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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15สิงหาคม ๒๕60) 

Roadmap ๑ ด้านการเทิดทูนและธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. การเทิดทูนและธํารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๑.๑ น้อมนําหลักการทรงงาน 
/แนวพระราชดําริไปสู่  
การปฏิบัติบูชา 

นโยบายที่ ๑ การ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

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

 1.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
ผลการดําเนินงานกระทรวงมหาดไทยได้อนุ มั ติ
งบประมาณเพื่ อให้จั งหวัด ดํา เนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
โดยมอบหมายนายอําเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการร่วมกันตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้ํา หรือแหล่ง
กักเก็บน้ํา หามีความจําเป็นต้องปรับปรุงหรือซ่อมให้
สามรถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือ
ก่อสร้างใหม่ และต้องเป็นความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ โดยให้เสนอโครงการตามแนวทางเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย
ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว ดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 กระทรวงมหาดไทยได้
อนุมัติงบประมาณดําเนินการตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 3 จังหวัด 3 โครงการงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 2.16 ล้านบาท ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 

สป. 
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  4 .1  จ .ชั ย ภู มิ  จํ านวน  ๑  โครงการ 
งบประมาณ จํานวน 1.45 ล้านบาท 
  4.2 จ .ศรีสะเกษ จํานวน ๑ โครงการ 
งบประมาณ 0.38 ล้านบาท 
  4 . 3  จ .แพ ร่  จํ า น วน  1  โ ค ร ง ก า ร 
งบประมาณ 0.33 ล้านบาท 

     1.1.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดําเนินการ ดังนี้  
 เมื่อวันที่  2ส .ค .  2560ร่วมประชุมกอง
อํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.)ณ 
ท้องสนามหลวงโดยมีนายเกียรติชัย เซียงหลิวนาย
ช่างไฟฟ้าอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุม
สามารถสรุปสาระสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ดังนี้ 
 1.เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 ได้มีการเปลี่ยนแปลงประตูทางออก
ของประชาชน เป็นประตูวิมานเทเวศร์ 
  1.2 ๓สัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามา
ถวายสักการะพระบรมศพฯเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 
๔๐,๐๐๐คน ขอให้หน่วยงาน กอร.รส. อํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนให้ดีและมากที่สุด 
  1.3 กอร.รส.เข้าชี้แจงภาพรวมการเข้ามา
กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ของประชาชน ให้กับ
ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ที่ทําเนียบรัฐบาลใน
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วันที่ ๓ส.ค. ๖๐เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 2. เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยรายงาน 
 - จํานวนประชาชนที่ เดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพฯ จากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
451,402คน (29 ต.ค. 2559 – 2 ส.ค. 2560) 

     1.1.3 การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2560 นายสุทธิรักษ์ บูชากุล 
วิศวกรเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมปลูก
ต้นไม้  และมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ 
ประจําปี 2560 ของสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่ง
ประเทศไทย (สจท.) จํานวน 10,000 บาท เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา12 ส.ค.
2560 โดยมี พลอากาศโท สุรเชษฐ ทองสลวย นายก 
สจท. เป็นผู้รับมอบณ บริเวณพุทธมณฑล (พื้นที่แปลงที่ 
26) จ.นครปฐม 
 2. เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2560 พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ซึ่ง
เป็นการดําเนินงานตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส . ) และ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการส่งเสริมให้ประชาชน
จากทุกภาคส่วน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้และบํารุงรักษา
ต้นไม้ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้ง 76จังหวัด จํานวนไม่
ต่ํากว่า 10 ล้านกล้า เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวใน
ประเทศไทย ไม่ต่ํากว่า 50,000 ไร่ ในช่วงระหว่าง
วันที่ 7 ส.ค. - 30 ก.ย.2560 เพื่อรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า-
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
  ในกา รนี้  พล เอก  อนุพ งษ์  เ ผ่ า จิ นด า 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นําคณะผู้บริหารใน
สังกัด มท. พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ 
ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 9 ในฐานะผู้แทน กปน. เข้า
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าว และร่วมกันปลูกต้นยางนา ณ ศูนย์เรียนรู้การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.
พระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้ประชาชนมี
จิตสํานึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ํากว่า 200,000 คน 

 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

 
 

๑.๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบพบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
พระมหากษ ัตร ิย ์ตั ้ง แต ่ว ันที ่ 2– 8ส .ค .2560
จํานวน  20 เว็บไซต์ ซึ ่ง ได้ดําเนินการส่งE-mail
ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังนําเสนอข้อมูลข่าวสาร

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

ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติแล้ว 
 2 .  การนํ า รถยนต์ สื่ อ สารผ่ านดาว เที ยม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวาย
ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 2–7ส.ค. 2560        ได้นํา
รถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและ
วางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย จํานวน 2 
ครั ้ง ไ ด ้แก ่เมื่อวันที่  2ส .ค .  2560นํารถสื่อสาร
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวาย
ความปลอดภัยแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม-
สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ สํานักอธิการบดี 
มหิดล ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
และเมื่อวันที่  5 – 7 ส .ค .  2560นํารถสื่อสาร
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวาย
ความปลอดภั ยแ ด่พระ เจ้ าหลาน เธอพระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ กองอํานวยการร่วมถวาย
ความปลอดภัยฯ วัดป่าอ้อ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก        จ.
อุทัยธานี 
 3. การนํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาถวายสักการะ  
พระบรมศพฯที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่2– 7ส.ค. 
2560 จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่เมื่อวันที่                2
ส.ค. 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
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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 
 

เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน จ.ขอนแก่นที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรม
ศพฯที่พระบรมมหาราชวัง ณ จุดพักรถ สถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. เลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา และเมื่อวันที่ 
5 – 7 ส.ค. 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน จ.อุดรธานีที่เดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง ณ จุดพักรถ 
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา 

     1.2.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
ผลการดําเนนิงาน (ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค. – 10 ส.ค. 2560) 
 1 .  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ จํานวน 6,221 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 1,027,507คน 
 2 .  การจั ดกิ จกร รมขยายผล โคร งการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 2,567 ครั้ง  
ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 311,658 คน 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยศู น ย์การ เ รี ยนรู้ โ ค ร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 3,035 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน 218,896 คน 
 4. การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข้  
ในพระราชานุ เคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
จํานวน473 ราย 

- 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 
 

 5 .  การ ดํ า เนิ นการกั บการกระทํ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ ไม่พบการกระทํา
ที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15สิงหาคม๒๕60) 

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 

 

  2.1.1โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับ
จังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงานกรมการปกครอง ได้แจ้งให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด/
อําเภอ ดําเนินการดังนี้(ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค. – 10 ส.ค.
2560) 
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช . ) จํานวน 7,269 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 635,870 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง
สมานฉันท์  เพื่ อการปฏิรูปจํ านวน 11,764 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 946,311คน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่จํานวน 863 เรื่อง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 60,958 คน 
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจํานวน 12,709
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน693,213คน 
 

- 
 

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 

 5 .  การจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม วิถี ชี วิ ตแบบ
ประชา ธิ ป ไ ตย เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว ามปรอ งดอ ง โ ดย 
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย จํานวน 6,146 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน353,101คน 

     2.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ(ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค.–10 ส.ค. 2560) 
 1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จํานวน 7,720ครั้ง 
 2. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ในการประชุม สัมมนา อบรม และการ
ประชุมประชาคม จํานวน 15,027 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 419,045 คน 
 3. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในการยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จํานวน 4,468 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 315,893 คน 
 4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ที่นําค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
จํานวน 8,315ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน266,754 
คน 

-  ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15สิงหาคม 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
ราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลฯ ข้อ ๑๐.๓ 
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชน
ในต่างจังหวัด 
 

  ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ผลการดําเนินงาน ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ –10ส.ค.๒๕60 มีประชาชนมา
ใช้บริการ รวมจํานวน 3,196,632 เรื่อง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ จํานวน 3,145,764 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
98.41 และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 50,868 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.59 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
158,397 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน118,446 
เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 39,951 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 74.78 
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน 2,346,652 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2,346,652เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 69,426 เรื่องดําเนินการแล้ว จํานวน 60,869 
เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 8,557เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ87.67 
 ๔. การบริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่อง จํานวน 
432,820 เรื่อง ดําเนินการแล้วจํานวน 432,152 เรื่อง

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

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 668 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 99.85 
 5. บริการให้คําปรึกษา จํานวน 182,138 เรื่อง
ดําเนินการแล้ว จํานวน 182,138 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
100 
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จํานวน 7,199เรื่อง ดําเนินการแล้ว
จํานวน 5,507 เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน
1,692 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.50 

 ๓ .๒  แก้ ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  
ในระดับพื้นที่ 
 

นโยบายที่ การรั กษา
ความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้าง
สม ดุ ลระหว่ า งก า ร
อนุรักษ์การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๓.๒.๑ โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผน
ที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (โครงการ
เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๘๐,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ 82,346 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 102.93 ของเป้าหมาย 

๑๗๙.๙๙ 
(151.19) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๒ การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับการ
ออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ จํานวน 10,171 ระวาง
คิดเป็นร้อยละ 101.71 ของเป้าหมาย 

๔๓.๙๐ 
(25.97) 

ทด. 

     ๓.๒.๓ รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุม
คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ จํานวน3,839 แปลงคิด
เป็นร้อยละ85.31 ของเป้าหมาย 

๗๗.๕๙ 
(45.37) 

ทด. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     ๓.๒.๔ นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ  
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓0,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ 26,367 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 87.89 ของเป้าหมาย 

๖.๓๖ 
(4.40) 

 

ทด. 
 

  การลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคม  และการ
สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

 ๓.๒.๕ จัดทําแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน  
แนวเขตที่ดินของรัฐ 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้2,732ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ 91.07 ของเป้าหมาย 

๔.๗๐ 
- 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจนเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ 3,900 แปลงคิดเป็น
ร้อยละ 86.66 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗ 
(36.26) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๗ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาชนบท 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานจังหวัดส่งโครงการให้กรมที่ดิน
พิจารณาในพื้ นที่  ๑0 จั งหวัด ได้แก่  จ .ปัตตานี  
จ .ขอนแก่น  จ .ปราจีนบุ รี  จ .พระนครศรีอยุธยา  
จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.ร้อยเอ็ด จ.นครสวรรค์ 
และ จ.นครนายก จํานวน 2,542 แปลง รังวัดวางผังแนวเขต  
การครอบครองแล้วเสร็จ จํานวน ๑,๐๐๑ แปลง คิดเป็น  
ร้อยละ ๒๐.๐๒ ของเป้าหมาย 

๘๒.๖๙ 
(56.59) 

ทด. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     3.2.8การวาง และสนับสนุนด้านการผังเมือง 
ผลการดําเนินการงานวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
จํานวน 73 ผัง และประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ
แล้วจํานวน 73 ผัง (100%) 

1,690.77 
(769.48) 

 

ยผ. 
 

