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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 

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

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

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 ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบท  
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
 1. ปมท. อนุ มั ติ ให้ ดําเนินโครงการสายธาร  
พระบารมีครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ เพื่อ
จัดหาถั งเก็บน้ํ าขนาด 2,000 ลิตร ให้หมู่ บ้ านที่  
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งกักเก็บน้ํา
ตามธรรมชาติ หมู่บ้านละ 10 ถัง โดยใช้งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 
42.3 ลบ. ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว 
 2. ได้จัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560  
ให้จังหวัดเป็นที่เรียบร้อย ตามแผนงานพื้นฐานด้านความ
มั่นคงและต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว
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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     1.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน ปมท. อนุมัติเห็นชอบโครงการ  
ปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. ให้จังหวัดจัดทําโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามแนวพระราชดําริ และโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชดํ า ริ ตามหลัก เกณฑ์  
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
 2. ได้เตรียมการจัดโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการตามแนวพระราชดําริและ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ  
จนเป็นวิถีชี วิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2560  
ในรุ่นที่ 2 – 4 ภายในเดือน มี.ค. 2560  

- สป. 

     1.1.3 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 มอบน้ําดื่มบรรจุ
ขวด จํานวน 1,200 ขวด แก่เจ้าหน้าที่ปกครอง 
ตัวแทนจาก อ.บางบัวทอง ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 3 
สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง เพื่อนําไปสนับสนุน
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถวาย
บังคมพระบรมศพ บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง 
  

- กปน. 
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2. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560  ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร 
ครบ  100 วัน  เพื่ อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ กปน. ทั้งนี้  
ได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน ภัตตาหาร ปิ่นโต 
และประเคนจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ในตอนท้าย 
พระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง พรหมวิหาร 4 
เพื่อเป็นหลักในการทํางานและดําเนินชีวิตแก่ชาว กปน. 
 3. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 เข้าร่วมฟังปาฐกถา
พิเศษ "น้อมรําลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข" 
หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี และวรรณศิลป์”   
ณ อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  

     1.1.4 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดจุดติดตั้งเครื่องเติม
อากาศชัยพัฒนา ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ซึ่ง
ได้ทรงพระราชทานเครื่องเติมอากาศให้ กปน. เมื่อปี 
พ.ศ. 2538 ในการแก้ไขปัญหาน้ําดิบด้อยคุณภาพ  
โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กปน.  
เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสะพานข้างคลองประปา  
ถ.แจ้งวัฒนะ 

  

 ๑.๒ ปลูกฝังจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 

นโยบายที่ ๑  
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑๑ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ 
เป็นธรรมในสังคม แนวทางการ

 
 

๑.๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบพบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 – 14 ก.พ. 2560  

- สป. 
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 พัฒนาข้อ ๕.๔ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มี
คุณค่ าร่ วมและตระหนั กถึ ง
ผลประโยชน์ของสั งคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีระบบการตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม 

ได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์ จํานวน 18 เว็บไซต์ ซึ่งได้
ดําเนินการส่ง E-mail ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวัง
นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้ว 
 2 .  การนํ า รถยนต์ สื่ อ สารผ่ านดาว เที ยม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวาย
ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 1 – 14 ก.พ. 2560 ได้นํา
รถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและ
วางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 9 ครั้ง เช่น เมื่อวันที ่ 
2 – 3 ก.พ. 2560 นํารถสื่อสารดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
รวมทั้งเมื่อวันที่ 4 – 5 ก.พ. 2560 นํารถยนต์สื่อสาร
ผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่าย
สื่อสารถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ณ ที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช  
 3. นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาถวายสักการะฯ 
พระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 – 14 
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ก .พ .  2560 จํ านวน  32 ครั้ ง  เช่น  เมื่ อ วั นที่  
1 ก .พ .  2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน จ.บึงกาฬ ที่ เดินทางมาถวาย 
สักการะฯ พระบรมศพฯ  ที่พระบรมมหาราชวัง  
จุดพักรถ ณ สถานีบริการน้ํามันปตท . เลี่ยงเมือง  
จ .นครราชสีมา  และเมื่ อวันที่  2  ก .พ .  2560  
นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและ
วางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่
เ ดิ นทา งมาถ วาย  สั ก ก า ร ะฯ  พ ร ะ บ ร ม ศ พ ฯ 
ที่พระบรมมหาราชวัง จุดพักรถ ณ ค่ายพัชรินทร์  
จ.ขอนแก่น 

     1.2.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้   
ผลการดําเนินงาน ( ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค . – 2 ก.พ. 
2560) 
 1 .  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ จํานวน 11,750 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 1,953,133 คน 
 2 .  การจั ดกิ จกร รมขยายผล โคร งการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 2,757 ครั้ง  
ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 400,103 คน 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยศู น ย์การ เ รี ยนรู้ โ ค ร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 6,283 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

- 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 
 
 

 

จํานวน 281,619 คน 
 4. การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข ้ 
ในพระราชานุ เคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
จํานวน 2,469 ราย 
 5 .  การ ดํ า เนิ นการกั บการกระทํ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 7 กรณี 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 

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 

 

  2.1.1 โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับ
จังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครอง ได้แจ้งให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด/
อําเภอ ดําเนินการดังนี้ (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 
– 2 ก.พ. 2560)  
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จํานวน 15,891 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จําวน 1.59 ล้านคน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง
สมานฉันท์  เพื่อการปฏิรูป จํานวน 19,263 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 1.76 ล้านคน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่ จํานวน 1,146 เรื่อง ประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 84,145 ล้านคน  
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ าน  จํ านวน 
20,730 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1.25 ล้านคน 
 5 .  การจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม วิถี ชี วิ ตแบบ

- 
 

ปค. 
 



- ๘ ‐ 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองโดย อสปช. 
จํานวน 8,099 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
524,234 คน 

     2.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 – 2 
ก.พ. 2560) 
 1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จํานวน 15,723 ครั้ง 
 2. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ในการประชุม สัมมนา อบรม และการ
ประชุมประชาคม  จํานวน  17,760 ผู้ เข้ าร่วม
กิจกรรม จํานวน 703,422 คน 
 3. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในการยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จํานวน 5,926 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
491,829 คน 
 4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ที่นําค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
จํานวน 4,387 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 421,616 คน 

-  ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 

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 ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ – 15 ก.พ. ๒๕60 มีประชาชน
มาใช้บริ การ  รวมจํ านวน  3 ,036,187 เ รื่ อ ง 
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 2,993,122 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 98.58 และอยู่ระหว่างดําเนินการ 
43,065 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.42 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
149,554 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 116,453 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 33,101 เรื่อง      
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน ๒,230,561 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2,230,561 เรื่อง 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 66,207 เรื่ อง ดํา เนินการแล้ว  จํานวน 
58,159 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 8,048 เรื่อง  
 ๔ .  กา รบริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  รั บ เ รื่ อ ง  
จํ า น ว น  4 1 0 , 1 4 2  เ รื่ อ ง  ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว  
จํานวน 409,475 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ  
จํานวน 667 เรื่อง 

- 
 

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 
 
 

 

 5. บริการให้คําปรึกษา จํานวน 173,038 
เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 173,038 เรื่อง    
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จํานวน ๖,685 เรื่อง ดําเนินการแล้ว   
จํานวน 5,436 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 
1,249 เรื่อง 
 7. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รับเรื่อง 
จํานวน 9,129 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 5,467 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3,662 เรื่อง 

     ๓ .๑ .๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ  
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 11 ก.พ. 60) 
 1. การร้องทุกข์/ร้องเรียน จํานวน 960 เรื่อง 
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 439 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
45.73 อยู่ระหว่างดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จํานวน 521 เรื่อง  
 2 .  การช่ วยเหลือประชาชนผู้ ไ ด้ รับความ

เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 3,308 เรื่อง 
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 3,733 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 97.46 
 3. การไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาททางแพ่ง/  
ทางอาญา จํานวน 225 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน 159 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.68  
 4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
จํานวน 11,459 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 

- 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 
 
 

 

11,459 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) จํานวน 53,768 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน 53,768 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ๓ .๒  แก้ ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  
ในระดับพื้นที่ 
 

นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและคํ า
ปรารภในการแถลง
นโยบายของรัฐบาล 

  ๓.๒.๑ โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทํา
แผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ ดินให้ครอบคลุม  
ทั่วประเทศ) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๘๐,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 19,693 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 24.62 ของเป้าหมาย 

๑๗๙.๙๙ 
(49.78) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๒ การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับ  
การออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ จํานวน 2,948 ระวาง  
คิดเป็นร้อยละ 29.48 ของเป้าหมาย 

๔๓.๙๐ 
(4.24) 

ทด. 

