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ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บาบัดทุกข์” จานวน ๙ โครงการ
พั ฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุ กข์ของประชาชนให้ มี สานักงานปลัด
๑) ร้องเรียนร้องทุกข์
ความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยนาแอปฯ กระทรวงมหาดไทย
ผ่านแอปฯ MOI 1567
MOI 1567 และเว็ บไซต์ ศู นย์ ด ารงธรรม (www.damrongdhama.moi.go.th) (ศูนย์ดารงธรรม
มาเป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนผ่านโทรศัพท์ กระทรวงมหาดไทย)
มือถือ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และเป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการ
อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา ณ สานักงานที่ตั้ง
ศูนย์ดารงธรรม โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยั งจังหวัดเพื่อดาเนินการ
แก้ไขปัญหา ในระยะต่อไปจะได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนไปถึงระดับ
อาเภอ และให้มีระบบ SMS ตอบกลับไปยังผู้ร้องเมื่อเรื่องร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขปัญหา
เป้าหมาย : ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ : Download ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น MOI 1567 และเว็บไซต์
ศูนย์ดารงธรรม
๒) ปีใหม่สุขใจ ไปกับ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอทุกแห่ง ให้บริการและอานวยความ สานักงานปลัด
ศูนย์ดารงธรรม ๑๕๖๗
สะดวกแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๔ มกราคม กระทรวงมหาดไทย
๒๕๖๒ โดยจัดเจ้าหน้าทีร่ ับโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ศูนย์ดารงธรรม
รวมทั้ งให้ บริ การศู นย์ บริ การร่ วม/บริ การแบบเบ็ ดเสร็ จ (One Stop กระทรวงมหาดไทย)
Service) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน เช่น สนง.ขนส่งจังหวัด
เปิดระบบบริการ Online ทางทะเบียนรถยนต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการประปาส่ วนภู มิภาคในพื้น ที่ เปิ ดระบบรับช าระค่ าบริการ
Online รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน น้าไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ
อีกทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
และหน่ วยงานเอกชน (มู ลนิ ธิ อปพร.) ในการให้ ความช่ วยเหลื อ
ประชาชนเบื้ องต้ นกรณี ประสบเหตุ ฉุ กเฉิ น เช่ น รถเสี ย การรักษา
พยาบาล เป็นต้น
เป้าหมาย : ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วประเทศ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ระยะเวลาด าเนิ น การ : ระหว่ างวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๖๑ –
๔ มกราคม ๒๕๖๒
ตั วชี้ วั ดโครงการ : ความส าเร็ จ ในการให้ บ ริก ารประชาชนของ
ศูนย์ดารงธรรมทั่วประเทศ
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๓) Share happiness:
ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจน ต่อเนื่อง
ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยมุ่งยกระดับ
รายได้ของครัวเรือนให้เพิ่มขึ้นด้วยการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ตามเกณฑ์ จปฐ.
โดยสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้มีการบริหารจัดการชีวิต ได้อย่าง
เหมาะสมและพึ่งตนเองได้ เน้นการใช้พลังชุมชนโดยผู้นาอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.) เพื่ อแก้ปั ญหาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
ตามกระบวนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ ๔ กระบวนการ
คือ ๑) ชี้เป้าชีวิต ๒) จัดทาเข็มทิศชีวิต ๓) บริหารจัดการชีวิต และ
๔) ดูแลชีวิต โดยการลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนรับฟังข้อมูลปั ญ หาความ
ต้องการจากครัวเรือนเป้าหมาย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยจัดกิจกรรม
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เป้ าหมาย : ครั วเรื อนยากจนที่ มี รายได้ ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๑
จานวน ๑๕,๔๒๙ ครัวเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม – กันยายน ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามเกณฑ์ จปฐ.
๒. ครัวเรือนได้รับการส่งเสริมให้บริหารจัดการชี วิตตนเองตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ศูนย์ดารงธรรม นาสุข
ให้ บริการประชาชนในการรับแจ้งข่าวสาร ข้อสงสัย และปัญหา
คลายทุกข์ด้านที่ดิน
ความเดือดร้อนผ่านระบบ HOT LINE จานวน ๑๐ คู่สาย เพื่อบริการ
ปี ๒๕๖๒
ตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่
ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประจาศูนย์บริการ HOT LINE แบ่งเป็น
๓ ช่วงเวลาต่อวัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและข้อสงสัย
ด้านที่ดินให้ แล้วเสร็จภายในกรอบของกฎหมาย ประชาชนสามารถ
เข้าถึงช่องทางการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ มีประชาชนให้ความสนใจและ
รับบริการ ๒๗,๔๙๔ ราย ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่
น่าพอใจ ร้อยละ ๑๐๐
เป้ าหมาย : ให้ บริ การประชาชนทุ กพื้ นที่ ผ่ านระบบ HOT LINE
จานวน ๑๐ คู่สาย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ระยะเวลาดาเนินการ : ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. ประชาชนที่แจ้งเหตุหรือร้องเรียนระบบ HOT LINE ร้อยละ
๙๐ ได้รับการชี้แจงข้อสงสัยได้ทันท่วงที
๒. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนที่มีความ
ซับซ้อน หรือการกระทาผิด ให้ได้ข้อสรุปภายใน ๓ วันทาการ