     3.2.9 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม การ
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาส 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ(ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค. – 10 ส.ค. 2560) 
 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
อุบัติภัย จํานวน 5,996 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน500,505 คน 
 2. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
จํานวน 8,930 คน 
 3. การดําเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 1,190 คน 
 4. การช่วยเหลือและแก้ปัญหาราคาผลผลิต หรือ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จํานวน 17,609 ราย 

- ปค. 
 

 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 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
ดําเนินการ ดังนี้(งบปกติจําแนกเป็น) 
 1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการ ทั้งสิ้น 207 โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  203 โครงการ  
อยู่ระหว่างดําเนินการ ๔ โครงการ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 

 
 

500.00 
 
 
 
 
 

ปภ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 1.1โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 112 โครงการ ความคืบหน้า 
  - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 112 
โครงการ 
  - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ 
  - ดําเนินการแล้วเสร็จ 110 โครงการ 
 1.2 โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก
น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลากและโคลนถล่ม จํานวน 95 
โครงการความคืบหน้า 
  - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 95 โครงการ 
  - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 2โครงการ 
  - ดําเนินการแล้วเสร็จ 93โครงการ 
 2. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 : โครงการ
บริหารจัดการน้ํา ได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
ทั้งสิ้น 55 โครงการ 
ผลการดําเนินงาน 
  - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 37 โครงการ 
  - ดําเนินการแล้วเสร็จ 26 โครงการ 
  - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 10 โครงการ 
  - ก่อหนี้ผูกพันไม่ ทัน  31 มี .ค .  2560 
จํานวน 19โครงการ 
 3.  งบประมาณประจํ า ปี  พ .ศ .  2560 
(เพิ่มเติม) ได้รับจัดสรร 8 รายการ 
ผลการดําเนินงาน 

249.99 
 
 

(206.04) 
 

(4.13) 
(201.91) 

250 
 
 

(189.38) 
(6.59) 

(191.78) 
175.72 

 
 
 

(65.25) 
 
 

(73.93) 
 

82.23 
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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 
 

  งานจ้างเหมา 7 รายงการ 
   - แล้วเสร็จ ๑ รายการ 
   - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 5 รายการ 
   - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ 
  งานทําเอง ๑ รายการ 
   - เบิกแล้วบางส่วน  

27.23 
 
 
 

55.00 

     3.3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
ดําเนินการ ดังนี้ (งบกลางจําแนกเป็น) 
 1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  - โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุกภัย จํานวน 
1,451 โครงการ 
ผลการดําเนินงาน 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,444โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,427โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 17โครงการ 
 - ยกเลิกการดําเนินงาน 7 โครงการ 
 2. งบกลางประจําปี พ.ศ. 2559  
  - โครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ํา ปี 2559 
(งานทําเอง)จํานวน 56 โครงการ  
ผลการดําเนินงาน 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 8 โครงการ 
 

 
 

4,863.60 
 
 
 
 
 

(4,388.08) 
(4,312.98) 

(75.09) 
(24.91) 
142.62 

 
 
 

(126.25) 
(16.37) 

 

ปภ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 3. งบกลางประจําปี พ.ศ. 2560 
  - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
เป็นระบบ ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
เพิ่มเติม ปี 2559 (งบกลางปี 2560)จํานวน 467 
โครงการ 
ผลการดําเนินงาน 
   1.มอบกองทัพบกดําเนินการ (เบกิแทนกัน) 
จํานวน 65 โครงการ 
   2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ดําเนินการ 402 โครงการ 
    - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 293 
โครงการ 
    - ยังไม่ได้โอนจัดสรรงบประมาณ 109
โครงการ 
    - อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 12 
โครงการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 97 โครงการ) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 294.90 ล้าน ลบ.ม. 
 -พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 3.16ล้านไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1.09 ล้านครัวเรือน 

1,334.13 
 
 
 
 
 

(247.52) 
 

(1,086.60) 
 

(658.09) 
 

(362.18) 
 

(298.02) 

     3.3.3 กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 
ผลการดําเนินงานเป้าหมาย กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
จํานวน 954,000 ตัน ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชแล้วเสร็จ จํานวน 839,917 ตัน 
 

24.48 
(22.78) 

ยผ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     ๓.๓.4 งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
  - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 8 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างจํานวน 39 
แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 70% 

3,247.27 
(1,489.13) 

ยผ. 

     ๓.๓.5โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ 
ผลการดําเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเลทั่วประเทศ 580แห่ง 
 - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 211 แห่ง 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างจํานวน 369 แห่ง  

6,319.94 
(3,922.82) 

 

ยผ. 
 

     ๓.๓ .6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
ผลการดําเนินงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
263 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 110
แห่ง 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน153 แห่ง 

5,701.16 
(3,677.35) 

ยผ. 
 

     3.3.7 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

- ปค. 
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ผลการดําเนินงาน(ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค. – 10 ส.ค. 2560) 
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 2,014 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
279,160 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง จํานวน 4,502ครั้ง ผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 216,689 คน 
 3. การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่อัน
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ตาม มาตรา.122 ของ 
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ฯ) จํานวน 
5 คดี เนื้อที่ จํานวน 63 ไร่ 

 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.) 
เป้าหมายก่อสร้างขยายระบบไฟฟ้าฯ (ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 2560) จํานวน 10,000 ราย 
ผลการดําเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าให้
บ้านเรือนราษฎรได้ จํานวน 17,286ครัวเรือน     (1 
ต.ค. 2559 –9ส.ค. 2560) 

700.00 
 

กฟภ. 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
มี เป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ํ าประปา  และ  
การกระจายโครงข่ ายการให้บริการน้ํ าประปา  

3,346.61 
(2,116.41) 

กปภ. 
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ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80  
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมเมื่อสิ้นสุดแผนฯ  
ลดอัตราน้ํ าสูญเสียระบบส่งและระบบจําหน่าย  
เขตภูมิภาค/เทศบาล ให้น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน 
ปี 2564 และได้จัดทําโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ํา ปี 2560 
(160.42 ล้านบาท) จํานวน 50 โครงการได้ทําการ
เบิกงบประมาณ จํานวน 92.60 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.73 ของงบประมาณ 
 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2560 (2,282.89 ล้านบาท) จํานวน 25 โครงการ
ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 1,252.93 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของงบประมาณ 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังรับโอน ปี 2558 – 2560 (248.01ล้าน
บาท) จํานวน 9 โครงการได้ทําการเบิกงบประมาณ 
จํานวน 124.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.05 
ของงบประมาณ 

     3.4.3 โครงการปี 2599 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย (เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
 1.การประปาส่ วนภู มิภาค  (กปภ . )สาขา
มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหารวงเงินเต็ม
โครงการ 310.56 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 
20,879รายในปี 2571) อยู่ระหว่างดําเนินการ

2,341.16 กปภ. 
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ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 51.45 
 2.กปภ.สาขาแม่สอดอ.แม่สอด จ.ตากวงเงินเต็ม
โครงการ 242.83 ล้านบาท(ประมาณการผู้ ใช้น้ํา 
38,000รายในปี 2571)อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 55 
 3.กปภ.สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย-สระ
ใครจ.หนองคายวงเงินเต็มโครงการ 386.64 ล้าน
บาท(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 35,368รายในปี 2571)
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 46.10 
 4.กปภ.สาขาอรัญประเทศอ.อรัญประเทศจ.
สระแก้ววงเงินเต็มโครงการ 817.93 ล้านบาท 
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 33,619รายในปี 2571อยู่
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อย
ละ 76.74 
 5.กปภ.สาขาสะเดา อ.สะเดาจ.สงขลาวงเงิน
เต็มโครงการ 583.20ล้านบาท(ประมาณการผู้ใช้น้ํา
27,081รายในปี 2571)อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 2.33 
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แบบแบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15สิงหาคม ๒๕60) 

Roadmap 4ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
เป้าหมาย     :  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
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4. การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าง
รายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
๔.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากและเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  

 

 

 

 ๔.๑.๑โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP : OTOP Generation Next:  
ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมจัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน 
OTOPGeneration Next เป็นการจัดแสดงและ
จําหน่ายสินค้าของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่
กรมการพัฒนาชุมชน ดําเนินการ จํานวน 300 บูธมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่
การเป็นนักธุรกิจ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานเยาวชนให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง  โดยกําหนดดําเนินกิจกรรมดังกล่าว  
ในระหว่างวันที่ 4 – 8 ก .ย .  2560 ณ บริ เวณ  
ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 2. ได้กําหนดแผนการติดตามการดําเนินงาน
โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น

319.00 พช. 
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ผู้ประกอบการ OTOP ประจําปี พ.ศ. 2560 (INNIO 
OTOP 2017) กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน 
OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจระหว่างวันที่ 28 ก.ค. – 
28 ส.ค. 2560 
 3. ได้กําหนดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Work shop สร้างเครือข่ายการตลาด OTOP Trader 
นําร่องสู่ตลาดต่างประเทศ (Trader ชายแดน) โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์รูปแบบ การบริหารจัดการ
ด้านการตลาดรูปแบบ Trader เพื่อนําไปใช้พัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP และผลิตภัณฑ์  OTOP ระดับ  1 - 3 ดาว 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมเดอะฮับ
เอราวัณ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ทั้งสิ้น 59 คน ประกอบด้วย OTOP Trader จังหวัด 
จํานวน 50 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน จํานวน 9 คน ซึ่งในการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ ได้กําหนดให้มีการระดมสมองจัดทํา
แผนสรุปการบริหารจัดการด้านการตลาดรูปแบบ 
OTOPTrader ชายแดน 

     4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 

472.56 พช. 
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 1.การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP 
ก้าวไกลด้วยพระบารมี: ได้กําหนดจัดงานศิลปาชีพ 
ประที ป ไ ท ย  OTOP ก้ า ว ไ ก ล  ด้ ว ยพ ร ะบ า รมี 
“หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคล
เฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
ช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อย่าง
กว้างขวาง ตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานศิลปาชีพให้พสกนิกรชาวไทยได้สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ
งานฝีมือภูมิปัญญาของคนไทย โดยกําหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 12 – 20 ส.ค.2560 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าฯ เมืองทองธานี 
  1.1 ได้กําหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 13 
ส.ค. 2560 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลางอาคารชา
เลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าฯ เมืองทองธานี โดย
กราบเรียนเชิญนากยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี 
  1.2ได้กําหนดให้มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ตามโครงการพัฒนา OTOP เพื่อจําหน่ายบนเครื่องบิน 
ภายในงาน โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ตามโครงการฯ รอบที่ 4 เข้าร่วมงาน จํานวน 21 กลุ่ม/
ราย 
  1.3 ได้กําหนดให้มีการจําหน่ายสินค้าของ 