     ๓.๒.๓ รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและ
ควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 219 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
4.87 ของเป้าหมาย 

๗๗.๕๙ 
(3.56) 

ทด. 
 

     ๓.๒.๔ นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ  
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓0,๐๐๐ แปลง 

๖.๓๖ 
(1.18) 

 

ทด. 
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ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 10,058 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 33.53 ของเป้าหมาย 

     ๓.๒.๕ จัดทําแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน  
แนวเขตที่ดินของรัฐ 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,096 ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ 36.53 ของเป้าหมาย 

๔.๗๐ 
- 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 999 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 22.20 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗ 
(7.40) 

 

ทด. 
 

     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 และ จ.สุพรรณบุรี 
จํานวน 1,138 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 655 แปลง ในพื้นที่  
จ.สกลนคร และ จ.สุรินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างช่างรังวัด
วางผัง/ปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึดหลักเขต และ  
ไ ด้ มี การเบิ กจ่ ายงบประมาณ  เพื่ อจั ดทํ าระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ถนน และขุดสระน้ํา เป็นต้น 
 

๘๒.๖๙ 
(6.48) 

ทด. 
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     3.2.8 การวาง และสนับสนุนด้านการผังเมือง    
ผลการดําเนินการ งานวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด จํานวน 73 ผัง 
 1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว
จํานวน 49 ผัง 
 2. รอการประกาศเป็นกฎกระทรวง จํานวน 24 ผัง 
(ผ่าน ครม. แล้ว)  

1,566.27 
(173.65) 

 

ยผ. 
 

     3.2.9 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ 
 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 การประปานครหลวง 
(กปน.) โดยฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม มอบ
น้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 1,200 ขวด แก่นายสุภาพชาย 
บุตรจันทร์ รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 เพื่อรวบรวมส่งมอบน้ําดื่ม และ
ข้าวสารอาหารแห้งผ่านกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน 
เพื่อนําไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัย ใน ต.ร่อนทอง  
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยัง
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากสภาพพื้นที่เข้าถึงยาก  
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

- กปน. 

     3.2.10 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม 
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้าง
โอกาส ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 2 ก.พ. 
2560) 
 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
อุบัติภัย จํานวน 4,096 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

- ปค. 
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จํานวน 886,088 คน 
 2. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
จํานวน 28,258 คน 
 3. การดําเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 5,977 คน 
 4. การช่วยเหลือและแก้ปัญหาราคาผลผลิต 
หรือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จํานวน 513 ราย 

 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
และปัญหาขาดแคลนน้ํา 

  3.3.1 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดํ า เนิ นการ  ทั้ งสิ้ น  207 
โครงการ  
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม 
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 112 โครงการ ความคืบหน้า  
   - โ อนจั ดส ร ร งบประมาณแล้ ว  112 
โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ 
   - ดําเนินการแล้วเสร็จ 109 โครงการ 
  2. โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก  
น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลากและโคลนถล่ม จํานวน 95 
โครงการ ความคืบหน้า 
   - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 95 โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ 

500.00 
(387.71) 

 
 
 
 

 

ปภ. 
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 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 92 โครงการ 
     3.3.2 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 

งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่ง  
น้ําเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย จํานวน 1,451 โครงการ 
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
ความคืบหน้า 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,451 โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 66 โครงการ 
 - ยกเลิกการดําเนินงาน 2 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,383 โครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 274,772,618  
ลบ.ม. 
 - พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,024,865 ไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1,026,448 
 ครัวเรือน 
 
 
 

4,863.60 
(4,033.97) 

ปภ. 
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     3.3.3 กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
จํานวน 954,000 ตัน ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชแล้วเสร็จจํานวน 341,062 ตัน 

24.48 
(9.16) 

ยผ. 
 

     ๓.๓.4 งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการก่อสร้าง 34 แห่ง 
 - รอลงนามในสัญญา 2 แห่ง 
 - เสนอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของ
ราคา 5 แห่ง 
 - ดําเนินการประกวดราคา 6 แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 50 % 

3,247.27 
(538.53) 

ยผ. 

     ๓ .๓ .5 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ 
ผลการดําเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเลทั่วประเทศ 580 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง 391 แห่ง  
 - ลงนามในสัญญา 10 แห่ง             
 - รอลงนามในสัญญา 61 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 118 แห่ง 
 
 

6,319.94 
(1,565.66) 

 

ยผ. 
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     ๓.๓ .6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ        
ผลการดําเนินงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
263 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง 224 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 15 แห่ง 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 24 แห่ง 

5,701.16 
(1,188.45) 

ยผ. 
 

     3.3.7 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 2 ก.พ. 
2560) 
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 2,787 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
238,321 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ านเมือง  จํ านวน  3 ,687 ครั้ ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 257,570 คน 
 3. การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่อัน
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ตาม ม.122 ของ พ.ร.บ. 
ลักษณะการปกครองท้องที่ฯ) จํานวน 5 คดี เนื้อที่ 
จํานวน 20 ไร่ 
 

- ปค. 
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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.) 
ผลการดํ าเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า   
ให้บ้านเรือนราษฎรได้ จํานวน 7,136 ครัวเรือน  
(1 ต.ค. 2559 – 15 ก.พ. 2560) 
 

700.00 
 

กฟภ. 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
มี เป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ํ าประปา  และ  
การกระจายโครงข่ ายการให้บริการน้ํ าประปา  
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80  
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมเมื่อสิ้นสุดแผนฯ  
ลดอัตราน้ํ าสูญเสียระบบส่งและระบบจําหน่าย  
เขตภูมิภาค/เทศบาล ให้น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน 
ปี 2564 และได้จัดทําโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2560 (14.38 
ล้านบาท) จํานวน 1 โครงการ  
 2. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ํา ปี 2560 
(160.42 ล้านบาท) จํานวน 50 โครงการ ได้ทําการ
เบิกงบประมาณ จํานวน 11.80 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.36 ของงบประมาณ 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2560 (2,529.94 ล้านบาท) จํานวน 25 โครงการ

3,641.54 
(1,043.13) 

กปภ. 
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ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 347.49 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.74 ของงบประมาณ 
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมประปา
ภายหลังรับโอน ปี 2558 – 2560 (295.89  
ล้านบาท )  จํานวน  9 โครงการ ได้ทําการเบิก
งบประมาณ จํานวน 42.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.51 ของงบประมาณ 
 5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชําระคืน
ต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (640.89 ล้านบาท)  
ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 640.89 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณ (ตัด) 

     3.4.3 โครงการปี 2560 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย (เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
 1 .กปภ.สาขามุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร วงเงินเต็มโครงการ 310.56 ล้านบาท  
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 20,879 ราย ในปี 2571)  
อยู่ระหว่างดํ า เนินการก่อสร้ าง  ความก้ าวหน้ า 
30.50%  
 2. กปภ.สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วงเงิน
เต็มโครงการ 242.83 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 
38,000 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า 26.62%  
 3. กปภ.สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย- 
สระใคร จ.หนองคาย วงเงินเต็มโครงการ 386.64 
ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 35,368 ราย ในปี 

