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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 5 มกราคม ๒๕60) 

Roadmap ๑ ด้านการเทิดทูนและธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
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ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

1. การเทิดทูนและธํารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๑.๑ น้อมนําหลักการทรงงาน 
/แนวพระราชดําริไปสู่  
การปฏิบัติบูชา 

นโยบายที่ ๑ การ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 
ข้อ ๒. การประเมิน สถานการณ์ 
ความ เสี่ ย ง และการสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันในประเทศ 
๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศ 

 1.1.1 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ร่วมจัดกิจกรรมทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ  
ณ วัดเทพสรธรรมาราม ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี  
จ .ปทุมธานี อีกทั้ง ยังได้ถวายสังฆทาน  ข้าวสาร
อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์  
เพื่ อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็น  
สิริมงคลในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 2. การประปานครหลวง สนับสนุนน้ําดื่ม จํานวน 
3,000 ขวด ให้กับศูนย์อํานวยความสะดวกพระภิกษุ
ส า ม เ ณ ร เ ข้ า ป ล ง ธ ร ร ม สั ง เ ว ช พ ร ะ บ ร ม ศ พ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ ท่าราชวรดิฐ เขตพระบรมมหาราชวัง จ.กรุงเทพมหานคร 
 3. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรม  
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อม
รําลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อปวง
ชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ (วงเวียนใหญ่) 
เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 
 4. ร่วมงาน “แสงเทียนแห่งสยาม” กิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีไทยต้อนรับ
ปีใหม่วิถีธรรม ปีพุทธศักราช 2560 เพื่อถวายเป็น

- 
 

กปน. 
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พระราชกุศล และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับสิริมงคลแก่ ตนเอง 
ครอบครัว สถาบันกษัตริย์ และประเทศไทย ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ 
 5 . ร ่ว ม ล ง น า ม ถ ว า ย พ ร ะ พ ร แ ด ่ส ม เ ด ็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ ห้องแดง
ในพระบรมมหาราชวัง  

     1.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
 โครงการสายธารพระบารมีครองราชย์ 70 ปี  
พระราชินี 7 รอบ เพื่อจัดหาถังเก็บน้ําขนาด 2,000 
ลิตร ให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ หมู่บ้านละ 10 ถัง 
และ ปมท. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําปี 
พ .ศ .  2560 แผนงานพื้ นฐานด้ านความมั่ นคง  
และต่ างประเทศ ขับเคลื่ อนการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันให้ 76 จังหวัดๆ  
ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.52 ล้านบาท 
เพื่ อใช้ การบริหารจั ดการและเตรี ยมขับเคลื่ อน  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
 

- สป. 
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     1.1.3 โครงการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณนํา
น้ําจากเขื่อนในพระราชดําริมาผลิตน้ําประปา 
ผลการดํ า เนินงาน  ในฐานะหน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายน้ําประปา  
ในพื้น 75 จังหวัดทั่วประเทศ บางที่ประสบภัยแล้งจึงมี
ความยากลําบากในการจัดหาแหล่งน้ํา กปภ. ซึ่งได้รับ
การจัดสรรน้ํ าจากเขื่อนในพระราชดําริมาใช้ผลิต  
เป็นน้ําประปาที่สะอาดให้บริการประชาชน นอกจากนี้  
เขื่อนในพระราชดําริ ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้งในบาง
พื้นที่ อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้าง
อาชีพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริ เวณใกล้ เคียง  
ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

- กปภ. 

     1.1.4 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน ปมท. อนุมัติเห็นชอบโครงการปวง
ประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. ให้จังหวัดจัดทําโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามแนวพระราชดําริ และโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชดํ า ริ ตามหลัก เกณฑ์  
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

- สป. 
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 2. ปมท. อนุมัติให้ดําเนินการจัดทําโครงการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการตามแนว
พระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2560 จํานวน  4 รุ่น  โดยกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
จํานวน 1 รุ่น กําหนดจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ม.ค. 
2560  และกลุ่ ม เ ป้ า หม าย ระดั บ ข้ า ร า ชก า ร
ผู้ปฏิบั ติงาน  จํานวน  3 รุ่น  กําหนดจัดระหว่าง  
วันที่ 8 – 24 มี.ค. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวม
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

     1.1.5 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยนําหลัดการดังกล่าวไป
บรรจุเป็นเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 
เช่น การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงาน
ราชการใหม่ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไปของกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอําเภอของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 

- สถ. 
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 2 .  กรมส่ ง เ ส ริ มการปกครองท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้
กํ าหนดให้ ดํา เนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรคุณภาพ โดย
กําหนดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการตามพระราช
ประสงค์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
เ กี่ ย ว กั บหลั กป รั ชญาขอ ง เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง  
และสามารถนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
รวมทั้งเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ๑.๒ ปลูกฝังจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 

นโยบายที่ ๑  
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑๑ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ 
เป็นธรรมในสังคม แนวทางการ
พัฒนาข้อ ๕.๔ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มี
คุณค่ าร่ วมและตระหนั กถึ ง
ผลประโยชน์ของสั งคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีระบบการตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม 

 
 

๑.๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 21 – 27 ธ.ค. 2559 ตรวจสอบ
พบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย์ 
จํานวน 16 เว็บไซต์ ซึ่งได้ ดําเนินการส่ง E-mail 
ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติแล้ว 
 2. เมื่อวันที่ 23 – 24 ธ.ค. 2559 นํารถยนต์
สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวาง
เครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เสด็จพระราชดําเนินในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
 

- สป 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 3. เมื่อวันที่ 25 - 26 ธ.ค. 2559 นํารถยนต์
สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวาง
เครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยแด่พระเจ้า  
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปประทับแรม  
ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตําบลทะเลชุบศร  
อ . เ มื อ ง ลพบุ รี  แล ะท ร ง เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น  
“ลพบุรีโคมาราธอน” (Lopburi Eco Marathon)  
ณ ห้วยกระแทก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 5 มกราคม ๒560) 

Roadmap 2 ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปประเทศ 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

2. การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 
๒.๑ สร้างความปรองดอง
สมานฉั นท์ ใ นหมู่ บ้ าน /
ชุมชน 

 

การรักษาความมั่นคง
ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ก า ร
ต่างประเทศ 

 

  โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด/
อําเภอ/ท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครอง ได้แจ้งให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด/
อําเภอ ดําเนินการดังนี้ (ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. 2557 
– 31 ธ.ค. 2559)  
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหาราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จํานวน 190,569 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จําวน 23.754 ล้านคน 
 2 .  การจัดกิ จกรรมเพื่ อสร้ า งบรรยากาศ
ปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมความสามัคคีในพื้นที่ 
โดยการจัดงานประเพณี การจัดกิจรรมทางศาสนา 
การจัดกิจกรรมพัฒนา จํานวน 238,832 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 28.601 ล้านคน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่จํานวน 26,480 เรื่อง ประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1.159 ล้านคน  
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ านจํ านวน 

- 
 

ปค. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

378,989 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21.905 ล้านคน 
 5 .  การจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม วิถี ชี วิ ตแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองโดย อสปช. 
จํ า นวน  138 ,958  ครั้ ง  ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รม  
9.186 ล้านคน 
 6 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม โ ค ร ง ก า รพ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  
และกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 13,547 โครงการ/กิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

ประจําสัปดาห์ (วันที่ 5 มกราคม 2560) 
Roadmap ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

3. กา รแก้ ไ ข ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
๓.๑ บูรณาการและจัดการ
ปัญหา/เรื่องร้องเรียน 

การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ มี 
ธรรมาภิบาลฯ ข้อ ๑๐.๓ 
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชน
ในต่างจังหวัด 
 

  ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ผลการดําเนินงาน ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ – 29 ธ.ค. ๒๕๕๙ 
 ๑) การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
146,899 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 115,995 เรื่อง  
อยู่ระหว่างดําเนินการ 30,904 เรื่อง             
 ๒) งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน ๒,๑98,981 เรื่อง 
 ๓) งานบริการ – ส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 65,529 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 7,954 
เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 57,575 เรื่อง 
 ๔ )  กา รบริ ก า รข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  รั บ เ รื่ อ ง  
จํ า น ว น  4 0 5 , 0 1 7  เ รื่ อ ง  ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว  
จํานวน 404,350 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ  
667 เรื่อง 
 5) บริการให้คําปรึกษา จํานวน 169,451 
เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 169,451 เรื่อง    
 6) การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จํานวน ๖,577 เรื่อง อยู่ระหว่าง

- 
 

สป. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ดําเนินการ จํานวน 1,154 เรื่อง ดําเนินการแล้ว   
จํานวน 5,432  เรื่อง 
 7) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รับเรื่อง 
จํานวน 9,084 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 
3,651 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 5,433 เรื่อง 

     ๓ .๑ .๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ  
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 2 – 28 ธ.ค. 59) 
 1) การร้องทุกข์/ร้องเรียน จํานวน 287 เรื่อง  
 2)  การช่วยเหลือประชาชนผู้ ไ ด้รับความ

เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 859เรื่อง 
 3) การไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาททางแพ่ง/  
ทางอาญา จํานวน 64 เรื่อง  
 4) การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
จํานวน 2,766 เรื่อง 
 5) การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) จํานวน 21,007 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด 

๗๖.๘๙๐๐ 
 

ปค. 
 