- ๒๔ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

OTOPTrader จังหวัด ภายในงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการและรวบรวม
นําสินค้า OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว มาจําหน่ายในงาน 
ซึ่ ง ก รมการพัฒนาชุ มชน ได้ พิ จ า รณาคั ด เลื อก 
OTOPTrader จั งหวัด  เข้ าร่ วมงาน  จํ านวน  10 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุรินทร์ นครราชสีมา 
สระบุรี เชียงราย อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เพชรบุรี 
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดนนทบุรี 
  1.4 ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศ
รายชื่อศิลปิน OTOP ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 32 ราย 
ณ วันที่ 26 ก.ค.2560 โดยมอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) แจ้งศิลปินเข้าร่วมจัดแสดง
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงานฯ 
  1.5 ได้คัดเลือกสินค้าของเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ INNOOTOP2017ที่มีความพร้อม เข้าร่วม
แสดงและจําหน่ายภายในงาน โซนบูท Young OTOP 
จํานวน 20 บูท 
 2. โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน : 
ประชารัฐ สุขใจ SHOP ปี 2560 : การดําเนินงาน
ประชารัฐ สุขใจ SHOP ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
โดยผลการดําเนินงานระหว่างเดือน เม.ย. 2559 -  
9 ส.ค. 2560 ได้ดําเนินการ 143 แห่ง ยอดจําหน่าย 
41.15ล้านบาท มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น จํานวน 
479,990ราย 
 3. กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการ
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พัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน
โครงการ “การจัดแสดง จําหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด
และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ซึ่งกําหนดให้
มีการจําหน่ายสินค้าในช่วงเดือนพ.ค. – ก.ค. 2560 ใน
ลักษณะเป็นกลุ่มจังหวัด โดยแต่ละเดือนจะมีสินค้าของ
กลุ่มจังหวัด 3 - 4 กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมจําหน่าย สรุป
ยอดจําหน่ายจํานวน 209.13 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมงาน
จํานวน 320,915 คน และผู้จําหน่ายจํานวน 1,056 ราย 
 4. ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการนําสินค้า
ไปร่วมกิจกรรมของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งกําหนดจัดนิทรรศการของกลุ่มประเทศ
แม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ 
ณ Kunming Dianchi International Convention and 
Exhibition Centerนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน 
ประเทศจีน โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้าการ
เจรจาการลงทุน ฯลฯ ซึ่งบริษัท ไทยเบฟฯ ได้จัด
กิจกรรม Rally เป็นขบวนคาราวานตกแต่งรถขบวน
ด้วยสินค้ าชุมชน  เพื่ อประชาสัมพันธ์ โครงการ
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนและสินค้าของชุมชนเป็นที่รู้จักและก้าวสู่ตลาด
สากล 
 5.รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดจํานวนช่องทางการตลาด
มีเป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน 77,807 ครั้งมีผลการ
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ดําเนินงาน จํานวน 73,103 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
93.95 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 2560) ได้แก่ 
  5.1 ตลาดระดับประเทศ มีเป้าหมายการ
ดําเนินงาน จํานวน 3 ครั้ง มีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 
  5.2 ตลาดระดับภูมิภาค มีเป้าหมายการ
ดําเนินงาน จํานวน 5 ครั้ง มีผลการดําเนินงาน จํานวน 
5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
  5.3 ตลาดระดับจังหวัด มีเป้าหมายการ
ดําเนินงาน จํานวน 77,769 ครั้ง มีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 73,066 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.96 
  5.4 ตลาดระหว่างประเทศ (สานสัมพันธ์
สองแผ่นดิน) มีเป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน 30 
ครั้ง มีผลการดําเนินงาน จํานวน 30 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 
 6. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ : 
ดําเนินการดังนี้ 
  6.1 จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการ  
ในไตรมาสที่ 3 – 4 แล้ว จํานวน 76 จังหวัด 
  6.2 มีผลการดําเน ินงานระหว ่างเด ือน 
ต.ค. 2555 – 4 ส.ค. 2560 ดังนี้ 
  1) สถานที่จัดตลาดนัดชุมชน รวม 
2,155 แห่ง  
  2) ยอดจําหน่าย จํานวน 5,750.09 
ล้านบาท 
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  3) มีผู้ร่วมจําหน่าย จํานวน 3.85 ราย 
แบ่งเป็น 
  (1) เกษตรกร จํานวน 1.62 ราย 
  (2) ผู้ผลิตสินค้า OTOP จํานวน 
722,373ราย 
  ( 3 )  ส่ ว น ร า ช ก า ร  จํ า น ว น 
17,500 ราย 
  (4) ภาคเอกชน จํานวน 1.48
ราย 
 7. จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. 
ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 แล้ว จํานวน 11 
จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.จันทบุรี 
จ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี จ.บุรีรัมย์ จ.เชียงใหม่ 
จ.เชียงราย จ.พะเยา และ จ.อุตรดิตถ์ 

     4.1.3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการ
พัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) : ได้กําหนด
ดําเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 – 4 โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 
 
 2. การประเมินผลการดําเนินงานการขับเคลื่อน

5.22 พช. 
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานและประชารัฐ รอบการประเมินครั้ง
ที่ 2 (1 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2560) โดยตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
  2.1 รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่ เพิ่มขึ้น 
(รายได้ต่อหัว) 
  2.2 จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่ม (ทั้งนวัตกรรม และการพัฒนาต่อยอด) 
  2.3 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด):ได้
จัดสรรงบประมาณกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(ระดับจังหวัด) ให้ สพจ . ดําเนินการจัดประชุมฯ
อย่างน้อย 4 ครั้ง และติดตามงานอย่างน้อย 6 ครั้ง 
ระหว่างไตรมาสที่ 1 – 4 

     4.1.4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การดําเนินงาน
เป็นของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58) 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 2,956 
ล้านบาท ผลการอนุมัติโครงการ 34 จังหวัด 2,426 
โครงการ  เป ็น เง ิน  233.45ล้านบาท  ร ้อยละ 
7.90 ผู้รับผลประโยชน์ 62,887 คน 
 2 .  จั ดสรรงบ เงิ นอุ ดหนุน  จํ านวน  295  

3,692.59 พช. 
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ล้านบาท ผลการอนุมัติโครงการ 18 จังหวัด 85 
โครงการ เป็นเงิน 8.59 ล้านบาท ร้อยละ 2.92ผู้รับ
ผลประโยชน์40,353 คน 

  น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม 
การท่องเที่ยว วิถีไทย
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ดํารงรักษาอัตลักษณ์
คว าม เป็ น ไทยและ
ส่งเสริมให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ 

  4.1.5 กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 โครงการตลาดชานกรุง 
 - กําหนดจัดงานตลาดนัดชานกรุง จํานวน 3 ครั้ง ได้
จัดงานตลาดนัดชานกรุง ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เรียบร้อย
แล้ว ส่วน ครั้งที่ ๓ กําหนดจัดในวันที่ 1 – 10 ส.ค. 2560 
ณ สวนสาธารณะหน้าห้างเซ็นทรัล พระราม ๒ 

3.6 กทม. 

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

   ๔.๒ .๑ โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 
จํานวน ๑ แห่ง 
 ๑ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ าระยะที่  ๒  
อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 80 
 ๒. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะเต่า ระยะที่ ๓         อ.
เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 65 
 3. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมืองระนอง   
จ.ระนอง 
  ผลการดําเนินการอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 20 

158.57 
(43.88) 

ยผ. 

     ๔.๒.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  209.82 ยผ. 
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ผลการดําเนินงาน 
 1. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ80 
 2. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ70 
 3. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 4 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง คิดเป็น  
ร้อยละ 20 
 4. โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 4 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 20  
 5. โครงการวางผังระบายน้ําเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 6 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 60 

(117.60) 

     4.2.3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการ
พัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ได้กําหนดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ระหว่างเดือน ก.ค. – 

855.94 พช. 
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ก.ย. 2560 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน จํานวน 2,360 
กลุ่ม ใน 76 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนให้สามารถดําเนินกิจการได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  1.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
ตามแนวทาง การสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มีคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และผู้บริโภค 
  1.3 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภาคี ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
 2. โครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนา
ชุมชนดีเด่น : ได้กําหนดจัดโครงการฯ :สัมมนาชีพผู้นํา
องค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระหว่างวันที่  
3 – 4 ส.ค. 2560 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ เพื ่อให้ผู ้นําชุมชนดีเด่นที่ได้รับโล่รางวัล 
ในปี 2559 ได้รับทราบแนวนโยบายการทํางาน  
ในชุมชน และเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในวันที่ 4 ส.ค. 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 3. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดจํานวนกลุ่มอาชีพ  
ที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งกําหนดดําเนินการระหว่างไตรมาสที่ 
3 - 4 มีเป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน 2,360 
ราย/ครัวเรือน มีผลการดําเนินงาน จํานวน 2,113 
ราย/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.53 (ข้อมูล ณ วันที่ 
3 ส.ค. 2560) 
 4. กําหนดเป้าหมายดําเนินโครงการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  4.1 กิจกรรมขยายผลการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน จํานวน 16,512 หมู่บ้าน 
  4.2 กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน จํานวน 3,628 หมู่บ้าน 
 5. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน : ได้กําหนดจัดกิจกรรมฯ 
และจัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในพื้นที่ 
878 อําเภอ ในไตรมาสที่ 3 จํานวน 1,180 รุ่น และ
ไตรมาสที่ 4 จํานวน 1,180 รุ่น 
 6. ได้กําหนดจัดทําฐานข้อมูลทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด/ระดับอําเภอ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายในไตรมาสที่ ๔ 
 7. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล : 
ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมประเมินมาตรฐานผู้นํา
สัมมาชีพชุมชนระดับตําบล จํานวน 1,140 คนใน
พื้นที่ 76 จังหวัด โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. 
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ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 
     4.2.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

ผลการดําเนินงาน 
 1.การยกระดับศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพ
ช ุมชน  : ได ้ดํา เน ินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค ์ 
เพื่อยกระดับศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในระดับพอใช้ และระดับต้อง
ปรับปรุง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ และ  
มีศักยภาพในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงเป็นสถานที่สร้างสัมมาชีพชุมชน  
ด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
กรมการพัฒนาชุ มชนจึ ง มอบหมาย ให้  สพจ .  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ระบุตําแหน่งศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยวิธีการ  
ปักหมุดบนระบบแอปพลิเคชัน Google Map รวมถึง
แสดงรายละเอียด ภาพถ่ายอาคารสถานที่ตั้งพร้อม
ป้ายชื่อศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของจังหวัด ตามทะเบียนศูนย์เรียนรู้ 
  1.2 คัดเลือกศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีการดําเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องและสามารถเป็นต้นแบบของจังหวัด
ได้อย่างน้อย 1 แห่ง รวมทั้งระบุตําแหน่งศูนย์เรียนรู้ฯ 
ด้วยวิธีการปักหมุดบนระบบแอปพลิเคชันGoogle Map 
และใส่ภาพกิจกรรมโดดเด่นของจังหวัด 
 2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

43.90 พช. 
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การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต: ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  - กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ. จัดทํารายงานแผน/ผลการอบรมครูฝึก
ระดับตําบล และรายงานผลการน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
ระดับจังหวัด 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 

   ๔ .๓ .๑  โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน 
ผลการดําเนินงานการดําเนินโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ครัวเรือนยากจน จํานวน 10,054 ครัวเรือน และมี
ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ค. 2560 คือ จํานวน
ครัวเรือนยากจนเป้าหมายมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
(30,000 บาท/คน/ครัวเรือน) คงเหลือร้อยละ 8.30 
(จํานวน 834 ครัวเรือน) ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ค่า
เป้าหมายฯ กําหนดให้คงเหลือครัวเรือนยากจน ร้อย
ละ 14.36 คิดเป็นจํานวน 1,444 ครัวเรือน) 

20.28 พช. 