2,341.16 กปภ. 
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2571) อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 
32.38%  
 4. กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว วงเงินเต็มโครงการ 817.93 ล้านบาท 
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 33,619 ราย ในปี 2571  
อยู่ระหว่างดํ า เนินการก่อสร้ าง  ความก้ าวหน้ า 
43.18%  
 5. กปภ .สาขาสะเดา  อ .สะเดา  จ .สงขลา  
วงเงินเต็มโครงการ 583.20 ล้านบาท (ประมาณการ
ผู้ใช้น้ํา 27,081 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 2.33% 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 

Roadmap 4 ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
เป้าหมาย     :  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
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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 กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1.  พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) : กําหนดดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
กลุ่ม Quadrant D (พี่สอนน้อง) ในไตรมาสที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
กลุ่ม Quadrant A/B และ 4 - 5 ดาว ที่ประสบ
ความสําเร ็จ  ได้เป็นพี ่เลี ้ยงให้คําแนะนํา  ปรึกษา 
ช่วยเหลือแก่ผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP กลุ่ม 
Quadrant D ให้สามารถดําเนินกิจการจนประสบ
ความสําเร็จได้เช่นเดียวกัน  
 2. การจัดแสดงผลงานศิลปิน OTOP : มีนโยบาย
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของศิลปิน OTOP  
โ ด ย ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า รพ ิจ า ร ณ า ค ัด เ ล ือ ก ผู ้ผ ล ิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีการอนุรักษ์ และสืบสาน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ด ้วยภูม ิป ัญญา  ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ   

319.00 
 

พช. 
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เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สืบทอด
ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น  และได้ดําเนินโครงการประชุม  
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิลปิน  OTOP ซึ ่ง ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 - 20 ม.ค. 2560 
  คณะกรรมการศิลปิน OTOP ได้กําหนด
ดํา เ น ิน ก า ร จ ัด แ ส ด ง ผ ล ง า น ศ ิล ป ิน  OTOP  
เ มื่อวันที่ 17 – 19 ก.พ. 2560 ณ เชียงใหม่ศิลาดล  
อ .ดอยสะเก็ด  จ . เชี ยง ใหม่  โดยมี วั ตถุประสงค์  
เพื่อนําเสนอผลงานศิลปิน OTOP ประชาสัมพันธ์ และ
จําหน่ายผลงานของศิลปิน OTOP โดยการจัดงานครั้งนี้
ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  
 3. สร้างนักการตลาด OTOP (OTOP Trader) :
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. – 2 ก.พ. ๒๕๖๐ กําหนดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ OTOP Trader โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อกําหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนา OTOP Trader ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านการตลาด  
ในต่างประเทศในรูปแบบ Trader อย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น ๘๕ คน ประกอบด้วย OTOP 
Trader จังหวัดละ ๑ คน จํานวน ๗๖ คน และนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจากกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน ๙ คน  
ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้กําหนดให้มีการระดม
สมอง จัดทําแผนการปฏิบัติการบริหารจัดการในรูปแบบ 
Trader 
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 4. พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว :  
การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านมีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยว สามารถเพิ่มรายได้ของประชาชน
ในหมู่บ้านจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และ
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และกรมการพัฒนา-
ชุมชนได้ประกาศขึ้นทะเบียนหมู่บ้าน OTOP เพื่อ  
การท่องเที่ยว จํานวน 18 หมู่บ้าน รวมทั้งกําหนด  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําหมู่บ้าน OTOP เพื่อ
การท่องเที ่ยวด้านการบริหารจัดการ  ปี 2560 
เมื่อวันที่ 7 – 10 ก.พ. 2560 ณ โรงแรม ที เค 
พาเลซ กรุงเทพฯ    
 5. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D/1 - 3 ดาว) : ได้จัดสรรงบประมาณ
สําหรับจัดทําโครงการฯ กิจกรรมการพัฒนายกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย 2 
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
  5.1 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทอาหาร จํานวน 2,020 ผลิตภัณฑ์ 
ดําเนินการโดยส่วนกลาง 
  5.2 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก สมุนไพรที่ ไม่ใช่
อาหาร จํานวน 5,165 ผลิตภัณฑ์ ดําเนินการโดย
จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการ จํานวน 18 จังหวัด
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และมีมีกลุ่มเป้าหมายจาก 58 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม 
 6.กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ด้านการจัดการ
ความรู้กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 2560 และ
คัดเลือก  “การดํา เนินงานโครงการ  หนึ่ งตําบล  
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” เป็นองค์ความรู้สําคัญ  
ที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน 
 7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบน
เครื่องบิน 
 8. มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย 
 9. สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิต ภัณฑ์ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดสรรงบประมาณให้
ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อดําเนินการ        ในไตรมาส 1 
และ 3  
 10. โรงเรียน OTOP 
 11. เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP : OTOP Generation Next 
 12. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
OTOP ปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 – 4 โดยได้แจ้ง  
ให้ทุกจังหวัดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานฯ และ
แนวทางที่ ก รมการพัฒนาชุ มชน  กํ าหนดแล้ ว  
ซึ่งไตรมาสที่ 1 ดําเนินการรับลงทะเบียนฯ เมื่อวันที ่ 
๑ ต.ค. - ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕9 และไตรมาสที่ 2 ดําเนินการ
รับลงทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. – 20 มี.ค. ๒๕60 
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4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 1 .  ส ่ง เ ส ร ิม พ ัฒ น า ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ประชารัฐ สุขใจ SHOP ประกอบด้วย 
  1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประชารัฐ 
สุขใจ SHOP สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการส่ง เสริม
การตลาดออนไลน์ เพื่อได้รับการสนับสนุนช่องทาง
การตลาดออนไลน์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิ เล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื ่อ สนับสนุนผู ้ประกอบการให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และ
สร้างอรรถประโยชน์ รายได้ ความสามารถในการ
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น 
  1 .2  ส่ ง เ ส ริ มและสนั บสนุ นช่ อ งทา ง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสินค้า
จําหน่ายในประชารัฐ สุขใจ SHOP เพื่อจัดส่งสินค้า
จําหน่ายใน Fly Now ต้นกล้า และ MBK RICE     
 2. การจัดงาน OTOP INTER TRADER THAILAND 
GRAND OPENNING 2016 เป็นการรวมตัวกันของ 
TRADER ทั่วประเทศไทย ที่คัดสินค้ามาจําหน่าย  
ใน ร าคาทั ้ง ปล ีกและส ่ง เ ป ็นกา ร เพิ ่ม ช ่อ งทา ง

437.560 พช. 
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การตลาดจําหน่ายสินค้าให้ประชาชนโดยตรง  
 3. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
กําหนดดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 
คนไทยยิ้มได้ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2  
 4. จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน กําหนดดําเนินโครงการจัดแสดง
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 28 จังหวัด ดําเนินการ 
 5. การจัดงาน OTOP Midyear 
 6. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วย
พระบารมี 
 7. OTOP TO THE TOWN  
 8. ศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 9. OTOP To The Factory   

     4.1.3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 ๑. กําหนดจัดประชุม Video Conference โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ติดตาม
ผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยน

4.22 พช. 
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ความคิดเห็นในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) 
คณะกรรมการแ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้จ ัด ก า รบ ร ิษ ัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จํากัด และผู้เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ครั้งที่ 1 : ภาคกลางตอนบน 1 (เขต 1) 
ภาคกลางตอนบน 2 (เขต 2) และภาคกลางตอนกลาง 
(เขต 3) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 
  1.2 ครั้งที่ 2 : ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (เขต7) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (เขต 12) วันที่ 
20 ก.พ. 2560 
  1.3 ครั้งที่ 3 : ภาคกลางตอนล่าง (เขต 4) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (เขต 13) 
วันที่ 6 มี.ค. 2560  
  1.4 ครั้งที่ 4 : ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (เขต 6) 
และภาคใต้ชายแดน (เขต 8) วันที่ 13 มี.ค. 2560 
  1.5 ครั้งที่ 5 : ภาคเหนือตอนบน 1 (เขต 15) 
และภาคเหนือตอนบน 2 (เขต 16) วันที่ 20 มี.ค. 
2560 
  1.6 ครั้งที่ 6 : ภาคกลางตอนล่าง 2 (เขต 5) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (เขต 11) วันที่ 
27 มี.ค. 2560 
  1.7 ครั้งที่ 7 : ภาคตะวันออก (เขต 9) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เขต 10) วันที่ 10 
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เม.ย. 2560 
   1.8. ครั้งที่ 8 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (เขต 14) ภาคเหนือตอนล่าง 1 (เขต 17) และ
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (เขต 18) วันที่ 24 เม.ย. 2560 
 ๒. กําหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 
๒๕ ของเดือน 
 3. ประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก ารข ับ เคลื ่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับ
จังหวัด) กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด)   
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุมฯ 
อย่างน้อย 4 ครั้ง และติดตามงานอย่างน้อย 6 ครั้ง 
ระหว่างไตรมาสที่ 1 - 4  
 4. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) 
จํากัด ร่วมกับคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ทั้ง 5 ภาคส่วน คัดเลือก “นักพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน” จํานวน 76 คน จากทั่วประเทศ มาเป็น  
ผู้ประสานงานโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด โดยมี
แผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2560  
 5 .  สน ับ สน ุน ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น ก า รพ ัฒน า
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับเขต) 
 ๖. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 
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 7. การจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

     4.1.4 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรม
ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการกองทุน
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2560 โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุน และประเมินผล
การดําเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  
ในการบริหารหนี้ จํานวน 54 แห่ง ในพื้นที่ 18 เขต
ตรวจราชการ 41 จังหวัด ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. –  
27 พ.ค. 2560  
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
กําหนดดําเนินกิจกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้
ทุนชุมชน ปี พ.ศ. 2561 – 2564  จํานวน 3 ศูนย์ฯ ดังนี้  
   - เมื่อวันที่  8 – 9 ก.พ . 2560 ณ  
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
   - เมื่อวันที่ 15 - 16 ก.พ. 2560 ณ 
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  
   - เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.พ. 2560 ณ 
ศูนย์ เรี ยนรู้ ทุนชุมชน ต .ท่ าช้ าง อ.สว่างวี ระวงศ์  

144.33 พช. 
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จ.อุบลราชธานี    
 3 .  จัด ตั้ งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดให้ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด (สพจ.) รายงานผลการดําเนินงาน และ
รายงานการจัดตั้ง รวมทั้งขึ้นทะเบียนสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน ภายในเดือน เม.ย. 2560 
 4. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”กําหนดให้ สพจ. รายงาน
ผลการดําเนินงานภายในเดือน ก.ค. 2560  
 5 .  รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่  
1 ครัวเรือน 1 สัญญา รอบที่ 1 ภายในเดือน เม.ย. 
2560 และรอบที่ 2 ภายในเดือน ก.ค. 2560 
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 
 7. ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน 
 8. ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 
 9. ผลิตสื ่อเผยแพร่การดําเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

     4.1.5 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การดําเนินงาน
เป็นของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58) 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินการดังนี้ 

3,692.59 พช. 
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 1. กําหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน จํานวน 441.59
ล้านบาท 
 2. กําหนดจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 
2,956 ล้านบาท 
 3. กําหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน จํานวน 295   
ล้านบาท 

 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  ๗5% 
 ๒ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ า ระยะที่  ๓  
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน 45% 
 3. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมืองระนอง   
จ.ระนอง 
  ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 

158.57 
(27.49) 

ยผ. 

     ๔.๒.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ผลการดําเนินงาน  
 1. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน 75% 

 2. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  

209.82 
 

ยผ. 
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ด่านน้ําพุร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 45% 

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

  - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 

 4. โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง 
  - ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ
วางผัง 
 5. โครงการวางผังระบายน้ําเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 แห่ง 
  - ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ
วางผัง 

     4.2.3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ดีเด่น กําหนดแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ต ัว อย ่า ง  เ พื ่อ เ ข ้า ร ับ โ ล ่ร า ง ว ัล ใ น ส ่ว น ก ล า ง  
จึงมอบหมายให้สําน ักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ดํ าเนิ นการตามแนวทางฯ  พร้ อมทั้ งรายงานผล   
การดําเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบภายใน
วันที่ 14 ก.ค. 2560 
 2. การจัดการความรู ้กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดแนวทางการดําเน ินงานด้านการจ ัดการ

855.94 พช. 
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ความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 2560 และ
คัดเลือก “การพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทาง
สัมมาชีพ” เป ็นองค์ความรู ้สําค ัญที่จําเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปี 2560 โดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดดําเนินการตามแนวทางฯ รวบรวม/
จัดเก็บองค์ความรู้ และส่งเข้าร่วมประกวดองค์ความรู้
ดีเด่น ได้จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 
 3. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน กําหนดดํา เนินโครงการสร้างส ัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอเพียง  
ในพื ้นที ่เป้าหมาย 76 จังหวัด โดยมีตัวชี ้ว ัด คือ 
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 (ใช้ข้อมูล จปฐ.) และได้ส่งประเด็นเน้นย้ํา
กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ และสื่อการเรียนรู้ฯ 
ให้สํานักงานพัฒนาชมุชนศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 4. โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน มอบหมาย
ให้ อช./ผู้นํา อช. ร่วมเป็น “ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน” โดยมีภารกิจที่สําคัญ คือ  
  4.1 สนับสนุนการดําเนินงานของทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน  
  4.2 สนับสนุนการยกระดับครัวเรือนยากจน
ตามแนวทา ง สั ม ม า ชี พ ชุ ม ช น  เ พื ่อ เ ป ็น ก า ร  
เตร ียมความพร ้อมในการข ับ เคลื ่อนงานอาสา
พัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กําหนดแนว
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ทางการดําเนินงานของ อช./ผู้นํา อช. ดังนี้  
   4.2.1 การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
   4.2.2 การสนับสนุนการยกระดับ
ครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
 5. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพ กําหนดจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผู้นําสัมมาชีพ” ประจําปี พ .ศ . 
2560 กลุ ่ม เป ้าหมาย เป ็นปราชญ์ช ุมชนจาก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 23,589 คน เพื่อ
สร้างผู ้นําสัมมาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ ดําเนินการฝึกอบรม ในไตรมาสที่ 1 - 2 
จํานวน 252 รุ่น ๆ ละ 80 - 100 คน ระยะเวลารุ่น
ละ 4 วัน ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 2559 – 2  มี.ค. 
2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ระดับจังหวัด 
 7. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ระดับหมู่บ้าน 
 8. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล 
 9 .  พัฒนาผู้ นํ าชุ มชนรุ่ น ใหม่ สื บสานงาน
สัมมาชีพชุมชน 
 10. จัดทําสื่อสนับสนุนการสรา้งสัมมาชีพชุมชน 
 11. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
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ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     4.2.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และ
สานพลังประชารัฐระดับชุมชน 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการ จํานวน 8 
รุ่นๆ ละ 3 วัน มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จํานวน 800 
คน ดําเนินการ ในไตรมาสที่ 3  

3.47 พช. 