หน่วยงาน
กรมการพัฒนา
ชุมชน

กรมที่ดิน
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๕) Happy Lands แพ็คเกจ
สานั กงานที่ดินให้ บริการใน ๓ กิจกรรม เพื่อให้ ประชาชนได้รับ
กรมที่ดิน
ความสุขมอบให้ประชาชน บริการที่ดีมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและโปร่งใส ตอบสนองความ
ต้องการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ “จดทะเบียนตามนัด” จัดทาบัตรนัดจดทะเบียน
ในกระบวนงานมรดก/นิติกรรม ผู้รับบริการสามารถเลือกวันดาเนินการ
และทราบวันจดทะเบียนล่วงหน้า อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์
กิจกรรมที่ ๒ “วันรังวัดเลือกได้” จัดลาดับคิวบริการงานรังวัด
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภ าพด้านการบริห ารจัดการคิวรังวัดให้
แล้วเสร็จ โดยผู้รับบริการสามารถเลือกวันรังวัดได้ หลีกเลี่ยงช่วงเวลา
ที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การรังวั ด เช่ น ช่ ว งเวลาน้ าท่ ว มบริ เวณที่ ดิ น
ช่ว งฤดู ก ารท านา เก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต งานบุ ญ ประจ าของท้ องถิ่ น
ซึ่งจะทาให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาระวังชี้แนวเขต
กิจกรรมที่ ๓ “บริการสุขใจ” จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ อานวย
ความสะดวกก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ เพื่อความสะดวกและความสุ ข
ของประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ เช่ น จั ด มุ ม หนั ง สื อ มุ ม เครื่ อ งดื่ ม
มุม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มุมผู้สูงอายุ มุมถ่ายรูปที่ระลึก เป็นต้น
เป้ าหมาย : ส านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ด/สาขา รวมทั้ งสิ้ น ๔๒๖ แห่ ง
ที่ให้บริการตามเกณฑ์ที่กาหนดใน ๓ กิจกรรม และประชาชนมีความ
ประทับใจและความเชื่อมั่นต่องานบริการของสานักงานที่ดิน
ระยะเวลาดาเนินการ : ๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. จ านวนส านั ก งานที่ ดิ น ที่ ให้ บ ริ ก ารตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของสานักงานที่ดิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๖) สร้างความปลอดภัยจาก
ดาเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบเตือนภัยสึนามิ การ กรมป้องกันและ
สาธารณภัยให้แก่ประชาชน แจ้งเตือน รวมทั้งการรับมือสถานการณ์สาธารณภัย ร้ายแรงต่างๆ บรรเทาสาธารณภัย
โดยการสารวจอุปกรณ์และระบบเตือนภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ติดตั้งระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิ ทดแทนของเดิม ให้สามารถเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และ
ฝึ ก ซ้ อ มด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ระดั บ จั ง หวั ด
อย่างน้ อยจังหวัดละ ๑ ครั้ง ในพื้นที่เสี่ยงแผ่ นดินไหวและสึนามิ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบเตือนภัย ประชาชน ภาคธุรกิจ และ
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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๗) สถานธนานุบาลท้องถิ่น
ทั่วไทย มอบของขวัญปีใหม่
แก่ประชาชน
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เป้าหมาย :
๑. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้ประชาชน ภาคธุรกิจ
และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเตือนภัยและมีความปลอดภัย
๒. สร้างภูมิคุ้มกัน (Resilient) ให้ ประชาชนมีความพร้อมรับมือ
กับสาธารณภัยได้อย่างปลอดภัย
ระยะเวลาดาเนินการ : ธันวาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. อุปกรณ์ ระบบเตือนภัยพร้อมใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐
๒. ระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิมีการติดตั้งพร้อมใช้งาน
๓. จานวนการฝึกซ้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ครั้ง ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
และสึนามิ
๔. จ านวนการฝึ ก การป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แบบ
บู รณาการ (Integrated Disaster Management Exercise 2019 :
IDMEx 2019) อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และตลอดปี ๒๕๖๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าใน
ด้านค่าใช้จ่าย ทาให้มีเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่า และไม่
ต้องกู้เงินนอกระบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑
มกราคม ๒๕๖๒ กาหนดระยะเวลา ๒ เดือน) คิดอัตราดอกเบี้ย
- เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อเดือน
(จากเดิมร้อยละ ๐.๕๐)
- เงิน ต้น เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน
(จากเดิมร้อยละ ๑.๒๕)
และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ย
รับจานา ดังนี้
- เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน
- เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือน
เป้าหมาย : สถานธนานุบาลของ อปท. ทัว่ ประเทศ (๒๔๕ แห่ง)
ระยะเวลาดาเนินการ : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : สถานธนานุบาลของ อปท. ทั่วประเทศ เข้าร่วม
โครงการและประชาชนในพื้ น ที่ มี ค วามพึ งพอใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและเชื่อมั่นว่าสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในพื้นที่ได้