     ๔.๓.๒ โครงการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560กรมการ
พัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1.ได้ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน

369.96 พช. 
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ในสังกัด ปี พ.ศ. 2560 ผลการคัดเลือกปรากฏดังนี้ 
  1.1 ระดับสํานัก/กอง ได้แก่ กองประชาสัมพันธ์ 
  1.2 ระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุชน ได้แก่ 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
  1.3 ระดับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ใน
เขตตรวจราชการ จํานวน 18 จังหวัด 
 2. ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ผลการคัดเลือกปรากฏดังนี้ 
  2.1 ด้านการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศดีเด่น ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
  2.2 ด ้านการบร ิหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดีเด่น ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลําภู 
  2.3 ด้านการบริหารระบบสารสนเทศชุมชน
ดีเด่น ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2.4 ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาชุมชนดีเด่น (ข้อมูล จปฐ./ข้อมูล กชช. 2ค) 
ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
 3. ได้ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ  
ปี 2560 เสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 18 จังหวัด 
 4. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดที่จํานวนครัวเรือน
ที่มีข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งมีเป้าหมาย
การดําเนินงาน  จํานวน  12.90 ล้านครัวเรือน  
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ผู้รับผิดชอบ 

มีผลการดําเนินงาน จํานวน 12.84 ล้านครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 99.54 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 2560) 
 5. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดที่จํานวนครัวเรือน
ที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มีเป้าหมาย
การดําเนินงาน จํานวน 70,335 หมู่บ้าน มีผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 70,335 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
100.00 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 2560)  
 6.  การส่ง เสริมการจัดทําสารสนเทศเพื ่อ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ได้มอบหมายให้ สพจ. 
ดําเนินการการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อําเภอ และการจัดทํารายงาน
การพัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล (VDR/TDR) ปี 2560 ในไตร
มาสที่ 1 – 4 โดยส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (CIA) 

 ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.4.1 จัดทําข้อมูลแผนที่ เ พื่อการจัดที่ ดินตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7,000 ราย/5,000 
ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 5,350 ราย/8,606
ระวาง คิดเปน็ร้อยละ 76.43/172.12 ของเปา้หมาย 
 
 

1.95 
(1.25) 

ทด. 

     4.4.2 จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณะ 2.26 ทด. 
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ประโยชน์มาตรส่วน 1 : 4000 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 6,500 กิโลเมตร 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 5,455 กิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 83.92 ของเป้าหมาย 

(0.76) 

     4.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทํากินและที่
อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณะประโยชน์ตาม
นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 8 แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 13 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 162.50 ของเป้าหมาย 

1.23 
(0.37) 

ทด. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15สิงหาคม ๒๕60) 

Roadmap 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
เป้าหมาย     :  สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนดํารงชีวิตได้อย่างมั่งคงปลอดภัย 
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ผู้รับผิด
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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 302 แห่ง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
  2.1 ลานกีฬา จํานวน 611 แห่ง  
  2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 130 แห่ง 
  2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จํานวน 944
แห่ง 
  2.4 กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 230 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การจัดระเบียบสังคม ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ(ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค. – 10 ส.ค. 2560) 
 1. การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
4,889 แห่ง 
 2. การใช้มาตรการทางปกครองกับสถานบริการ 
โรงแรม โรงรับจํานํา ร้านค้าของเก่า จํานวน 6,810 แห่ง 
 3 .  การ ให้ ค วาม รู้แก่ พนั ก ง าน เจ้ าหน้ า ที่ 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย

- ปค. 
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ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
4,398ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 20,372 คน 
 4 .  การจั ด ระ เบี ยบรถรั บจ้ า งส าธารณะ 
(รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท็กซี่) จํานวน 263ครั้ง 
 5. การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย พื้นที่
ทางเท้า และบริเวณชายหาด จํานวน 318 ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชนรักษา
วินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 307 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 29,697คน 

  - 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 ่
  การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

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

5.1.3 โครงการริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน 
 1. รูปแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขอ
อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงาน 
 2. ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย
ให้ดําเนินการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อ
วันที่ 30 ม.ค. 2560 
 3. อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทําราคากลาง 
 4. เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินงานโครงการเป็นเงิน จํานวน 104.53 
ล้านบาท 

- ได้รับงบประมาณ
เงินอุดหนุนรัฐบาล
ปี  2560จํานวน 
1,098 ล้านบาท  
(ส่วนที่เหลือผูกพัน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ปี
ต่อไปเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างโครงการ
ช่วงที่ 1 – 4) 

กทม. 

  - 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

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนี้  
- ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 5.1.4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย 
ผลการดําเนินงาน 
 - ปรับรูปแบบ เพื่อลดผลกระทบกับอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าการ

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

กทม. 
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1/2547 เมื่ อวั นที่  
23 ก.พ. 2547 

กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนําเสนอ
รองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

  - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนและปฏิรูป
ก า รบ ริ ห า ร า ชก า ร
แผ่นดินคณะที่ 5 

  5.1.5 การรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ 
ผลการดําเนินงาน 
 - นัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 
10.00 น .ณ ห้องประชุ มเลขานุการผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 30 ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) 

- กทม. 

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

  5.1.6 การก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน 
ผลการดําเนินการผลสรุปเบื้องต้นโครงการ ดังนี้ 
 1. ถนนราชดําเนินนอกสามารถดําเนินการ
ก่อสร้างได้ตลอดแนวถนน 

 2. ผลการออกแบบเพื ่อศ ึกษา เบื ้อ งต ้น
อาคารจอดรถยนต์ใต้ดิน 4 ชั้น จอดรถยนต์ได้ประมาณ 
1,678 คัน อาคารจอดรถบัสใต้ดิน 3 ชั้น จอดรถบัส
ได้ประมาณ 147 คัน 

 3. ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุน 

 4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการแล้ว 
 5. อยู่ระหว่างเสนอรายงานความคืบหน้า
การดําเนินการจัดทําแผนก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน 
และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน 
 6.อยู่ระหว่างจัดทําร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาฯ 
 7. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561 ในการจ้างที่ปรึกษาฯ 

3,049.45 กทม. 
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     5.1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด 
กระบวนการในการดําเนินงาน 
 - แผนงานการดําเนินการในระยะต่อไปดังกล่าว 
อยู่ระหว่างรอการสรุปเรื่องรูปแบบจากสํานักผังเมืองและ
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครก่อน
ดําเนินการ 
งบประมาณ 
 - อ ยู่ระหว่ า งขอจั ดสรรงบประมาณและ
ดําเนินการจัดจ้างในเดือน ต.ค. – พ.ย. 2560  

- กทม. 

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
เมื่ อ วั นที่  29 พ .ย . 
2559  

  5.1.8 โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่–แผงลอยเพื่อ
คืนทางเท้าให้แก่ประชาชน 
ผลการดําเนินงานได้ดําเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-
แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนทั้ง 50 
สํานักงานเขต มีจํานวนจุดผ่อนผันตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้า
หาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พ.ค. 2548 จํานวน
ทั้งหมด 683 จุด จํานวนผู้ค้า 20,642 ราย  
 - ปัจจุบันมีจํานวนจุดผ่อนผันตามประกาศฯ 
ที่ยกเลิกแล้วทั้งหมด 451 จุด จํานวนผู้ค้า 10,578 ราย 
คงเหลือที่ยังไม่ได้ยกเลิกทั้งหมด 232 จุด จํานวนผู้ค้า 
10,064 ราย 

- กทม. 

     5.1.9 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554
สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของสํานักงาน

เดิม 150.00ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็น
368.00 

กทม. 



- ๔๒ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
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ทรัพ ย์สิ นส่ วนพระมหากษั ต ริ ย์  เ ขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 100 ไร่  
ผลการดําเนินงาน 
 1. ตั้งงบประมาณเบื้องต้นในปีงบประมาณ 
2555 เป็นจํานวนเงิน 150.00 ล้านบาท 
 2. จ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาดําเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาก่อสร้าง 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 
จํากัด เป็นเงิน 366.50 ล้านบาท สัญญาเลขที่ สสล.
33/2559 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 สิ้นสุดสัญญา
14 ส.ค. 2560 แบ่งออกเป็น 20 งวด 
  6.1 งบปี 2559 (282 วัน) 172.25ล้านบาท 
  6.2 งบปี 2560 (318 วัน) 194.24 ล้านบาท 
  6.3 งวดที่ 1 – 4 จํานวนเงิน 42.78 ล้านบาท 
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  6.4 งวดที่ 5 – 20 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
แก้ไขสัญญา 
 7. ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 60 

     5.1.10 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ  
ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) สํานักสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีมีพื้นที่ใช้พักผ่อน
หย่อนใจ และจัดกิจกรรมนันทนาการ ขนาด 70 ไร่ 
โดยการเช่าที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
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. อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
 5. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 15 

210.00 กทม. 

