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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 มีนาคม ๒๕60) 

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

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
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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. สป.มท. ได้ ทําสัญญาซื้อถังเก็บน้ํ าขนาด 
2,000 ลิตร ให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ หมู่บ้านละ 
10 ถัง โดยใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 36.90 ล้านบาท เพื่อ
ดําเนินโครงการสายธารพระบารมีครองราชย์ 70 ปี  
พระราชินี 7 รอบ โดยได้จัดส่งถังเก็บน้ําให้หมู่บ้าน
ทั้งหมด จํานวน 620 ถัง (วันที่ 15 มี .ค. 2560)  
และได้ติดตั้งทั้งหมด 35 จังหวัด จํานวน 423 หมู่บ้าน 
รวม 4,230 ถัง 
 2 .  แผนงานพื้ นฐานด้ านความมั่ นคงและ
ต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันให้ 76 จังหวัดๆ ละ 20,000 
บาท  รวมเป็ น เงิ นทั้ งสิ้ น  1 .52 ล้ านบาท  เพื่ อ  
ใช้การบริหารจัดการและเตรียมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ลงจังหวัดเป็นที่
เรียบร้อย 

36.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.52 

สป. 
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     1.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน ปมท. อนุมัติเห็นชอบโครงการ  
ปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ซึ่งโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  - เมื่อวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2559 ได้จัด
โครงการเพิ่ มพูนองค์ความรู้ เพื่ อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบั ติจนเป็นวิถีชี วิต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2  ณ โรงแรม
ปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
ศึ ก ษ า ก า รพั ฒน าห้ ว ยท ร า ยอั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ ณ จังหวัดเพชรบุรี และอยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดโครงการดังกล่าว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 
29 – 31 มี.ค. 2560 

- สป. 

     1.1.3 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการดังนี้ 
 1 .  เมื่ อวันที่  1 มี .ค .  2560 ร่วมประชุม  
กองอํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.
รส.) ณ ท้องสนามหลวง สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  1.1 ให้ดําเนินการย้ายเต้นท์และจุดที่ตั้งของ
หน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณท้องสนามหลวงออกไป
ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2560 เพื่อมอบพื้นที่ให้กับ

- สป. 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เตรียมงานพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยการย้ายเต้นท์และจุด
ที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
   1)  หน่วยแพทย์ทหารบกไปอยู่ ที่
กระทรวงกลาโหม 
   2) หน่วยแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
 ไปอยู่ที่สนามหลวงด้านศาลฎีกา 
   3) เต็นท์รอพักฯ ของประชาชน ก - ซ 
ให้ย้ายไปที่ทางเดินรอบๆ สนามหลวงทางทิศใต้ 
   4) เต็นท์ที่ประชุม กอร.รส ให้รื้อออก
และย้ายที่ประชุมไปที่อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   5) ย้ายต้นมะขามให้เร็วขึ้นจากเดิมที่
กําหนดไว้ 1 เดือนจาก 25 เม.ย.60 เป็น 25 มี.ค. 
2560 
   6)  รื้ อ ย้ ายอาคารจัดนิทรรศการ  
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 “เย็นศิระพระบริบาล” ในวันที่ 
15 มิ.ย. 2560 
 2. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการบริหารจัดการพื้นที่และการบริการ เมื่อ
วันที่ 7 มี.ค. 2560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กอร.
รส. (เต็นท์ทหาร) ท้องสนามหลวง โดยมี พล.ต. ธานี 
ฉุยฉาย ที่ปรึกษา กองทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน และมี  
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผวจ.ปจ. ช่วยราชการ 
มท. และนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร ผอ.กตป.ศสส.สป. 
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เป็นผู้แทน มท. เข้าร่วมประชุมฯ สรุปสาระสําคัญ  
ที่เกี่ยวข้อง กับ มท. ดังนี้ 
  2.1 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ช่วงที่ 3 ของการ
ดําเนินการ โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. - 15 ก.ค. 
2560  
  2.2 เต็นท์พักคอยจะย้ายไปอยู่บริเวณ  
ทิศเหนือแบบนั่ง รองรับได้ 1,100 คน และแบบยืน
รองรับได้ประมาณ 5,800 คน ทั้งนี้ การบริการ
ปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามปริมาณของประชาชน  
  2.3 จุดให้บริการอาหาร มี 3 จุด ดังนี้ 
   1) ก่อนเข้าจุดคัดกรอง 1 จุด คือ 
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เก่า 
   2) หลังเข้าจุดคัดกรอง 2 จุด คือ 
บริเวณพระแม่ธรณี และบริเวณแนวต้นมะขามฝั่งทิศ
ตะวันออก/เหนือ  
  2.4 การให้บริการทางการแพทย์จะมี 10 
จุดบริการ โดยเต็นท์แพทย์สนาม ทบ. จะให้บริการ 
24 ชั่วโมง 
 3. เมื่อวันที่ 8 มี.ค . 2560 ได้ร่วมประชุม  
กองอํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) 
ณ ท้องสนามหลวง โดยสามารถสรุปสาระสําคัญ  
ที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้ดังนี้ 
  3.1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งในที่ประชุม 
   1) ขอความร่วมมือ มท. ประชาสัมพันธ์ 
โรคฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
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หน้าร้อน เพื่อให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ และ
เตรียมความพร้อมก่อเดินทางมาถวายสักการะฯ  
โดยให้รับข้อมูลจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
(พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ) 
   2) การปรับเต็นท์ใหม่ให้ กอ.ร่วม มท. 
กทม. และทหาร อยู่บริเวณเดียวกันเพื่อให้การประสานงาน
เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว  
  3.2 เรื่องที่ มท. รายงาน 
   1) จํานวนประชาชนที่เดินทางมาจาก
จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 306,632 คน (29 ต.ค. 
2559 – 8 มี.ค. 2560)  
   2) มท .  ไ ด้แจ้งไปยังจังหวัด  เพื่อ 
ทราบและดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
    2.1) เชิญชวนประชาชนที่ได้ถวาย
สักการะพระบรมศพฯ หรือชมนิทรรศการฯ เสร็จแล้ว
สามารถไปจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     
    2.2) แจ้งประชาชนที่เดินทางมา
เองเป็นกลุ่มคณะที่มาถวายสักการะพระบรมศพฯ  
ให้รายงานจังหวัดทราบ และให้จังหวัดรายงาน ปค. 
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการ
จัดบริการอาหารและน้ําดื่มบริเวณท้องสนามหลวง 

     1.1.4 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 - การประปานครหลวง (กปน.) ติดตั้งอ่างล้าง
มื อพร้ อมระบบประปาและท่ อน้ํ า ทิ้ ง  ภาย ใน
สน า มหล ว ง  บ ริ เ วณต ร ง ข้ า ม ป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า

- กปน. 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่ อสุขอนามัยของ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า ถ ว า ย สั ก ก า ร ะ พ ร ะ บ ร ม ศ พ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
มีอ่างล้างมือสําหรับผู้ใหญ่ 1 จุด และสําหรับเด็ก 1 จุด 

 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. ได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มี.ค. 2560  
จํานวน 27 เว็บไซต์ ซึ่งได้ ดําเนินการส่ง E-mail 
ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติแล้ว 
 2 .  การนํ า รถยนต์ สื่ อ สารผ่ านดาว เที ยม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวาย
ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 1 – 14 มี .ค .  2560  
ได้นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยง
และวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 6 ครั้ง เช่น เมื่อวันที่  
6 มี.ค. 2560 นํารถสื่อสารดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 

- 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 
 
 

 

2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยแด่  
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดธาตุน้อย 
ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 
 3. การนํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาถวายสักการะ  
พระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 – 14 
มี .ค .  2560  จํ า น วน  5  ครั้ ง  เ ช่ น  เ มื่ อ วั น ที่  
1 มี .ค .  2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ที่เดินทางมา  
ถวายสักการะพระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง 
ณ จุดพักรถ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เลี่ยงเมือง  
จ .นครราชสีมา  และเมื่อวันที่  13 มี .ค .  2560  
นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและ
วางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน   
จ.อํานาจเจริญ ที่เดินทางมาถวาย สักการะพระบรมศพฯ  
ที่พระบรมมหาราชวัง ณ จุดพักรถ สถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. เลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา 
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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 
 
 

 

     1.2.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้   
ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. – 28 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 9,933 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 1,474,421 คน 
 2 .  การจั ดกิ จกร รมขยายผล โคร งการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 4,444 ครั้ง  
ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 416,531 คน 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยศู น ย์การ เ รี ยนรู้ โ ค ร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 2,204 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน 275,502 คน 
 4. การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข้  
ในพระราชานุ เคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
จํานวน 902 ราย 
 5 .  การ ดํ า เนิ นการกั บการกระทํ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 8 กรณี 

- ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 มีนาคม 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 2 ก.พ. 2560 
– 28 ก.พ. 2560)  
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จํานวน 12,999 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จําวน 1.26 ล้านคน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง
สมานฉันท์  เพื่อการปฏิรูป จํานวน 19,266 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 1.51 ล้านคน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่ จํานวน 2,576 เรื่อง ประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 91,103 ล้านคน  
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ าน  จํ านวน 
18,058 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1.02 ล้านคน 
 5 .  การจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม วิถี ชี วิ ตแบบ

- 
 

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 
 
 

 

ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองโดย อสปช. 
จํานวน 7,779 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
502,334 คน 

     2.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. 2560 – 
28 ก.พ. 2560) 
 1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จํานวน 14,985 ครั้ง 
 2. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ในการประชุม สัมมนา อบรม และการ
ประชุมประชาคม  จํานวน  27,175 ผู้ เข้ าร่วม
กิจกรรม จํานวน 718,597 คน 
 3. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในการยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จํานวน 6,756 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
477,369 คน 
 4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ที่นําค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
จํานวน 4,629 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 415,520 คน 

-  ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 มีนาคม 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 – 9 มี.ค. ๒๕60 มีประชาชนมา
ใช้บริการ รวมจํานวน 3,058,857 เรื่อง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ จํานวน 3,014,210 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
98.55 และอยู่ระหว่างดําเนินการ 44,488 เรื่อง 
คิดเปน็ร้อยละ 1.45 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
151,010 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 116,632 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 34,378 เรื่อง      
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน 2,246,741 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2,246,741 เรื่อง 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 66,624 เรื่ อง ดํา เนินการแล้ว  จํานวน 
58,499 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 8,125 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 2 , 5 1 4  เ รื่ อ ง  ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว  
จํานวน 411,846 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ  
จํานวน 668 เรื่อง 

- 
 

สป. 
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 5. บริการให้คําปรึกษา จํานวน 175,051 
เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 175,051 เรื่อง    
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จํานวน ๖,758 เรื่อง ดําเนินการแล้ว   
จํานวน 5,441 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 
1,317 เรื่อง 
 7. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รับเรื่อง 
จํานวน 9,159 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 5,494 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3,665 เรื่อง 

     ๓ .๑ .๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ  
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่  26 ก.พ. – 15 มี.ค. 60) 
 1. การร้องทุกข์/ร้องเรียน จํานวน 1,028 
เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 449 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 43.68 อยู่ระหว่างดําเนินการ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ จํานวน 579 เรื่อง  
 2 .  การช่ วยเหลือประชาชนผู้ ไ ด้ รับความ

เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 1,518 เรื่อง 
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 1,303 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 85.84 
 3. การไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาททางแพ่ง/  
ทางอาญา จํานวน 285 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน 174 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61.05  
 4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
จํานวน 14,845 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 

- ปค. 
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14,845 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) จํานวน 78,752 เรื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน 78,752 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 29,562 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 36.95 ของเป้าหมาย 

๑๗๙.๙๙ 
(59.79) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๒ การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับ  
การออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ จํานวน 2,828 ระวาง  
คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของเป้าหมาย 
หมายเหตุ ขอแก้ไขผลการดําเนินงานของเดือน พ.ย. 
2559 จากเดิม 2864 ระวาง เป็น 44 เนื่องจากผลงาน 
2,820 ระวาง เป็นเพียงการส่งข้อมูลดิจทัลเท่านั้น
ผลงาน ต.ค. – ธ.ค. 59 เท่ากับ 128 ระวาง 

๔๓.๙๐ 
(6.21) 

ทด. 