หน่วยงาน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หน้า ๔ จาก 1๒

งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่
รายละเอียด
๘) ๕ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้าใจ
ส่ งเสริ มการฝึ กอบรมอาชี พตามความพร้อมและความต่อเนื่ อง
คืนความสุขสู่ผู้ต้องขัง
ของเรื อ นจ า/ทั ณ ฑสถาน เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ ฝี มื อ แรงงาน
ราชทัณฑ์
ผู้ต้องขังให้มีศักยภาพ ให้ผู้ต้องขังมีโอกาส มีอาชีพ มีรายได้ สามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งสร้างทางเลือก
และโอกาสให้ ส ามารถจัดตั้งสถานประกอบการด้วยตนเอง หรือ
ทางานในสถานประกอบการ
เป้าหมาย : ผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถาน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของเรือนจา/ทัณฑสถาน
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : ผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการ
มีระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๙) เปิดให้บริการทางการ
จัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งใต้ของ กทม.
แพทย์สาหรับผู้ป่วยนอก
ให้ ได้ รั บความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริ การตรวจรั กษา รวมถึ ง
(OPD) ชั่วคราว
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางส าหรั บ ประชาชนที่ อ ยู่ ห่ า งไกล
โรงพยาบาลบางนา
สถานพยาบาล เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ โดยก่ อ สร้ างอาคารผู้ ป่ ว ยนอก (OPD) ชั่ ว คราว
ซึ่งครอบคลุมการให้ บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตพระโขนง
สวนหลวง ทวีวัฒ นา คลองเตย และ จ.สมุท รปราการ (อ.เมือ ง
และ อ.บางพลี) รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง มีประชาชนได้รับประโยชน์
ประมาณ ๑,๑๒๔,๕๓๐ คน
เป้าหมาย : จัดหาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการให้บริการทางการแพทย์
แก่ประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราวแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒
ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บารุงสุข” จานวน ๑๓ โครงการ
๑๐) บัตรใบเดียว ลดเอกสาร
ในการติดต่อราชการของประชาชนจะต้องนาสาเนาเอกสารราชการ
ราชการไทย
ไปแสดงประกอบการขอรับบริการ ทาให้เกิดความไม่สะดวก ยุ่งยาก
และมีค่าใช้จ่ายในการทาสาเนาเอกสาร กระทรวงมหาดไทยได้จัดทา
ระบบการบู รณาการฐานข้ อมู ลประชาชนและการบริ การภาครั ฐ
(Linkage Center) เพื่อให้ส่วนราชการเรียกใช้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จากระบบแทนการเรียกจากประชาชน เพี ยงแค่ ถื อบั ตรประจาตั ว
ประชาชนมาใบเดียว ก็สามารถรับบริการจากรัฐได้