     4.2.5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่  
ระดับอําเภอ จํานวน 878 แห่ง สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอเป็นหน่วยดําเนินการในไตรมาสที่ 3 

43.90 พช. 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 
 

   ๔ .๓ .๑  โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน 
ผลการดําเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ให้สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ดําเนินงานตามโรงการในไตรมาสที่ 2 แล้ว 
กํ าหนดดํ า เนิ น โคร งการ ในพื้ นที่ ร ะดั บอํ า เภอ  
จํานวน 22,538 ครัวเรือน เพื่อให้การดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ลดความเหลื่ อมล้ํ าของสั งคม  และสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ จึงให้ใช้กลไก คณะกรรมการ
บริหารศูน ย์อํ านวยการขจั ดความยากจนตาม  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) 
และระดับอํา เภอ  (ศจพ .อ . )  เป็นองค์กรในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ 
 1. ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ 
จปฐ .  ปี  2559 ประ เภทที่ ส ามารถพัฒนา ได้  

20.28 พช. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 
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ราชอาณาจักรไทย 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ให้ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพตามแนวทางสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน และบูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนอาชีพตามแนวทางสร้างสัมมาชีพ และบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่มขึ้น 
 2. ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. ปี 2559 ประเภทที่ ต้องรับการสงเคราะห์  
ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้
ครัวเรือนมีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตาม
หลักปรัชญาพอเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๔.๓.๒ โครงการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. การส่งเสริมการจัดทําสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  1.1 มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชน
ดําเนินการในไตรมาสที่  1 – 4 โดยส่ งเสริมการ  
ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ชุ ม ช น  
(Community Information Radar Analysis Diagram : 
CIA) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดให้ร้อยละของ
บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Mr.CIA) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดให้
ร้อยละของบุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Mr.CIA) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการ

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

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
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ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ปฏิบัติราชการในองค์ประกอบ Innovation Based  
จึงมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาจังหวัด ดําเนินการ 
   1.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้/ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ระดับอําเภอ) ให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน (CIA) และรายงานผลการดําเนินงานให้กรมการ
พัฒนาชุมชนทราบภายในวันที่ 15 ก.พ. 2560  
   1.1.2 รายงานใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลในการจัดทํารายงานการพัฒนา หมู่บ้าน/ตําบล 
(VDR/TDR) ภายในวันที่ 14 ก.ค. 2560 และส่งไฟล์
ถอดบทเรียนภายในเดือน ส.ค. 2560 
  1.2 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําระบบ
สารสนเทศ เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชี วิต กําหนด  
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่ อการจัดทําระบบ
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นระยะเวลา  
3 วัน กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 76 คน 
  1.3 จัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่น
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกําหนดให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 3 ระยะ 
ในไตรมาสที่ 1 – 4  
 2. การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความ
เป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  2.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี 2560 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
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การสั่งการของ
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ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด เป็นระยะเวลา 5 วัน 
  2.2 การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตามแนวทางการบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ธ.ค. 2559 – มี.ค. 2560  
 3. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มอบหมายให้จังหวัด
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 
ตามแนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูลและห้วงเวลาที่
กําหนด ในไตรมาสที่ 1 – 3  

 ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

  ๔.๔.๑ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ ดินแผนที่แห่งชาต ิ 
(ระยะที่ ๒) พ.ศ. 2560 แผนงานที่ 2 การจัดทําแผนที่ฐาน  
ผลการดําเนินงาน  
 ๑. การจัดหาภาพถ่ายทางอากาศ เป้าหมาย 
๑๖,๑๔๕ ภาพ 
 ๒. จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป้าหมาย ๑๑,๘๐๐ ระวาง  
  - ดําเนินการได้ ๕,๕๐๐ ระวาง คิดเป็นร้อยละ 
๔๖.๖๑ ของเป้าหมาย 

- ทด. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 

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
หน้ าที่ ของพนั กงานฝ่ ายปกครอง  (นโยบาย  
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม) 
ผลการดําเนินงาน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข
ให้สังคม ประเภทสถานบริการ ดังนี้ 
 1. มีการออกตรวจ จํานวน 291 แห่ง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
 2.1 ลานกีฬา จํานวน 529 แห่ง 
 2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 103 แห่ง 
 2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จํานวน
1,559 แห่ง 
 2.4 กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 591 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การจัดระเบียบสังคม ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 –  
2 ก.พ. 2560) 
 1. การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
12,036 แห่ง 
 2. การใช้มาตรการทางปกครองกับสถานบริการ 
โรงแรม โรงรับจํานํา ร้านค้าของเก่า จํานวน 1,755 แห่ง 

- ปค. 
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ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 3.  การให้ความรู้ แก่พนักงานเจ้ าหน้า ที่ 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
3,182 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 28,303 คน 
 4 .  การจัดระเบียบรถรับจ้ างสาธารณะ 
(รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท๊กซี่) จํานวน 444 ครั้ง 
 5. การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย 
พื้นที่เทาเท้า และบริเวณชายหาด จํานวน 259 ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
รักษาวินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 2,112 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 68,693 คน 

 ๕ . 2  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

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

  5.2.1 โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย
ยาเสพติด 
ผลการดําเนินการ ดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
โดยใช้หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย  
ยาเสพติด เวลา 3 วัน 2 คืน เป้าหมายจํานวนไม่น้อย
กว่า 7,600 คน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ .  2560 มาตั้งจ่ายที่ ที่ ทําการ
ปกครองจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
เรยีบร้อยแล้ว 
 2. ได้แจ้งแนวทางดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 

18.05 ปค. 
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(ย.อส.) ตามกําหนดให้อําเภอเป้าหมายทราบ เพื่อ  
เร่งสํารวจและคัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
ฝึ กอบรม  และในปี งบประมาณ  พ .ศ .  2560  
ก รมก า รปกค รอ ง ร่ ว ม กั บ สํ า นั ก ง า น  ป .ป .ส .  
ได้กําหนดให้จังหวัด/อําเภอ บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านต่างๆ แบบ
ออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. 
(Nispa) 
 3. ประสานการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงาน
กับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่
บันทึกข้อมูล และสามารถรายงานผลการฝึกอบรม
พร้อมภาพถ่ ายกิ จกรรมแต่ ละรุ่ นผ่ านทางไลน์ 
“ศอ .ปส .ปค .” หรือทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ 
sod_dopa01@hotmail.com 

     5.2.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
ผลการดําเนินการ โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต
เป็นหน่วยดําเนินการรณรงค์ และสร้างกระแสค่านิยมใหม่ 
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

8.50 
 

ปค. 

     5.2.3 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ป้องกันยาเสพติด  
ผลการดํา เนินการ  ดํา เนินการตรวจสอบสถาน
ประกอบการและสถานประกอบการแฝง จํานวน  
5 แห่ง 

33.90 ปค. 
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     ๕.๒.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 –  
2 ก.พ. 2560) 
 1. การักษาความสงบ 
  1.1 การตั้ งจุ ดตรวจ/จุ ดสกั ด  จํ านวน 
65,934 ครั้ง พบผู้กระทําความผิด 11,870 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 11,758 คน 
  1.2 การจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมาย 
อาวุธปืน จํานวน 366 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 155 คน 
   1.2.1 การพนัน  จํานวน  216 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 822 คน 
   1.2.2 ยาเสพติด จํานวน 1,494 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 1,752 คน 
    1.2.3 สถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ฯลฯ จํานวน 90 คดี  
   1.2.4 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ จํานวน 75 คดี 
   1.2.5 การค้ามนุษย์ การทํางานของคนต่างด้าว
และคนเข้าเมือง จํานวน 80 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 
135 คน 
  1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อ
ความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้อําเภอทราบ 
จํานวน 484 ข่าว 

- ปค. 



    - ๔๓ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  2.1 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ยาเสพติด จํานวน 36,673 คน  
  2.2 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของาเสพติด 
จํานวน 4,211 ครั้ง 
  2.3 การจัดตั้ง/จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
รักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จํานวน 906 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 12,101 คน 
  2.4 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด จํานวน 
4,735 ครั้ง 

     5.2.5 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินเดิมให้เข้มแข็ง 
ในไตรมาสที่ 1 จํานวน 195 รุ่น 19,375 คน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 
จํานวน 76 รุ่น 2,280 คน 
 3. สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 2 
 4. ติดตาม/สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 – 4 
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 จํานวน

24.33 พช. 
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878 รุ่น 17,560 คน 
ปัญหาการดําเนินงาน สํานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่น  ๆ
ร่วมขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์
การขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ทําให้  
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนา
ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรโอนโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตชนบทให้กรมการ
พัฒนาชุมชนดําเนินการทั้งหมด โดยให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. จัดทําเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

     5.2.6 โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ผลการดําเนินงาน 
 กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่ระดับอําเภอ/
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จํานวน 44 อําเภอ 5 จังหวัด 1 
กลุ่มจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ/ 
เป็นหน่วยดําเนินการในไตรมาสที่ 2 – 3  

8.04 พช. 