     5.1.11 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลําไผ่
เขตมีนบุรี ระยะที่ 1สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณซอยประชาร่วมใจ 

95.00 กทม. 
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7 บึงลําไผ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 78 ไร่ 
2 งาน 57 ตารางวา 
ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การรื้อย้ายชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การสร้าง
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
 2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งโครงการ 
จํานวน 95.00 ล้านบาท  
  2.1 ปี 2556 – 2557 จํานวน 52.25 
ล้านบาท 
  2.2 ปี 2558 จํานวน 14.19 ล้านบาท 
  2.3 ปี 2559 จํานวน 28.16 ล้านบาท 
 3. 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 
 4. อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงาน
และพิจารณากรณีบริษัทฯ ขอต่ออายุสัญญา 
 5. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้เมื่อสิ้นสุด
สัญญา และมีหนังสือขอต่ออายุสัญญา เนื่องจากมีผู้บุกรุก
รายเดิม 4 ราย และมีผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดิน 1 ราย 
 6. ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 44 

     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  

115.00 กทม. 
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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. งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการจาํนวน 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 
 5. จัดทําราคากลางต้นไม้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
29 พ.ย. 2559  
 6. กรุงเทพมหานครได้ มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ใหม่กับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
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เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560  
     5.1.13 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ 

ผลการดําเนินการ  
 1. ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครระหว่าง
เดือนต.ค. 2559 – พ.ค. 2560 ปริมาณขยะเฉลี่ย
ต่อวันลดลงจากเฉลี่ย 10,296.64 ล้านตัน/วัน เพิ่ม
ร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะปี 2556 
(9,963 ตันต่อวัน) 
 2. ปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้ระหว่าง
เดือนต.ค. 2559 –พ.ค. 2560 จํานวน 657.5 ล้านตัน 
คิดเปน็ร้อยละ 18 
 3. ปริมาณขยะกิ่งไม้คัดแยกไปใช้ประโยชน์
ระหว่างเดือนต .ค . 2559–พ .ค . 2560 จํานวน 
29,479.62 ล้านตัน เฉลี่ย 138.40ล้านตัน/วัน  
 4. ปริมาณขยะเศษอาหารที่สถานประกอบการ
คัดแยกและให้เกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์เดือนต.ค.
2559–พ.ค. 2560จํานวน 94,846.75ล้านตัน เฉลี่ย 
445.29ล้านตัน/วัน  
 5. จัดเก็บไขมันและนําไปบําบัดไปใช้ประโยชน์ 
จํานวน 10,123.42ล้านลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 41.66 
ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน 

  

  ตามนโยบายรัฐบาล
และดําริของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบ
แ ห่ ง ช า ติ  ใ ห้ มี ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา

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

 5.1.14แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด
ภายใน 2 ปี แบ่งเป็น  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองบางเตย  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองแสนแสบ  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําชุมชนคลองแป้ง  

4560.54 
 

316.00 
3,846.54 

20.00 

กทม. 
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สิ่งแวดล้อมของคลอง
แสนแสบและบริเวณ
โดยรอบ ให้ ส ะอาด
ภ า ย ใ น  2  ปี  เ พื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ชุมชน บุคคลทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว 

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 

 - งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติมริม
คลองแสนแสบ 
ผลการดําเนินงาน 
 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ 
นร 0505/ว (ล) 5951 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560  
ได้มีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุงการดําเนินการ
เกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียคลองแสนแสบให้เป็นระบบ
และเกิดความยั่งยืนโดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ ให้คลอง
แสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี โดยโครงการใดที่ลงนามใน
สัญญาแล้วให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ยังไม่มี
การลงนามในสัญญาให้ชะลอการดําเนินการไปก่อน 
 2. ให้ทบทวนและจัดทําแผนการบําบัดน้ําเสีย
คลองแสนแสบอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น
3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี 
 ทั้งนี้ ยังอยู่ ในช่วงที่  คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลและพิจารณาเรื่องทบทวนแผนฯ ซึ่งมีการ
ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

378.00 

     5.1.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบาย
น้ําของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 โครงการ 
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6  
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง 
จํากัด 

 
 

492.10 
 
 
 

กทม. 
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  - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติจ้าง 
 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 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท รวมนที จํากัด 
  - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขออนุมัติจ้าง 
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เรืองฤทัย จํากัด 
  - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โชควิโรจน์ก่อสร ้าง 
จํากัด 
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 
232.10 

 
 
 
 

102.00 
 
 
 

40.00 

     5.1.16 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลอง
บางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 88.20 

856.47 
(งบอุดหนุน
รัฐบาล) 

 

กทม. 

     5.1.17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําในถนน 
สายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการดําเนิน ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 
  -ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามประสิทธิ์ 

 
 
 

114.00 
 
 

กทม. 
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  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ๒๕๖๐ 
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
  -ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จํากัด  
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ๒๕๖๐ 
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ตรีสกุล จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 14 
  -ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
  -ผู้รับจ้างคือ บริษัท พระราม 2 การโยธา จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
  - อยู่ระหว่างแจ้งผลการจัดจ้าง 
 6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 39 
  - ผู้รับจ้าง บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมจากสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
  -ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เรืองฤทัย จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 

 
175.18 

 
 
 

141.91 
 
 
 

95.80 
 
 
 

335.41 
 
 
 
 

261.72 
 
 
 

218.67 



- ๕๐ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

     5.1.18 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ค.ส.ล.) และประตูระบายน้ํา คลองลาดพร้าว คลอง
บางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ 
จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า – 
รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้
(รวมกับโครงการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาพื้นที่ริม
คลองลาดพร้าว) 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตอกเสาเข็ม จํานวน
11,854 ต้น ความยาวประมาณ 9.08กิโลเมตร 
ความคืบหน้าตามแผนคิดเป็นร้อยละ 33ผลงานที่ทําได้
คิดเป็นร้อยละ 15.41 

211.16 กทม. 

     5.1.19 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ค .ส .ล .) พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบจาก
บริ เ วณประตู ระบายน้ํ าหนองจอกถึ งสุ ด เขต
กรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลอง
แสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง 
ผลการดําเนินงานผลงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
26.73 ผลงานที่ ทําได้ คิดเป็นร้อยละ 20.68
แบ่งเป็น 
 1. ตอกเสาเข็มเขื่อน จํานวน 4,451 ต้น  
 2. ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล.จํานวน2,193 ช่อง 
 3. คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ยาว 
1,260 เมตร 
 4. คานทับหลังสมอ จํานวน 840 แห่ง 
 
 

794.00 กทม. 
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     5.1.20 การจัดระเบียบบริ เวณคลองโอ่งอ่าง  
เพื่อจัดทําการปรับปรุงภูมิทัศคลองโอ่งอ่าง และ
ปรับปรุ งสะพานข้ ามคลอง  โดยมีรายละเอี ยด
ดําเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงแนวเขื่อนขอบคลอง ระยะทาง 
750 เมตร  

2. การบูรณะซ่อมแซมสะพาน  จํานวน  5 
สะพาน ได้แก่ สะพานดํารงสถิตย์ สะพานภาณุพันธุ์ 
สะพานหั น  สะพานบพิ ต รพิ มุ ข  และสะพาน  
โอสถานนท์ 

3. การปรับปรุงทางเท้าด้านบน ปลูกต้นไม้ยืนต้น 
(ต้นเสลา) และไม้เลื้อยคลุมดิน (ต้นกระดุมทองเลื้อย) 
ผลการดําเนินงาน 
 - ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบ  
การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)แล้ว 

324.50 กทม. 

     5.1.21 การพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ําคลองผดุง
กรุงเกษม 
ผลการดําเนินงาน 
 1. อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล ปี 
2561 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ จํานวน 9 ท่า 
และก่อสร้างท่าเรือ จํานวน 1 ท่าขณะนี้ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
 2. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2560 เพิ่มเติม เพื่อซื้อเรือ จํานวน 6 ลํา
ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

40.15 
 
 

20.15 
 
 
 

20.00 

กทม. 
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     5.1.22การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
 1. มาตรการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย 
  1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 
2559 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้
ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 
2559 - 2560) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอยก่อนเข้าสู่ระบบกําจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 จึงให้จังหวัดดําเนินการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  โดยใช้  ชื่ อว่ า 
“จังหวัดสะอาด” ดังนี้  
   1) แต่งตั้งคณะทํางานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
จังหวัด จํานวน 76 จังหวัด คณะทํางานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับอําเภอ จํานวน 878 อําเภอ และคณะทํางาน
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 
7,776 แห่ง (เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตําบล) 
   2) ให้จังหวัดจัดประชุมคณะทํางานเพื่อ
กําหนดกรอบ และทิศทางการดําเนินการในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จัดหา
มาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ

- สถ. 
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มูลฝอยที่ต้นทาง และกลางทางตามบริบทของแต่ละ
พื้นที่ และให้จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในวันสําคัญต่าง ๆ ตลอดจนให้ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน 
   3) ให้จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด แผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับอําเภอ 
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) ให้ส่วนราชการในระดับจังหวัด 
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยทั้ง 3 ระดับ ให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม 
   5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมอบ
นโยบายและแจ้งแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยให้แก่ส่วนราชการ ภาคการศึกษา
ภาคศาสนา  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนในระดับจังหวัด 
  1.2 จังหวัดจัดทําฐานข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกจังหวัด โดยให้ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบั ติ งานด้ านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
และเสนอต่อคณะทํางานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับจังหวัดเป็น
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ประจําทุกเดือนและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ส่งให้ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนเช่นเดียวกัน โดยมีผล
การดําเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
   1) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,776 แห่ง 
(เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) ในปี พ.ศ. 
2559 มีดังนี้ 
    ก. ปริมาณขยะมูลฝอย ในปี พ.ศ. 
2559 จํานวน 16.48 ล้านตัน 
    ข. ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยในปี งบประมาณ  พ .ศ .  2559 จํ านวน 
13,979ล้านบาท 
    ค . การเก็บขนขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการเก็บขนมูลฝอย จํานวน 4,483 แห่ง และ
ไม่มีการเก็บขนมูลฝอย จํานวน 3,293 แห่ง 
   2) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,776 แห่ง 
(เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา) 
ในปี พ.ศ. 2560 (ในช่วงเดือนต.ค. 2559 – เม.ย. 
2560) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
จํานวน 9,515,400 ตัน และปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 1,359,342 ตัน ส่งผล
ให้แนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2560 โดยเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูล
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ฝอยที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 
  นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มี
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด จํานวน 3,364 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วงเดือนต.ค. 2559 – 
เม.ย. 2560) จํานวน 672 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้ม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉลี่ย
ลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 
  1.3 มาตรการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
   ระดับจังหวัด 
   1) จัดประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด 
ระดับตําบล โดยให้มอบรางวัล 5 รางวัล ได้แก่ รางวัล
หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด อันดับที่ 1, 2, 3 และชมเชย
อีก 2 รางวัล ภายในเดือนมิ.ย. 2560 (หมู่บ้าน/ชุมชน
สะอาด) 
   2) จัดประกวดอําเภอสะอาด ระดับ
จังหวัดโดยให้มอบรางวัล 5 รางวัล ได้แก่ รางวัล
อําเภอสะอาด อันดับที่ 1, 2, 3 และชมเชยอีก 2 
รางวัล ภายในเดือนมิ.ย. 2560 (หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด) 
และก.ค. 2560 (อําเภอสะอาด) 
   ระดับประเทศ 
   กระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการจัด
ประกวดจังหวัดสะอาด ในระดับกลุ่มจังหวัด จํานวน 
18 กลุ่มจังหวัด เพื่อคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาด 
ระดับประเทศ จํานวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล
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ชนะเลิศ อันดับที่ 1,2,3 และรางวัลชมเชยอีก 2 
รางวัล ในช่วงเดือนส.ค. – ก.ย. 2560 
 2. มาตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
  2.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ อาทิ 
แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ตลอดจน
การจัดประชุมชี้แจง 
  2.2 จัดประชุมมอบนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภู มิภาค 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ระหว่างกรมการปกครองและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ ผู้ปกครอง
ท้องที่ (กํานันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะชี้แจงการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 
7,853 คน และท้องถิ่นจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด ๆ 
ละ 1 คน ขณะนี้ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 3. จัดทําโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตําบล และ 
“อําเภอสะอาด” ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให้จังหวัดและ
อําเภอดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการฯ 
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 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 ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด กรมการปกครอง 
 1. ติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและ
สงเคราะห์ผู้กระทําความผิดในชุมชน  
  ผลการดําเนินงาน ฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้
ผ่านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อ
นําไปประกอบอาชีพสุจริตที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อ
ไป เป้าหมาย 7,600 คน ดําเนินการแล้ว จํานวน 
4,536 คน  
 2. ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน  
ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
  ผลการดําเนินงาน  ฝึกอบรมเยาวชน
นอกสถานศึกษา อายุ 15 – 25 ปี ให้รู้เท่าทันถึงภัย
ยาเสพติด และสามารถเป็นผู้ช่วยเหลืองานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนายอําเภอโดย
ไม่มีความเสี่ยงจํานวน 7,600 คน ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 7,208คน  
 3. จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกัน  
ยาเสพติด 
  ผลการดําเนินงาน นายอําเภอจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการ ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง,ตํารวจ,สมาชิก 
อาสาสมัครรักษาดินแดน.หน่วยงานภาคีอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ออกตรวจ สถานบริการ, สถานที่ต่างๆ หรือจุด
เสี่ยงต่อการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
ความผิดอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อค้นหา/
จับกุม ผู้กระทําความผิด, ผู้ ใช้/เสพสารเสพติดและ