หน่วยงาน
องค์การตลาด

กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

หน้า ๕ จาก 1๒
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๑๑) จัดทาแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ ๒ ภาษา

รายละเอียด
“งานบริการพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย
ให้บริการประชาชนโดยใช้บัตรใบเดียว” เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความสะดวก และไม่มีค่าใช้จ่ายในการทาสาเนาเอกสารราชการ
เป้าหมาย : ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป งานบริการพื้นฐาน
ของกระทรวงมหาดไทย จานวน ๑๑๙ งานบริการ สามารถใช้บัตร
ใบเดีย วได้ เช่น ขอมีบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ ขอคัดรับรอง
เอกสารการทะเบี ย นราษฎร ขอเปลี่ ย นชื่ อ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล
การจดทะเบี ย นสมรส ขอหนั ง สื อ ผ่ า นแดน (Border Pass)
การขอออกใบแทนใบอนุญ าตตั้ งสถานบริการ การออกใบแทน
ใบอนุ ญ าตตาม พ.ร.บ.อาวุ ธ ปื น ฯ การขอใช้ เครื่ อ งขยายเสี ย ง
งานรังวัดที่ดิน การลงทะเบียนข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
การติดตั้งประปาใหม่ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ เป็นต้น
ตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนขอรับบริการโดยใช้บั ตรใบเดียวได้
๑๑๙ งานบริการ โดยไม่เกิดปัญหา
จัดทาแบบฟอร์มเอกสารทางราชการ ๒ ภาษา โดยเป็นหน่วยงาน
น าร่ องด าเนิ น การในส่ วนของเอกสารที่ ประชาชนต้ องใช้ ในชี วิ ต
ประจาวัน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และเมื่อ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่กาหนดให้ ทุกหน่วยงานดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนกระบวนการรับรองเอกสาร
ที่จะนาไปใช้ในต่างประเทศ เพื่อสร้างการยอมรับจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยสามารถยื่นคาขอ
ณ สานักงานทะเบียนอาเภอ สานักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา
เป้ า หมาย : จั ด ท าแบบฟอร์ ม เอกสารทางการทะเบี ย นฉบั บ
ภาษาอังกฤษ เมื่อได้รับการร้องขอเป็นการเฉพาะครั้ง เฉพาะราย
โดยระบบโปรแกรมอัตโนมัติ (Single Sign-on)
ระยะเวลาด าเนิ น การ : ธั น วาคม ๒๕๖๑ – กั น ยายน ๒๕๖๒
(ภายในปี ๒๕๖๑ เปิ ดให้ บริ การ จ านวน ๑๒ รายการ เช่ น บั ต ร
ประจาตัวประชาชน สูติบัตร มรณบัตร ใบสาคัญการสมรส/การ
หย่ า หนั ง สื อ ส าคั ญ การเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล และภายในปี ๒๕๖๒
อีก จ านวน ๒๔ รายการ เช่ น รับ รองบุ ต ร ค าขอเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว /
ชื่อสกุล/ร่วมใช้ชื่อสกุล คาขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว)
ตัวชี้วัดโครงการ : สามารถจัดทาแบบฟอร์มเอกสารทางการทะเบียน
ฉบับภาษาอังกฤษในการให้บริการประชาชนได้ทุกรายตามที่ร้องขอ