     ๓.๒.๓ รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุม
คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 371 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
8.24 ของเป้าหมาย 

๗๗.๕๙ 
(4.93) 

ทด. 
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     ๓.๒.๔ นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ  
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓0,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 12,508 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 41.69 ของเป้าหมาย 

๖.๓๖ 
(1.62) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๕ จัดทําแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน  
แนวเขตที่ดินของรัฐ 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,370 ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ 45.67 ของเป้าหมาย 

๔.๗๐ 
- 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,442 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 32.04 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗ 
(13.71) 

 

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 จ.บุรีรัมย์ และ  
จ.สุพรรณบุรี จํานวน 1,276 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้
พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 645 
แปลง ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.สุรินทร์ ขณะนี้อยู่
ระหว่างช่างรังวัดวางผัง/ปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึด

๘๒.๖๙ 
(10.77) 

ทด. 
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หลักเขต และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทํา
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน และขุดสระน้ํา เป็นต้น 

     3.2.8 การวาง และสนับสนุนด้านการผังเมือง    
ผลการดําเนินการ งานวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด จํานวน 73 ผัง 
 1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว
จํานวน 54 ผัง 
 2. รอการประกาศเป็นกฎกระทรวง จํานวน 19 ผัง 
(ผ่าน ครม. แล้ว)  

1,566.27 
(261.95) 

 

ยผ. 
 

     3.2.9 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม การ
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาส 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. – 28 ก.พ. 
2560) 
 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
อุบัติภัย จํานวน 1,043 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน 152,244 คน 
 2. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
จํานวน 18,440 คน 
 3. การดําเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 6,205 คน 
 4. การช่วยเหลือและแก้ปัญหาราคาผลผลิต 
หรือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จํานวน 31,139 ราย 
 
 

- ปค. 
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 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 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 92 โครงการ 

500.00 
(387.71) 

 
 
 
 

 

ปภ. 
 

     3.3.2 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่ง  
น้ําเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย จํานวน 1,451 โครงการ 

4,863.60 
(4,125.58) 

ปภ. 
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หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
ความคืบหน้า 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,451 โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 54 โครงการ 
 - ยกเลิกการดําเนินงาน 2 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,395 โครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 279,510,489 ลบ.ม. 
 - พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,050,138 ไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1,034,243 
 ครัวเรือน 

     3.3.3 กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
จํานวน 954,000 ตัน ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชแล้วเสร็จ จํานวน 414,078 ตัน 

24.48 
(13.87) 

ยผ. 
 

     ๓.๓.4 งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการก่อสร้าง 34 แห่ง 
 - รอลงนามในสัญญา 8 แห่ง 
 - เสนอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของ
ราคา 5 แห่ง 

3,247.27 
(586.53) 

ยผ. 
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 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 60 % 

     ๓.๓.5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ 
ผลการดําเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเลทั่วประเทศ 580 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง 391 แห่ง  
 - ลงนามในสัญญา 37 แห่ง             
 - รอลงนามในสัญญา 152 แห่ง  

6,319.94 
(1,834.12) 

 

ยผ. 
 

     ๓.๓ .6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ        
ผลการดําเนินงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
263 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง 224 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 20 แห่ง 
 - เสนอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา 
19 แห่ง 

5,701.16 
(1,483.70) 

ยผ. 
 

     3.3.7 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. – 28 ก.พ. 
2560) 
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปค. 
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จํานวน 3,171 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
282,421 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ านเมือง  จํ านวน  3 ,872 ครั้ ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 289,247 คน 
 3. การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่อัน
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ตาม ม.122 ของ พ.ร.บ. 
ลักษณะการปกครองท้องที่ฯ) จํานวน 28 คดี เนื้อที่ 
จํานวน 58 ไร่ 

  สอดคล้องกับนโยบาย
รั ฐ บ า ล ที่ แ ถ ล ง ต่ อ  
ส ภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 
12 ก.ย. 2557  

  3.3.8 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 นายคงเกียรติ เจริญ

บุญวรรณ รองผู้ว่าการ กปน. ได้มอบเงินจํานวน 100,000 
บาท แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํา
แบบกึ่งถาวรในพื้นที่ป่า ต้นน้ําน่าน จํานวน 3 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่บ้านน้ําลีใต้ หมู่ 8 อ.นาหมื่น หมู่บ้าน
ห้วยหาด หมู่ 7 และหมู่บ้านหลักลาย อ.ปัว จ.น่าน 
โดยมีนายปรีชา ศรีน้อย ผู้อํานวยการเขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. 
เป็นผู้รับมอบ ซึ่งลุ่มน้ําน่านถือเป็นหนึ่งในต้นน้ําของ
แม่น้ําเจ้าพระยา อันเป็นแหล่งน้ําดิบสําคัญของ กปน. 
ซึ่ งกว่ าร้อยละ  40 ของมวลน้ํ ามาจากป่ าน่ าน  
ที่ปัจจุบันประสบวิกฤติการตัดไม้ทําลายป่าอย่าง
รุนแรง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 กปน. 
และ กฟผ. ได้ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํา ในพื้นที่ดังกล่าว 

- กปน. 
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 2. เมื่อวันที่  11 มี .ค. 2560 นายคงเกียรต ิ  
เจริญบุญวรรณ รองผู้ว่าการ กปน. และคณะ ได้ร่วมกิจกรรม
ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าต้นน้ําน่าน  
โดยความร่วมมือและการสนับสนุนของมณฑล
ทหารบกที่ 38 กองทัพบก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) หน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา 
และประชาชนลุ่ มแ ม่น้ํ าน่ านจาก  จ .อุตรดิ ตถ์  
จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.นคสวรรค์ รวมทั้งประชาชน  
ในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 300 คน ได้ร่วมสร้างฝายชะลอน้ํา  
แบบกึ่งถาวร  ณ  บ้านน้ํ าลี ใต้ หมู่ 8 ต .ปิงหลวง  
อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งเป็นแห่งต้นน้ําที่จะไหลสู่อ่างเก็บน้ํา
เขื่ อนสิ ริ กิ ติ์  เป็นประโยชน์ ต่อชาวบ้ านน้ํ าลี ใต้  
ทั้ง 72 ครัวเรือน ให้มีน้ํ าสําหรับอุปโภคบริโภค  
ตลอดทั้งปี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําน่าน
และลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาต่อไป 

 ๓ .๔  แ ก้ ไ ข ปัญหาด้ า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคมและการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11  

 ๓.๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ (คฟม.) 
ผลการดํ าเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า   
ให้บ้านเรือนราษฎรได้ จํานวน 8,853 ครัวเรือน  
(1 ต.ค. 2559 – 1 มี.ค. 2560) 

700.00 
 

กฟภ. 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
มี เป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ํ าประปา  และ  
การกระจายโครงข่ ายการให้บริการน้ํ าประปา  

3,641.54 
(1,117.13) 

กปภ. 
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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 21.83 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.61 ของงบประมาณ 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2560 (2,529.94 ล้านบาท) จํานวน 25 โครงการ
ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 484.79 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 19.14 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  
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     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)  
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 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 
2571) อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 
32.38%  
 4. กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว วงเงินเต็มโครงการ 817.93 ล้านบาท 
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 33,619 ราย ในปี 2571  
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 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% 

2,341.16 กปภ. 
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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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster 
กระเป๋า  
  1.1 วัตถุประสงค์ 
   1)เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของตลาด   
   ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้แก่
ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ การตลาด
สมัยใหม่ เข้าถึงข้อมูลทางด้านแฟชั่น และการสร้าง  
แบรนด์สินค้า OTOP 
   3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้า 
OTOP ให้เป็นที่รู้จัก โดยดึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
แบรนด์มาเป็นจุดขาย  
  1.2 ผลการดําเนินงาน 
   ได้ดําเนินการจ้างมูลนิธิเพื่อสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 

