทำำ� ประโยชน์์ ใ นที่่� ดิิ น จำำ� นวน ๑๐,๘๗๐ ราย
๑๒,๘๑๖ แปลง เนื้้�อที่่� ๗๓,๑๘๑ ไร่่ (๒) จััดทำำ�ฐานข้้อมููล
ผู้้�ครอบครองทำำ� ประโยชน์์ ที่่� ดิิ น ที่่� จ ะได้้ รัั บ การจัั ด ที่่� ดิิ น ตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่่�ดิินแห่่งชาติิ (คทช.) จำำ�นวน
๑๑,๓๓๐ ราย (๓) จััดที่่�ดินิ ทำำ�กินิ และที่่�อยู่่อ� าศััยให้้แก่่ประชาชน
ที่่�ยากจน จำำ�นวน ๒,๕๐๒ แปลง โดยสำำ�รวจรัังวััดแผนที่่�ถืือครอง
ที่่�ดิินพร้้อมจััดทำำ�สาธารณููปโภคพื้้�นฐาน (ถนนหรืือสระน้ำำ�� )
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๒) การจัั ด สวัั ส ดิิ ก ารทางสัั ง คมของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น 

จัั ด สรรงบประมาณให้้ อ งค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นในไตรมาสที่่� ๑ - ๓ เพื่่�อจ่่ายเบี้้�ยยัังชีีพ
ผู้้�สูู ง อายุุ เป็็ น เงิิ น ๔๙,๔๐๔.๗๖๕๑ ล้้ า นบาท
เบี้้ย� ความพิิการ เป็็นเงิิน ๑๓,๕๔๐.๕๑๓๒ ล้้านบาท และ
เบี้้�ยยัังชีีพผู้้�ป่่วยเอดส์์ เป็็นเงิิน ๓๖๐.๓๐๐๐ ล้้านบาท
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๓.๒ เสริิมสร้้างความสุุขของชุุมชน
๑) โครงการพััฒนาหมู่่�บ้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง

๓.๓ พััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก
๑) โครงการหนึ่่�งตำำ�บล หนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ (OTOP)

	มีีการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ อาทิิ (๑) ลงทะเบีียน
พััฒนาครััวเรืือนในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย จำำ�นวน ๑๑,๔๑๔ หมู่่บ้� า้ น
ให้้สามารถเป็็นแกนนำำ�ในการขัับเคลื่่�อนการน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของ ผู้้�ผลิิต ผู้้�ประกอบการ OTOP จำำ�นวน ๙๓,๙๘๘ กลุ่่�ม/ราย
ั ์ (๒) พััฒนาศัักยภาพผู้้�ผลิิต ผู้้�ประกอบการ
เศรษฐกิิจพอเพีียง และทฤษฎีีใหม่่ประยุุกต์์สู่่�การปฏิิบััติิในรููปแบบ ๒๐๘,๙๒๕ ผลิิตภัณฑ์
OTOP ให้้ มีี ทัั ก ษะในการเข้้ า ถึึงตลาดออนไลน์์ จำำ� นวน
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่่�อเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง
๓,๘๐๐ กลุ่่�ม/ราย (๓) พััฒนายกระดัับคุุณภาพและมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์ จำำ�นวน ๑,๙๐๐ ผลิิตภััณฑ์์ (๔) ส่่งเสริิมและพััฒนา
ช่่องทางการตลาด โดยการจััดงาน OTOP CITY 2020 การส่่งเสริิม
โคก หนอง นา
นัักการตลาดรุ่่น� ใหม่่ การจััดตลาดนััดคนไทยยิ้้ม� ได้้ และการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าผ่่านเว็็บไซต์์ OTOP TODAY

๒) การขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินการป้้องกัันควบคุุม
โรคพิิษสุุนัขบ้
ั า ้ ภายใต้้โครงการสััตว์์ปลอดโรค คนปลอดภััย
จากโรคพิิ ษ สุุ นัั ขบ้้ า  ตามพระปณิิ ธ านศาสตราจารย์์
ดร. สมเด็็จพระเจ้้าน้อ้ งนางเธอ เจ้้าฟ้าจุ
้ ฬ
ุ าภรณวลััยลัักษณ์์
อััครราชกุุมารีี กรมพระศรีีสวางควััฒน วรขััตติิยราชนารีี 