 ๓ .๒  แก้ ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  
ในระดับพื้นที่ 
 

นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและคํ า
ปรารภในการแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อ 
สนช. ด้านผังเมือง 

  ๓.๒.๑ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๘๐,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 9,641 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 12.05 ของเป้าหมาย 
 
 

๑๗๙.๙๙๔๐ 
(0.0008) 

 

ทด. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     ๓.๒.๒ การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับการ
ออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ จํานวน 2,948 ระวาง  
คิดเป็นร้อยละ 29.48 ของเป้าหมาย 

๔๓.๙๐๖๔ 
 

ทด. 

     ๓.๒.๓ รังวัดและทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ 
และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

๗๗.๕๙๒๓ 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๔ นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ  
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓0,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 7,573 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 25.24 ของเป้าหมาย 

๖.๓๖๗๐ 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๕ จัดทําแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน  
แนวเขตที่ดินของรัฐ 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 822 ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ 27.40 ของเป้าหมาย 

๔.๗๐๘๔ 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 654 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 14.53 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗๐๑ 
 

ทด. 
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     ๓.๒.๗ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาชนบท 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน จังหวัดส่งโครงการให้กรมที่ ดิน
พิ จารณาในพื้ นที่  5 จั งหวั ด ได้แก่  จ .ขอนแก่น  
จ.ปราจีนบุรี จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ และจ.สุพรรณบุรี 
จํานวน 1,138 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 655 แปลง ในพื้นที่  
จ.สกลนคร และ จ.สุรินทร์ 

๘๒.๖๙๑๘ 
 

ทด. 
 

     3.2.8 การวาง และสนับสนุนด้านการผังเมือง    
ผลการดําเนินการ งานวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด จํานวน 73 ผัง 
 1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว
จํานวน 33 ผัง 
 2. รอการประกาศเป็นกฎกระทรวง จํานวน 40 
ผัง (ผ่าน ครม. แล้ว)  

1,111.297 
 

ยผ. 
 

     3.2.9 การประปานครหลวงได้ดําเนินการดังนี้ 
ผลการดําเนินการ การประปานครหลวง มอบน้ําดื่มบรรจุขวด 
จํานวน 1,000 แพ็ค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ระโนด   
จ.สงขลา ซึ่งขาดแคลนน้ําดื่มสําหรับบริโภค 

- กปน. 

 ๓ . ๓  แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ภั ย
ธรรมชาติ/ภัยพิบัติ 

นโยบายด้านที่ ๖ การ
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ท า ง
เศรษฐกิจของประเทศ 
ข้อ ๖.๘ แก้ปัญหาน้ําท่วม

  3.3.1 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดํ า เนิ นการ  ทั้ งสิ้ น  207 
โครงการ  
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

199.41 
 
 
 

ปภ. 
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และปัญหาขาดแคลนน้ํา ภัยเขต และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 112 โครงการ  ความคืบหน้า 
   - โ อนจั ดส ร ร งบประมาณแล้ ว  112 
โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ 
   - ดําเนินการแล้วเสร็จ 109 โครงการ 
  2. โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ํา
ท่วม น้ําป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม จํานวน 95 
โครงการ ความคืบหน้า 
   - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 95 โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 4 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 91 โครงการ 

 
 

     3.3.2 กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา (กําจัด
ผักตบชวา) จํานวน 600,000 ตัน 
ผลการดําเนินงาน กําจัดผักตบชวาและวัชพืชแล้วเสร็จ 
จํานวน 269,455 ตัน 

4.695 ยผ. 

     3.3.3 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ํา
เดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 1,451 โครงการ 

4,863.607 ปภ. 
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หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเขต และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
ความคืบหน้า 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,451 
โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 91 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,360 โครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 269,176,538  ลบม. 
 - พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,007,457 ไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1,020,502 
 ครัวเรือน 

     ๓.๓.๔ โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข 
ดําเนินการปรับปรุงสภาพแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ํา
สาธารณะทั่วประเทศให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล  
โดยกระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานในสังกัด
แ ล ะ ทุ ก ก ร ะ ท ร ว ง ร ว ม ทั้ ง อ ง ค์ ก ร ก า ร กุ ศ ล  
และภาคเอกชน ใช้แนวทางของคณะกรรมการกําหนด
นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นกรอบ
การปฏิบัติงาน ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายเป็น ๒ ระยะ 
 ระยะที่ ๑ ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําท่าจีน ลุ่มน้ํา  
ป่าสัก ลุ่มน้ําบางปะกง  
 ระยะที่ ๒ ลุ่มน้ําในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ 

16.4519 
 

ยผ. 
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ผลการดํ า เ นิ น ง าน  จั งหวั ดไ ด้ ดํ า เนิ นการแล้ ว  
จํานวน ๖๙ จังหวัด รวม ๑,๙๘๘ โครงการ กําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ จํานวน ๑.๒9 ล้านตัน  
วัดตามปริมาตรพื้นที่ได้ ๓.๓๕ ลบ.ม. 

     ๓.๓.๕ งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการก่อสร้าง 34 แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 50 % 

247.128 
 

ยผ. 

     ๓ .๓ .๖ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ 
ผลการดําเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเลทั่วประเทศ 580 แห่ง ดําเนินการ
ก่อสร้าง 426 แห่ง และดําเนินการอยู่ระหว่าง
ดําเนินการประกวดราคา 154 แห่ง 

1,068.749 
 

ยผ. 
 

     ๓.๓ .๗ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ        
ผลการดําเนินงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
263 แห่ง ดําเนินการก่อสร้าง 224 แห่ง และอยู่
ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 39 แห่ง 
 
 
 

958.945 
 

ยผ. 
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     3.3.8 โครงการการบริหารจัดการน้ํา 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
(แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา) ได้รับ
อนุมัติ จํานวน 55 โครงการ งบประมาณ 175.72 
ล้านบาท คาดว่าจะมีปริมาณน้ําเก็บกัก 7.32 ลบ.ม. 
พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 12,203 ไร่ ประชากร
ได้รับประโยชน์ 2,441 ครัวเรือน 

175.726 ปภ. 

     3.3.9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันภาคเหนือ 
ผลการดําเนินงาน  จัด ตั้งศูนย์ เฝ้าระวั ง  ติดตาม
สถานการณ์  และประสานการปฏิบั ติการป้อง  
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ  
ปี 2560 ทําหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ 
วิ เคราะห์ประเมินสถานการณ์  การอํานวยการ  
แ ล ะป ร ะ ส า น ก า ร ปฏิ บั ติ ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น  
ทหารตํารวจ และอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อม 
ประเมินจุดเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง เผชิญเหตุและการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยกําหนด 4 มาตรการ ดังนี้ 
 1. มาตรการบริหารจัดการ ให้จัดตั้งศูนย์
บั ญ ช า ก า ร เ ห ตุ ก า ร ณ์ จั ง ห วั ด แ ล ะ อํ า เ ภ อ  
โ ด ย มี ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด แ ล ะ น า ย อํ า เ ภ อ  
เป็นผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้การควบคุม
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีการแบ่งการ
จัดการพื้นที่ เป็น 3 พื้นที่หลักได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ ,  
พื้นที่การเกษตร,พื้นที่ริมทาง 