319.00 
 

พช. 
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ดํ า เ นิ นก า รพัฒนาผู้ ป ร ะกอบการ ให้ มี ค ว ามรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด 
ด้ านการออกแบบ  และนวั ตกรรม ใหม่ ๆ  โดย  
ไ ด้ ดํา เนินการประชุมเชิ งปฏิบั ติการเพื่ อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๗ – ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
และกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้า 
ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์กระเป๋าในงาน OTOP TO THE TOWN  
ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B เมื่อวันที่ ๒๐ – 
๒๔  ก .พ .  ๒๕๖๐  และประชุมนํ า เสนอผลการ
ดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ซึ่งกลุ่ม  
มีกระเป๋าต้นแบบในการพัฒนาอย่างน้อยกลุ่มละ ๓ แบบ 
โดยจะเปิดตัวจําหน่ายครั้งแรกในงาน OTOP Midyear 
2017 ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ 
 2. สร้างนักการตลาด OTOP (OTOP Trader) :  
  - วัตถุประสงค์   
   1) เพื่อสังเคราะห์และสรุปผลจากการ
ขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และการเจรจา  
ทางธุรกิจของ OTOP Trader กับกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน 
ณ นครคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   2) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา 
OTOP Trader ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหาร
จัดการด้านการตลาดในต่างประเทศ ในรูปแบบ 
Trader อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3) เพื ่อพัฒนาให้ OTOP Trader  
ให้มีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อ
ควรรู้ ในการดํา เนินธุ รกิจการค้ ากับประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดสากล  
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่าย  
บนเครื่องบิน : กรมการพัฒนาชุมนได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่ วยรับผิดชอบ
ดําเนินการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน 
ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ให้เร่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
(เล็ก - ดี - มีคุณภาพ) และประสานสายการบินเพื่อ  
นําผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจําหน่ายบนเครื่องบิน  
  กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี  กําหนดจัดประชุม  
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อ
จําหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มี.ค . 
2560 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนา
ชุมชน  โดยกลุ่ ม เป้ าหมายประกอบด้วย  ผู้ ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จํานวน 
29 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน  
 4.  พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ 
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) : กําหนด
ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP กลุ่ม Quadrant D (พี่สอนน้อง) ในไตรมาสที่ 2 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
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กลุ่ม Quadrant A/B และ 4 - 5 ดาว ที่ประสบ
ความสําเร็จ ได้เป็นพี่ เลี้ยงให้คําแนะนํา ปรึกษา 
ช่วยเหลือแก่ผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP กลุ่ม 
Quadrant D ให้สามารถดําเนินกิจการจนประสบ
ความสําเร็จได้เช่นเดียวกัน  
 5. มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย : จัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมมหกรรมสุดยอด  
ภูมิปัญญาไทย (คัดเลือกภูมิปัญญาไทย) เพื่อคัดเลือก
และบันทึ ก ภู มิปัญญาจั งหวั ดละ  5  ภู มิปัญญา  
(35 จังหวัด) โดยอยู่ระหว่างจัดทําเอกสารการบันทึก
ภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D/ 1 - 3 ดาว) : โครงการฯ ประกอบด้วย 2 
กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
  6.1 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทอาหาร จํานวน 2,020 ผลิตภัณฑ์  
  6.2 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของ
ใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
จํานวน 5,165 ผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 76 จังหวัด  
 7. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
อาหาร สู่ตลาดสากล (Cluster อาหาร) โดย  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร
ที่มีศักยภาพสูง จํานวน 35 ผลิตภัณฑ์  
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 8. สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดสรรงบประมาณให้ 
76 จังหวัด เพื่อดําเนินการในไตรมาส 1 และ 3 แล้ว 
 9. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 - 4 โดยในไตรมาสที่ 2 จะ
ดําเนินการรับลงทะเบียนฯ ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. – 
๒๐ มี.ค. ๒๕60 
 10. โรงเรียน OTOP 
 11. เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP : OTOP Generation Next 

     4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทย ยิ้มได้:  
กําหนดดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย   
คนไทยยิ้มได้ โดยได้จัดสรรงบประมาณให ้จ ังหว ัด
ดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 – 2 มีผลการดําเนินงาน
ระหว่างเดือน ต.ค. 2558 – 10 มี.ค. 2560 ดังนี้ 
  1.1 สถานที่จัดตลาดนัดชุมชน จํานวน 
2,155 แห่ง ดังนี้ 
   1) สถานที่ราชการ จํานวน 520 แห่ง 
   2) ที่สาธารณะ จํานวน 1,114 แห่ง 

437.560 พช. 
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   3) เอกชน/แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 
521 แห่ง 
  1.2 ยอดจําหน่ายสะสม รวม 5,471.86 
ล้านบาท โดยจังหวัดที่มียอดจําหน่ายสะสมสูงสุด 5 
ลําดับ ได้แก่ 
   1) พระนครศรีอยุธยา จํานวน 351.32 
ล้านบาท 
   2) สุรินทร์ จํานวน 285.15 ล้านบาท 
   3) บุรีรัมย์ จํานวน 239.52 ล้านบาท 
   4) นครศรีธรรมราช จํานวน 208.11 
ล้านบาท 
   5) นครสวรรค์ จํานวน 180.68 ล้านบาท 
 2. OTOP TO THE TOWN :  
  2.1 วัตถุประสงค์  
   1) เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 
   2) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชุมชนสู่ตลาดระดับสากล 
   3) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
รูปแบบการผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
เพิ่มมากขึ้น 
   4) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ทําให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น 
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  2.2 พื้นที่ดําเนินงาน 
   1) ห้างเซ็นทรัล บางนา วันที่ ๒๕ 
ก.พ. – ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 
   2) ห้างเซ็นทรัล พระราม ๒ วันที่ ๒ – 
๖ มี.ค. ๒๕๖๐ 
   3) ห้างเซ็นทรัล ลําปาง วันที่ ๘ – ๑ 
มี.ค. ๒๕๖๐ 
   4) ห้างเซ็นทรัล พระราม ๙ วันที่ ๑๐ 
– ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ 
   5) ห้างเซ็นทรัล ระยอง วันที่ ๑๕ – 
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ 
   6) ห้างเซ็นทรัล พัทยา วันที่ ๑๖ – ๒๐ 
มี.ค. ๒๕๖๐ 
   7) ห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต วันที่ ๑๘ - ๒๒ 
มี.ค. ๒๕๖๐ 
   8) ห้างเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ วันที่ ๒๑ 
– ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐ 
   9) ห้างเซ็นทรัล เวสเกต วันที่ ๒๔ – 
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  2.3 ผลการดําเนินงาน  
   จัดงาน “OTOP TO THE TOWN 
มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง” เมื่อวันที่  
20 – 24 ก.พ. 2560 ณ ลานอเนกประสงค์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการสินค้า OTOP 
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นําผลิตภัณฑ์มาจําหน่าย 386 บูธ มียอดจําหน่าย 
20.61 ล้านบาท และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน 18,072 ราย 
 3. การจัดงาน OTOP Midyear : กําหนด  
จัดงาน OTOP Midyear 2017 ระหว่างวันที่ 18 
– 25 พ .ค .  2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ  
การประช ุมอ ิมแพ ็ค  เม ืองทองธาน ี อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจําหน่าย
ส ินค ้าหนึ ่งตําบล  หนึ ่ง ผล ิตภ ัณฑ์ เพื ่อ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานโครงการ OTOP และ
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และได้กําหนด  
ให้มีการจัดแสดงประวัติ/ผลงานของศิลปิน OTOP เพื่อ   
เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของบุคคลที่ได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. การดําเนินงาน OTOP TO STATION : เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมช่องทางตลาดที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับ
บริษัท นครชัยแอร์  จํ ากัด สร้ างโอกาสให้ผู้ ผลิ ต 
ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว นําสินค้า  
ไปวางจําหน่ายภายในศูนย์บริการนครชัยแอร์ จํานวน 
4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี 
และพัทยา ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาและจัดลําดับ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 81 ราย 
 5. จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สาน
สัมพันธ์สองแผ่นดิน : กําหนดดําเนินโครงการจัดแสดง
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
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โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 28 จังหวัดดําเนินการ 
 6. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วย
พระบารมี 
 7. ศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 8. OTOP To The Factory   

     4.1.3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. การเมินผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานและประชารัฐ รอบการประเมิน 
ครั้งที่ (1 ต.ค. 2559 – 30 มี.ค. 2560) และรอบ
การประเมินครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2559 – 30 ก.ย. 
2560) โดยตัวชี้วัดผลสําเร็จ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
  1.1 รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่ เพิ่มขึ้น 
(รายได้ต่อหัว) 
  1.2 จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่ม (ทั้งนวัตกรรม และการพัฒนาต่อยอด) 
  1.3 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
 2. กําหนดจัดประชุม Video Conference โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ติดตาม
ผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

4.22 พช. 
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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 
  2.1 ครั้งที่ 3 : ภาคกลางตอนล่าง (เขต 4) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (เขต 13)  
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560  
  2.2 ครั้งที่ 4 : ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (เขต 6) 
และภาคใต้ชายแดน (เขต 8) วันที่ 13 มี.ค. 2560 
  2.3 ครั้งที่ 5 : ภาคเหนือตอนบน 1 (เขต 15) 
และภาคเหนือตอนบน 2 (เขต 16) วันที่ 20 มี.ค. 
2560 
  2.4 ครั้งที่ 6 : ภาคกลางตอนล่าง 2 (เขต 5) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (เขต 11) วันที่ 
27 มี.ค. 2560 
  2.5 ครั้งที่ 7 : ภาคตะวันออก (เขต 9) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เขต 10) วันที่ 10 เม.ย. 
2560 
   2.6 ครั้งที่ 8 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (เขต 14) ภาคเหนือตอนล่าง 1 (เขต 17) และ
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (เขต 18) วันที่ 24 เม.ย. 2560 
 3. กําหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 
๒๕ ของเดอืน 
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 4. ประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก ารข ับ เคลื ่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) 
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) ให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุมฯ อย่างน้อย 4 
ครั้ง และติดตามงานอย่างน้อย 6 ครั้ง ระหว่างไตรมาสที่ 1 - 4   
 5 .  สน ับ สน ุน ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น ก า รพ ัฒน า
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับเขต) 
 6. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 
 7. การจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

     4.1.4 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดกิจกรรม
เนื ่องในว ันคล ้าย  ว ันก ่อตั ้งกลุ ่มออมทร ัพย ์ เพื ่อ  
การผลิตครบรอบ 43 ปี ในเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560 
สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ครั้งแรกจํานวน 2 แห่ง ณ ต .ขัวมุง  
อ .สารภี จ .เชียงใหม่ และ ต .ละงู อ .ละงู จ .สตูล  
ในเมื ่อว ันที ่ 6 มี.ค .  2517 ต่อมาจึงกําหนดให้  
วันเมื่อที่ 6 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง

144.33 พช. 
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเมื่อวันที่ 6 – 8 มี.ค. 
ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออม 
เพื่อให้การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน : กําหนดดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1 ประเมินผลการดําเนินงานการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 
2560 : มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุน และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนในการบริหารหนี้ จํานวน 54 แห่ง  
ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ 41 จังหวัด ระหว่าง
วันที่ 13 ก.พ. – 27 พ.ค. 2560  
  2.2 จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน : 
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดให้สํานักงานพัฒนาชุม
จั งหวัดรายงานผลการดํา เนินงานและรายงาน  
การจัดตั้งและขึ้นทะเบียนสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน ภายในเดือน เม.ย. 2560 
  2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต 
  2.4 ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  2 .5  ผลิ ตสื่ อ เผยแพร่ การ ดํ า เนิ น ง าน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
 3. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 



- ๓๕ - 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”: การส่งเสริมการ
ดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มีตัวชี้วัด
คือ จํานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
“1 ครัวเรือน 1 สัญญา” จํานวน 10,000 ครัวเรือน 
ซึ ่ง ก ร มฯ  กํ า หนด ให ้ สพจ .  ร า ย ง า นผลก า ร
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว ทุกวันที่ 20 ของเดือน 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค. – มิ.ย. 2560  

     4.1.5 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การดําเนินงาน
เป็นของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58) 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินการดังนี้ 
 1. กําหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน จํานวน 441.59
ล้านบาท 
 2. กําหนดจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 
2,956 ล้านบาท 
 3. กําหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน จํานวน 295   
ล้านบาท 

3,692.59 พช. 