     5.2.7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กิจกรรมค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด และ
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด 
งบประมาณตามพระราชบัญญั ติ งบประมาณ  
ปี 2560 เป็นเงินจํานวน 97.50 ล้านบาท 
  - จัดสรรครั้งที่ 1 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

298.68 สถ. 
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ท้องถิ่นแล้ว จํานวน 1,500 คน เป็นเงินจํานวน 
9.75 ล้านบาท 
 2. ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่าย
สําหรับรายการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จํานวน 
95 โครงการ  งบประมาณตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณ ปี 2560 เป็นเงินจํานวน 201.18  
ล้านบาท 
  - จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว จํานวน 95 โครงการ เป็นเงินจํานวน 201.18 
ล้านบาท 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย ์

ผลการดําเนินงาน กรมการปกครองได้ดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการ ดังนี ้
 1. ได้สนับสนุนงบประมาณในการตรวจสถาน
ประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)  
  1.1 จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานร่วม
ภู มิภาค  เพื่ อ เป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ
จังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และชุดปฏิบัติการพิเศษ อําเภอ 
จํานวน 878 อําเภอ เพื่อตรวจตราเฝ้าระวังและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (จังหวัดเดือนละ 2 ครั้ง 
อําเภอ เดือนละ 1 ครั้ง) 

38.43 
 
 
 
 
 

ปค. 
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  1.2 กรมการปกครองได้เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 

   - ออกตรวจสถานบริการจํานวน 
3,511 แห่ง 

   - ออกตรวจร้านจําหน่ายสุรา จํานวน 
17,533 แห่ง สั่งปิด จํานวน 5 แห่ง ดําเนินคดีตาม
กฎหมาย จํานวน 197 แห่ง 

   - กวดขันแหล่งอบายมุขอื่นๆ จํานวน 
10,611 แห่ง ดําเนินคดีตามกฎหมาย จํานวน 38 
แห่ง (ข่อมูลเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2559) 
 2. สนับสนุนชุดปฏิบั ติการพิ เศษ กรมการ
ปกครองส่วนกลางเพื่อใช่เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษ ย์  (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) 
  - ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ตามแนวทาง 8 มาตรการอย่างเคร่งครัด 

 3. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ระยะเวลาการดําเนินการ พ.ย. – ธ.ค. 2560) 
  3.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่นๆ 
ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
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มนุษย์ พ.ศ. 2551  
 4. จัดโครงการยุทธวิธีการคุ้มครองพยานในคดี
ค้ ามนุษ ย์  โดยพนักงานฝ่ ายปกครอง  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
  4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 1 รุ่น 
รวม 100 คน สามารถสนับสนุนและอํานาจหน้าที่
ของพนักงานฝ่ายปกครองในการปฏิบัติการค้ามนุษย์ 
ตลอดจนให้ความคุ้มครองพยานในคดี ค้ามนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่
ผู้เสียหายจากการคา้มนุษย์และพยานในคด ี

 5. โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในอํานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ม.ค. – ส.ค. 2560) มีผู้เข้าอบรม จํานวน 8 
รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 160 คน ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินคดีค้ามนุษย์ และการกระทําความผิดคดีค้า
มนุษย์ และการกระทําความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ฝึก
การปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์จริง ตั้งแต่การตรวจ 
การสืบสวน ยุทธวิธีในการเผชิญเหตุ และการสอบคดีอาญา 

 ๕.4 บูรณาการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

   ๕.4.1 โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ
บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาด ี

เป้าหมายปีงบ 2560 จํานวน 15,750 แปลง 

64.34 ทด. 
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ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 5,603 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 35.57 ของเป้าหมาย 

     5.4.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผลการดําเนินงาน  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
56 แห่ง (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.สตูล และ 
จ.สงขลา ) 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 25 แห่ง   

 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 11 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างประกวดราคา 20 แห่ง 

698.04 

(187.18) 

ยผ. 

     ๕.๔.3 ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาตาม
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา 
จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ ๙ แห่ง ประจําปีการศึกษา 
๒๕60 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
สถาบันองค์กรทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
ได้ดําเนินการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและทดสอบ
วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  ในไตรมาสที่ 2 
 
 
 

0.2500 ปค. 
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     5.4.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 
อําเภอ ของจังหวัดสงขลา  
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2560 –  
2 ก.พ. 2560) 
 1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.1 การ รปภ. สถานที่สําคัญ (วัด มัสยิด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 11,626 แห่ง 

  1.2 การลาดตระเวน รปภ เส้นทาง จํานวน 
6,072 เส้นทาง ระยะทาง 46,111 กม. 
  1.3 การ รปภ. บุคคลเป้าหมายที่เสี่ยงต่อ
การถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 11,309 
ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 207,781 ราย 

  1.4 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ จํานวน 32,737 จุด ไม่พบผู้กระทํา
ความผิด  
  1.5 การตรวจพบหลุมระเบิด 

   1.5.1 ตรวจพบการขุดเจาะหลุมที่
เตรียมสําหรับการวางระเบิด จํานวน 19 หลุม 

   1.5.2 ตรวจพบหลุมพร้อมระเบิด 
จํานวน 19 หลุม 

  1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม
ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จํานวน 283 ครั้ง 
จํานวน 673 เส้นทาง 

  1.7 การตรวจป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์ ไม่พบ

- ปค. 
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การพ่นข้อความของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง  
  1.8 การสนับสนุนกําลังพลเข้าร่วมตรวจค้น
เป้าหมายหน่วยกําลังหลักในพื้นที่ จํานวน 21 ครั้ง 

  1.9 จํานวนประชาชนที่แสดงพลังปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
1,983 คน 

  1 . 10  ก า ร ฝึ ก ซ้ อมแผน รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ จํานวน 43 ครั้ง 

  1 .11 จัด ตั้ งศูน ย์สื่ อสารระดับ ตํ าบล  
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 188 ตําบล 

  1.12 การวางระบบและติดตั้งกล้อง CCTV 

ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 2,347 กล้อง 

  1.13 เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
จํานวน 2 ครั้ง 

   - มีผู้เสียชีวิต จํานวน 2 คน 

   - ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

   - ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย  
 2. การลดปัญหาภัยแทรกซ้อน 

  - ยาเสพติด  จํานวน  32 คดี ผู้ ต้องหา 
จํานวน 34 ราย  
 3. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปฏิบัติการจิตวิทยาของ ศปก.อ.  
  3.1 การจัดประชุมบูรณาการ การปฏิบัติงาน 
“สร้างเพื่อน ผูกมิตร” จํานวน 699 ครั้ง 

  3.2 การจัดประชุมทีมงานชุดปฏิบัติการ
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ประจําตําบล (ชปต.) “สร้างเพื่อน ผูกมิตร”จํานวน 
786 ครั้ง 

  3.3 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําศาสนา จํานวน 1,198 ครั้ง 

  3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
จํานวน 923 ครั้ง 

  3.5 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประชาชนตามร้านน้ําชา จํานวน 1,229 ครั้ง 

  3.6 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุด 
ชคต./ชรบ. จํานวน 1,906 ครั้ง 

 4. การดําเนินการโครงการ “พาคนกลับบ้าน” 
จัดชุดเจรจากับเครือข่ายหรือญาติของผู้มีความ
ประสงค์จะยุติการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง 

  4.1 ประเภทแนวร่วม ซึ่งหลบหนีออกจาก
พื้นที่ไป โดยเข้าใจผิด จํานวน 69 ราย 

  4.2 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ . 2548 (หมาย พ.ร.ก.) 
จํานวน 722 ราย 

  4.3 ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความอาญา (หมาย ป.วิอาญา) จํานวน 173 ราย 

  4.4 การรับรายงานตัวตามมาตรา 21 แห่ง 
พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
จํานวน 626 ราย 

 5. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
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สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
  - ประชาชนทั่ ว ไป  จํ านวน  75  ร าย 
งบประมาณ จํานวน 1.97 ล้านบาท 

 6. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความ 
มั่นคง/ความสงบเรียบร้อยให้อําเภอทราบ จํานวน 
205 ข่าว 

 ๕.๕ ดําเนินการด้านสัญชาติ
และกําหนดสถานะบุคคล 

น โ ยบ า ยที่  ๒  ก า ร
รักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

 

  5.5.1 โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

ผลการดําเนินงาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2560) 
แบ่งเป็น   

1. การอนุมัติให้มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว  
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 251,071 ราย ดังนี้ 
 1.1 ขอรายการสัญชาติไทยระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถาน
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ. 
2543 จํานวน 106,409 ราย 

 1.2 ขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 
23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
จํานวน 48,114 ราย 

 1.3 ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ 
วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 จํานวน 89,785 ราย 

- ปค. 