จััดสรรงบประมาณเงิินอุุดหนุุนทั่่�วไปให้้แก่่เทศบาล
ตำำ�บลและองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล เพื่่อ� เป็็นค่่าสำำ�รวจและค่่าวััคซีีน
พร้้อมอุุปกรณ์์ เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น ๒๕๙.๒๗๘๓ ล้้านบาท โดยฉีีดวััคซีีน
ให้้ แ ก่่สุุ นัั ข และแมว จำำ� นวน ๓,๒๗๘,๔๕๓ ตัั ว รวมถึึงเร่่งรัั ด
ให้้ อ งค์์ ก รปกครองส่่วนท้้ อ งถิ่่� น ออกเทศบัั ญ ญัั ติิ / ข้้ อ บัั ญ ญัั ติิ
เรื่่�อง การควบคุุมการเลี้้�ยงหรืือปล่่อยสััตว์์ ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการแล้้ว
๖,๒๙๑ แห่่ง

๓) โครงการ Demand Driven by
DATA (DDD)

	ดำำ�เนิินการจััดจำำ�หน่่ายผัักที่่�ผ่่านมาตรฐาน
การปฏิิบััติิทางการเกษตรที่่�ดีี (Good Agricultural
Practices : GAP) เข้้าสู่่�ระบบ Chain Restaurant
และธุุรกิิจ Modern Trade ต่่าง ๆ และสร้้างฐานข้้อมููล
ร่่วมกัันกัับกรมราชทััณฑ์์ โดยนำำ�ข้้อมููลความต้้องการ
สิินค้้าของกรมราชทััณฑ์์ มาสร้้าง Smart Farmer
ซึ่่�งสามารถผลิิตสิินค้้าเกษตรในรููปแบบอุุตสาหกรรม
ที่่� ต รงตามความต้้ องการของตลาดได้้ อ ย่่างถูู กต้้ อง
แม่่นยำำ� เพื่่� อ จัั ด จำำ� หน่่ายให้้ กัั บ กรมราชทัั ณฑ์์
ซึ่่ง� สามารถลดปริิมาณสิินค้้าที่่�ไม่่ตรงกัับความต้้องการ
ลงได้้ (Demand Driven by DATA) โดยมีีการตรวจ
ติิดตามคุุณภาพสิินค้้าที่่�จััดจำำ�หน่่ายอย่่างสม่ำำ��เสมอ

๒) โครงการชุุมชนท่่องเที่่�ยว OTOP นวััตวิิถีี 

ส่่งเสริิ ม กระบวนการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ ฐานราก
ชุุมชนท่่องเที่่�ยวด้้วยแนวคิิดการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ที่่�นัักท่่องเที่่�ยวลงมืือปฏิิบััติิ (Decentralized Hands - On
Program Exhibition (D-HOPE)) โดยสามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่
ชุุมชน จำำ�นวน ๔๐๒ ล้้านบาท มีีนัักท่่องเที่่�ยวเข้้าร่่วมกิิจกรรม
จำำ�นวน ๑,๓๕๓,๑๐๓ คน มีีผู้้�ได้้รับั ประโยชน์์ด้า้ นที่่�พักั จำำ�นวน
๑๘,๐๔๔ แห่่ง และด้้านอาหาร จำำ�นวน ๓๐,๕๔๓ แห่่ง
Demand Driven
by DATA

SMART FARMER
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๔. ด้้านการเพิ่่�มศัักยภาพการพััฒนา
สภาพแวดล้้อมสู่่�อนาคต
๔.๑ พััฒนาสภาพแวดล้้อม
ให้้มีีความเหมาะสมและเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน

๑) การบููรณาการแก้้ไขปััญหาผัักตบชวา 

	กำำ�จััดผัักตบชวาในแม่่น้ำำ��สายหลัักและแหล่่งน้ำำ��ต่่าง ๆ
ทั่่�วประเทศ จำำ�นวน ๔,๓๐๒,๔๓๒ ตััน รวมถึึงมีีการจััดตั้้�งชมรม
คนริิมน้ำำ�� จำำ�นวน ๗,๖๕๖ ชมรม โดยมีีสมาชิิก ๑,๔๒๔,๕๓๑ คน