หน่วยงาน

กรมการปกครอง

หน้า ๖ จาก 1๒

งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่
๑๒) OTOP to the
Tourist and Festival

๑๓) แบบบ้านสานฝัน
ของขวัญปีใหม่ ปี ๒๕๖๒

รายละเอียด

หน่วยงาน

ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับ
ชุ มชน ซึ่ งสอดคล้ องตามนโยบายของ มท. ในการช่ วยเหลื อ กลุ่ ม
สัมมาชีพชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทาให้เกิดทุน
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (SE)
จั ด กิ จ กรรมแสดงและจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ในสถานที่
ท่องเที่ยวหรือเทศกาลประจาปีของจังหวัด สร้างจุดขายโดยส่งเสริม
ให้ ร้ านค้ าที่ เข้าร่วมงานปลอดโฟม (No Foam) และจัดจาหน่ าย
แพ็คเกจของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เป้าหมาย : จัดกิจกรรมแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่
๒๐ จังหวัดๆ ละ ๑ ครั้ง (กาแพงเพชร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, เชียงราย,
เชียงใหม่, อุตรดิตถ์, กาญจนบุรี, ลพบุรี, ระยอง, สุพรรณบุรี, ยโสธร,
หนองคาย, นครพนม, สุรินทร์, ชัยภูมิ, เลย, อุบลราชธานี, นครราชสีมา,
พั ทลุ ง และตรั ง) โดยพิ จารณาจากจั งหวั ดที่ มี งานเทศกาลประจ าปี
ที่มีนั กท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมาก และมีความพร้อม
ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานที่ท่องเที่ยว และ
หรือเทศกาลประจาปีของจังหวัด ในพื้นที่จังหวัด จานวน ๒๐ ครั้ง
๒. ผู้ ผลิ ต ผู้ ประกอบการ OTOP เข้ าร่ วมกิ จกรรม ไม่ น้ อยกว่ า
๑,๐๐๐ ราย
๓. คาดการณ์รายได้จากการจาหน่ายสินค้า ๓๐ ล้านบาท
จัดทาแบบบ้านเพื่อสนองตอบความต้องการให้ กับประชาชน
จานวน ๗ แบบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยสามารถนาไปขออนุญาต
ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบและ
ประมาณราคา ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือก ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
และอานวยความสะดวกให้กับประชาชน จาแนกเป็น
- แบบบ้ านอารยสถาปั ตย์ จ านวน ๓ แบบ เป็ นการออกแบบ
ที่ตอบสนองความต้องการและอานวยความสะดวกให้แก่ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป
- แบบบ้านผู้ประสบภัย จานวน ๔ แบบ เป็นการจัดทาแบบ
บ้ านในลั กษณะบ้านส าเร็จรูป ให้ แ ก่ประชาชนที่ ได้รับ ผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ ได้แก่ (๑) แบบบ้านประสานพิกัด จานวน ๒ แบบ
โดยเป็ น บ้ านที่ มี ระยะขนาดสอดคล้ อ งกั บ วั ส ดุ ที่ มี จ าหน่ า ยใน

กรมการพัฒนา
ชุมชน

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

หน้า ๗ จาก 1๒

งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่

รายละเอียด

หน่วยงาน

ท้องตลาด (วัสดุประสานพิกัด) ช่วยในเรื่องไม่เสียเศษวัสดุ ร่วมกับ
การใช้โครงสร้างหลักของอาคารเป็นวัสดุเหล็ก เช่น เสา คาน เป็นต้น
และ (๒) แบบบ้านสาเร็จรูปจากโรงงาน จานวน ๒ แบบ เป็นแบบ
บ้ านที่ เน้ นการก่ อสร้ างปริ มาณมาก (MASS PRODUCT) ด าเนิ นการ
ก่อสร้างโดยภาครัฐหรือองค์กร
โดยขอรับแบบบ้านได้ที่ ๑) ส่วนกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ถนนพระรามที่ ๖ และถนนพระราม ๙) ๒) ส่ วนภูมิภาค สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด และ ๓) ดาวน์โหลดได้จาก
เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th