  น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม 
การท่องเที่ยว วิถีไทย
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ดํารงรักษาอัต-ลักษณ์
ความเป็นไทย 

  4.1.6 กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. โครงการตลาดชานกรุง 
  - กําหนดจัดงานตลาดนัดชานกรุง จํานวน 
3 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาสถานที่จัดงาน 
 2. โครงการสีลมถนนคนเดิน 
  - รอนโยบายผู้บริหารในการกําหนดวันดําเนินงาน 
 

 
3.6 

 
 
- 

กทม. 
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 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 50% 
 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  
ด่านน้ําพุร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 50% 

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

  - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 

 4. โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง 

209.82 
(53.76) 

 

ยผ. 
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  - อยู่ระหว่างรอลงในนามสัญญา  
 5. โครงการวางผังระบายน้ําเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 แห่ง 
  - ล ง น า ม ในสั ญญาแล้ ว  อ ยู่ ร ะห ว่ า ง
ดําเนินการวางผัง 

     4.2.3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาเว็บไซต์
สัมมาชีพ www.cddata.cdd.go.th/ cddkm ประกอบด้วย 
เมนูความรู้สัมมาชีพชุมชน  เมนู เทคนิคส่ง เสริม
สัมมาชีพชุมชน เมนูปราชญ์ชุมชน และเมนูตลาด
สัมมาชีพชุมชน 
 2. กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดแจ้งประธานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนในพื้นที่ MOU (สสส., พอช., สถ.,และ 
พช.) จํานวน 117 ตําบล เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจัด
เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ยั่งยืน 
 3. เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 
กําหนดแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด ่นและการค ัดเล ือกคร ัวเร ือนส ัมมาช ีพช ุมชน
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   

855.94 พช. 



- ๓๘ - 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

การดําเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบภายใน
วันที่ 14 ก.ค. 2560 
 5. 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 
 6. โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน มอบหมาย
ให้ อช./ผู้นํา อช. ร่วมเป็น “ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน” โดยมีภารกิจที่สําคัญ คือ  
  6.1 สนับสนุนการดําเนินงานของทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน  
  6.2 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
ทางการดําเนินงานของ อช./ผู้นํา อช. ดังนี้  
   1) การสนับสนุนการดําเนินงานของ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
   2 )  ก า รสน ับ สน ุน ก า ร ยก ร ะด ับ
ครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
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ระดับจังหวัด 
 8. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ระดับหมู่บ้าน 
 9. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล 
 10. พัฒนาผู้นํ าชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงาน
สัมมาชีพชุมชน 
 13. จัดทําสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 13. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 

     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 

20.28 พช. 
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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  
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. กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดดําเนินโครงการ
คัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น  

369.96 พช. 
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ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2560 
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ./
ข้อมูล กชช.2ค) ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการบริหารระบบสารสนเทศ
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต ่อเนื ่อง  ซึ ่งจะพิจารณาจากผลการดํา เน ินงาน  
ที่จังหวัดได้ดําเนินการในงานดังกล่าว ตั้งแต่เดือน
ต.ค. 2559 – ส.ค. 2560 
 2. การส่ง เสริมการจัดทําสารสนเทศเพื ่อ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.1 การพัฒนาหมู่ บ้ านสารสนเทศเพื่ อ  
การพัฒนาคุณภาพชี วิตระดับจังหวัด/อําเภอ และ  
การจัดทํารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล (VDR/TDR) 
ปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) ดําเนินการในไตรมาสที่  
1 – 4  โดยส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน (Community Information Radar Analysis 
diagram : CIA) 
  2.2 จัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่น : 
กําหนดจัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่น ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกําหนดให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 3 ระยะ  
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ในไตรมาสที่ 1 – 4  
 3. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  - การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. : มอบหมายให้
จังหวัด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามแนวทาง  
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ธ.ค. 2559 
– มี.ค. 2560  
 4. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) : มอบหมายให้จังหวัด
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ตามแนวทางการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลและห้วงเวลาที่กําหนด ในไตร
มาสที่ 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 
 

  โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๒) 
พ.ศ. 2560 แผนงานที่ 2 การจัดทําแผนที่ฐาน    
ผลการดําเนินงาน  
 ๑. การจัดหาภาพถ่ายทางอากาศ เป้าหมาย 
๑๖,๑๔๕ ภาพ 
 ๒. จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
เป้าหมาย ๑๑,๘๐๐ ระวาง  
  - ดําเนินการได้ 8,9๐๐ ระวาง คิดเป็นร้อยละ 
75.42 ของเป้าหมาย 

- ทด. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15 มีนาคม ๒๕60) 

Roadmap 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
เป้าหมาย     :  สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนดํารงชีวิตได้อย่างมั่งคงปลอดภัย 
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ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
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 339 แห่ง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
 2.1 ลานกีฬา จํานวน 615 แห่ง 
 2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 115 แห่ง 
 2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จํานวน
1,603 แห่ง 
 2.4 กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 597 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การจัดระเบียบสังคม ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2560 –  
28 ก.พ. 2560) 
 1. การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
12,141 แห่ง 
 2. การใช้มาตรการทางปกครองกับสถานบริการ 
โรงแรม โรงรับจํานํา ร้านค้าของเก่า จํานวน 1,955 แห่ง 

- ปค. 
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 3.  การให้ความรู้ แก่พนักงานเจ้ าหน้า ที่ 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
3,508 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 38,975 คน 
 4 .  การจัดระเบียบรถรับจ้ างสาธารณะ 
(รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท๊กซี่) จํานวน 363 ครั้ง 
 5. การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย 
พื้นที่ทางเท้า และบริเวณชายหาด จํานวน 250 ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
รักษาวินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 1,729 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 54,586 คน 

  - ยุทธศาสตร์ 4 การ
ส ร้ า ง โ อ ก า ส ค ว า ม
เ สมอภาคและ เท่ า
เทียมกันทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ 5 การ
สร้ างการเติ บโตบน
คุณภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น 
  ธรรมในสังคม 
- ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากร- 
  ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
  อย่างยั่งยืน 
- พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ 
  เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า มพ ร้ อ ม สู ่
  การ เป็นสั งคมคา ร์บอนต่ํ า 
  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

มติ ครม.เมื่อ 9 ธ.ค. 
2557 และ 12 พ.ค. 
2558 

5.1.3 โครงการริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน  
 - รูปแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง  
ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
 - ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย  
ให้ดําเนินการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อ
วันที่ 30 ม.ค. 2560 

- ได้รับงบประมาณ
เงินอุดหนุนรัฐบาล
ปี  2560จํานวน 
1,098 ล้านบาท  
(ส่ วนที่ เหลื ออยู่
ระหว่างขอรับการ
สนับสนุน) 
 

กทม. 
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  - ยุทธศาสตร์ 4 การ

ส ร้ า ง โ อ ก า ส ค ว า ม
เ สมอภาคและ เท่ า
เทียมกันทางสังคม 
- ม ติ  ค จ ร . ค รั้ ง ที่
1/2547 เมื่ อวั นที ่ 
23 ก.พ. 2547 

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนี้  
- ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 5.1.4 โครงการสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
แยกเกียกกาย 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างปรับรูปแบบ เพื่อ  
ลดผลกระทบกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ขอรับงบประมาณ
อุดหนุนปี 2561 
( ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณ) 

กทม. 

  
- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนและปฏิรูปกา
รบริหาราชการแผ่นดิน   
คณะ ที่ 5 

  
5.1.5 ก า ร รื้ อ ย้ า ย ชุ ม ช น ป้ อ ม ม ห า ก า ฬ 
ผลการดําเนินงาน  
 - เมือวันที่ 16 ก.พ. 2560 คณะอนุกรรมการ
กลั่ นกรองแล ะพ ิจ า รณาแผนก า รดํ า เ น ิน ง า น  
ในกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการประชุมและมีมติ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบกับการอนุรักษ์บ้านไม้ในชุมชน
ป้อมมหากาฬ จํานวน 24 หลัง ตามที่นายกสมาคม
สถาปนิ กสยาม เสนอ  แ ต่อํ านาจการตั ดสิ น ใจ  
อยู่ที่กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการพื้นที่
ตลอดจนการวางผังบริเวณบ้านที่จะอนุรักษ์ 
  2. มอบหมายนายยงธนิศร์ พิมลเสถียร 
อนุกรรมการเป็นผู้แทนชี้แจงรายละเอียดต่อกรุงเทพฯ
เมื่อมีการประชุมหารือในเรื่องนี้ 
 - เมือวันที่ 27 ก.พ. 2560 กรุงเทพมหานคร  
ได้เชิญ กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก กระทรวง  
การพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  สน .  
สําราญราษฎร์ ร่วมประชุมหารือและมีมติ ดังนี้ 
  1. กําหนดรื้อถอนขนย้ายสิ่ งปลูกสร้าง

- กทม. 
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ภายในบริเวณป้อมมหากาฬ วันที่ 6 มี.ค. 2560 
จํานวน 6 หลัง 
 2. มอบกองทัพบกร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับแกนนําชุมชนในวันที่ 1 มี.ค. 
2560 และแจ้งผลการดําเนินงานให้ทราบ 
 3. มอบหมายภารกิจแต่ละหน่วยงานดําเนิน
ความพร้อมสําหรับการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง 

  ข้ อ สั่ ง ก า ร
นายกรัฐมนตรีฯ เมื่อ
วันที่ 17 ก.ค. 2560  

  5.1.6 การก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน 
สํานักงานออกแบบ  สํานักการโยธา  ไ ด้ มีคํ าสั่ ง
สํ านักงานออกแบบ  ที่  4/2559 ลงวันที่  30  
พ.ค. 2559 แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาความเป็นไปได้
ในการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างสถานที่จอดรถ ใต้ดิน 
บริ เ วณทํ า เ นี ย บ รั ฐ บ าลและถนนร าชดํ า เ นิ น  
โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชน
ร่วมลงทุนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ ดิน  รวมทั้ ง  
จัดทําแผนการดําเนินการก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน 
โดยเฉพาะบริเวณทําเนียบรัฐบาลและถนนราชดําเนิน 
 2. รายงานผลการดําเนินการให้สํานักยุทธศาสตร์ฯ
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ผลการดําเนินการ 
 1. คณะทํางานฯ ได้ประชุมมอบหมายให ้ 
ทําการศึกษาการเชื่อมต่อกับสถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว และศึกษาด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 22 
มิ.ย. 2559 