REDUCE

RECYCLE

REUSE

๒) การบริิหารจััดการขยะมููลฝอยขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น

(๑) จััดการประกวดการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน “จัังหวััดสะอาด” ทั้้�ง ๗๖ จัังหวััด เพื่่�อยกย่่อง และสร้้างแรงผลัักดััน
ให้้จัังหวััด อำำ�เภอ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และหมู่่�บ้้าน/ชุุมชน ดำำ�เนิินการจััดการขยะมููลฝอยในพื้้�นที่่� ตามหลััก 3R ได้้แก่่
Reduce Reuse และ Recycle และหลัักการประชารััฐ เพื่่อ� นำำ�ไปขยายผลการดำำ�เนิินการให้้มีต้ี น้ แบบการจััดการขยะมููลฝอยชุุมชน
เพิ่่�มขึ้้น� ซึ่่ง� ได้้คัดั เลืือกจัังหวััดที่่�ได้้คะแนนสููงสุุดในแต่่ละภาค จำำ�นวน ๕ ภาค ภาคละ ๔ จัังหวััด รวม ๒๐ จัังหวััด (๒) กรุุงเทพมหานคร
จััดเก็็บมููลฝอยในปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ได้้เฉลี่่�ย ๘,๖๙๗.๔๓ ตัันต่่อวััน โดยดำำ�เนิินการ
จััดการมููลฝอยที่่�แหล่่งกำำ�เนิิด (ต้้นน้ำำ��) โดยส่่งเสริิมการลดและคััดแยกมููลฝอยด้้วยหลััก 3R ได้้แก่่ Reduce Reuse และ Recycle รวบรวม
และจััดเก็็บมููลฝอย (กลางน้ำำ��) โดยนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาพััฒนาและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเก็็บขนมููลฝอยเพื่่อ� วางแผนการจััดเก็็บ
กำำ�หนดเส้้นทางในระบบ GIS และควบคุุมรถเก็็บขนมููลฝอยด้้วยระบบ GPS และกำำ�จััดมููลฝอย (ปลายน้ำำ��) โดยใช้้เทคโนโลยีี
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามประเภทขยะ เช่่น ฝัังกลบ หมัักทำำ�ปุ๋๋�ย ใช้้เตาเผา ใช้้เทคโนโลยีีชีีวภาพเชิิงกล จ้้างเอกชนที่่�ได้้รัับอนุุญาต
นำำ�ไปกำำ�จััด เป็็นต้้น
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ธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิิน

๔.๒ บริิหารจััดการที่่�ดิินให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด
๑) โครงการเดิินสำำ�รวจออกโฉนดที่่ดิ� นิ และรัังวััด
รููปแปลงที่่�ดิินให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน

ธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิิน

เดิินสำำ�รวจออกโฉนดที่่�ดิินและรัังวััดรููปแปลงที่่�ดิิน
จำำ�นวน ๖๓,๔๔๑ แปลง ส่่งผลให้้ประชาชนได้้รัับการคุ้้�มครอง
สิิ ท ธิิ ใ นที่่� ดิิ น และการใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นที่่� ดิิ น รวมทั้้� ง ลดปัั ญ หา
ความขััดแย้้งเรื่่�องแนวเขตที่่�ดิิน

๔.๓ สนัับสนุุนการบริิหารจััดการน้ำำ��ทั้้�งระบบ

ปรัั บ ปรุุ ง แก้้ ไข ข้้ อ มูู ลรูู ป แปลงที่่� ดิิ น จำำ� นวน
๕๑,๔๗๒ แปลง ให้้ มีี ค วามถูู ก ต้้ อ งเชิิ ง รูู ป ร่่างและตำำ� แหน่่ง
โดยใช้้ภาพถ่่ายทางอากาศสีีเชิิงเลข (DMC) และข้้อมููลรููปแปลง
ที่่�ดิินจากการรัังวััดด้้วยระบบโครงข่่ายการรัังวััดด้้วยดาวเทีียม
แบบจลน์์ (RTK GNSS Network) ในจัังหวััดที่่�มีีการประกาศใช้้
โดยวิิธีีการรัังวััดด้้วยแผนที่่�ชั้้�นหนึ่่�งเป็็นแผนที่่�ฐาน