- ปภ. 
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 2 .  ม า ต ร ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก 
ประชาสัมพันธ์ ห้ามการเผา เพื่อให้ประชาชนรู้ถึง
อันตราย และผลกระทบ 
 3. มาตรการลดปริมาณเชื้อเพลิง จัดทําแนว
กันไฟ ควบคุมการเผา ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ  
เพื่อ ย่อยสลายตอซัง  เพิ่ม มูลค่านํา เศษวัสดุทาง
การเกษตรมาทําอาหารสัตว์ รณรงค์ให้เกษตรกรใช้
วิธีการ ไถกลบแทนการเผา 
 4 .  มาตรการสร้างความยั่ งยืน  ใ ห้อบรม 
ปลูกฝัง สร้างจิตสํานึก และให้ความรู้แก่นักเรียน  
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

     3 . 3 . 1 0  ก า ร ดํ า เ น ิน ง า น บ ูร ณ า ก า ร  
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ําสาธารณะ  
ผลก า ร ดํา เ นิน ง า น  กรมส่ง เสริมการปกครอง
ท ้อ ง ถิ ่น ขอค ว ามร ่ว มม ือ ให ้จ ัง ห ว ัด ให ้อ ง ค ์ก ร
ป ก ค ร อ ง ท ้อ ง ถิ ่น ใ น พื ้น ที ่ดํ า เ น ิน ก า ร  ด ัง นี้  
ให้จัดทําแผนปฏิบัติการเร่งรัดดําเนินการกําจัด
ผักตบชวา  ให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว  ประสานความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
กํ า จ ัด ผ ัก ต บ ช ว า  แ ล ะ ว ัช พ ืช แ ล ะ ใ ห ้อ ง ค ์ก ร
ปกครองท ้อ งถิ ่นที ่ม ีเ ค รื ่อ ง ม ือ  เ ค รื ่อ ง จ ัก รกล  
ให้ความสนับสนุนหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในการ
กําจัดผักตบชวา และวัชพืช 
 

- สถ. 
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 ๓ .๔  แ ก้ ไ ข ปัญหาด้ า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดําเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
(๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภค  
ขั้นพื้นฐานอันจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 

 ๓.๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ (คฟม.) 
ผลการดําเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรได้ ๑๒,๓๙๒ ครัวเรือน  

812.184 
 

ยผ. 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
มีเป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ําประปา และการ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ําประในเขตภูมิภาค/
เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
และจัดหาน้ําสะอาดหรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ให้ครอบคลุมเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้ําสูญเสีย
ระบบส่งและระบบจําหน่ายเขตภูมิภาค/เทศบาลให้
น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน ปี 2564 และได้จัดทํา
โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2560 (14.38 
ล้านบาท) จํานวน 1 โครงการ 
 2. โครงการวางท่อขยายจ่ายน้ํา ปี 2560 
(160.42 ล้านบาท) จํานวน 50 โครงการ 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2560 (2,529.89 ล้านบาท) จํานวน 25 โครงการ 
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมประปา
ภายหลังรับโอน ปี 2558 -2560 (295.87 ล้าน

3,641.541 กปภ. 
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บาท) จํานวน 9 โครงการ 
 5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชําระคืน
ต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (640.89 ล้านบาท) 

     3.4.3 โครงการปี 2560 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย(เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
 1.  กปภ. สาขามุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความ
กว้าวหน้า 12.36%  
 2. กปภ. สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 7.05% 
 3 .  กปภ .  ส า ข า หนอ ง ค า ย  อ . ส ร ะ ใ ค ร  
จ .หนองคาย  อ ยู่ ระหว่ า งดํ า เนิ นการก่ อสร้ า ง 
ความก้าวหน้า 13.60% 
 4. กปภ. สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  
จ .ส ร ะ แก้ ว  อ ยู่ ร ะห ว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
ความก้าวหน้า 25.25% 
 5. กปภ .  สาขาสะเดา อ .สะเดา จ .สงขลา  
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 2.33% 

 กปภ. 

     ๓.๔.4 โครงการเร่งรัดวางท่อขยายเขตจําหน่าย  
น้ําทั่วประเทศ ๗๔ จังหวัด ๒๓๓ สาขา  
ผลการดําเนินงาน  
 ๑. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ จํานวน ๒ โครงการ  
(๓๑.๖๕๑๕ ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว  
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๔  
 ๒. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ําจํานวน ๒๒๙ 

- กปน. 
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โครงการ  (๓๗๔ .๒๓๐๐  ล้ านบาท )  เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒ 
 ๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําจํานวน ๓ โครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ 
 ๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย จํานวน  
๓๔ โครงการ (๒,๒๐๖.๙๒๐๐ ล้านบาท) เบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๑ 
 ๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังรับโอนจํานวน ๗ โครงการ (๑๘๑.๒๓๐๙ 
ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๒๐ รวม ๒๗๕ โครงการ (๒,๘๑๙.๖๑๒๐ ล้านบาท) 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 5 มกราคม 2560) 

Roadmap 4 ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
เป้าหมาย     :  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
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4. การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าง
รายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
๔.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากและเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พ ท า ง
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ การปรับ
โครงสร้ าง เศรษฐกิจสู่ การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
 

 ๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
 1. กําหนดดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP ระหว่างวันที่ 19 – 20 
ม.ค. 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น  
ถ .แจ้ ง วัฒนะ  เ ขตหลั กสี่  จ .กรุ ง เทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดสมัยใหม ่ 
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายศิลปิน 
OTOP กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 58 คน ประกอบด้วย 
ศิลปิน OTOP และนักวิชาการชุมชนส่วนกลาง 
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพ
ประชารัฐสุขใจ SHOP   
 3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D/1 – 3 ดาว) ที่มีศักยภาพ และมีความ
พร้อมในการพัฒนาจํานวน  7,187 ผลิตภัณฑ ์ 
ในไตรมาสที่ 1 – 2  
 4. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท

319.006 
 

พช. 
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อาหารสู่ตลาดสากล (Cluster อาหาร) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารที่มีศักยภาพสูง 
จํานวน 35 ผลิตภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 1   
 5. พัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
Cluster กระเป๋า  
 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่าย  
บนเครื่องบิน 
 7. มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย 
 8. พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
ในไตรมาสที่ 1 – 4 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้าน
ที่ศักยภาพและมีความพร้อม จํานวน 18 หมู่บ้าน 
 9. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D )  
 10. สนับสนุนคณะอนุกรรมการ OTOP ระดับ
จั งหวัด และระดับอํ าเภอ ประจํ า ปี งบประมาณ   
พ.ศ. 2560 โดยได้จัดสรรงบประมาณ ให้ทั้ง 76 จังหวัด 
เพื่อดําเนินการ ในไตรมาส 1 - 3  แล้ว 
 11.  โรงเรียน OTOP 
 12. เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP : OTOP Generation Next 
  13.  สร้างนักการตลาด OTOP (OTOP Trader) 
 14.  การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 – 4 โดยได้แจ้งให้ทุกจังหวัด
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานฯ และแนวทาง  
ที่กรมฯ กําหนดซึ่งไตรมาสที่ 1  
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4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. การจัดงาน OTOP CITY  
  วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งจัด
ขึ้น เพื่ อจัดแสดงและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์  OTOP  
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานโครงการ OTOP 
 2. กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนจัดสรรเงิน
ดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
การท่องเที่ยวและจําหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ 
ในพื้นที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท.  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด
ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสินค้าจําหน่าย  
ในประชารัฐ สุขใจ SHOP เพื่อจัดส่งสินค้าจําหน่ายใน 
Fly Now ต้นกล้า และ MBK RICE  
 4. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค  
 5. การจัดงาน OTOP INTERTRADE THAILAND 
GRAND OPENING 2016 เป็นการรวมตัวกันของ 
TRADER ทั่วประเทศไทย ที่คัดสินค้ามาจําหน่ายใน
ราคาทั้งปลีกและส่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด
จําหน่ายสินค้าให้ประชาชนโดยตรง 
 6. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
 7. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 

437.560 พช. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

กําหนดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทย
ยิ้มได้ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดําเนินงาน
ในไตรมาสที่ 1 – 2 แล้ว 
 8 .  จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน กําหนดดําเนินโครงการจัดแสดง 
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อบ้านจํานวน 28 จังหวัด ดําเนินการ 
 9.  การจัดงาน  OTOP Midyear  
 10. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี 
 11. OTOP TO THE TOWN 
 12. ศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 13. OTOP To The Factory 

     4.1.3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด)  
  กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด)  
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุม

4.222 พช. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

อย่างน้อย 4 ครั้ง และติดตามงานอย่างน้อย 6 ครั้ง 
ระหว่างไตรมาสที่ 1 – 4  
 2. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) 
จํากัด ร่วมกับคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ทั้ง 5 ภาคส่วนคัดเลือก “นักพัฒนา
ธุรกิจชุมชน” จํานวน 76 คน จากทั่วประเทศมาเป็น 
ผู้ ประสานงานโครงการสานพลั ง เพื่ อบ้ าน เกิ ด  
โดยมีแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 
2560 
 3. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (ระดับเขต) 
 4. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
 5. การจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

     4.1.4 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ฝึกทักษะในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ดําเนินการในพื้นที่ 4 

1.44.337 พช. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ภาค ภาคละ 1 ร่น 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนเตรียมความพร้อมการบริหาร
จัดการหนี้ 
 3. จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน 
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 
 5. ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน 
 6. ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต 
 7. ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  8 .1 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเจ้ าหน้ า ที่
รั บผิ ดชอบการบริหารจั ดการทุนชุ มชน  4 ภาค  
ภาคละ 1 รุ่น 
  8.2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแก้ ไข
ปัญหาความยากจน  (กข .คจ . )  ในพื้นที่ 4 ภาค  
ภาคละ 1 รุ่น   
 9. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 ๔ .๒  ส ร้ า ง โ อ ก า สท า ง
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน/
พื้นที่ที่มีศักยภาพ 
 

   ๔.๒ .๑ โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 
จํานวน ๑ แห่ง 
 ๑ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ าระยะที่  ๒  
อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน  ๗๐% 
 ๒ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ า ระยะที่  ๓  
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน 40% 
 3. พัฒนาพื้นที่ เฉพาะเกาะพยาม อําเภอเมือง   
จ.ระนอง 
  ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการประกวด
ราคา 

3.3000 ยผ. 

     ๔.๒.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ผลการดําเนินงาน  
 1. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน 70% 

 2. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านน้ําพุร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 40% 

 3. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านน้ําพุร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 4 

  - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 

146.872 
 

ยผ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 4. โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 

 5. โครงการวางผังระบายน้ําเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 

     ๔ .๒ .๕ การใช้ประโยชน์ พื้นที่ของสวนจตุจักร  
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ 
(การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางจักรยาน) 
ผลการ ดํา เนินงาน  ไ ด้ก่ อสร้ า ง เส้นทางสํ าหรับ  
ปั่นจักรยานจะอยู่รอบสวน มีระยะทาง 2.7 กิโลเมตร 
กว้างเฉลี่ย 2 – 4 เมตร ซึ่งแบ่งช่องทางสําหรับ  
ปั่นจักรยาน และออกกําลังกายเดิน – วิ่ง เพื่อไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ ภายในสวนยังมีเส้นทางระยะทาง 800 เมตร 
กว้าง 5 เมตร เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน สําหรับเด็กเล็ก 
ประชาชนทั่วไปที่เริ่มขี่จักรยาน และผู้สูงอายุออก
กําลังกาย มีจักรยานให้เช่าเพื่อไว้บริการแก่ ผู้ที่ไม่ได้
นําจักรยานมา และจะมีการสร้างทางจักรยานใหม่เพิ่ม
ในสวน ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร กว้าง 3 เมตร 
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

- กทม. 

     4.2.6 โครงการ ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
งบประมาณ.- บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วันเริ่ม
สัญญา 24 ธ.ค. 2558 สิ้นสุดสัญญา 14 ส.ค.2560 

366.50 กทม. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     4.2.7 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน กําหนดดําเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
เป้าหมาย 76 จังหวัดและกําหนดตัวชี้วัดตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
 2. โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี
ภารกิจที่สําคัญ ดังนี้ 
  2.1. สนับสนุนการดําเนินงานขอทีวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน 
  2.2. การสนับสนุนการดําเนินงานของทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
  2.3. การสนับสนุนการยกระดับครัวเรือน
ยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
 3. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพ กําหนดจัดฝึกอบรม
หลั กสู ตร  “ วิทยากรผู้ นํ า สั มมาชีพ” ประจํ าปี  
พ .ศ .  2560 กลุ่ ม เป้ าหมายเป็นปราชญ์ชุมชน  
จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 23,589 คน 
เพื่อสร้างผู้นําสัมมาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ ดําเนินการฝึกอบรม ในไตรมาสที่ 1 – 2 
จํานวน 252 รุ่น รุ่นละ 80 – 100 คน ระยะเวลา
รุ่นละ 4 วัน ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 2559 – 2 มี.ค. 
2560 

855.945 พช. 
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 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน ระดับจังหวัด  
 5. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน ระดับหมู่บ้าน 
 6. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล 
 7. พัฒนาผู้นําชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงาสัมมาชีพชุมชน 
 8. พัฒนาทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
 9. จัดทําสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 10. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
 11. เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 

     4.2.8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และ
สานพลังประชารัฐระดับชุมชน 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการ จํานวน 8 รุ่น  
รุ่นละ 3 วัน มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จํานวน 800 คน 
ดําเนินการใน ไตรมาสที่ 3  

3.475 พช. 

     4.2.9 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโรงการในพื้นที่ระดับ
อําเภอ จํานวน 878 แห่ง สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอเป็นหน่วยดําเนินการใน ไตรมาสที่ 3 

43.900 พช. 

     4.2.10 โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยนักท่องเที่ยว 
 1. สํารวจแหล ่งท ่อง เที ่ยว ในกร ุง เทพที ่มี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวต่างชาติไปเที่ยวชมหรือ
ร่วมกิจกรรมจํานวนมาก 
 2. คัดเลือกพนักงานเทศกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 

- กทม. 
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โดยใช้รถไฟฟ้าและวิทยุสื่อสารในการรายงานหรือ
ประสานการดําเนินงาน ดูแลความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่
สําคัญ 
 3. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารด้านการ
ท่องเที่ยว ให้การช่วยเหลือ แนะนํา และอํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 
 

   ๔ .๓ .๑  โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน 
ผลการดําเนินงาน  
 กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่ระดับอําเภอ 
จํานวน 22,538 ครัวเรือน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
เป็นหน่วยดําเนินการไตรมาสที่ 2 

20.284 พช. 

     ๔.๓.๒ โครงการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. กําหนดดําเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการ
พัฒนาชุมชนเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค สามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานชุมชน
ให้น่าสนใจ ทันสมัย และสามารถให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในระหว่าง  
วั นที่  15 – 20 ม .ค .  2560 ณ  ห้องฝึ กอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 

369.960 พช. 
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 2. การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  2.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน  
  2.2 การจัดเก็บข้อมูลความเป็นพื้นฐาน 
 3. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มอบหมายให้จังหวัด
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 
ตามแนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูลและห้วงเวลาที่
กําหนด ในไตรมาสที่ 1 – 3  
 4. การส่งเสริมการจัดทําสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4.1 พัฒนาบุคลาการด้านการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4.2 จัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่น 
  4.3 การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อําเภอ และการจัดทํา
รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล (VDR/TDR) ปี 2560 

 ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น โ ยบ า ยที่  ๙  การ
รักษาความมั่นคงของ
ทุนทรัพยากรฯ ๙ .๓ 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดินและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
จัดทําฐาน ข้อมูลเพื่อ

  ๔.๔.๑ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ ดินแผนที่แห่งชาต ิ 
(ระยะที่ ๒) เป้าหมาย ปี ๒๕58 จํานวน ๙.๗ ล้านแปลง 
ดําเนินการต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2559 - 2560 
ผลการดําเนินงาน  ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ 
๑๕.๘๑ ล้านแปลง และอยู่ระหว่างดําเนินการ ดังนี้ 
 
 1.จัดหาภาพถ่ายทางอากาศจ้างบินภาพถ่าย  

๑,๔๗๘.๖๓๖๙ 
(๖๔๘.๓๒๐๕) 