- กทม. 
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 2 .  คณะทํางานฯ  ไ ด้ประชุมมอบหมาย  
ให้ทําการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดทํารูปแบบ
อาคารในแนวเขตสาธารณะเป็นแบบเบื้องต้น เมื่อวันที่ 
22 ก.ค. 2559  
 3. คณะทํางานฯ ประชุมศึกษาสภาพแวดล้อม 
รายงานการจราจรระบบโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้า 
ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่โครงการศึกษางบประมาณ
เบื้องต้น เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 
 4. คณะทํางานฯ ประชุมศึกษาพิจารณา
รูปแบบอาคารจอดรถ การก่อสร้างอาคารจอดรถ  
ที่จะส่งผลต่อการจราจรโดยรอบ ต้องทําการศึกษา 
โดยละเอียด โครงการต้องเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
สรุป  
คณะทํ า ง านฯ  ไ ด้พิ จ ารณาแล้ ว เ ห็นว่ าบริ เ วณ  
ถนนราชดําเนินนอก เหมาะสมในการก่อสร้างสถานที่
จอดรถใต้ดิน ช่วงถนนศรีอยุธยา – คลองผดุงกรุงเกษม  
(ระยะทางประมาณ 450 ม.) และช่วงคลองผดุงกรุง
เกษม - แยกนครสวรรค์ (ระยะทางประมาณ 750 ม.)  
ส่ ว นก า ร ใ ช้ เ อ กชนล งทุ น  นั้ น  คณะทํ า ง า นฯ  
มีความเห็นว่า 
 1. อาคารจอดรถบัสไม่ควรลงทุนเพราะ  
การวิเคราะห์พบว่า มีโอกาสขาดทุนสูง 
 2. อาคารจอดรถยนต์มีความเหมาะสม   
ในการลงทุนเพราะจากการวิเคราะห์พบว่า ให้ผลตอบแทน
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สูงและความเสี่ยงในการขาดทุนน้อยกว่ารถบัส 
ปัจจุบัน 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. จัดทําร่าง TOR งานจ้างที่ปรึกษาฯ 
 หากเห็นชอบให้จั ดการก่อสร้ า งอาคาร  
จอดรถยนต์ใต้ดินสําหรับรถยนต์ส่วนบุคคล จําเป็นต้อง
ว่าจ้างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการ และนําเสนอโครงการตาม พ.ร.บ.
การให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป 

     5.1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด 
กระบวนการในการดําเนินงาน 
 - สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงและดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 
แผนงานดําเนินงาน 
 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยท่ากลาง 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยเอมไพร์ 
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสถานีตํารวจพระราชวัง 
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนอัษฎางค์ 
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าปากคลองตลาด 
ด้านสะพานพุทธ 
 6. ปรับปรุงสวนสาธารณะโดยรอบเชิงสะพานพุทธ 
และสะพานพระปกเกล้า 
 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า 

- กทม. 
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 ทั้งนี้ แผนงานการดําเนินการในระยะต่อไป
ดังกล่าว อยู่ระหว่างรอการสรุปเรื่องรูปแบบจากสํานักผัง
เ มื อ ง แ ล ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 
 - อยู่ระหว่ างดํ าเนินการ สํ ารวจ ออกแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติมและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
คาดว่าจะดําเนินการจัดจ้างและได้ตัวผู้รับเหมาภายใน
เดือน มิ.ย. 2560 

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
เมื่ อ วั นที่  29 พ .ย . 
2559  

  5.1.8 โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย  
เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน 
ผลการดําเนินงาน  
 - ดําเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันตามประกาศ 
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้า
หาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พ.ค. 2559 จํานวน 683 
จุด ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว 446 จุด จํานวนผู้ค้า 
10,220 ราย 
 - ดําเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย  
เพื่อคืนทางเท้า ให้แก่ประชาชนปี  พ .ศ .  2558  
จํานวน 36 จุด 21 สํานักงานเขต จํานวนผู้ค้า  
13 ,351  ร าย  และปี  พ .ศ .  2559  จํ า น วน  
25 จุด 13 สํานักงานเขต จํานวนผู้ค้า 3,294 ราย 
 
 
 

- กทม. 
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     5.1.9 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิม  

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 
2554สํ านั ก สิ่ ง แ วดล้ อมดํ า เ นิ นก า รก่ อส ร้ า ง  
สวนสาธารณะ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที ่
ของสํ านั ก ง านทรัพ ย์สิ นส่ วนพระมหากษั ตริ ย์  
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 100 ไร่  
ผลการดําเนินงาน 
 1. ตั้งงบประมาณเบื้องต้นในปีงบประมาณ 
2555 เป็นจํานวนเงิน 150.00 ล้านบาท 
 2. จ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาดําเนินการออกแบบและ
ประมาณราค่าก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 279.00 ล้านบาท 
 3. ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินดําเนินการจากเดิม 
150.00 ล้านบาท เป็น 368.00 ล้านบาท 
 4. ส่งรูปแบบและรายการก่อสร้างให้หน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนาพิจารณา เนื่องจากมีการเพิ่ม
เนื้องานการก่อสร้างเพิ่มวงเงินการก่อสร้าง และ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างจาก 160 วันเป็น 
600 วัน 
 5. อนุมัติจ้าง ตามหนังสือสํานักสิ่งแวดล้อม 
ที่ กท 1106/2514 ลงวันที่  19 พ.ค. 2558 และ
ห นั ง สื อ สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง ที่  ก ท  1305/3984 
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2558 
 6. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 

เดิม 150.00 ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็น 
368.00 

กทม. 
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จํากัด เป็นเงิน 366.50 ล้านบาท สัญญาเลขที่ สสล. 
33/2559 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 สิ้นสุดสัญญา 
14 ส.ค. 2560 (อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา) 
 7. ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ  41 

     5.1.10 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ  
ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)  สํานักสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีมีพื้นที่ใช้พักผ่อน
หย่อนใจ และจัดกิจกรรมนันทนาการ ขนาด 70 ไร่ 
โ ด ย ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น ข อ ง สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น  
ส่วนพระมหากษัตริย์ ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการเช่าพื้นที่จากสํานักงานทรัพย์สิน -
ส่วนพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
 2.งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ จํานวน 
210.00 ล้านบาท 
 3. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จํากัด  เป็นเงิน  209.10 ล้านบาท สัญญาเลขที ่ 
สสล .  56/2560 ลงวันที่ 30 ธ .ค . 2559 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 25 ธ .ค .  2560 ระยะเวลาก่อสร้าง  
360 วัน 
 4. คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2560 
 
 

210.00 กทม 
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     5.1.11 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลําไผ่

เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณซอยประชาร่วมใจ 
7 บึงลําไผ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 78 ไร่ 
2 งาน 57 ตารางวา 
ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การรื้อย้ายชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การสร้าง
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
 2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งโครงการ 
จํานวน 95.00 ล้านบาท  
 3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบจ้าง 
เ มื่ อ วั น ที่  4 มิ . ย  2558 ต า มหนั ง สื อ  ที่  ก ท 
1106/2515 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558  
 4. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เวิลด์ เดสคอน จํากัด เป็น
เงิน 94.60 ล้านบาท สัญญาเลขที่ 34/2559  ลงวันที่
24 ธ .ค .  2558 สิ้ นสุ ดสั ญญา  19 ต .ค .  2559 
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน 
 5. อยู่ระห่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงาน
และพิจารณากรณีบริษัทฯ ขอตอ่อายุสัญญา 
 6. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้เมื่อสิ้นสุด
สัญญา และมีหนังสือขอต่ออายุสัญญา เนื่องจากมีผู้บุกรุก
รายเดิม 4 ราย และมีผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดิน 1 ราย 
 7. ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 23 

95.00 กทม. 
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     5.1.12 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายใน

สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุน-
เทียนชายทะเล) สํานักงานสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่ อ ส ร้ า ง ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  เ พื่ อ  
เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
และบริ เ วณโดยรอบภายในสถานีพัฒนา ที่ ดิน
กรุ ง เทพมหานครซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของ
สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 กรมการพัฒนาที่ดิน  
เขตบางขุนเทียนขนาด 37 ไร่ 
ผลการดําเนินงาน  
 1. กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 
ก.ย. 2556 
 2. งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการจํานวน 
115.00 ล้านบาท 
 3 .  ผู้ รั บจ้ า งออกแบบ  คื อ  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเงิน 2.75 ล้านบาท
สัญญาเลขที่ สสล .44/2559 ลงวันที่ 30 ธ .ค . 
2558 แล้วเสร็จวันที่ 28 เม.ย. 2559  
 4. จัดกิจกรรมประชาคมระดมสมองชุมชน  
ในโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสวนสาธารณะ
ภ า ย ใ น ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ณ วัดปทีปพลีผล ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 2559 

115.00 กทม. 
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 5 .  อ ยู่ ร ะหว่ า ง เ สนอขอคว าม เ ห็ น ชอบ
ดําเนินการจ้างเหมา  

     5.1.13 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. แนวคิดการบริหารจัดการมูลฝอย 
  1.1 มีระบบการจัดการข้อมูลฝอยอย่างครบ
วงจร  ตั้ งแต่การลดที่ แหล่ งกํ า เนิด  การเก็บขน  
การขนส่ง และการกําจัดมูลฝอย 
  1.2. การควบคุมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้
เหลือน้อยที่สุดและนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
  1.3 การเก็บขนมูลฝอยอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
  1.4 การกําจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่ายลด
ขยะที่นําไปฝังกลบให้น้อยที่สุด และมีผลพลอย ได้
เป็นพลั งงาน  
 2. นโยบายและแผนการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 
  2.1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี 
พ.ศ. 2556 – 2575  
  2.2 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2559  
  2.3 แผนกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
20 ปี พ.ศ. 2558 – 2578  
 3. การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

- กทม. 
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  3.1 กา รลดและคั ดแยก มูลฝอยและ 
ใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดตามหลัก 3 Rs  
  3.2 การเก็บรวบรวมและขนส่ งมูลฝอย
กําหนดเวลาจัดเก็บมูลฝอย 
   1. กําหนดเวลาให้ประชาชนทิ้งมูลฝอย 
ตั้งแต่เวลา 20.00 – 03.00 น.  
   2. กําหนดการบริการเก็บขนมูลฝอย
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 05.30 น  
   3. ชุมชนตรอก ซอย พิจารณาตาม
ความเหมาะสมความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ
ประเภท 
   - มูลฝอยทั่วไป เก็บทุกวัน หรือ 
วันเว้นวันตามประเภทของสถานที่ 
   - มูลฝอยเศษอาหาร จัดเก็บทุกวัน  
   - มู ล ฝ อ ย นํ า ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ ห ม ่ 
จัดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์  
   - มูลฝอยอันตราย จัดเก็บทุกวันที่ 
1 และ 15 ของเดือน 
  3.3 การกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
   - มูลฝอยทั่ ว ไป  นํา ไปกําจัด ที่ 
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช  หนองแขม  สายไหม  
(หมักทําปุ๋ย ผลิตไฟฟ้า ฝังกลบ) 
   - มูลฝอยอันตราย  จ้ างกํ าจั ด  
โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   - มูลฝอยติดเชื้อ เก็บขนและกําจัด 
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โดยบริษัท กรุ งเทพธนาคม จํ ากั ด  มู ลฝอยจาก  
การก่อสร้าง  
   – แปรรูปและกําจัดที่ศูนย์กําจัด
มูลฝอยอ่อนนุช 

  ตามนโยบายรัฐบาล
และดําริของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบ
แ ห่ ง ช า ติ  ใ ห้ มี ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของคลอง
แสนแสบและบริเวณ
โดยรอบ ให้ ส ะอาด
ภ า ย ใ น  2  ปี  เ พื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ชุมชน บุคคลทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว 

5.6 ยุทธศาสตร์การจัดการ-
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
ให้ความสําคัญกับ 
     5.6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟื้นฟู
พื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
องค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ 
ปรับปรุงระบบการจัดบริหาร
จัดการที่ ดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ 

 5.1.14 กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองบางเตย  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองแสนแสบ  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําชุมชนคลองแป้ง  
 - งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติม  
ริมคลองแสนแสบ  
 จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 
2560 นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี นั้น ควรมี
การปรับปรุงการดําเนินการเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย
คลองแสนแสบให้ เป็นระบบและเกิดความยั่งยืน  
โดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 
      1 .  ใ ห้ ก ร ะทรว งคมนาคมและหน่ ว ย ง าน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ 
ให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี โดยโครงการใดที่  
ลงนามในสัญญาแล้วให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการ  
ที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาให้ชะลอการดําเนินการ
ไปก่อน 
 2. ให้ทบทวนและจัดทําแผนการบําบัดน้ําเสีย

4560.54 
(316.00) 

(3,846.54) 
(20.00) 

(378.00) 

กทม. 