อย่่างบูู ร ณาการ สำำ� หรัั บ การแก้้ ไ ขปัั ญ หาขาดแคลนน้ำำ��
อุุ ป โภคบริิ โ ภคแก่่ประชาชน ได้้ ก่่ อสร้้ า งและปรัั บ ปรุุ ง เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพระบบประปาหมู่่�บ้้าน จำำ�นวน ๗๐๕ แห่่ง เป็็นเงิิน
๑,๙๕๐.๔๗๖๑ ล้้ า นบาท ก่่อสร้้ า ง ปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นา
แหล่่งกัั ก เก็็ บ น้ำำ�� ให้้ แ ก่่องค์์ ก รปกครองส่่วนท้้ อ งถิ่่� น จำำ� นวน
๕๕๐ แห่่ง เป็็นเงิิน ๑,๕๘๓.๔๘๙๖ ล้้านบาท ก่่อสร้้าง ปรัับปรุุง
และพััฒนาการบริิหารจััดการน้ำำ�� ระบบธนาคารน้ำำ��ใต้้ดิิน จำำ�นวน
๒๘,๑๐๑ บ่่อ เป็็นเงิิน ๔๖๐.๖๑๗๑ ล้้านบาท และบริิหาร
จัั ด การน้ำำ�� เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น งานฎีี ก า เป็็ น เงิิ น ๒๐๐ ล้้ า นบาท
รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น ๔,๑๙๔.๕๘๒๘ ล้้านบาท

๑) โครงการส่่งเสริิมสนัับสนุุนการบริิหารจััดการน้ำำ��
อย่่างบููรณาการ

จััดสรรงบประมาณให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
๒) โครงการพััฒนาฐานข้้อมููลที่่�ดิินและแผนที่่�
ดำำ� เนิิ น โครงการส่่งเสริิ ม สนัั บ สนุุ น การบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ��
รููปแปลงที่่�ดิินให้้เป็็นระบบมาตรฐานเดีียวกััน 

๒) การจััดการน้ำำ��เสีีย

บริิหารจััดการระบบบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย จำำ�นวน ๕๐ แห่่ง
โดยสามารถบำำ�บััดน้ำำ��เสีียได้้ ๖๑,๒๔๐,๐๐๐ ลููกบาศก์์เมตร
และนำำ�น้ำำ��เสีียที่่�ผ่่านการบำำ�บััดแล้้วกลัับมาใช้้ประโยชน์์
ในกิิ จ กรรมที่่� เ หมาะสมกัั บ คุุ ณ ภาพน้ำำ�� อาทิิ
การเกษตรกรรม การล้้างพื้้�น การล้้างถนน
จำำ�นวน ๖,๑๒๐,๐๐๐ ลููกบาศก์์เมตร

๕. ด้้านการวางรากฐานการพััฒนาองค์์กร
อย่่างสมดุุล
๕.๑ ยกระดัับคุุณภาพการให้้บริิการประชาชน
๑) การดำำ�เนิินงานของศููนย์์ดำำ�รงธรรม
(๑) ศูู น ย์์ ดำำ� รงธรรมกระทรวง
มหาดไทยและศูู น ย์์ ดำำ� รงธรรมจัั ง หวัั ด
ทั่่�วประเทศให้้บริิการประชาชน จำำ�นวน
๑๙,๓๔๐ เรื่่� อ ง ดำำ� เนิิ น การเป็็ น ที่่� ยุุ ติิ
จำำ�นวน ๑๔,๑๓๗ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ
๗๓.๑๐

(๒) ศูู น ย์์ ดำำ� รงธรรมอำำ� เภอ
ทั่่�วประเทศให้้บริิการประชาชน จำำ�นวน
๑๗,๓๔๗ เรื่่� อ ง ดำำ� เนิิ น การเป็็ น ที่่� ยุุ ติิ
จำำ�นวน ๑๕,๔๙๓ เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ
๘๙.๓๑

(๓) ศูู น ย์์ ดำำ� รงธรรมกรมที่่� ดิิ น
ให้้บริิการประชาชน จำำ�นวน ๓๙,๒๒๓ เรื่่อ� ง
ดำำ�เนิินการเป็็นที่่�ยุติุ ิ จำำ�นวน ๓๖,๑๕๘ เรื่่อ� ง
คิิดเป็็นร้้อยละ ๙๒.๑๙
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๒) การพััฒนาการให้้บริิการทะเบีียน บััตรประจำำ�ตััว
ประชาชน และข้้อมููลสารสนเทศ