ทด. 
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การบริหารจัดการ 
 

ทางอากาศ โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ตามหนังสือ
กรมที่ดิน ด่วนที่ มท ๐๕๐๓๕/๕ ลงวันที่ 4 ม.ค. ๒๕๕9 
เป็นเงิน ๑๐๕ ล้านบาท เพื่อเป็นการบินถ่ายภาพฯ
เรียบร้อยแล้ว โดยกรมแผนที่ทหารอยู่ระหว่างการขอ
ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 2. ดําเนินการรังวัดหมุดบังคับภาพในพื้นที ่ 
ภาคตะวันออกและภาคใต้รวม 2,014 หมุด และได้
ดําเนินงานในพื้นที่ภาคกลาง 
 3 .  ดํ า เนิ นการสร้ างระวางแผนที่ ในพื้ นที่  
ภาคตะวันออกและภาคใต้ จํานวน 25,100 ระวาง 
คงเหลือระวางแผนที่ภาคใต้ จํานวน 2,900 ระวาง และ
ภาคกลาง จํานวน 11,800 ระวาง 
 4. ดําเนินการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสาร
สิทธิและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในรูปแบบ
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์  (GIS)  
ส่งมอบงาน ๕ งวด รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๐.๙๘ ล้านแปลง 
5. การนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแผนงานหลัก 
และแผนดําเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบ เรื่อง อนุมัติ
แผนการดําเนินการตามสัญญาจ้างจัดเก็บ และนําเข้า
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินสําหรับโครงการศูนย์ข้อมูล
ที่ ดิน และแผนที่ แห่งชาติ  กรมที่ ดิน (ระยะที่  ๒ ) 
เรียบร้อยแล้ว 
 6. การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขบริษัทฯ 
ได้จัดส่งมอบงานครบตามสัญญาแล้ว ๔๓,๐๐๐ ระวาง 
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อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน 
 7. จัดเก็บและนําเข้าการใช้ประโยชน์ที่ดินบริษัทฯ  
ได้จัดส่งมอบงานครบตามสัญญาแล้ว ๒๓,๐๐๐ กม.  
(ชุดแก้ไข) และโปรแกรมเครื่องมือ (Tool) อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงาน 
 8. บริษัทฯ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ๕๙ 

     4.4.2 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 
ผลการดําเนินงาน กฟภ. ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ โดยผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
มีดังนี้ 
 1. สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง 
  - อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวด
ราคาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 อ.แม่สอด 
จ.ตาก สถานีไฟฟ้าสะเดา 2 อ.สะเดา จ.สงขลา 
  - อยู่ระหว่างการจัดทําสัญญาจ้างเหมาจัดหา
พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มที่สถานไฟฟ้าคลองใหญ่ 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
 2. สายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าสะเดา 
3 (ชั่วคราว)  - หลัก กม. 1308+811 ของทางหลวง
หมายเลข 6 อ.สะเดา จ.สงขลา อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้างฐานรากและสมอบกคนกรีด 
 
 

3,140.00 กฟภ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 3. ระบบจําหน่ายแรงสูง 22 เควีช่วงการไฟฟ้า
อําเภอรัฐประเทศ – สถานี ไฟฟ้าอรัญประเทศ 2 
(ชั่วคราว) อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 4. ระบบจําหน่ายแรงต่ํา ช่วงการไฟฟ้าอําเภออรัญ
ประเทศ – สถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 2 (ชั่วคราว) อยู่
ระหว่างดําเนินการ 

     4.4.3 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2  
ผลการดําเนินงาน กฟภ. ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที่ 2 จํานวน 4 พื้นที่ โดยมีลําดับความก้าวหน้าการ
ขออนุมัติโครงการฯ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีมติ
เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จํานวน 4 พื้นที่ได้แก่  
จ . เ ชี ย ง ร าย  จ .นครพนม  จ .กาญจนบุ รี  และ  
จ.นราธิวาส  
 2. กฟภ. มีบันทึกเลขที่ มท.5303.4/44726  
ลงวันที่ 30 ก.ย. 2559 ถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ขอความเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงา และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

4,000.00 กฟภ. 



- ๓๖ - 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 3. กฟภ .  ได้ เข้ าร่ วมประชุมในการประชุม
คณะอนุกรรมการกํากับระบบผลิตไฟฟ้า ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้ า และศู น ย์ ควบคุ ม ระบบโคร งข่ า ย ไฟฟ้ า  
ในวันที่ 24 พ.ย. 2559 และวันที่ 22 ธ.ค. 2559 
ตามลําดับ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการ
พิจารณา โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ของ กฟภ. 
 4. กฟภ. ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในวันที่ 
19 ธ.ค. 2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเศษ ระยะที่ 2 กฟภ. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 5 มกราคม 2560) 

Roadmap 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
เป้าหมาย     :  สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนดํารงชีวิตได้อย่างมั่งคงปลอดภัย 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

5. การรักษาความมั่นคงและ
ค ว า ม ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย
ภายในประเทศ 
๕.๑ ดําเนินการจัดระเบียบ
สังคม 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
 
นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ข้อ ๖.๖ 
เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
อํานวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 

  ๕.๑.๑ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในอํานาจ
หน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (นโยบายลด
อบายมุข สร้างสุขให้สังคม) 
ผลการดําเนินงาน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข
ให้สังคม ประเภทสถานบริการ ดังนี้ 
 1. การออกตรวจ จํานวน 1,145 แห่ง 
 2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
 2.1 ลานกีฬา จํานวน 2,171 แห่ง 
 2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 406 แห่ง 
 2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จํานวน
6,599 แห่ง 
 2.4 กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 1,734 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2560 
 1. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย
และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 
 2. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผู้เสีย 
และจํานวนผู้บาดเจ็บลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเทียบกับ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยให้จังหวัด อําเภอ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้กํ าหนด
เป้าหมายการดําเนินงานด้วยตนเอง 

- ปภ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     5.1.3 โครงการกลับบ้านปลอดภัย 
ผลการดําเนินงาน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบ
ภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 
 1. มีการกําหนดจุดหรือเส้นทางที่จะปฏิบัติตาม
โครงการอย่างน้อยสํานักงานเขตละ 2 แห่ง รวม 100 
เส้นทาง (50 สํานักงานเขต) ดําเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะสุภาสตรีที่ต้อง
เดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืนช่วง 21.00 – 24.00 น. 
ตามถนนหรื อซอยที่ เปลี่ ยวหรื อจุ ด เสี่ ย งต่ า ง  ๆ  
เป็นประจํา ทุกวัน รวมถึงมีการออกตรวจพื้นที่เสี่ยง 

- กทม. 

 ๕ .๒  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ  
ข้ อ  ๒ .๑  ปัญหายา  
เสพติด 

  ๕.๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 
ผลการดําเนินงาน  
 1. ด้านการป้องกัน 
 - การออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง 31,233 ครั้ง 
 - ตรวจพบการกระทําผิด 1,375 ครั้ ง 
 - พบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต
ดําเนินกิจการ 218 แห่ง 
 - พบสถานประกอบการที่เปิด-ปิดเกินเวลา
ที่กําหนด 74 แห่ง 
 - พบสถานประกอบการที่ปล่อยให้ผู้ที่อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ 79 แห่ง 
 - การใช้มาตรการทางกฎหมาย 156 ครั้ง 

17.7600 ปค. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 - สั่งปิดชั่วคราว 66 ครั้ง 
 - สั่งพักใบอนุญาต 23 ครั้ง 
 - การดําเนินคดี 302 ครั้ง 
 - ตรวจพบผู้เสพยาเสพติด 973 คน 
 2. ด้านการบําบัดฟื้นฟูฯ และติดตามดูแลผู้ผ่าน
การบําบัดฯ แบ่งเป็น  
  - การบําบัดฟื้นฟูฯ สามารถนําผู้เสพ/ผู้ติด  
ยาเสพติดเข้ารับการบําบัดได้จํานวน 14,967 คน  
  - การติดตามผู้ ผ่ านการบําบัดฯ  มีการ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัด จํานวน 230,000 คน และมี
การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่ านการบําบัด  จํานวน 
20,492 คน 
 3. ด้านการปราบปราม มีการจับกุมคดียาเสพ
ติดรวม จํานวน 6,273 คดี ผู้ต้องหา 7,155 ราย  
ของกลางยาเสพติดภาพรวม 
  - ยาบ้า 3.74 ล้านเม็ด 
  - เฮโรอีน 84.08 กิโลกรัม 
  - ยาไอซ์ 17,794.10 กรัม  
  - กัญชา 3.74 ล้านกรัม 

     5.2.3 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด) 
ผลการดําเนินงาน 
 1. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างดําเนินการ 

24.4871 ปค. 