    - ๕๘ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
คลองแสนแสบอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และ
ระยะ 20 ปี 
      ทั้งนี้  ทั้ ง  3 โครงการ  เป็นโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน  
2 ปี จึงต้องชะลอการดําเนินโครงการก่อน และทําการ
ทบทวนแผนตามมติคณะรัฐมนตรีสั่งการ 

     5.1.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบาย
น้ําของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 โครงการ 
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6  
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความ
เห็นชอบดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction)  
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปั ญ ห า น้ํ า ท่ ว ม ถ น น พ ห ล โ ย ธิ น บ ริ เ ว ณ แ ย ก
เกษตรศาสตร์ 
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ให้ความเห็นชอบดํ า เนินการประมูล ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนน
เจริญกรุง 
  - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความ
เห็นชอบดําเนินการประมูลด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์ 

886.2 
 

(492.10) 
 
 
 
 

(232.10) 
 
 
 
 
 

(102.00) 
 
 
 
 

กทม. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
(e-Auction)  
  - อยู่ระหว่างกําหนดวันขายแบบ 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 
  - ลงเผยแพร่ TOR แล้วอยู่ระหว่างขอความ
เห็นชอบ 

 
 

(40.00) 

     5.1.16 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลอง
บางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ความคืบหน้า ร้อยละ 84.23  

856.47 กทม. 

     5.1.17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําในถนน 
สายหลักพื้นที่กรุงเทพ  
ผลการดําเนิน ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 
  - ขายแบบระหว่างวันที่เมื่อ 20 - 24 ก.พ. 
2560  
  - ยื่นเอกสารวันที่ 3 มี.ค. 2560 
  - ประมูลวันที่ 14 มี.ค. 2560 
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
   - ขายแบบระหว่างเมื่อวันที่ 20 - 24 ก.พ. 
2560  
  - ยื่นเอกสารวันที่ 3 มี.ค. 2560 

1306.69 
 
 

(114.00) 
 
 
 
 
 

(175.18) 
 
 
 
 

กทม. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
  - ประมูลวันที่ 14 มี.ค. 2560 
  3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 
   - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
  4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 14 
  - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
  5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
   - ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว 
  - อยู่ระหว่างจัดทําราคากลางและร่าง TOR 
  6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 39 
  - ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว 
  - อยู่ระหว่างจัดทําราคากลางและร่าง TOR 
  7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมจากสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
  - ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว 
  - อยู่ระหว่างจัดทําร่าง TOR 
 

 
(141.91) 

 
 
 

95.80 
 
 
 

335.41 
 
 
 
 

261.72 
 
 
 
 

218.67 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
     5.1.18 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตู

ระบายน้ํา คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน 
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม
อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า – รามคําแหงไปทางประตู
ระบายน้ําคลองสองสายใต้ (รวมกับโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว) 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตอกเสาเข็มได้ทั้ง
โครงการ 6,673 ต้น ความยาวประมาณ 5.16 
กิโลเมตร ความคืบหน้าตามแผนคิดเป็นร้อยละ 17 
ผลงานที่ทําได้คิดเป็นร้อยละ 9.44 ช้ากว่าแผนคิด
เป็นร้อยละ 7.56  

211.16 กทม. 

     5.1.19 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค .ส .ล . พร้อม
ทางเดินริมคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบาย
น้ําหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลอง
นครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคอลง
หลวงเพ่ง 
ผลการดําเนินงาน  
 1. ตอกเสาเข็มเขื่อน จํานวน 981 ต้น เสาเข็ม
สมอ จํานวน 941 ต้น 
 2. ทําแผงกันดินยาว 6 เมตร ได้ทั้งหมด 904 
แผง 
 3. หล่อคานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. 
ได้ 450 เมตร และคานทับหลังสมอ จํานวน 300 
แห่ง ความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 13  
 

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

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
     5.1.20 การจัดระเบียบบริเวณคลองโอ่งอ่าง 

ผลการดําเนินงาน  
 - อยู่ระหว่าจัดทําร่าง TOR 

324.50 กทม. 

     5.1.21 การพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ําคลองผดุง
กรุงเกษม 
ผลการดําเนินงาน 
 1. อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล ปี 
2561 (ปรับปรุงท่าเรือ/ก่อสร้างท่าเรือ) 
 2. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2560 เพิ่มเติม (ซื้อเรือ 6 ลํา) 

40.15 
 
 

(20.15) 
 

(20.00) 

กทม. 

 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 
(ย.อส.) ตามกําหนดให้อําเภอเป้าหมายทราบ เพื่อ  
เร่งสํารวจและคัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ

18.05 ปค. 
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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 2 ก.พ. 2560 –  
28 ก.พ. 2560) 
 1. การรักษาความสงบ 
  1.1 การตั้ งจุ ดตรวจ/จุ ดสกั ด  จํ านวน 
59,458 ครั้ ง พบผู้กระทําความผิด 2,074 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 2,261 คน 
  1.2 การจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมาย 
อาวุธปืน จํานวน 211 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 183 คน 
   1.2.1 การพนัน  จํานวน  299 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 844 คน 
   1.2.2 ยาเสพติด จํานวน 1,605 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 1,925 คน 
    1.2.3 สถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ฯลฯ จํานวน 125 คดี  
   1.2.4 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ จํานวน 91 คดี 
   1.2.5 การค้ามนุษย์ การทํางานของคนต่างด้าว
และคนเข้าเมือง จํานวน 84 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 
188 คน 
  1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อ
ความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้อําเภอทราบ 
จํานวน 1677 ข่าว 

- ปค. 
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 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.1 การนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดฟื้นฟู จํานวน 11,883 คน  
  2.2 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ยาเสพติด จํานวน 23,853 คน  
  2.2 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง  เพื่อหยุด ยั้งการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติด จํานวน 4,025 ครั้ง 
  2.3 การจัดตั้ง/จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
รักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จํานวน 720 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 13,277 คน 
  2.4 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด จํานวน 
833 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 

24.33 พช. 



    - ๖๖ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 จํานวน
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  

298.68 สถ. 



    - ๖๗ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
ปี 2560 เป็นเงินจํานวน 97.50 ล้านบาท 
  - จัดสรรครั้งที่ 1 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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 

     5.2.8 โครงการ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด” 
ผลการดําเนินการ เมื่อวันที่ 1 – 7 มี .ค . 2560  
ได้จัดทําระบบ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งพา ยาเสพติด” 
ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th  
เพื่อให้ลูกให้ คําสัญญากับแม่ว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มีผู้ เข้ าร่ วมถวายคํ าสัญญาฯ  จํ านวน 
43,972 คน 

- สป. 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครองได้ดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
 1. ได้สนับสนุนงบประมาณในการตรวจสถาน
ประกอบการและจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ 

38.43 
 
 
 
 
 

ปค. 
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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) 
  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 (ข้อมูลเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2559) 
 2. สนับสนุนชุดปฏิบั ติการพิ เศษ กรมการ
ปกครองส่วนกลางเพื่อใช่เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษ ย์  (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) 
  - ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
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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
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
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยานในคดี 
 5. โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในอํานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ม.ค. – ส.ค. 2560) มีผู้เข้าอบรม จํานวน 8 
รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 160 คน ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
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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 – สุไหงปาดี 
เป้าหมายปีงบ 2560 จํานวน 15,750 แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 7,479 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 47.49 ของเป้าหมาย 

64.34 
(17.75) 

ทด. 

     5.4.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผลการดําเนินงาน  โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
56 แห่ง (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.สตูล และ 
จ.สงขลา ) 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 25 แห่ง   
 - ลงในนามสัญญาแล้ว 6 แห่ง 
 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 25 แห่ง  

698.04 
(195.29) 

ยผ. 

     ๕.๔.3 ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินการ กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศรับ
สมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่
นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ 9 แห่ง ประปีการศึกษา

0.2500 ปค. 
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2560 โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาว
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ใน จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล 
และ จ .สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ เทพ นาทวี และ  
อ.สะบ้าย้อย 
การจัดสรรจํานวนรับนักศึกษาแต่ละจังหวัด 

จัดสรรให้จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 44 คนแยก
เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

1. จ.นราธิวาส จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 13 
ราย 

2. จ.ปัตตานี จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 12 
ราย 

3. จ.ยะลา จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 8 ราย 
4. จ.สตูล จํานวนรับนกัศึกษาจํานวน 7 ราย 
5. จ. สงขลา จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 4 

ราย  
กิจกรรมในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก 

1. ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้า
ระบบ เปิดระบบ วันที่ 15 มี.ค. 2560 ปิดระบบ 27 
มี.ค. 2560  

2.  รับสมัคร  และผู้ ส มัครแก้ ไขข้อมูลทาง 
เว็บไซต์  เปิดระบบ วันที่ 15 มี.ค. 2560 ปิดระบบ 
27 มี.ค. 2560  
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3. ชําระค่าสมัครที่ธนาคาร เปิดระบบ วันที่ 28 

มี.ค.2560 ปิดระบบ วันที่ 3 เม.ย. 2560  
4.ส่งหลักฐานการสมัครให้ เปิดระบบ วันที่ 28 

มี.ค. 2560 – 4 เม.ย. 2560  
5. ตรวจสอบผลการส่งหลักฐานการสมัคร เม.ย. 