(๑) พัั ฒ นาระบบพิิ สูู จน์์ ยืื นยัั น ตัั วต นทางดิิ จิิ ทัั ล
(DOPA-Digital ID) เพื่่�อลดการยืืนยัันตััวตนด้้วยเอกสาร โดยมีี
ผู้้�ลงทะเบีียน จำำ�นวน ๒,๒๐๑ ราย
(๒) บููรณาการฐานข้้อมููลประชาชนและการบริิการ
ภาครััฐ (Linkage Center) โดยเชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลประชาชน
ระหว่่างสำำ�นัั ก ทะเบีี ย นกลางกัั บ หน่่วยงานของรัั ฐ จำำ� นวน
๒๗๑ หน่่วยงาน และเชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยนฐานข้้อมููลระหว่่าง
หน่่วยงานของรััฐ ๗๔ หน่่วยงาน จำำ�นวน ๒๒๕ ฐานข้้อมููล

บัตรประจําตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
Identiﬁcation Number X XXXX XXXXXX X
ชื่อ นามสกุล X XXXX XXXXXX X
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

(๓) พััฒนาระบบการจองคิิวหรืือระบบ
การนััดหมายล่่วงหน้้าแบบออนไลน์์ โดยมีีผู้้�ใช้้
ระบบนััดหมายขอรัับบริิการล่่วงหน้้า จำำ�นวน
๕๕,๔๕๓ ครั้้�ง และระบบขอคััดและรัับรอง
เอกสารล่่วงหน้้า จำำ�นวน ๓๑๕ ครั้้�ง
(๔) ออกให้้บริิการด้้านการทะเบีียน
แก่่ประชาชนบนพื้้� น ที่่� สูู ง ซึ่่� ง อาศัั ย อยู่่� ใ น
เขตทุุรกัันดารในพื้้�นที่่�จัังหวััดพิิษณุุโลก
(๕) ให้้บริิการคััดรัับรองเอกสารราชการ
ฉบัับภาษาอัังกฤษ จำำ�นวน ๒๙ ประเภทเอกสาร
โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้้ให้้บริิการ จำำ�นวน
๓๒,๖๘๗ รายการ

๓) การพัั ฒ นาประสิิ ท ธิิ ภ าพการดำำ� เนิิ น งาน
ด้้านที่่�ดิิน 

(๑) พััฒนาระบบสารสนเทศที่่�ดินิ ระยะที่่� ๒ โดยจััดทำำ�
ฐานข้้อมููลการถืือครองที่่�ดิินที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนและเป็็นปััจจุุบััน
เพื่่อ� รองรัับการจดทะเบีียนสิิทธิิและนิิติกิ รรมต่่างสำำ�นักั งาน ขยาย
และจััดตั้้�งศููนย์์สารสนเทศที่่�ดิินเพิ่่�มเติิม รวมเป็็น ๒ แห่่ง รวมทั้้�ง
พััฒนาระบบสารสนเทศที่่�ใช้้ในสำำ�นักั งานที่่�ดินิ จำำ�นวน ๔๖๑ แห่่ง
ให้้มีีศัักยภาพเป็็น e-Land Office และเชื่่�อมโยงข้้อมููลระหว่่าง
สำำ�นัั ก งานที่่� ดิิ น ทั่่� ว ประเทศได้้ (๒) เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพระบบ
ให้้บริิการค้้นหาตำำ�แหน่่งรููปแปลงที่่�ดิินด้้วยระบบภููมิิสารสนเทศ
อิินเทอร์์เน็็ต (LandsMaps) เพื่่�อให้้สามารถบริิการประชาชนได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีความเสถีียรและปลอดภััย รองรัับผู้้�ใช้้งานสููงสุุด
๒๐๐,๐๐๐ รายต่่อวััน