    - ๕๓ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 1.4 พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
จํานวน 6,747 ราย 
 1.5 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 
9 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ชนกลุ่มน้อย) จํานวน 
4 ราย 

 1.6 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10,11,12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ชนกลุ่มน้อย) 
จํานวน 12 ราย 

 2. การอนุมัติให้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวทั่วไป รวม 
1,751 ราย ดังนี้ 
  2.1 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 9 
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าวทั่วไป) จํานวน 
906 ราย 

  2.2 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10,11,12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าว
ทั่วไป) จํานวน 845 ราย 

     ๕.๕.๒ โครงการสํารวจและปรับปรุงการจัดทําทะเบียน
ประวัติและบัตรประจําตัวสําหรับบุคคลไม่มีสัญชาติไทย 
ผลการดําเนินงาน (16 – 20 ม.ค. 2560) 
 ๑ .  ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน  
ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณา
ลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคล
บนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน 24 ราย 
 ๒ .  ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน  

5.19 ปค. 
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ตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔ )  
พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน 173 ราย  
 3. ปรับปรุงรายการบุคคล และทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ ไม่มีสถานนะทางทะเบียนและบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จํานวน 22 ราย 
 4. จัดทําบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มีสถานนะ   
ทางเบียน ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วย   
การสํารวจ และจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบี ยน  พ .ศ .  2548 และบั ตรประจํ า ตั ว   
คนไม่มีสัญชาติไทยตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง   
ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
พ.ศ. 2551 สําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปที่มีรายชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14 
หรือ ท.ร. 13) จํานวน 17 ราย 

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

9.7 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  
 1. อปค. ได้อนุมัติโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน 
(People to People Connectivity) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้
  1.1 กิจกรรมที่ 1 โอนจัดสรรให้ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดชายแดน 32 แห่ง (รวมปัตตานี) เพื่อ
อํานวยการบริหารจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนว 
ทางการดํา เนินงานและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ตามจํานวนอําเภอชายแดน รวมวงเงินงบประมาณ 
910,000 บาท แบ่งเป็น 

   1.1.1 จํานวนอําเภอชายแดน 1 – 3 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 

   1.1.2 จํานวนอําเภอชายแดน 4 – 5 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 30,000 บาท 

   1.1.3 จํานวนอําเภอชายแดน 6 แห่ง  
ขึ้นไป ได้รับการจัดสรร 50,000 บาท 

   1.1.4 จังหวัดปัตตานี ได้รับการจัดสรร
แบบเหมาจ่าย 100,000 บาท 

  1.2 กิจกรรมที่ 2 โอนจัดสรรให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอชายแดน  128 แห่ง เพื่อดําเนิน

 ปค. 
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โครงการตามกอบกิจกรรมที่กําหนด ภายในกรอบ
วง เงินอํ า เภอละ  200,000 บาท  รวมวง เงิ น
งบประมาณ 25.60 ล้านบาท 

  1 . 3  กิ จ ก ร ร มที่  3  ก า รอํ า น ว ยก า ร
บริหารงาน ตรวจติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ และโครงการพิเศษในส่วนกลาง รวมวงเงิน
งบประมาณ 2.09 ล้านบาท  
 2. ได้แจ้งจังหวัด 32 แห่ง เพื่อแจ้งการโอน
จัดสรรงบประมาณและแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรม 

 3. ได้แจ้ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการ
ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการติดตาม
ประเมินผลในระดับพื้นที่ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60) 

Roadmap 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย     :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการทํางานอย่างบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ 
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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 3.56 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
47.56 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน  31,652.28 
ล้านบาท 

973.81 
(198.01) 

ทด. 

     6.1.2 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2560 โดยฝ่ายคุณภาพน้ํา  
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําภายในโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ํา ที่
สะอาดปลอดภัยให้กับคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
และผู้ป่วยของโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องใน
โอกาสวันทหารผ่านศึก ประจําปี 2560 
 2. เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 ร่วมเป็นประธาน  
การประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้จาก “โครงการ
ศึ กษาศั กยภาพ ด้านแหล่ งน้ํ า ดิบและแนวทาง  
การบริหารจัดการแหล่งน้ําสํารองในกิจการประปา 
กรณีศึกษา : แนวทางการแก้ไขและแผนรองรับจนถึง 