2560 เป็นต้นไป 
6. ประกาศชื่อผู้ มีสิท ธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง

เว็บไซต์ 4 พ.ค. 2560  
7. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ (ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์) 20 – 21 พ.ค. 2560 

     5.4.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 
อําเภอ ของจังหวัดสงขลา  
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 2 ก.พ. 2560 –  
28 ก.พ. 2560) 
 1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.1 การ รปภ. สถานที่สําคัญ (วัด มัสยิด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 12,507 แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวน รปภ เส้นทาง จํานวน 
6,439 เส้นทาง ระยะทาง 46,757 กม. 
  1.3 การ รปภ. บุคคลเป้าหมายที่เสี่ยงต่อ
การถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 16,3472 
ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 208,995 ราย 

- ปค. 
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  1.4 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ จํานวน 30,920 จุด พบผู้กระทํา
ความผิด จํานวน 115 ราย 
  1.5 การตรวจพบหลุมระเบิด 
   1.5.1 ตรวจพบการขุดเจาะหลุมที่
เตรียมสําหรับการวางระเบิด จํานวน 19 หลุม 
   1.5.2 ตรวจพบหลุมพร้อมระเบิด 
จํานวน 19 หลุม 
  1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม
ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จํานวน 274 ครั้ง 
จํานวน 807 เส้นทาง 
  1.7 การตรวจป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์ ไม่พบ
การพ่นข้อความของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง  
  1.8 การสนับสนุนกําลังพลเข้าร่วมตรวจค้น
เป้าหมายหน่วยกําลังหลักในพื้นที่ จํานวน 27 ครั้ง 
  1.9 จํานวนประชาชนที่แสดงพลังปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
1,440 คน 
  1 . 10  ก า ร ฝึ ก ซ้ อมแผน รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ จํานวน 71 ครั้ง 
  1 .11 จัด ตั้ งศูน ย์สื่ อสารระดับ ตํ าบล  
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 226 ตําบล 
  1.12 การวางระบบและติดตั้งกล้อง CCTV 
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 2,228 กล้อง 
  1.13 เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
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จํานวน 8 ครั้ง 
   - มีผู้เสียชีวิต จํานวน 2 คน 
   - มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 5 คน 
   - ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย จํานวน 2 คน 
 2. การลดปัญหาภัยแทรกซ้อน 
  2.1 ยาเสพติด จํานวน 75 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 99 ราย 
  2.2 การพนัน จํานวน 1 คดี ผู้ ต้องหา 
จํานวน 6 ราย 
  2.3 การค้าแรงงานเถื่อน/แรงงานข้ามชาติ 
จํานวน 2 คดี   
 3. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปฏิบัติการจิตวิทยาของ ศปก.อ.  
  3.1 การจัดประชุมบูรณาการ การปฏิบัติงาน 
“สร้างเพื่อน ผูกมิตร” จํานวน 734 ครั้ง 
  3.2 การจัดประชุมทีมงานชุดปฏิบัติการ
ประจําตําบล (ชปต.) “สร้างเพื่อน ผูกมิตร”จํานวน 
760 ครั้ง 
  3.3 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําศาสนา จํานวน 1,337 ครั้ง 
  3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
จํานวน 975 ครั้ง 
  3.5 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประชาชนตามร้านน้ําชา จํานวน 1,523 ครั้ง 
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  3.6 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุด 
ชคต./ชรบ. จํานวน 2,407 ครั้ง 
 4. การดําเนินการโครงการ “พาคนกลับบ้าน” 
จัดชุดเจรจากับเครือข่ายหรือญาติของผู้มีความ
ประสงค์จะยุติการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง 
  4.1 ประเภทแนวร่วม ซึ่งหลบหนีออกจาก
พื้นที่ไป โดยเข้าใจผิด จํานวน 100 ราย 
  4.2 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ . 2548 (หมาย พ.ร.ก.) 
จํานวน 1,052 ราย 
  4.3 ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความอาญา (หมาย ป.วิอาญา) จํานวน 237 ราย 
  4.4 การรับรายงานตัวตามมาตรา 21 แห่ง 
พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
จํานวน 946 ราย 
 5. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนใต้ 
  5.1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ทหาร/
ตํารวจ/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท) 
จํานวน 14 ราย เป็นเงิน จํานวน 2.04 ล้านบาท 
  5.2 ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ 
จํานวน 1 ราย เป็นเงิน จํานวน 50,000 บาท  
  5.3 ประชาชนทั่วไป จํานวน 158 ราย 
งบประมาณ เป็นเงิน จํานวน 9.05 ล้านบาท 
 6. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความ 
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มั่นคง/ความสงบเรียบร้อยให้อําเภอทราบ จํานวน 
223 ข่าว 

     5.4.5 โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านใน
พื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ไปตั้งจ่าย  
ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สงขลา  (4 อําเภอ )  รวม 37 อําเภอ อําเภอละ 
450,000 บาท รวม 16,650,000 บาท โดย
สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560  ขณะนี้ 
ศปก.อ. อยู่ระหว่างจัดทําโครงการเพื่อเสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยในพื้นที่ 

- ปค. 

     5.4.6 โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน  เตรียมจัดโครงการตามแผน
ดําเนินงานโครงการฯ รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 11-18 
มีนาคม 2560  

- ปค. 

     5.4.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกัน
ตนเองในระดับหมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครองได้ดําเนินการ  
ในพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้ 
 1. จังหวัดยะลา 
  1.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญ 
จํานวน 3,616 แห่ง 

- ปค. 
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  1.2 การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
เส้นทาง จํานวน 2,839 เส้นทาง ระยะทาง 6,860 
กิโลเมตร 
  1 .3  การรั กษาความปลอดภัยบุคคล
เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย จํานวน 7,874 
ครั้ง จํานวน 22,759 ราย 
  1.4 ตั้งจุดสกัด จํานวน 3,368 จุด 
  1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จํานวน 56 
ครั้ง 548 เส้นทาง  
  1.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 9 ครั้ง 
 2. จังหวัดนราธิวาส 
  2.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญ 
จํานวน 2,544 แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
เส้นทาง จํานวน 900 เส้นทาง ระยะทาง 11,539 
กิโลเมตร 
  1 .3  การรั กษาความปลอดภัยบุคคล
เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย จํานวน 989 ครั้ง 
จํานวน 110,497 ราย 
  1.4 ตั้งจุดสกัด จํานวน 1,506 จุด 
  1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จํานวน 56 
ครั้ง 548 เส้นทาง  
  2.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 17 ครั้ง 
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     5.4.8 โครงการการเสริมศักยภาพของกองกําลัง

ประจําถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้  
ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลประจําเดือน มี.ค. 2560 ณ 
วันที่ 2 มี.ค. 2560) 

1. จัดหาเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 12 ชุด รวม 13,956 ชุด ขณะนี้
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา 

2. จัดหากระสุนปืนลูกซอง จํานวน 95,000 
นัด สําหรับใช้ในการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา 

3. จัดหาปืนลูกซองยาว บรรจุไม่ต่ํากว่า 5 นัด 
จํานวน 100 กระบอก (จ.สงขลา 33 กระบอก จ.
ปัตตานี จํานวน 34 กระบอก และ จ .ยะลา 33 
กระบอก) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา 

4. จัดหาเสื้อกระป้องกันกระสุนระดับ 3A 
จํานวน 1,500 ตัว (จ.สงขลา 276 ตัว จ.ปัตตานี 
488 ตัว จ.นราธิวาส 448 ตัว และ จ.ยะลา 288 
ตัว) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา 

5. โอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไหให้
จังหวัดดําเนินการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุงป้อมยาม
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจําป้อมยามชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน จํานวน 200 ป้อม หมู่บ้านละ 1 
ป้อม ประกอบด้วย จ.สงขลา 35 หมู่บ้าน จ.ปัตตานี 
65 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 60 หมู่บ้าน และ จ.ยะลา 

- ปค. 
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40 หมู่บ้าน กรมการปกครองได้ดําเนินการโอนเงิน
งบประมาณไปจ่ายที่จังหวัดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการของจังหวัด 

6. โอนเงินงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางไป
ตั้งจ่ายที่ทําการปกครอง จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา 
และ จ.นราธิวาส เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ค่า
ประกอบอาชีพ  และค่าใช้จ่ ายจํา เป็นในการอยู ่ 
เวรยาม/การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) จํานวน 1,969 หมู่บ้าน หมู่บ้าน 
20,000 บาท/ เดือน  (จ .สงขลา  จํานวน  360 
หมู่บ้าน จ.ปัตตานี จํานวน 641 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 
จํานวน 589 หมู่บ้าน และ จ.ยะลา จํานวน 641 
หมู่บ้าน) โดยโอนเงินครั้งละ 6 เดือน ดําเนินการโอน
เงินงบประมาณแล้ว 2 ไตรมาศ (6 เดือน) จํานวน 
236.28 ล้านบาท  

 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

- ปค. 
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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 
 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 
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 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 (1 – 15 มี.ค. 2560) 
 1. ชาวไทยภูเขาได้สัญชาติไทย (ระเบียบ สนท. 
กลางฯ พ.ศ. 2543) จํานวน 15 ราย 
 2. คืนสัญชาติให้แก่คนที่ถูกถอดถอนสัญชาติ 
มาตรา 23 พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
จํานวน 292 ราย 
 3. ให้สัญชาติคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย 
มาตรา 7 ทิว วรรคสอง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จํานวน 1,226 
ราย  
 4. คืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น พ.ร.บ. สัญชาติ 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จํานวน 118 ราย 
 รวมทั้งสิ้น 1,651 ราย   

5.19 ปค. 

     ๕.๕.๓ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิท ธิของคนไทยที่ ตกหล่น  
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการดําเนินงาน มีผู้ เข้าร่วมโครงการตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ  
คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 136 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 ดังนี้ 
  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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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 4.24 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
56.65 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน  43,628.33 
ล้านบาท 

973.81 
(258.59) 

ทด. 

     6.1.2 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560 ผู้ว่าการ  
กปน. และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตร
อาหารแห้งประจําเดือน  มี .ค .  แด่พระภิกษุสงฆ์  
จากวัดหลักสี่ จํานวน 3 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลในการ
ทํางานและเป็นการร่วมสืบสานวิถีพุทธ ส่งเสริม
กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ 
พระสงฆ์ได้แสดงธรรม รวมถึงได้ให้ข้อคิดเตือนใจ  
ให้ชาว กปน. ศึกษาความเข้าใจ รวมถึงช่วยกันส่งเสริม
การทําความดีอย่างสม่ําเสมอ ณ บริเวณลานหน้า 
อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ กปน . และ  
ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน

- กปน. 
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สมาคมกีฬาโบว์ลิ่ งแห่งประเทศไทยในโครงการ  
กา รสนั บ สนุ น ก า รพัฒนากี ฬ า  “ โ ค ร งก า ร  1 
รัฐวิสาหกิจ 1 สมาคม” เป็นเงินปีละ 2 ล้านบาท  
โดยได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ มาตั้งแต่ปี พ .ศ . 
2549 เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งของประเทศไทย  
เพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือ
อย่างต่อเนื่องผ่านการแข่งขันทั้งในเวทีระดับชาติและ
ระดับสากล ซึ่งมีนายสมพันธ์ จารุมิลินท นายกสมาคม
กีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง  
ปิยราษฎร์ สํานักงานใหญ่ กปน.  
 2. เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน
ผู้ เชี่ยวชาญ  กปน .  ระดับ  10 เป็นประธานเปิด  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกสภาธรรมภิบาล เรื่อง  
“สานพลัง เพื่ อสร้ างสภาธรรมาภิบาล  กปน .  ”  
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยการ
จัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกสภาฯ  
  2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ตามข้อบังคับสภาธรรมาภิบาล 
และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  2.3 ฝึกปฏิบัติการจัดทําวงสนทนากลุ่มย่อย 
หรือ Facilitator (วิทยากรกระบวนการ) ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือที่สมาชิกสภาฯ นําไปประยุกต์ใช้ในบทบาท
ของ Facilitator  