๔) การพััฒนาระบบการให้้บริิการ
ลููกค้้าผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตแบบครบวงจร
27
“PEA Smart Plus”
	พัั ฒ น า แ อ ป พ ลิิ เ ค ชัั น P E A
Smart Plus และเปิิ ด ให้้ ผู้้� ใช้้ ง านอัั ป เดต
เวอร์์ชััน ปััจจุุบัันมีีผู้้�ดาวน์์โหลดใช้้งานแล้้ว
จำำ�นวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ ราย และมีีผู้้�ชำำ�ระเงิิน
ผ่่าน PEA Smart Plus และระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
จำำ�นวน ๖๗,๙๒๔,๙๒๐ ครั้้�ง
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๕.๒ พััฒนาประสิิทธิิภาพการบริิหารงาน
องค์์กร
๑) โครงการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนา
คุุ ณ ภาพการบริิ ห ารจัั ด การภาครัั ฐ ในการยกระดัั บ
กระทรวงมหาดไทย เพื่่�อมุ่่�งสู่่ก� ารเป็็นระบบราชการ ๔.๐
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาและยกระดัับหน่่วยงานในสัังกััด
กระทรวงมหาดไทยและจัังหวััดให้้ก้้าวสู่่� “ระบบราชการ ๔.๐”
ผ่่านเครื่่�องมืือเกณฑ์์คุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ (PMQA)
และเกณฑ์์คุณ
ุ ภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ ๔.๐ (PMQA 4.0)
โดยสนัั บ สนุุ น องค์์ ค วามรู้้�ผ่่านการประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร
ระดมความคิิดเห็็นเพื่่อ� พััฒนาองค์์กร และการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
จาก Best Practice

๒) การบููรณาการสร้้างการรัับรู้้�สู่่�ชุุมชน 

(๑) สร้้ า งการรัั บ รู้้�สู่่� ชุุ ม ชน โดยจัั ด ส่่งข้้ อ มูู ล
ข่่าวสารไปยัังจัังหวััดทุุกจัังหวััดต่่อเนื่่�องทุุกสััปดาห์์ รวมทั้้�งสิ้้�น
๓๔ ครั้้�ง จำำ�นวน ๑๗๓ เรื่่�อง จากทุุกหน่่วยงาน/กระทรวง
(๒) สร้้ า งหอกระจายข่่าวประจำำ� หมู่่� บ้้ า นเพิ่่� ม เติิ ม จำำ� นวน
๕๐๐ แห่่ง (๓) เผยแพร่่ข้้ อ มูู ล และอิิ น โฟกราฟิิ ก เกี่่� ย วกัั บ
สาธารณภััย จำำ�นวน ๒๐ ชิ้้น� งาน และพััฒนาช่่องทางการสื่่อ� สารโดย
ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ Auto Switch เพื่่�อเสริิมประสิิทธิิภาพการสั่่�งการ
จากระบบ Digital Trunk Radio ไปสู่่�หอเตืือนภััยขนาดเล็็ก
ทั้้�ง ๑๕๐ จุุด

ประกาศ

๕.๓  สร้้างความโปร่่งใสในการบริิหารงาน
องค์์กร
๑) โครงการสร้้ า งคุุ ณ ธรรม จริิ ย ธรรม และ
ความโปร่่งใสให้้แก่่บุุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเจตนารมณ์์ “สุุจริิต โปร่่งใส มหาดไทย
ใสสะอาด ๒๕๖๔” โดยเชิิญชวนผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
ในสัังกััดกระทรวงมหาดไทยทุุกระดัับ งดการรัับและให้้ของขวััญ
หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใดในช่่วงเทศกาลและในทุุกโอกาส รวมทั้้�ง
จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อปลููกฝัังคุุณธรรม จริิยธรรม แก่่บุุคลากร
โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น ๑๒,๑๒๒ คน และดำำ�เนิินการ
คััดเลืือกบุุคลากรในสัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
เพื่่�อยกย่่องเป็็นผู้้�มีีจริิยธรรมดีีเด่่น ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ โดยมีีผู้้�ที่่�มีี
คุุณสมบััติคิ รบถ้้วนเข้้ารัับการคััดเลืือก จำำ�นวน ๒๖ คน และได้้รับั
การคััดเลืือก จำำ�นวน ๕ คน ซึ่่�งได้้เข้้ารัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิ
เมื่่�อวัันที่่� ๑ เมษายน ๒๕๖๔