18.05 ปค. 
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ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป เป้าหมาย 1,908 
ครั้ง/เดือน ดําเนินการแล้ว 19,080 ครั้ง/10 เดือน 
 4. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน  
  ผลการดําเนินงาน สนับสนุนงบดําเนินงาน
ให้แก่ที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครองอําเภอ
เพื่อดําเนินการจัดประชุมประเมินสภาพปัญหายาเสพตดิ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน (ม/ช) และค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เป้าหมาย ม/ช ปลอดยาเสพติดมากกว่า 47,955 
แห่งและมีปัญหายาเสพติดมากไม่เกิน 7,593 แห่ง 
ดําเนินการแล้ว ม/ช ปลอดยาเสพติด 50,464 แห่ง  
และ ม/ช มีปัญหายาเสพติดมาก 7,145 แห่ง 

     ๕.๒.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่วันที่28ก.ค. – 10 ส.ค.2560) 
 1. การรักษาความสงบ 
  1.1 การตั้ งจุ ดตรวจ/จุ ดสกั ด  จํ านวน 
23,690 ครั้ง พบผู้กระทําความผิด จํานวน467 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 885 คน 
  1.2 การจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมาย 
   1) อาวุธปืน จํานวน 40 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 39 คน 
   2) การพนัน จํานวน 80 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 250คน 
   3 )  ยา เ สพติ ด  จํ า น วน  554  ค ดี 

- ปค. 
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ผู้ต้องหา จํานวน 619 คน 
   4) สถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ฯลฯ จํานวน 34 คดี  
   5) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
จํานวน 31 คดี 
   6) การค้ามนุษย์ การทํางานของคนต่างด้าว
และคนเข้าเมือง จํานวน 29 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 34 คน 
  1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อ
ความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้อําเภอทราบ 
จํานวน 242 ข่าว 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.1 การนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดฟื้นฟู จํานวน 6,459 คน 
  2.2 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ยาเสพติด จํานวน 214,077 คน  
  2.3 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง  เพื่อหยุด ยั้งการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติด จํานวน 2,796 ครั้ง 
  2.4 การจัดตั้ง/จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
รักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จํานวน 302 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 12,876 คน 
  2.5 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด จํานวน 
700 ครั้ง 
 
 

     5.2.3 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 24.33 พช. 
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ผลการดําเนินงานการสนับสนุนการจัดมหกรรม
กองทุนแม่ฯ ประจําปี 2560 : กรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมความพร้อมต้นกล้ากองทุนแม่ฯ 
ในการรับเงินพระราชทานขวัญถุ งกองทุนแม่ฯ 
ประจําปี ๒๕๖๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภาทรงรับเชิญเสด็จเป็นประธานในงานมหกรรม
กองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ ส.ค. 
๒๕๖๐ 
 2. ให้พัฒนาการจังหวัดร่วมเป็นเกียรติ  
ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2560 
 3. แจ้งประธานหรือผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2560 เข้าร่วมงาน
มหกรรมกองทุนแม่ฯ 
 4. แจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ
งานกองทุนแม่ฯ นํามวลชนตามข้อ 3. เข้าร่วมงาน
มหกรรมกองทุนแม่ฯ 
ปัญหาการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานอื่นๆ
ร่วมขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์
การขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ทําให้  
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนา
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ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรโอนโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตชนบทให้กรมการ
พัฒนาชุมชนดําเนินการทั้งหมด โดยให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. จัดทําเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

     5.2.4 โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ผลการดําเนินงาน 
 ได้ดําเนินโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์
ชายแดนใต้ในพื้นที่ระดับอําเภอ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จํานวน 44 อําเภอ 5 จังหวัด 1 กลุ่มจังหวัด โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ เป็นหน่วย
ดําเนินการในไตรมาสที่ ๒ – ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

8.04 พช. 

     5.2.5 โครงการ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด” 
ผลการดําเนินการได้จัดทําระบบ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่
พึ่งพา ยาเสพติด” ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย 
www.moi.go.th เพื่อให้ลูกให้ คําสัญญากับแม่ว่า จะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมถวายคําสัญญาฯ 
จํานวน 43,986 คน 

- สป. 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ผลการดําเนินงานข้อมูล ณ วันที่ 14ก.ค. 2560   ได้
จัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดและอําเภอเพื่อขับเคลื่อน
แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
จํานวนทั้งสิ้น 10,300 ครั้ง แบ่งเป็น 
 1. ตั้งจุดสกัดในพื้นที่ระดับจังหวัด จํานวน 
1,520ครั้ง 
 2. ตั้ งจุดสกัดในพื้นที่ ระดับอําเภอจํานวน 

40.45 ปค. 
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8,780ครั้ง 

 ๕.4 บูรณาการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

การักษาความมั่นคง
ขอ ง รั ฐ และก า รค้ า
ระหว่างประเทศ และ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
ใ ช้ ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
จังหวัดชายแดนใต้ 

ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 ๕.4.1 โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ
บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี 
เป้าหมายปีงบ 2560 จํานวน 15,750 แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 16,775 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 106.50 ของเป้าหมาย 

64.34 
(46.10) 

ทด. 

     5.4.2 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน76 แห่ง (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.
สตูล และ จ.สงขลา ) แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาเมือง 16 แห่ง (จ.ปัตตานี จ.
นราธิวาส จ.ยะลา จ.สตูล และ จ.สงขลา)  
  -ดําเนินการแล้วเสรจ็ 4 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 12 แห่ง 
 2. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน 60 แห่ง 
  - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 49 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 11 แห่ง 

703.76 
(487.93) 

ยผ. 

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

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

ในปี การศึ กษา  2560 มีนั กศึ กษา ได้ รั บ
ทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 ทุน รวมเป็นเงิน 3.76 
ล้านบาท แบ่งเป็น นักศึกษาต่อเนื่อง จํานวน 71 ทุน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.76 ล้านบาท และนักศึกษาใหม่
เข้ารับทุน จํานวน 29 คน รวมเป็นเงิน จํานวน 1 
ล้านบาท 

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอหนังสือเพื่อให้จังหวัดทํา
สัญญาขอรับทุนและสัญญาค้ําประกันกับนักศึกษาผู้มี
สิทธิได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวแทนกระทรวงมหาดไทย
แล้วรวบรวมสําเนาเอกสารการขอทุนส่งให้กระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2560 

     5.4.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 
อําเภอ ของจังหวัดสงขลา  
ผลการดําเนินงาน(ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค. – 10 ส.ค.  2560) 
 1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.1 การ รปภ. สถานที่สําคัญ (วัด มัสยิด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 5,111แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวน รปภ. เส้นทาง จํานวน 

- ปค. 
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2,938 เส้นทาง ระยะทาง จํานวน18,881 กม. 
  1.3 การ รปภ. บุคคลเป้าหมายที่เสี่ยงต่อ
การถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 5,542 
ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 86,161 ราย 
  1.4 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ จํานวน 13,669 จุด ไม่พบผู้กระทํา
ความผิด 
  1.5 การตรวจพบหลุมระเบิด ไม่พบหลุม
ระเบิด 
  1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม
ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จํานวน 150 ครั้ง 
จํานวน 729 เส้นทาง 
  1.7 การตรวจป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์ การพ่นสี
ข้อความ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ไม่พบป้ายผ้า/  
ธงสัญลักษณ์ การพ่นสีข้อความ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รุนแรง 
  1.8 การสนับสนุนกําลังพลเข้าร่วมตรวจค้น
เป้าหมายหน่วยกําลังหลักในพื้นที่ จํานวน 22 ครั้ง 
  1.9 จํานวนประชาชนที่แสดงพลังปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์  
จํานวน 1,047 คน 
  1 . 10  ก า ร ฝึ ก ซ้ อมแผน รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ จํานวน 11 ครั้ง 
  1 .11 จัด ตั้ งศูน ย์สื่ อสารระดับ ตํ าบล  
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 92 ตําบล 
  1.12 การวางระบบและติดตั้งกล้อง CCTV 