๑๔) ห้องน้าท้องถิ่นสะอาด
และปลอดภัย

๑๕) ๑ อปท. ๑ ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย : ประชาชนมีแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความ
มั่นคง แข็งแรง สามารถนาไปขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบและประมาณราคา
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนทั่วไปจะมีแบบบ้านให้เลือกตามความ
เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
พัฒนาห้องน้าสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท.ทุกแห่ง
เช่น ห้องน้าในสานักงาน อปท. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง
อาคารเอนกประสงค์ ตลาด สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ให้ ได้มาตรฐานและมีการดูแลรักษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุง
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในฐานะประเทศท่องเที่ยว เสริมสร้าง
สุขอนามัยให้ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒ นา
ห้องน้าสาธารณะให้บรรลุ ๓ เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
ระยะเวลาดาเนินการ : แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : ร้อยละของห้องน้าสาธารณะในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
(เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐) และ อปท. มีการจัดการห้องน้าสาธารณะ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๖ ตัวชี้วัด
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ อปท. และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มบริ เวณถนนที่ อ ยู่ ในความรั บผิ ดชอบ
(ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ – ๖ เมตร) ให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงาม ประชาชนเดินทางได้สะดวกปลอดภัย รวมทั้งเพื่อ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยกาหนด
ให้ในระดับพื้นที่จัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนน ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยการปลูกต้นไม้ยืน
ต้นประจาท้องถิ่น อาเภอ หรือจังหวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง
ให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน มีการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย : อปท.ทุกแห่ง (๗,๘๕๑ แห่ง)
ระยะเวลาดาเนินการ : พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : อปท.ทุกแห่ง ดาเนินการโครงการ “ถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
๑๖) คืนคลองสวยทั่วไทย
สุขใจเที่ยวท้องถิ่น

สนับสนุนให้ อปท. ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในรูปแบบ
“ประชารัฐ” ดาเนินการคัดเลือก และปรับปรุงพัฒนาคูคลองและพื้นที่
บริเวณริมคลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตร
และประวัติศาสตร์ เปลี่ยนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกระแสหลักเป็น
การท่ องเที่ ย วเพื่ อเรียนรู้และสั ม ผั ส วิถี วัฒนธรรมท้ องถิ่น รวมทั้ ง
ยกระดับการท างานแบบประชารัฐให้ ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่ วนร่วม
ในการด าเนิ น งานสร้ างชุ มชนให้ มี ความเข้ มแข็ ง เพื่ อตอบสนอง
ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลในการพัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
เป้าหมาย :
๑. พัฒนาคูคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
ที่ เป็ นต้นแบบ อย่ างน้ อยจั งหวัดละ ๑ แห่ ง ที่ สามารถก่ อ เกิ ดการ
ขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
๒. กิ จ กรรมที่ เน้ น ความประหยั ด ใช้ เทคโนโลยี บ นพื้ น ฐาน
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๓. สร้างสรรค์และประสานพลังประชารัฐโดยการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ภายใต้
วิถีการดารงชีวิตร่วมกัน
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : มีพื้นที่คลองต้นแบบอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง
และผู้เข้าร่วมโครงการ (๗๖ จังหวัด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ
พึงพอใจกระบวนการปฏิบัติงานและเชื่อมั่นว่าสามารถเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ได้