- กปน. 
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ปี พ.ศ. 2590” โดยทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําโดย  
ผศ .ดร.วรรณดี ไทยสยาม ซึ่ง กปน . ได้สนับสนุน  
ทุ น วิ จั ย ฯ  ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น  พ . ย .  2 5 5 8  โ ด ย มี  
นาย เ จ ริ ญ  ภั ส ร ะ  ประ ธ านก ร รมก า ร  กปน .  
รศ .ดร .สุ วัฒนา  จิตตลดากร  กรรมการ  กปน .  
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการฯ และคณะผู้บริหาร 
ให้เกียรติร่วมรับฟัง โดยการประชุมฯ มีประเด็นสําคัญ 
อาทิ การกําหนดเกณฑ์ปริมาณน้ําสํารอง สภาพการใช้น้ํา
และสมดุลการใช้น้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง แม่กลอง 
และป่าสัก ศักยภาพแหล่งน้ําดิบสํารองในพื้นที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาและแม่กลอง  ศักยภาพคลองประปา  
ฝั่ งตะวันตกเพื่ อ เป็นแหล่ งน้ํ า ดิบ  และแนวทาง  
การบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบสํารอง สําหรับ กปน. 
เป็นต้น ณ ห้องปิยราษฎร์ สํานักงานใหญ่ กปน. 
 3. เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 ร่วมการประชุม และ
แถลงผลการดําเนินงาน พร้อมรับมอบโล่และเกียรติบัตร
ผู้สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชี วิตของ
นักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส จาก พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล 
ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางประชารัฐของ
รัฐบาล โดยความร่วมมือของหน่วยงาน และบริษัทต่างๆ 
กว่า 40 บริษัท ที่สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนที ่ 
ด้อยโอกาสได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม และ
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เป็นกําลังสําคัญของชาติสืบต่อไป โดยในปี 2559 ได้
ดําเนินการแล้ว 14 โรงเรียนใน 11 จังหวัด ทั่วประเทศ 
ในการนี้  กปน . ไ ด้ ใ ห้การสนับสนุนงบประมาณ
โครงการฯ 300,000 บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559 
แบ่งเป็น รร.บ้านทรายแก้ว จ.ชุมพร 200,000 บาท 
โดย บมจ . ปตท. เป็นเจ้าภาพคณะทํางานฯ และ  
รร .  วัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่ มระชัฎกุล) จ.อ่ างทอง 
100,000 บาท โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพ
คณะทํางานฯ 
 4. วันที่ 10 ก.พ. 2560 ได้ตรวจเยี่ยมและ  
รับฟังสถานการณ์น้ําในเขื่อนสิริกิติ์ สถานการณ์น้ํา  
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําน่าน ตลอดจนการบริหารจัดการน้ํา
ในช่วงวิกฤติต่างๆ โดยมี นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ และ
กล่าวว่า สถานการณ์น้ําของเขื่อนสิริกิติ์ ในปี 2560 
ดีกว่าปี 2559 เนื่องจากมีปริมาณน้ําต้นทุน ( ณ วันที่ 
1 พ.ย. 2559) จํานวน 4,807 ล้าน ลบ.ม เทียบกับ
ปริมาณน้ําต้นทุนของปี 2559 ที่มีเพียง จํานวน 
2,056 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ําใช้การได้ 
จํานวน 3,654 ล้าน ลบ.ม. (55%) และกล่าวว่า  
งานของ  กฟผ .  มิ ใช่ผลิตไฟฟ้า เพียงอย่าง เดียว  
แต่จําเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานและ  
ภาคประชาชน เพื่อ “หาน้ํา” มาเติมเขื่อนให้มากที่สุด 
อีกทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า การลงพื้นที่ทําความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ํา พร้อมทั้งสร้างความ
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ตระหนักในการใช้น้ําในปริมาณที่เหมาะสมในช่วง
วิกฤติ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กปน. ได้ร่วมสมทบทุน
ส่วนตัว จํานวน 10,000 บาท สนับสนุน “กองทุน
พัฒนาลุ่มน้ําน่าน” เพื่อให้เขื่อนสิริกิติ์ใช้ประโยชน์  
ในกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ต่างๆ 
 5. เมื่อวันที่ 11 ก .พ . 2560 จัดกิจกรรม 
“ทําบุญเดลิเวอรี่” โดยนิมนต์พระสงฆ์จํานวน 3 รูป 
จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง มารับ
บิณฑบาต ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ และมี
รองผู้ ว่ าการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่ วม   
ปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา โดย กปน.  
ได้อาราธนา พระสุจินตนินท สุภกโร และพระสมุห์
อาทิตย์ อธิปัญโญ (ยานันท์) มาเป็นพระวิทยากร  
ณ  อาคารอเนกประสงค์  สํานักงานใหญ่  กปน .  
มีพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวัน
มาฆบูชา  มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้พนักงาน  และ
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ ฟังเทศน์ฟังธรรม 
และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อยกระดับจิตใจและ
ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ทั้งนี้  
ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้ร่วมกันถวายปัจจัย เพื่อร่วมสร้าง
อาคาร ปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประธานรังสฤษดิ์ 
พระอารามหลวง จํานวน 7,945.50 บาท 
 6. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 ร่วมทําบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล จํานวน 761,207 บาท 
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แก่ วั ดพระธาตุ ดอย เ วี ย ง ชั ยม งคล  บ้ านหลวง  
ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างศาลา
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สร้างกําแพงวัดรอบเขต
พุ ท ธอุ ทย าน  และศู น ย์ ก า ร เ รี ยนรู้ ป่ า ไ ม้  เ พื่ อ  
เป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 
 7. เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายเขต
บริการน้ําประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองใน จ.นนทบุรี 
เพื่อขยายเขตการให้บริการน้ําประปาให้ครอบคลุม
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่
ยังไม่มีน้ําประปาใช้ ได้เข้าถึงน้ําสะอาดได้มาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 ดําเนินการวางท่อ
ประปาเป็นระยะทาง 48 กม. ครอบคลุมผู้ใช้น้ํา 980 
ครัวเรือน ด้วยวงเงินงบประมาณ 98.68 ล้านบาท  
ณ ห้องปิยราษฎร์ สํานักงานใหญ่ กปน. 

 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 ได้จัดทําโครงการอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทัศนคติที่ดี
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ โดยจัดอบรมสัมมนาบุคลากร ทั้งสิ้น 3 รุ่น 
จํานวน 485 คน เพื่อพัฒนาด้านการป้องกันการ

1.20 
 
 

 

ปค. 
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ประพฤติมิชอบ 
     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  
ต้องดําเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนหรือมีผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้างจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 - เรื่องร้องเรียนรับเข้า จํานวน 1 เรื่อง 
ดําเนินการตอบสนอง จํานวน 1 เรื่อง 

0.28 ปค. 

     6.2.3 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ในไตรมาสที่ 2 

678,800 พช. 

     ๖.๒.4 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง 
กรมการปกครองมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
จํานวน ๑๑ คน แบ่งเขตตรวจราชการออกเป็น ๑๘ 
เขตตรวจราชการ ซึ่ง ผตปค. ได้ออกตรวจราชการใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจ  

1.26 
 

ปค. 

     6.2.5 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 ร่วมเป็นประธานใน
การเปิดอบรมหลักสูตร "ธนาคารความสุข" ชีวิตดี  
มีสุข A happy life โดย อาจารย์พิทยากร ลีลาภัทร์ 
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นักเขียน คอลัมนิสต์ และผู้บรรยายในเรื่องความสุข 
รวมทั้งเจ้าของ Home page Facebook ธนาคาร
ความสุข (Happiness Bank) เพื่อให้พนักงาน กปน. 
ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและดําเนิน
ชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีและคนเก่ง  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
สนับสนุนให้ กปน. เป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป ณ อาคาร
อเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ กปน. 

     6.2.6 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. การดํ าเนินการเฝ้ าระวั งและตรวจสอบ  
การทุจริตทางทะเบียนบ้าน จํานวน 3,355 ราย 
 2. การดําเนินการตรวจสอบการทุจริตของ
หน่วยงานและ อปท. ในการกํากับดูแล จํานวน 199 ครั้ง 
พบผู้กระทําความผิด จํานวน 7 กรณี 
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน 130 ครั้ง 

- ปค. 

 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   ๖.๓.๑ โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการดําเนินงาน เป็นการดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีระบบการรักษา  
ความปลอดภัยในระดับสู ง สามารถป้องกันการ  
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ปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคคลสัญชาติ
ไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิด 70 ปีบริบูรณ์ 
โดยมีการให้บริการจัดทําบัตรในสํานักทะเบียนอําเภอ 
สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํ านักทะเบียนกลาง  
รวม 1,079 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถ  
ยื่นคําขอมีบัตร ณ สํานักทะเบียนแห่งใดก็ได้ ทั่วประเทศ 
และมีหน่วยให้บริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  
ออกให้บริการจัดทําบัตรฯ เป็นการเฉพาะกิจตามหน่วยงาน
แหล่งชุมชน และสถานที่ห่างไกล  
ผลการดําเนินงาน (1 – 14 ก.พ. 2560) ได้มีการ
ออกบัตร (Smart Card) รวมจํานวน 385,491 บัตร 
แยกเป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 384,538 บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 953 บัตร 

     ๖.๓.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์ และวงจร
สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ ได้แก่ 
 1. ระดับกรมการพัฒนาชุมชน 2 ระบบ 
 2. ระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ 
และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง 
 3. ระดับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด 
 4. ระดับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 878 อําเภอ 
 
 

38.85 พช. 
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     ๖.๓.3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน    
 1. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุ ม วี ดิ ทั ศน์ ท า ง ไ กล  (VCS)  ใ นการประชุ ม  
เพื่อติดตามภารกิจสําคัญของกรมที่ ดิน จากห้อง
ประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 2 .  เมื่ อวันที่  7 ม .ค .  – 14 ก .พ .  2560 
สถาปนาระบบ VCS โทรศัพท์ โทรสาร เชื่อมโยง 
บกปภ.ช. ส่วนกลาง ส่วนหน้า และ 14 จังหวัดภาคใต้ 
ตั้งแต่วันที่ตั้ง บกปภ.ช. เป็นกลไกขับเคลื่อน Single 
Command ให้ผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ณ กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จ.สุราษฎร์ธานี
และ จ.สงขลา และสนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์
ทางไกล (VCS) ในการประชุมรายงานสถานการณ์
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ในเวลา 10.00 น. 
ของทุกวัน ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ  (ส่วนหน้า) จ .สุราษฎร์ธานี  
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 
และห้องประชุมศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 3. เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุมชี้แจง
แนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทําโครงการตามแนวทาง  
การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

- สป. 
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ภายในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด  
 4. เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุมชี้แจง  
แนวทางการขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น งาน ให้ กั บ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย
ระดับจังหวัด จากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด  

 