    - ๔๐ ‐       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
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งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 2. โครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ เสพ  
ยาเสพติด ให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนการบําบัดฟื้นฟู  
โดยเน้นสมัครใจบําบัดและประสานให้ทุกอําเภอเร่งรัด
ค้นหาผู้เสพยาเสพติดและชักชวนเข้าสู่กระบวนการ
บําบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองมีผลการ
ดําเนินงาน 15,914 รายจากเป้าหมายดําเนินงาน 

     ๕.๒.4 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) 
ผลการดําเนินงาน ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ  
จาก สงป. จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อดํ าเนิ นงานตามโครงการ   
TO BE NUMBER ONE ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 

440.9130 สป. 

     5.2.5 โครงการ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด” 
ผลการดําเนินการ จัดทําระบบ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งพา 
ยาเสพติด” ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกให้คําสัญญากับแม่ว่า
จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านทางเว็บไซต์ 
กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th มีผู้เข้าร่วมถวาย   
คําสัญญาฯ จํานวน 43,971 คน 

- สป. 

     4.2.6 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินเดิมให้เข้มแข็ง 
ในไตรมาสที่ 1  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินใน ไตรมาสที่ 1 

24.339 พช. 
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 3. สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดิน ในไตรมาสที่ 2 
 4. ติดตาม/สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ในไตรมาสที่ 1 - 4 
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในไตรมาสที่ 3 
ปัญหาการดํา เนินงาน  สํานักงาน  ป .ป .ส .  และ
หน่วยงานอื่นๆ ร่วมขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดินและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยไม่ใช้
หลักเกณฑ์การขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน
ทําให้ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ ของกรมการ
พัฒนาชุมชนมีความคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรโอน
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตชนบทให้
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการทั้ งหมด โดยให้
สํ า นั ก ง าน  ป .ป .ส .  จั ด ทํ า เป็ น ระ เบี ยบสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี 

     5.2.7 โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ผลการดําเนินงาน 
 กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่ระดับอําเภอ/
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จํานวน 44 อําเภอ 5 จังหวัด 1 กลุ่ม
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ/ เป็นหน่วย
ดําเนินการในไตรมาสที่ 2 – 3  

8.04 พช 

     4.2.8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผลการดําเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมการปกครอง

- สถ. 
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ท้องถิ่นจํานวน 2 รายการ คือ  
 1. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กิจกรรมค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และ
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ ผ่ านการบําบัด 
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 
เป็นเงินจํานวน 97.50 ล้านบาท 
 2. ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่าย
สําหรับรายการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จํานวน 95 
โครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณปี 
2560 เป็นเงินจํานวน 201.183 ล้านบาท 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย ์

ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ 

๖.0 
 

ปค. 

 ๕.๔ บูรณาการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

   ๕ .๔ .๑  โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของ  
กองกําลังประจําถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน  
 ๑. ฝึกอบรม ผรส. ในพื้นที่ จชต. “หลักสูตรการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน” จํานวน 15 วัน 
ฝึกอบรมจํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 255 คน รวม 1,020 คน 
และแจกจ่ายเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน ให้กับ ผรส. ที่เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 
1,020 คน. 

 

607.089 
 

ปค. 
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 2. แจกจ่ายเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในพื้นที่ จชต. 
จํ านวน  1 ,163 หมู่ บ้ าน  หมู่ บ้ านละ  12 ชุ ด  
รวมเป็นจํานวน 13,956 ตัว 

 3. จัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนระดับ 3A 
จํานวน 1,500 ตัว (จ.ปัตตานี 488 ตัว จ.ยะลา 288 ตัว 
จ.นราธิวาส 448 ตัว และ จ.สงขลา 276 ตัว) 
 4. จัดหาอาวุธปืนลูกซองยาว จํานวน 100 กระบอก 
(จ .ปัตตานี  34 กระบอก จ .ยะลา 33 กระบอก  
และ จ.สงขลา 33 กระบอก) 
 5. โอนเงินงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลาง  
เป็นค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายจําเป็นในการอยู่เวรยามการ
ปฏิบั ติหน้าที่ของ ชรบ. จํานวน 1,969 หมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ 20,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
472.56 ล้านบาท 
 6. โอนงบประมาณให้จังหวัดดําเนินการฝึกอบรม 
ชรบ. จํานวน 150 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จ.ปัตตานี 55 
หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 50 หมู่บ้าน จ.ยะลา 30 หมู่บ้าน 
และ จ .สงขลา 15 หมู่บ้ าน หมู่บ้ านละ 30 คน  
รวมทั้งสิ้น 4,500 คน 
 7. จัดหากระสุนปืนลูกซองสํารองคลัง จํานวน 
95,000 นัด สําหรับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 
 8. ฝึกอบรมปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําตําบล
จํานวน 290 ตําบล หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย ชรบ. 
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 9. จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง
ป้อมยามชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จํานวน 200 
หมู่บ้าน (จ.ปัตตานี 65 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 60 หมู่บ้าน  
จ.ยะลา 40 หมู่บ้าน และ จ.สงขลา 35 หมู่บ้าน) 

     ๕.๔.๒ ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาตาม
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ของรัฐ ๙ แห่ง ประจําปีการศึกษา ๒๕60 โดยร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

0.2500 ปค. 

     ๕.๔.๓ โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพื้นที่
เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน  ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กําหนด 

- ปค. 

     ๕.๔.๔ การเสริมสร้างศักยภาพของกองกําลังประจําถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ผลการดําเนินงาน  

 1. จัดตั้งกองกําลังประจําถิ่น ซึ่งได้แก่ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส .)  
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ร่วมกับ กองกําลังตํารวจและทหาร โดยมีปลัดอําเภอ  
ผู้ เ ป็ น หั ว หน้ า ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยมีการ

- ปค. 
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จัด ตั้ งชุดคุ้ มครองตํ าบล  (ชคต . ) เพื่ อสนธิกํ าลั ง 
ผู้ใหญ่บ้าน ผรส. (ทุกคน) สมาชิก อส. (36 นาย) 
กําลังประจําถิ่น (ชรบ./อรบ.) และเจ้าหน้าที่โครงฝ่ายทหาร 
(๖ นาย) โดยมีปลัดอําเภอหรือกํานัน เป็นหัวหน้าชุด 

 2. โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ที่ทําการ
ปกครอง จ.ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส และ จ.สงขลา 
เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย ค่าประกอบเลี้ยงอาหารใน
การปฏิบัติหน้าที่ การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
จํานวน 1,969 หมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท ต่อ
หมู่บ้าน/เดือน รวม 12 เดือน (โอนครั้งละ 2 ไตรมาส) 

     ๕.๔.๕ ซ่อมเครื่องจักรกลที่เสียหายในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส และ
ปัตตานี) และ ๔ อําเภอของ จ.สงขลา (สะบ้าย้อย 
เทพา จะนะ และนาทวี) 
ผลการดํ า เนินงาน อยู่ระหว่ า งทํ ารายละเอี ยด
สถานภาพของโครงการ ค่าซ่อมเครื่องจักรกลฯ เสนอ
ให้ กอ.รมน. พิจารณา 

๖.๔๙๐๐ 

 
ปค. 

     ๕.๔.6 โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ
บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี 
เป้าหมายปีงบ 2560 จํานวน 15,750 แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,882 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 11.95 ของเป้าหมาย 

64.349 ทด. 
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     5.4.7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
56 แห่ง (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.สตูล และ 
จ.สงขลา) อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 25 แห่ง 
และอยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 31 แห่ง 

124.600 ยผ. 

 ๕.๕ ดําเนินการด้านสัญชาติ
และกําหนดสถานะบุคคล 

น โ ยบ า ยที่  ๒  ก า ร
รักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

 

  ๕.๕.๑ โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

ผลการดําเนินงาน กรมการปกครอง มอบหมายให้รวม
งานตาม พ.ร.บ.สัญชาติฯ จาก สน.มน. และ สน.บท.  
มารวมไว้ด้วยกัน โดยให้ สน.บท. เป็นผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน 

- ปค. 