PASS

๒) การพััฒนาและยกระดัับคะแนนการประเมิิน
คุุ ณ ธรรมและความโปร่่ ง ใสในการดำำ� เนิิ น งานของ
หน่่วยงานภาครััฐ (ITA)

NO GIFT
POLICY

ก า ร ป ร ะ เ มิิ น คุุ ณธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่่ ง ใ ส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่่วยงานในสัั ง กัั ด กระทรวงมหาดไทย
ผ่่านเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น ทุุ ก หน่่วยงาน โดยมีี ค ะแนนเฉลี่่� ย
๙๔.๒๙ คะแนน
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๕.๔ เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
การดำำ� เนิินการตามพระราชบััญญัั ติิภาษีีที่่� ดิิน
และสิ่่�งปลููกสร้้าง พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝึึ ก อ บ ร ม เชิิ ง ป ฏิิ บัั ติิ ก า ร ก า ร จัั ด ทำำ� แ ผ น ที่่� ภ า ษีี
และทะเบีี ย นทรัั พ ย์์ สิิ น ให้้ แ ก่่บุุ ค ลากรขององค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้ อ งถิ่่� น จำำ� นวน ๓,๖๔๓ คน และจัั ด ทำำ� สายด่่วน
(Call Center : ๐ ๒๐๒๖ ๕๘๐๐) ภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง
เพื่่�อตอบข้้อสงสััยเกี่่�ยวกัับกฎหมายและวิิธีีการปฏิิบััติิ รวมทั้้�ง
พัั ฒ นาโปรแกรมแผนที่่� ภ าษีี แ ละทะเบีี ย นทรัั พ ย์์ สิิ น เพื่่� อ
ใช้้งานในลัักษณะออนไลน์์ นอกจากนี้้� ยัังกำำ�หนดมาตรการ
ทางการบริิ ห าร เพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการจัั ด เก็็ บ รายได้้
ให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นถืือปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้สามารถจััดเก็็บ
ภาษีีได้้เพิ่่�มขึ้้�น โดยในปีี ๒๕๖๓ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
มีีรายได้้จากการจััดเก็็บภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง รวมทั้้�งสิ้้�น
๓,๓๓๙.๕๑๐๐ ล้้านบาท
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สายดวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0 2026 5800

รายงานผลการดำำ�เนิินงานของกระทรวงมหาดไทย
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุุลาคม ๒๕๖๓ - มิิถุุนายน ๒๕๖๔)
คณะที่่�ปรึึกษา
นายฉััตรชััย พรหมเลิิศ
นายชยาวุุธ จัันทร
นายสมคิิด จัันทมฤก
นายอรรษิิษฐ์์ สััมพัันธรััตน์์
นายนิิรััตน์์ พงษ์์สิิทธิิถาวร

ปลััดกระทรวงมหาดไทย
รองปลััดกระทรวงมหาดไทย
รองปลััดกระทรวงมหาดไทย
รองปลััดกระทรวงมหาดไทย
รองปลััดกระทรวงมหาดไทย

คณะผู้้�จััดทำำ�
นายทรงกลด สว่่างวงศ์์
รองผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
	ช่่วยราชการสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
นางสาววริิษฐา สงวนเสริิมศรีี	ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักนโยบายและแผน
	สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
นางจริิยา ชุุมพงศ์์	ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านนโยบายและยุุทธศาสตร์์
	สำำ�นัักนโยบายและแผน
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
นางสาวสุุขใจ กาญจนพิิบููลย์์	ผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มงานติิดตามและประเมิินผล
	สำำ�นัักนโยบายและแผน
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย
ข้้าราชการและเจ้้าหน้้าที่่�กลุ่่�มงานติิดตามและประเมิินผล
สำำ�นัักนโยบายและแผน สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย

ขอขอบคุุณส่่วนราชการระดัับกรม หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจในสัังกััดกระทรวงมหาดไทย กรุุงเทพมหานคร และเมืืองพััทยา
ที่่�ได้้สนัับสนุุนข้้อมููลและรููปภาพประกอบการจััดทำำ�รายงานในครั้้�งนี้้�
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กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
สํํานัักงานปลััดกระทรวงมหาดไทย

ถนนอััษฎางค์์ แขวงวััดราชบพิิธ เขตพระนคร กรุุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศััพท์์ : ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ www.ppb.moi.go.th