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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๑๗) ถนนสวยไร้สาย
ดาเนินการนาสายไฟฟ้าและสายสื่ อสารลงดิน เพิ่มเติมในอีก การไฟฟ้านครหลวง
สร้างสุขเพื่อคนเมือง
๓ เส้ น ทางเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ รวมระยะทาง
ปี ๒๕๖๒
๓.๘๕ กิโลเมตร ประกอบด้วย (๑) ถนนนานาเหนือ ๐.๗๕ กิโลเมตร
(๒) ถนนวิทยุ ๒.๑ กิโลเมตร และ (๓) ถนนสาธุประดิษฐ์ ๑ กิโลเมตร
โดยเป็นการสนองตอบตามข้อสั่งการของ นรม. ในการเร่งรัดดาเนินการ
เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าลงดิน ในระยะเวลา ๕ ปี
(ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเพิ่ มความเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้ าและ
รองรั บ ความต้ องการไฟฟ้ าที่ เพิ่ มขึ้น ในอนาคต รวมทั้ งเพิ่ มความ
ปลอดภัยจากกรณี รถชน/เกี่ยวเสาไฟฟ้าล้ม หรือจากภัยธรรมชาติ
และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป้าหมาย : ถนนนานาเหนือ ถนนวิทยุ และถนนสาธุประดิษฐ์ รวม
ระยะทาง ๓.๘๕ กิโลเมตร
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ตั วชี้ วัดโครงการ : เปลี่ ยนระบบจ่ ายไฟด้ วยเสาอากาศเป็ น ระบบ
จ่ายไฟด้วยสายใต้ดิน และรื้อถอนเสา – สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
รวมระยะทาง ๓.๘๕ กิโลเมตร
๑๘) MEA Smart Street
พัฒนาจัดทาโปรแกรมสาหรับจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล เพื่อ การไฟฟ้านครหลวง
Light ระบบไฟฟ้าสาธารณะ นามาวิเคราะห์และหาค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้าโคมในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
เพื่อชุมชนเมือง
ผ่านระบบ TOUSmart Meter ซึ่งเป็นการควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
ไฟฟ้าแสงสว่างกรณีเกิดมีโคมไฟฟ้า สาธารณะในวงจรดับ โดยระบบ
จะวิเคราะห์ ประมวลผล และประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการ
แก้ไข/ปรับ/เปลี่ยนโคมไฟฟ้าแสงสว่างให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ในระยะเวลาที่ รวดเร็ว เพื่ อ เป็ นการยกระดั บการให้ บริการไฟฟ้ า
สาธารณะ ให้ ชุมชนในพื้นที่จุดเสี่ยงมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในยามค่าคืน รวมทั้ง
ส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ ดียิ่งขึ้น และลดปัญหาข้อร้องเรียนกรณี เกิด
ไฟฟ้าสาธารณะดับ/ชารุด
เป้าหมาย : ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ TOUSmart Meter จานวน ๑๐ วงจร
ในพื้นที่ ๗๕ ชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงริมคลองแสนแสบ
ระยะเวลาดาเนินการ : พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : ๗๕ ชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงริมคลองแสนแสบที่ติดตั้ง
ระบบ Smart Street Light มี ก ารควบคุ ม ดู แ ล และด าเนิ น การ
แก้ไข/ปรับ/เปลี่ยนโคมไฟฟ้าแสงสว่างให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ในระยะเวลาที่รวดเร็ว
หน้า ๑๐ จาก 1๒
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๑๙) ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และ
PEA
เผยแพร่ส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์เรื่องการใช้ไฟฟ้าสู่สาธารณะ
โดยตรวจสอบระบบไฟฟ้าในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ป้องกันและ
ลดอั ต ราเสี่ ย งการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ ากการใช้ ไฟฟ้ า จั ดกิ จกรรมให้
ความรู้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ กษาสั งกั ดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และประชาชน เจ้าหน้าที่ อปท./เทศบาล เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ในการใช้พลั งงานไฟฟ้ าอย่างถูกต้อง ประหยัด ปลอดภั ย
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
ของ กฟภ. ในการแจ้งเหตุการณ์ไฟตก ไฟดับ และสร้างชุมชนต้นแบบ
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