- ๘๖ - 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

  2.4 เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของพนักงาน
เกี่ยวกับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือปัญหาการทํางาน 
นโยบายที่ควรปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง 
   2.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคคลากร ตลอดจนช่วยกันเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทํางานที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ  
ทั้งนี้ กปน. ได้เปิดประชุมสภาธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1 
/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องปิยราษฎร์ สํานักงานใหญ่ กปน. 
 3. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560 นางศรัณยา สีน้ําเพชร 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ประธานคณะทํางานมหาดไทย 5  
รั ฐ กิ จ สั ม พั น ธ์  ร ว ม พ ลั ง ส ร้ า ง สุ ข ใ ห้ สั ง ค ม  
ได้ มีการประชุมคณะทํางานฯ  ครั้ งที่  1/2560  
ณ  ห้ อ งป ร ะชุ ม  613  สํ า นั ก ง าน ใหญ่  กปน .  
โดยรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 5 
แห่ง ได้แก่ กปน. ,กปภ. ,กฟน. ,กฟภ. ,อต. ร่วมจัดทํา
โครงการ CSR เพื่อฝึกอบรมอาชีพความปลอดภัย  
ด้านไฟฟ้า และการประกอบอาชีพช่างประปา ให้แก่
ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ หรือผู้ต้องขังที่ต้องการอาชีพ
หลังพ้นโทษ ในเรือนจําหรือทัณฑสถาน โดยกําหนด
หลักสูตรร่วมกันดังนี้ 
  3.1 หลักสูตร “ช่างประปาพื้นฐาน” โดย 
กปน.และ กปภ. ให้ความรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว เช่น 
การให้ความรู้ด้านงานช่างประปา งานซ่อมบํารุงท่อ
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และอุปกรณ์ การเปลี่ยนอุปกรณ์  และการตรวจสอบท่อรั่ว
ภายในบ้านและอาคาร เป็นต้น  
  3.2 หลักสูตร “การเดินสายไฟภายใน
อาคารและการตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกร” 
โดย กฟน. และ กฟภ. ให้ความรู้ตามหลักสูตรดังกล่าว 
เช่น ด้านระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัย การใช้
อุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกต้อง วิธีการใช้งานและ
บํารุงรักษาเครื่องวัดทางไฟฟ้า และเทคนิคการตัดต้นไม้
ให้ถูกต้อง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการฝึกปฏิบัติและทดสอบ
หลังอบรม  เป็นเวลา 5 วัน นอกจากนี้ อต .  จะ
สนับสนุนอาหาร ยารักษาโรค เครื่องออกกําลังกาย 
แก่เรือนจําที่มีผู้ต้องขังสูงอายุ เจ็บป่วย และให้การ
ดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ แก่ผู้ต้องขังชั้นดีของ
เรือนจําโครงสร้างเบาหรือเรือนจําเตรียมปล่อย จํานวน 
7  จั ง ห วั ด  ไ ด้ แ ก่  จ . เ พ ช ร บู รณ์  จ . เ พ ช ร บุ รี  
จ.นครสวรรค์ จ.ปราจีนบุรี จ.จันทบุรี จ.ระยอง และ 
จ.พัทลุง รวม 1,900 คน  ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 
11 ก.ย. 2560 
 4. เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2560 นางผุสดี ขอมทอง 
รองผู้ว่าการ กปน. ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “วิสัยทัศน์
รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย Thailand Digital Government 
Vision 2017 – 2021” จัดโดยสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เดินทางมาเปิดงานสัมมนาพร้อมปาฐกถาพิ เศษ  
เรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล กุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 และ  
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แสดงวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย” หลังจาก
นั้ นมี พิ ธี ล งนามบั นทึ กข้ อตกลง  ความร่ วม มือ  
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ Digital Government Skill Development 
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

 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
ประพฤติมิชอบ 

1.20 
 
 

 

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  
ต้องดําเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนหรือมีผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้างจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 - เรื่องร้องเรียนรับเข้า จํานวน 1 เรื่อง 
ดําเนินการตอบสนอง จํานวน 1 เรื่อง 

0.28 ปค. 
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     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  
ผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2560 
ผตปค. ได้ตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรรมการปกครอง ดังนี้ 
 1. ตรวจติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ
จุดเคาน์เตอร์บริการฯ จํานวน 46 แห่ง ในพื้นที่ 44 จังหวัด 
 2. ตรวจติ ดตามการดํ าเนิ นโครงการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน โดย  
มีหน่วยรับตรวจคือ ที่ทําการปกครองจังหวัด/อําเภอ  
ที่มีพื้นที่ติดชายแดน จํานวน 128 แห่ง  
 ๓ .  ต ร ว จ ต ิด ต า ม ก า ร ดํ า เ น ิน โ ค ร ง ก า ร  
เพิ่มประสิทธิภาพอําเภอเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 33 แห่ง  
 ๔. ตรวจติดตามการดําเนินงานของปลัดจังหวัด
ในการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
 ๕. ตรวจติดตามการดําเนินโครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  

1.26 
 

ปค. 
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ตามแนวทา งประช า รั ฐ  ร วมทั้ ง ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ  ยก เว้ นพื้ นที่ ภ าค ใต้  และจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ  
 ๖. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให้บริการ
ทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน  
 ๗ .  ตรวจติดตามโครงการพัฒนาตามแนว
พร ะ ร า ช ดํ า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
 ๘ .  ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
อาคารที่ว่าการอําเภอและหอประชุมอําเภอ 
 ๙. ตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการ
และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ 
 ๑๐. ตรวจติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
 ๑๑. ตรวจติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     6.2.5 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. การดํ าเนินการเฝ้ าระวั งและตรวจสอบ  
การทุจริตทางทะเบียนบ้าน จํานวน 3,150 ราย 
 2. การดําเนินการตรวจสอบการทุจริตของ
หน่วยงานและ อปท. ในการกํากับดูแล จํานวน 268 ครั้ง 
พบผู้กระทําความผิด จํานวน 7 กรณี 

- ปค. 
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 3. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน 141 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 11,296 คน 

     6.2.6 โครงการตรวจนิเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน สํานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจราชการรม
ได้ดําเนินการตรวจราชการจํานวนทั้งสิ้น 524 แห่ง  
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อยและ
รับผิดชอบพื้นที่การตรวจราชการจํานวนมาก 
 2. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อย 

2.50 
(0.70) 

สถ. 
 

     6.2.7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดําเนินการ ดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 8 – 10 มี.ค. 60 นํารถสื่อสารดาว
เทียวดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารแก่ 
คณะนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายของ
รัฐบาล ณ ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

- สป. 

  สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่แถลงต่อสภา
นิ ติบัญญั ติ แ ห่ งชาติ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.ย. 

  6.2.8 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 10 มี .ค .  2560 ดร .ณัฐกิตติ์  

ตั้งพูลสินธนา ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและ
กิจกรรมเพื่อสังคม กปน . ได้ร่วมลงนามประกาศ

- กปน. 
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2557  เจตนารมณ์ ภายใต้สโลแกน “กปน. โปร่งใส ด้วยหัวใจ
ธรรมาภิบาล” ณ ห้องประชุม 606 สํานักงานใหญ่ กปน. 
และในวันที่ 13 มี.ค. 2560 มีประชุมสภาธรรมาภิบาล 
กปน. นัดแรก ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมแสดง
ความยินดีกับผู้ ว่าการ กปน. ที่ได้รับรางวัลยกย่อง  
ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์ ประปี 2559 
จากสํานักงาน ป.ป.ช. 

2. เมื่อวันที่ 13 มี .ค .  2560 นายธนศักดิ์  
วัฒนฐานะ ผู้ ว่าการ กปน. ได้ร่วมเปิดประชุมสภา  
ธรรมาภิบาล กปน. ณ ห้องปิยราษฎร์ สํานักงานใหญ่ 
กปน. โดย กปน. มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็น
องค์กรโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ 
กปน. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 
– 2579) และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึง  
สอดรับยุทธศาสตร์การบริหาร  กปน .  ฉบับที่ 4  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ กปน. ถือเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ผลักดันให้มีการจัดตั้งสภา  
ธรรมาภิบาล  จะทําให้เกิดการพัฒนาธรรมาภิบาล   
ในองค์กรให้มีการบริหารจัดการโดยยึดมั่นตามหลัก  
ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และ  
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ทําให้การขับเคลื่อน
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิท ธิผล  ส่ งผลให้ เกิดการบริการที่ เป็น เลิศ  
แก่ประชาชนต่อไป 
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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  
ความปลอดภัยในระดับสู ง สามารถป้องกันการ  
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 – 16 มี.ค. 2560) ได้มีการ
ออกบัตร (Smart Card) รวมจํานวน 478,262 บัตร แยก
เป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 477,138 บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 1,124 บัตร 

  

     ๖.๓.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ติดตั้งตรวจสอบอุปกรณ์ และวงจร
สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ ได้แก่ 
 

38.85 พช. 
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 1. ระดับกรมการพัฒนาชุมชน 2 ระบบ 
 2. ระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ 
และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 1 แห่ง 
 3. ระดับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด 
 4. ระดับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 878 อําเภอ 

     6.3.3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  เมื่อวันที่  22 ก .พ .  – 1 มี .ค .  2560   
นํารถสื่อสารดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและ   
วางเครือข่ ายสื่อสารให้ราชองครักษ์  ณ  สํานัก
ชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ 
 2. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการติดตามภารกิจ
สําคัญของกรมที่ ดินให้แก่พนักงานที่ ดินจั งหวัด  
จากห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 
 3. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุมส่งเสริม
และพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐ โดยกระทรวง-
อุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย จากห้องประชุม 1 
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปยังห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
 4. เมื่อวันที่ 8 – 9 มี.ค. 2560 นํารถสื่อสาร
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร
แก่คณะนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาย
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ของรัฐบาล ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ต.หน้าเมือง 
อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
 5. เมื่อวันที่ 8 – 10 มี.ค. 2560 นํารถสื่อสาร
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร
แก่คณะนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล ณ ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
อบจ .ปราจีนบุรี ต .หน้าเมือง อ . เมืองปราจีนบุรี  
จ.ปราจีนบุรี 
 6. เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุม วี ดิ ทัศน์ทาง ไกล  (VCS)  ในการประชุม  
เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการดําเนินโครงการภายใต้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากห้องประชุม 2 อาคาร
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยไปยังห้องประชุม  
ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
 7. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุม วี ดิ ทัศน์ทาง ไกล  (VCS)  ในการประชุม  
เพื่ อติ ดตามสถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกควั น  
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  รวมทั้ง
ติดตามผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู  
จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

 