     ๕.๕.๒ โครงการสํารวจและปรับปรุงการจัดทําทะเบียน
ประวัติและบัตรประจําตัวสําหรับบุคคลไม่มีสัญชาติไทย 
ผลการดําเนินงาน (22 – 28 ธ.ค. 2559) 
 ๑ .  ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน  
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณา
ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคล
บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน 2 ราย 
 ๒ .  ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน  
ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔ )  
พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๑13 ราย  
 3. ปรับปรุงรายการบุคคลและทะเบียนประวัติ

5.19 ปค. 
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บุคคลที่ไม่มีสถานนะทางทะเบียนและบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จํานวน 22 ราย 
 4. จัดทําบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานนะ   
ทางเบียน ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
สํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน พ.ศ. 2548 และบัตรประจําตัวคนไม่มีสัญชาติ
ไทยตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตร
ประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2551 สําหรับ
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีรายชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 หรือ ท.ร. 13) 
จํานวน 14 ราย 

     ๕.๕.๓ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิท ธิของคนไทยที่ ตกหล่น  
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการดําเนินงาน  ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย
ให้แก่คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน หรือไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนซึ่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยไม่เพียง
พอที่จะนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอ็นเอ  
เพื่อนําผลการตรวจใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอ
แจ้งเกิดเกินกําหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อนุมัติผู้มีคุณสมบัติให้
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 760 ราย 

 
 
 
 

7.9 ปค. 
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 ๕.๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

น โ ยบ า ยที่  ๒  ก า ร
รักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 
ข้ อ  ๒ .๑  การสร้ า ง
ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

  ๕.๖.๑ โครงการสร้างความความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People 
to People Connectivity) 
ผลการดําเนินงาน ได้ลงนามเห็นชอบในหลักเกณฑ์  
การจัดสรรงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเตรียมจัดสรรงบประมาณ 

- ปค. 
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6. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก 

น โ ย บ า ย ที่ ๑ ๐  
การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่ นดิ นที่ มี  
ธรรมาภิบาล ข้อ ๑๐.๓ 
ยกระดับสมรรถนะ
ของหน่วยงานของรัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ 

  ๖.๑.1 การให้บริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน  
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7.5 ล้านราย 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ให้บริการประชาชนด้วยทะเบียน และ  
รังวัดที่ดิน จํานวน 2,568,484 ราย คิดเป็นร้อยละ 
34.25 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐประมาณ 22,310.05 
ล้านบาท 

973.8143 ทด. 

     6.1.2 โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายการให้บริการเชิงบูรณาการ 
ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กรมการปกครองให้ความเห็นชอบโครงการฯ 

- ปค. 

     6.1.3 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ร่วมประชุมเตรียมพร้อมในการลงบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ 5 รัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง การประปาส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และองค์กรการตลาด ในโครงการมหาดไทย และ 5 
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกันจัดโครงการประชารัฐ  
มอบเป็นของขวัญปี ใหม่ ให้กับสั งคม และคนไทย  

- กปน 
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เพื่ อตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งโครงการแรกนี้ จะจัดร่วมจัดหลักสูตรสอนช่างประปา
เพื่อเป็นคนดี ในสังคม โดย การประปานครหลวง  
และการประปาส่วนภูมิ ร่วมจัดอบรมหลักสูตรความรู้  
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า พร้อมเทคนิคการตัดแต่ง
กิ่งไม้อย่างถูกวิธีโดย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ที่ประชุมทั้ง 5 รัฐวิสาหกิจ ยังได้
แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นในโครงการประชารั ฐ  
กันอีกหลายโครงการ ซึ่งในโครงการแรกคาดว่าจะ
สามารถลงนาม MOU เป็นของขวัญปีใหม่แก่สังคม  
และประชาชนได้ทันในปี 2560  
 2. มอบน้ําดื่มจํานวน 6,000 ขวด เพื่อร่วมเป็น
พันธมิตรในโครงการอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2560 ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 
 3. มอบน้ําดื่มบรรจุถ้วยจํานวน 5,000 ถ้วย 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ จุดบริการประชาชน  
ที่ปฏิบัติหน้าที่อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 
2559 -วันที่ 4 ม.ค. 2560 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2560 จ.นนทบุรี และการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
ประจําปี 2559 ณ บริ เวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวสต์เกต 
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 4. กปน. เปิดอบรม “วิชาชีพช่างประปาเพื่อ
ประชาชน” รุ่นที่ 24 เพื่อเพิ่มพูนความรู้สร้างโอกาสใน
การหารายได้และอาชีพเสริม และช่วยเหลือสังคมโดย
อบรมฟรี ไม่ มีค่าใช้จ่าย พร้อมบริการอาหารและ
เครื่องดื่มฟรีตลอดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลาง 
กปน. ถ.ประชาชื่น   
 5.ร่วมพิ ธี เปิดโครงการอํานวยความสะดวก  
มั่นคงและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของ
ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ บริเวณด้านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษ ทั้งนี้ ยังได้สนับสนุนน้ําดื่มจํานวน 
6,000 ขวด เพื่อมอบให้กับผู้มารับบริการที่หน่วย
บริการประชาชนบนทางพิเศษ 
 6. ร่วมกันออกกําลังกายและเดินเพื่อสุขภาพ  
ส่ งท้ ายปี  ระยะทางโรงกรองน้ํ า  – สนามกี ฬา  
ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสุขภาพที่ดีกับร่างกายและจิตใจ 
 7. ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัด
ชลประทานรังสฤษดิ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็น
สิริมงคลในการเริ่มต้นการทํางานในปี 2560 และสืบ
สานวัฒนธรรมชาวพุทธ  ส่ ง เสริมกิจกรรมทาง
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ ห้ ค ง อ ยู่ สื บ ไ ป  ณ  อ า ค า ร
อเนกประสงค์ สํานักใหญ่ กปน. 
 8. ร่วมศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง  
เขตสามเสน  เพื่อ เตรียมความพร้อม  ในการส่ ง
สํานักงานประปาสาขาของ กปน. เข้าขอรับรองศูนย์
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ราชการสะดวก (GECC) ในปีนี้ การศึกษาดูงานเริ่มจา
กา ร รั บฟั ง ก า รบรรยายถึ ง แนวทา ง ในก า รส่ ง
รายละเอียดเข้ารับรอง GECC และจุดรับชําระค่า
ไฟฟ้า พร้อมใช้โอกาสนี้ ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแนวทางการให้บริการสําหรับขอรับรองศูนย์
ราชการสะดวก GECC ด้วย 
 9. สํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ ส่งมอบ
ของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2560 ให้กับโรงเรียนเทศบาลอุบล 
วนาราม โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) โรงเรียน
เทศบาล  ปลายบางวัดสิ ง ห์  (แจ่มชื่นวิทยาคม )  
และโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมนิการาม 
โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนทั้ ง  4 แห่ง  มารับมอบ
ของขวัญ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารบริการผู้ใช้น้ํา 
สํานักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ 

     6.1.4 โครงการพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของ
ประชาชน (คลองผดุงกรุงเกษม) ระยะทางประมาณ 5 
กิโลเมตร 
ผลการดําเนินงาน เริ่มโรงการทดลองเดินเรือคบองผดุง
กรุงเกษมตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 

- กทม. 

     6.1.5 การประปาส่วนภูมิภาคได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กปภ. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรทั้งด้านการผลิตและการบริการเพื่อให้ผู้ใช้น้ํามี
ความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพน้ําประว่าสะอาด
ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค จากความสําคัญดังกล่าว 

- กปภ. 
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ปัจจุบัน กปภ. ได้ดําเนินการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO\IEC 
17025 : 2005 ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
25 แห่งได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ 
สาขาชลบุรี จันทบุรี สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ขอนแก่น 
มหาสารคาม ชัยภูมิ อุดรธานี เลย สกลนคร อุบลราชธานี 
มุกดาหาร สุ รินทร์  เชียงใหม่  เชียงราย เกาะคา 
นครสวรรค์ พิจิตร และตาก จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส่วนอีก 5 แห่ง คือ กปภ. 
สาขานครศรีธรรมราช สีคิ้ ว ตรัง นราธิวาส และ
ปราจีนบุรี อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สมอ.  
 2. ขยายเขตจําหน่ายน้ําในพื้นที่ 76 จังหวัด 
ยกเว้น (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงการใช้น้ําประปาที่สะอาด และมี
คุณภาพ ตลอดจนการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําในการ
อุปโภคบริโภค ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความ
เหลื่อมล้ําของประชาชนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึง  
และเพียงพอโดยมีผู้ใช้น้ํารวมในปี 2559 จํานวน 4.09 
ล้านครัวเรือน ได้รับบริการน้ําประปาเพิ่มขึ้น 320,000 
ครัวเรือนจากปี 2557 และมีปริมาณน้ําจําหน่ายรวมใน
ปี 2559 จํานวน 1,233 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้น 115 
ล้านลูกบาศก์เมตรจากปี 2557  
  แผนการดําเนินงานในระยะต่อไป ดําเนินการ
โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ํา ความยาวรวมทั้งสิ้น 
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1.13 ล้านกิโลเมตร ในยะเวลา 2 ปี (2558 – 2569) 
โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําในปี 2560 ความ
ยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 677,366 กิโลเมตร 

     6.1.6 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ผลการดําเนินงาน สํานักงบประมาณโอนจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กรม
ส่ ง เสริ มการปกครองท้องถิ่ น  จํ านวนเงิ นทั้ งสิ้ น 
57,972.19 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้โอนจัดสรรให้ เทศบาล และ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทุกแห่งแล้ว จํานวน 4 ไตรมาส เป็นเงิน 
57,972.19 ล้านบาท 

- สถ. 