เป้ า หมาย : ๑๒ ชุ ม ชนที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ทาง
ธรรมชาติและอัคคีภัย ประมาณ ๓๕๐ ครัวเรือนต่อชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจระบบไฟฟ้า
และมีทักษะในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น และสามารถ
นาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครัวเรือนในชุมชนได้
๒๐) MWA onMobile
ปรับปรุงรูปแบบการให้ บริการที่ทันสมัยผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อ
โหลดปั๊บ ลุ้นรับ ๒ ต่อ
สร้างความพึงพอใจให้ แก่ประชาชนในการรับบริการงานประปา
เพียงปลายนิ้วสัมผัส โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงกันยายน ๒๕๖๑
มี ผู้ โหลดแอปพลิ เคชั่ น ทั้ งสิ้ น ๓๑๐,๐๐๐ ราย และด าเนิ น การ
ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนดาวน์โหลด
พร้อ มลงทะเบี ยนผู้ ใช้แอปฯ โดยจะมี การแจกรางวั ลทุ กสิ้ นเดือน
ประกอบด้วย โชคต่อที่ ๑ สาหรับผู้ที่ดาวน์โหลดในเดือนนั้น มีสิทธิ์
ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ จานวน ๑ เครื่อง พร้อมรับของรางวัลจาก
กปน. และโชคต่อที่ ๒ สาหรับผู้ที่ดาวน์โหลดทั้งรายใหม่และรายเก่าที่
ใช้งานแอปฯ เช่น ชาระค่าน้า แจ้งท่อแตก จานวนรายการสู งสุด
๑๐๕ ลาดับแรก จะได้รับของที่ระลึกชุด Premium
เป้ า หมาย : ประชาชนผู้ ใ ช้ น้ าในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ กปน.
(กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ)
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนดาวน์โหลดแอปฯ เพิ่มมากขึ้น และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการให้บริการภาครัฐ
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งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่
รายละเอียด
๒๑) กปภ. อาสาดูแลประปา
กปภ.สาขา (๒๓๔ สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุม ๗๔ จังหวัด) จัดส่ง
เพื่อปวงชน
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการดูแลซ่อมแซม
ระบบประปาภายในบ้ านเรือน โดยไม่ มี ค่าใช้ จ่ าย พร้อมปรั บ ปรุง
ฐานข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้น้า เพื่อเป็นการลดการสูญเสียน้าโดยเปล่า
ประโยชน์ บ้ านเรื อ นประชาชนมี ระบบประปาที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
อยู่ ในสภาพใช้งานได้ ดี รวมทั้ งเป็ น การสร้างความสั ม พั น ธ์อัน ดี
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายใน
ลักษณะ “ประชารัฐ” ในอนาคต
เป้าหมาย : ผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน
ระยะเวลาดาเนินการ : ธันวาคม ๒๕๖๑ – มกราคม ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดโครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมโครงการ
๒๒) จองคิวใช้บริการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยเพิ่มบริการจองคิว
ศูนย์ BFC ออนไลน์
ล่ วงหน้ าเพื่ อรั บบริการภายในศู นย์ บริหารราชการฉั บไว ใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear : BFC) ผ่ าน ท าง Mobile Application
“BMA QUEUE” โดยประชาชนสามารถวางแผน การขอรับบริการ
งานทะเบียนราษฎร์ ขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข ตลอดจนยื่นคาขออื่นๆ ได้ล่วงหน้า เพื่อลด
ระยะเวลาในการรอคิว
เป้าหมาย : สานักงานเขต ๕๐ แห่ง และจุดบริการด่วนมหานคร ๑๒ แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ : Download ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
ตั วชี้ วั ดโครงการ : มี แอปฯ ส าหรั บให้ ประชาชนในการจองคิ ว
ล่วงหน้าเพื่อรับบริการ รวมทั้งติดตั้งระบบประเมินความพึงพอใจ
ภายในศูนย์ BFC และจุดบริการด่วนมหานคร
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กรุงเทพมหานคร

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สานักนโยบายและแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.)
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