- ๖๕ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 962กล้อง 
  1.13 เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
จํานวน 2 ครั้ง 
   - มีผู้เสียชีวิต จํานวน 3 คน 
   - มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน4 คน 
 2. การลดปัญหาภัยแทรกซ้อน 
  2.1 ยาเสพติด จํานวน 8คดี ผู้ ต้องหา 
จํานวน 8ราย 
  2.2 การพนัน ไม่พบผู้กระทําความผิด 
  2.3 การค้าแรงงานเถื่อน/แรงงานข้ามชาติ 
ไม่พบการค้าแรงงานเถื่อน 
  2.4 คดีสําคัญและอยู่ในความสนใจของ
ประชาชาชน สื่อมวลชน เช่น สินค้าหนีสิน การค้า
น้ํามันเถื่อน ผู้มีอิทธิพล ฯลฯ ไม่พบคดีสําคัญและอยู่
ในความสนใจของประชาชน 
 3. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปฏิบัติการจิตวิทยาของศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ 
  3.1 การจัดประชุมบูรณาการ การปฏิบัติงาน 
“สร้างเพื่อน ผูกมิตร” จํานวน 357 ครั้ง 
  3.2 การจัดประชุมทีมงานชุดปฏิบัติการ
ประจําตําบล (ชปต.) “สร้างเพื่อน ผูกมิตร”จํานวน 
369 ครั้ง 
  3.3 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําศาสนา จํานวน 602 ครั้ง 
 
  3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
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โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
จํานวน 475 ครั้ง 
  3.5 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประชาชนตามร้านน้ําชา จํานวน 696ครั้ง 
  3.6 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุด
คุ้มครองตําบล/ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน . 
จํานวน 887 ครั้ง 
 4. การดําเนินการโครงการ “พาคนกลับบ้าน”จัด
ชุดเจรจากับเครือข่ายหรือญาติของผู้มีความประสงค์
จะยุติการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง 
  4.1 ประเภทแนวร่วม ซึ่งหลบหนีออกจาก
พื้นที่ไป โดยเข้าใจผิด จํานวน 230 ราย 
  4.2 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ . 2548 (หมาย พ.ร.ก.) 
จํานวน 135 ราย 
  4.3 ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความอาญา (หมาย ป.วิอาญา) จํานวน 86 ราย 
  4.4 การรับรายงานตัวตามมาตรา 21 แห่ง 
พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
จํานวน 114 ราย 
 5. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
  5.1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ทหาร/ตํารวจ/
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท) จํานวน 2 
ราย เป็นเงิน จาํนวน 1.00ล้านบาท 
  5.2 ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ ไม่พบ
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ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ 
  5.3 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักการเมือง
ท้องถิ่น ไม่พบการเยียวยา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
นักการเมืองท้องถิ่น 
  5 .4 ประชาชนทั่ ว ไป  จํ านวน  3 ราย 
งบประมาณ เป็นเงิน จํานวน 1.50ล้านบาท 
 6. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความ 
มั่นคง/ความสงบเรียบร้อยให้อําเภอทราบ จํานวน 85 ข่าว 

     5.4.5 โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านใน
พื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายที่ทําการ
ปกครองจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 
(4 อําเภอ) รวม 37 อําเภอ อําเภอละ 450,000 
บาท รวม 16.65 ล้านบาท โดยสามารถเบิกจ่ายได้ถึง
วันที่ 30 ก.ย. 2560 ขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ
ดําเนินการโครงการเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่อําเภอแล้ว จํานวน 
31 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 83.78 

16.65 
(13.95) 

ปค. 

     5.4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกัน
ตนเองในระดับหมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงานโดยสรุปชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ได้ร่วมกับราชการฝ่ายปกครอง ได้
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จังหวัดสงขลา 

- ปค. 
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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 

 
 

1.1 การรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ (วัด 
มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 227 แห่ง 

1.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จํานวน 
37 เส้นทาง ระยะทาง 5,544 กิโลเมตร 

1.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมายที่
เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 
131 ครั้ง จํานวน 9,742 ราย 

1.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จํานวน 8 จุด 

1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จํานวน 6 ครั้งจํานวน 12 เส้นทาง 

1.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยแผน
เผชิญเหตุ จํานวน 1 ครั้ง 

1.7 จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย จํานวน 2 คดี 
2. จังหวัดยะลา 

2.1 การรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ (วัด 
มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 801 แห่ง 

2.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จํานวน 
651 เส้นทาง ระยะทาง1,407 กิโลเมตร 

2.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมายที่
เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 
732 ครั้ง จํานวน 5,740 ราย 

2.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จํานวน 1,013 จุด 

 
2.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
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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 

 
 

จํานวน 9 ครั้ง จํานวน 12 เส้นทาง 
2.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน

เผชิญเหตุ จํานวน 15 ครั้ง 
2.7 จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย จํานวน 3 คดี 

3. จังหวัดนราธิวาส 
3.1 การรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ (วัด 

มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 414 แห่ง 
3.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จํานวน 

160 เส้นทาง ระยะทาง 1,057 กิโลเมตร 
3.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมายที่

เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 
267 ครั้ง จํานวน 22,056 ราย 

3.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จํานวน 204 จุด 

3.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จํานวน 18 ครั้ง จํานวน 107 เส้นทาง 

3.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 8 ครั้ง 

3.7 จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย จํานวน 2 คดี 
4. จังหวัดปัตตานี 

4.1 การรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ (วัด 
มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 1,012 แห่ง 

4.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จํานวน 
429 เส้นทาง ระยะทาง 1,890 กิโลเมตร 

 
4.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมายที่
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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 

 
 

เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 
1,499 ครั้ง จํานวน 5,641 ราย 

4.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จํานวน 5,518 จุด 

4.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จํานวน 22 ครั้ง จํานวน 24 เส้นทาง 

4.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 5 ครั้ง 

 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 

1. การอนุมัติให้มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว  
ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 256,496 ราย ดังนี้ 
 1.1 ขอรายการสัญชาติไทยระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถาน
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ. 
2543 จํานวน 106,476 ราย 
 1.2 ขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 
23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
จํานวน 49,103 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 93,357 ราย 

- ปค. 
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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 

 
 

 1.4 พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
จํานวน 7,544ราย 
 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 1,934 ราย ดังนี้ 
  2.1 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 9 
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าวทั่วไป) จํานวน 
994 ราย 

 2.2 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10,11,12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าว
ทั่วไป) จํานวน 940 ราย 

     ๕.๕.๓ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิท ธิของคนไทยที่ ตกหล่น  
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2560 กรมการปกครอง 
จัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ .ศ .  2558 จํานวน  9.7 ล้านบาท  ในขณะนี้ 
กรมการปกครอง ได้อนุมัติบุคคลที่มีปัญหาสถานะ  
ทางทะเบียน จํานวน 717 ราย และบุคคลที่จะเป็น  
คู่ ต ร วจ  จํ านวน  589  ราย  เ ข้ า รั บการตรวจ  
สารพันธุกรรม (DNA) โดยได้รับความช่วยเหลือ

9.7 ปค. 
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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 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวจากงบประมาณ
ของกรมการปกครอง จํานวน 7.26 ล้านบาท 

 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) 
ผลการดําเนินงานกรมการปกครองได้กําหนดกรอบ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน
(People to People Connectivity) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามแผนแม่บทประชาคมอาเซียน โดย
มุ่งเน้นให้มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ ๓ เสาหลัก
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ กิจกรรมด้านความมั่นคง 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี ้ 
มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมบทบาทของบุคลากร  
ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ ในการเป็นผู้นําด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนใน
พื้นที่ชายแดนได้ดําเนินการดังนี้ 
 - พื้นที่ดําเนินการ 128 อําเภอชายแดนใน 
32 จังหวัดชายแดน (รวมปัตตานี) 
 - งบประมาณในการโอนจัดสรรลงพื้นที่ รวม 
25.60 ล้านบาท 

 - ยอดเบิกจ่าย จํานวน 21.70 ล้านบาท 
 - คิดเป็นร้อยละ 84.80 
 - มีการดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 243 
โครงการ จากทั้งหมดจํานวน 256 โครงการ 

27.20 ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 15สิงหาคม ๒๕60) 

Roadmap 6ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย     :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการทํางานอย่างบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

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 

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 ๖.๑.1 การให้บริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน  
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7.5 ล้านราย 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ให้บริการประชาชนด้วยทะเบียน และ  
รังวัดที่ดิน จํานวน9.96ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
132.81 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน81,323.68  
ล้านบาท 

973.81 
(679.59) 

ทด. 

     6.1.2 ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปเร่งรัดงานรังวัดใน
สํานักงานที่ดิน 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 4,500 ราย 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ 4,004 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 88.97 ของเป้าหมาย 

1.16 
(0.79) 

ทด. 

     6.1.3การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 นายปริญญา 
ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายวีระชัย ศรี
ขจร ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กร
มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรภาครัฐเพื่อ

- กปน. 
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หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
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ผู้รับผิดชอบ 
 

พัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล โดยมีผู้บริหารจากทั้ง ๒ 
หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ๖๑๓ 
กปน. สํานักงานใหญ่ 
 ในการลงนามครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก กปน.  
ได้จัดทําโครงการความเข้าใจด้านดิจิ ทัล (Digital 
Literacy) สําหรับบุคลากรทุกระดับให้ รู้ใช้ รู้เข้าใจ  
รู้สร้างสรรค์ เข้าถึงดิจิทัลอย่างตระหนักถึงกฎหมาย 
และจริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านดิจิทัล
กับการทํางานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการทําบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง กปน. และสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ นั้น จะมีการให้ความรู้และประเมิน
สมรรถนะด้านการใช้ ดิจิ ทัลของบุคลากร  กปน .  
นําผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร เป็นการยกระดับศักยภาพบุคลากรรองรับ
ประเทศไทย ๔.๐ ต่อไป 
 2. เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2560 นายสมบูรณ์ 
สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. เป็นผู้แทน กปน. 
เข้าร่วมงาน The 4th Executive Forum for Enhancing 
Sustainability of Urban Water Service in Asian Region
จัดโดย Japan International Cooperation Agency 
(JICA) โดย กปน. ได้นําเสนอแนวคิดการบริหาร
จัดการ และยุทธศาสตร์การวางแผนองค์กรอย่างยั่งยืน 
และนําเสนอหัวข้อ Challenging Management for 
Sustainable Water Supply เกี่ยวกับการบริหาร 
นโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ การเงิน การผลิต 
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ผู้รับผิดชอบ 
 

การกํากับดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน “Sustainable 
Water Supply”ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาประเทศที่
เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากณ เมืองโยโกฮามา ประเทศ
ญี่ปุ่น 
 3. เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2560 กปน. ได้
ดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 นางศรัณยาสีน้ําเพชร ผู้ช่วยผู้ ว่า
การกปน. ในฐานะประธานคณะทํางาน “มหาดไทย 5 
รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน”ร่วมพิธี
เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพช่างประปาให้ผู้ต้องขังใน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวจํานวน 50 
คน โดยมีนายอติชาติ สุขเกษม ผู้อํานวยการทัณฑ
สถานเปิดบ้านเนินสูง เป็นประธานในพิธี และมีนายลิขิต 
สร้อยสนธิ์ เลขานุการองค์การตลาด ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จ.ปราจีนบุรี 
  ทั้งนี้ โครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจ
สัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ 
การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ . ) และองค์การตลาด ร่วมกับกรม
ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันพัฒนาความรู้
และเสริมสร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกรรม 
ให้แก่ผู้ ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพติดตัว พร้อมกลับสู่สังคมด้วยการประกอบ
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อาชีพสุจริต โดยจะดําเนินการในทัณฑสถาน ทั้ง 7 
แห่ง ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ระยอง จ.
จันทบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบุรี และจ.พัทลุง ระหว่าง
เดือนส.ค.-ก.ย.2560  
  3.2 ฝ่ายคุณภาพน้ํา นําทีมนักวิทยาศาสตร์ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคและบริโภคภายใน
สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อ
สร้างความมั่นใจในการใช้น้ําที่สะอาดปลอดภัยให้กับ
คณะเจ้าหน้าที่ประจําสถานทูต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
เป็นงานสร้างสุขเพื่อประชาชนในโอกาสครบรอบ 50 
ปี กปน. รอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา สุขใจที่ได้
ดูแลคุณ 
 4. เมื่อ 4 ส.ค. 2560 พลเอก อนุพงษ์เผ่า
จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุธี 
มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อม
ด้วยนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการกปน. และคณะ
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วม
มอบเงินจํ านวน  4.40ล้ านบาท  เพื่ อสมทบทุน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา
ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”    โดยมี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับ
มอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งภายในงานมี
การรับบริจาคจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 
  ทั้ งนี้  กปน .  ได้ ร่ วมสมทบทุ นจํ านวน 
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300,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้าง
ขวัญกําลังใจให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน 
 5. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2560 นายปริญญา ยมะ
สมิต  ผู้ ว่ าการ กปน .  เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
“ประปาพบประชาชน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนา ครบรอบ 50 ปี การประปานครหลวง สุขใจ
ที่ได้ดูแลคุณ ณ ลานสุขภาพ สวนหลวง ร.9 ถนนศรี
นครินทร์ โดยออกให้บริการงานประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ํา
จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้และให้บริการประชาชน
เกี่ยวกับการใช้น้ําประปา รณรงค์ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 
พร้อมบริการอํานวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ รถโม
บายชําระค่าน้ํา และรถน้ําดื่มเย็นให้ผู้ใช้น้ําในบริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กปน.ได้พูดคุยสอบถาม
ปัญหากับผู้ใช้น้ํา ณ ชุมชนวัดบัว และชุมชนพิบูล
สงคราม พร้อมชมการให้บริการงานประปาอีกด้วย ทั้งนี้ 
กปน. ได้จัดกิจกรรมประปาพบประชาชน พร้อมกันทั้ง 
18 สํานักงานประปาสาขา เพื่อให้เข้าถึงประชาชน
ได้มากยิ่งขึ้น 
 6. เมื่อวันที่ 7ส.ค.2560นางศรัณยา สีน้ํา
เพชร  ผู้ ช่ วยผู้ ว่ าการ  กปน .  ในฐานะประธาน
คณะทํางาน “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้าง
สุขให้ประชาชน” และคณะร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม
วิชาชีพช่างประปาเบื้องต้นให้ผู้ต้องขังในหลักสูตร
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวณ ทัณฑสถานเปิด
หนองน้ําขุ่น จ. นครสวรรค์ 
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 ทั้งนี้ โครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ 
รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” เกิดจากความร่วมมือ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กปน. 
กปภ. กฟน. กฟภ. และองค์การตลาด ร่วมกับกรม
ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันพัฒนาความรู้
และเสริมสร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกรรม 
ให้แก่ผู้ ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเสริมสร้างทักษะ
วิชาชีพติดตัว พร้อมกลับสู่สังคมด้วยการประกอบ
อาชีพสุจริต โดยจะดําเนินการในทัณฑสถาน ทั้ง 7 
แห่ง ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี จ.นครสวรรค์ จ.ระยอง จ.
จันทบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบุรี และจ.พัทลุง ระหว่าง
เดือนส.ค. -ก.ย.2560  

 ๖ .๒  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตภายใต้
แผนมหาดไทยใสสะอาด 

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

  ๖.๒.1 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง
กรมการปกครองมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
(ผตปค . )จํานวน ๑๑ คน แบ่งเขตตรวจราชการ
ออกเป็น ๑๘ เขตตรวจราชการ ซึ่ง ผตปค. ได้ออก
ตรวจราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามประเด็นการ
ตรวจตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และ
กรมการปกครอง ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
  1.1 การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของนายอําเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
แ ล ะภ า ร กิ จ สํ า คั ญ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง มห า ด ไ ท ย 
(Achievement Monitoring System) รวมทั้งกําชับให้
ปลัดจังหวัดให้ความสําคัญในการตรวจติดตามฯ ในไตร

1.26 
 

ปค. 
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มาสที่ ๓ ,4/1 และ 4/2 ให้มีมาตรฐานสามารถวัดผล
การทํางานเป็นรายอําเภอได้จริง และรายงานผลตาม
แบบฟอร์ที่กรมการปกครองกําหนดในระบบe – 
Report ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง       ภายใน
ห้วงระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ติดตามการเตรียมความพร้อมของอําเภอ
ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รวมทั้งได้แนะนําให้เริ่มปลูกต้นดาวเรืองและดอกไม้อื่นๆ 
ที่มีสีเหลือง ในช่วงกลางเดือน ส.ค. เพื่อให้ดอกบาน
สะพรั่งในช่วงวันพระราชพิธีฯ 
 2. งานในภารกิจของกรมการปกครอง 
  2.1 ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอําเภอหอประชุมอําเภอ บ้านพัก
ข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาทิ การ
ก่อสร้างบ้านพักนายอําเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ได้
ดําเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักนายอําเภอศรีสัช
นาลัย จ.สุโขทัย ที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินค่าก่อสร้าง 
และความพร้อมของสถานที่ที่จะดําเนินการก่อสร้าง
บ้านพักฯ หลังใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ 
  2.2 การใช้ จ่ ายงบประมาณ  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และการควบคุมการบริหาร
งบประมาณกรมการปกครอง (e-FMS) : ติดตาม/เร่งรัด
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การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบ
ประมารที่กําหนด ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 
2559 โดยเฉพาะ จ.พระนครศรีอยุธยาและ จ.ปทุมธานี 
ที่มีผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ ไม่ถึงร้อยละ 
65 พร้อมทั้งกําชับให้ ปลัดจังหวัดและนายอําเภอ ให้
ความสําคัญในการกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
คี ย์ข้อมูลในระบบควบคุมการบริหารงบประมาณ
กรมการปกครอง (e-FMS) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งให้เรียกดูรายงานผลการเบิกจ่ายทุกรอบเดือน
เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงบริหารซึ่งจะส่งผลให้การบริหาร
งบประมาณของจังหวัดและอําเภอมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. ข้อสั่งการของ อธิบดีกรมการปกครอง/รอง
อธิบดีกรมการปกครอง 
  3.1การประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตาและ
อวัยวะผ่านการยื่นคําร้องการขอทําบัตรประจําตัว
ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง. 
  3.2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี 
   1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงพื้นที่ โครงการตามแนว
พระราชดําริ อ่างเก็บน้ําคลองบึง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง
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ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 2.00 
ล้านบาท : อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่าย 
   2) กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม จํานวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 14.89 ล้านบาท : เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 1 
โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จํานวน 3 โครงการ และอยู่
ระหว่างประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  จํานวน 1 
โครงการ 
 4. เรื่องอื่นๆ  
  4.1 โครงการ/กิจกรรมดีเด่น (Best Pratice) 
ได้แก่ 
   1) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีผลการ
ดําเนินการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผน “กระบวนการประชารัฐ
ร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่งคงปลอดภัยยาเสพติด อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี” 
   2) อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้จัดทํา
โครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงวัยโดยมีการตัด
แว่นตาให้ผู้สูงวัย จํานวน 1,529 ราย ส่งต่อเข้ารับ
รักษาดวงตาที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
จํานวน 74 ราย ใช้งบประมาณจากกองทุนสาธารณสุข 
 
  4.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน โดย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน (24 
ก.ค. 2560) มีเรื่องร้องเรียน จํานวนทั้งสิ้น 77 เรื่อง 
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ดําเนินการแล้วเสร็จ 64 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.11 

     6.2.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 28ก.ค. – 10 ส.ค. 2560) 
 1. การดํ าเนินการเฝ้ าระวั งและตรวจสอบ  
การทุจริตทางทะเบียนบ้าน จํานวน 1,914 ราย 
 2. การดําเนินการตรวจสอบการทุจริตของ
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกํากับ
ดูแล จํานวน 174 ครั้ง พบการกระทําความผิดไม่พบการ
กระทําความผิดของหน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน45 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 10,976 คน 

- ปค. 

     6.2.3 โครงการตรวจนิเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน สํานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจราชการ
กรม งบประมาณ 2.50 ล้านบาท (1 ต.ค. 2559 – 
30 เม.ย. 2560) และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม
จํานวน 2.50 ล้านบาท (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 
ก.ย. 2560) รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 5ล้านบาทได้

5.00 
(2.25) 

สถ. 
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ดําเนินการตรวจราชการ จํานวนทั้งสิ้น 1,296 แห่ง 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อยและ
รับผิดชอบพื้นที่การตรวจราชการจํานวนมาก 
 2. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อย 

 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   ๖.๓.๑ โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 1- 14ส.ค. 2560 ได้มี
การออกบัตร (Smart Card) รวมจํานวน 315,712 บัตร 
แยกเป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 314,857บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 855 บัตร 

- ปค. 

     
 

6.3.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 29 ก.ค. – 4 ส.ค.2560        นํา
รถสื่อสารดาวเทียมเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารทดแทน
ระบบสื่อสารหลักของ จ.สกลนคร ซึ่งไม่สามารถใช้งาน
ได้ เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยฝนตกหนักเพราะอิทธิพล
ของพายุเซินกา ณ จ.สกลนคร 
 2. เมื่อวันที่ 1 – 2 ส.ค. 2560 นํารถสื่อสาร
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
จ.สกลนคร 
 3. วันที่ 7 ส.ค. 2560 นํารถยนต์สื่อสาร  
ผ่านดาวเทียมดําเนินการ เชื่อมโยงและวางเครือข่าย

- สป. 



- ๘๔ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

สื่อสารสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ
ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ศูนย์จัดการ
ขยะต้นแบบ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยาและได้
สนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการ
ดําเนินการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงาน
การท่องเที่ ยวและกีฬาจั งหวัดจากห้องประชุม 
สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนน
ราชดําเนินนอกไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุก
จังหวัด 

 