     6.1.7 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ผลการดําเนินงาน สํานักงบประมาณโอนจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 12,961.83 
ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
จัดสรรให้ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล  
ทุกแห่ง ตามระเบียบที่กําหนดแล้ว จํานวน 12,961.83 
ล้านบาท ยังคงเหลืองบประมาณที่ ต้องรออนุมัติใช้
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อดําเนินรายการ  
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

- สถ. 
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     6.1.8  โครงการ การรักษาความสะอาดและปรับปรุง
สวนนวชิรเบญจทัศ (งานก่อสร้างสุขสาธารณะใหม่ 3 
หลัง) 
ผลการดําเนินงาน อาคารสุขาสาธารณะเดิมเก่าและชํารุด 
ทรุดโทรม และเพื่อเพิ่มจํานวนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการสวน จึงได้ดําเนินการ
ก่อสร้างสุขาสาธารณะภายในสวนวชิรเบญจทัศแล้วเสร็จ
เดือน ธันวาคม 2559  

8.918 กทม. 

 ๖ .๒  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตภายใต้
แผนมหาดไทยใสสะอาด 

นโยบายที่ ๑๐  การ
ส่ ง เสริมการบริหาร
ราชการแผนดินที่ มี
ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 

  ๖.๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางาน
ด้านการป้ อ งกั นและแก้ ไ ข ปัญหาการทุ จ ริ ต  
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติดําเนินงาน
โครงการ 
 
 

1.2000 
 
 

 

ปค. 
 
 
 

 

     ๖ .๒ .2 โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียน
และบัตร 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางด้านงานทะเบียน และจัดชุดปฏิบัติการ
ออกติดตามเร่งรัดสํานักทะเบียนจังหวัดสํานักทะเบียน
อํ า เ ภ อ  แ ล ะ สํ า นั ก ท ะ เ บี ย น ท้ อ ง ถิ่ น  ก รณี ที่  
ต้องดําเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนหรือเป็นประเด็น
ที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างจะต้องได้รับการ
แก้ไขปัญหาโดยเร็ว ดังนี้ 

1.2100 ปค. 
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 - เรื่องร้องเรียนรับเข้าตั้งแต่วันที่ 19 – 23  
ธ.ค. 2559 จํานวน 1 เรื่อง ดําเนินการตอบสนอง 
จํานวน 1 เรื่อง 

     ๖.๒.3 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง 
ผลการดําเนินงาน ผู้ตรวจราชการกรมฯ จํานวน ๑๒ คน 
ได้ตรวจราชการ ๑๘ เขต ดังนี้ 
 ๑. ตรวจติดตามโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ๒. ตรวจติดตามและกํากับดูแลตามนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบงาน
ทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน และการให้
สถานะและสัญชาติแก่บุคคล รวมทั้งตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทะเบียนระบบใหม่ 
 ๓. ตรวจติดตามผลการดําเนินงานของ ศดธ.อ./จ. 
 ๔. ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
ซึ่งอําเภอมีการดําเนินการตามภารกิจ ในเรื่องกระบวนการ
บําบัด ฟื้นฟูไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงาน
ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด ของ สํานักงาน ป.ป.ส.   

0.2800 ปค. 

     6.2.4 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ในไตรมาสที่ 2 
 

678,800 พช. 
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 2. ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ
ทางวินัยกระทําผิดวินัยและทุจริตประพฤติ มิชอบ 
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 178 คน ประกอบด้วยหัวหน้า
ฝ่ายอํานวยการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการ
เจ้ าหน้าที่สํ านักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดทุกแห่ง 
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทุกศูนย์ฯ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการสังกัดหน่วยงานใน
ส่วนกลาง 

     6.2.5 การประปานครหลวงได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน . 
โปร่งใส ด้วยหัวใจธรรมภิบาล” เพื่อแสดงเจตจํานงใน
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต ให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืนสอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหาร
กปน .  ฉบับ ที่  4 (  2560 – 2564) ซึ่ งตั้ ง เป้ า
ยก ระดั บ สู่ ก า ร เ ป็ นอ งค์ ก ร สมร รถนะสู ง ที่ ยึ ด
หลักธรรมภิบาลเกิดความโปร่งใสและยุติธรรมกับทุก
ฝ่าย ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ สํานักงานใหญ่ กปน. 

- กปน. 

     6.2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานฝ่าย
บริหารทั่วไป 
ผลการดําเนินงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โดยกําหนดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้าน
โกง สํานักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกในการต่อต้าน
การทุจริต 
 

- สถ. 
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 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   ๖.๓.๑ โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการดําเนินงาน เป็นการดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยในระดับสูง สามารถป้องกันการปลอม
แปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคคลสัญชาติไทย
ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิด 70 ปีบริบูรณ์ 
โดยมีการให้บริการจัดทําบัตรในสํานักทะเบียนอําเภอ 
สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํานักทะเบียนกลาง  
รวม 1,079 แห่ง ทั่วประเทศซึ่งประชาชนสามารถ 
ยื่ นคํ าขอมีบั ต ร  ณ  สํ านั กทะ เบี ยนแ ห่ ง ใดก็ ไ ด้  
ทั่วประเทศ และมีหน่วยให้บริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit) ออกให้บริการจัดทําบัตรฯ เป็นการ
เฉพาะกิจ ตามหน่วยงานแหล่งชุมชนและสถานที่
ห่างไกล รวมทั้งสิน 11,844,206 บัตร แยกเป็น 
 1 .  ก า ร ทํ า บั ต ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ  จํ า น ว น 
11,825,959 บัตร  
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 18,247 
บัตร 
ผลการดําเนินงาน (22 – 28 ธ.ค . 2559) รวม
จํานวน 200,197 บัตร แยกเป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 199,951 
บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 246 บัตร 

- ปค. 
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     ๖.๓.๒ โครงการตรวจสอบการทุจริตการทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลการดําเนินงาน  เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกระทําทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยเร่งรัดการตรวจสอบการทุจริตและจัด
ชุดปฏิบัติการออไปจัดอบรมและตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานของจังหวัด กรณีที่มีการกระทําทุจริตเป็น
จํานวนมากหรือมีความสําคัญเร่งด่วนและจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ  ผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 - เรื่ องทุจริตรับเข้า ตั้งแต่  22 – 28 ธ .ค . 
2559 จํานวน 1 เรื่อง 

- ปค. 

     ๖.๓.๓ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์ และวงจร
สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ๔ ระดับ ได้แก่ 
 1. ระดับกรมการพัฒนาชุมชน  
 2. ระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และ
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 
 3. ระดับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
 4. ระดับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  

38.85 พช. 

     ๖.๓.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน   
 1. เมื่อวันที่ 21 – 27 ธ.ค. ๕๙ นํารถยนต์

- สป. 
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สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวาง
เครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนตาม
จังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาถวายสักการะฯ พระบรมศพฯ 
ที่พระบรมมหาราชวัง มีจังหวัดดังนี้ 
  1.1 จ .นครสวรรค์ ณ จุดพักรถ สถานี
บริการน้ํามัน ปตท. แยกเขาทอง 
   1 .2  จ .ประจวบคี รี ขั นธ์  ค่ ายธนรั ชต ์ 
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
   1.3 จ.นครราชสีมา ค่ายสุรนารี 
   1.4 จ.นครปฐม ณ จุดพักคอย พุทธมณฑล 
   1.5 จ.ขอนแก่น ณ จุดพักรถ สถานีบริการ
น้ํามัน ปตท อ.ท่าพระ  
   1.6 จ .นครราชสีมา ณ จุดพักรถ สถานี
บริการน้ํามัน ปตท. เลี่ยงเมือง 
 2. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 สนับสนุนระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กับหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 76 จังหวัด 
 3. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559 สนับสนุนระบบประชุม
วีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุมชี้แจง เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 


