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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60) 

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
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้เสนอ
โครงการตามแนวทางเพื่ อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดําริ โดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ
โครงการแล้วจํ านวน 15 จั งหวัด (จ .ลํ าปาง จ .
นครราชสีมา จ.ร้อยเอ็ดจ.จันทบุรี จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.ศรี
สะเกษ จ.แพร่ จ.สกลนคร จ.ตาก จ.เชียงใหม่ จ.ชัยภูมิจ.
ขอนแก่น จ.กาญจนบุรี และ จ.เชียงราย) จํานวน 91 
โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 39.13 ล้านบาท(ข้อมูล ณ 
วันที่ 26 ก.ย. 2560) 

38.47 สป. 
(กปพ.สนผ.) 

 

     1.1.2 การประชุมกองอํานวยการร่วมรักษาความ
สงบเรียบร้อย (กอร.รส.) 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการดังนี้ 

 สป. 
(ศสส.) 
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 เมื่อวันที่  3ต .ค .  2560ร่วมประชุมกอง
อํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.)ณ 
ท้องสนามหลวง โดยมีนายเถลิ งศักดิ์นุชประหาร
ผู้อํานวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผลศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสามารถสรุป
สาระสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1 ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2560 สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัย โดย กอร.รส. จะสนับสนุนการทํางานของตํารวจ 
และจะย้ายที่ทําการ กอร.รส. ไปอยู่ที่ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศลิป์ (วังหน้า) 
  1.2ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2560 
จะมีการจัดนิทรรศการหลังงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพฯ ซึ่ง กอร.รส. จะกลับมา       ทํา
หน้าที่อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะ    เข้า
มาชมนิทรรศการ โดยมีรูปแบบการปฏิบัติเช่นเดิม 
 2. เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยรายงาน 
  2.1จํานวนประชาชนที่เดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพฯ จากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
516,941คน (29 ต.ค. 2559 – 29ก.ย. 2560) 
  2.2 เมื่อวันที่ 21 – 30 ก.ย. 2560 
เวลา 03.00 – 21.00 น. กระทรวงมหาดไทยนํา
กําลังพลจากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,300 คน
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มาบริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ 
ณ ท้องสนามหลวง 

 ๑.๒ ปลูกฝังจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 

นโยบายที่ ๑  
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

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

 1.2.1 การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดําเนินการ 
ดังนี้ 
 -เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2560 นายไมตรี แก้วแสงธรรม
ผู้จัดการสํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย(สสบ.) 
พร้อมดว้ยพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมปลูก
ต้นดอกดาวเรือง ณ อาคารกองบํารุงรักษา สสบ. เพื่อ
แสดงออกถึงความอาลัยและความจงรักภักดี รวมทั้ง
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 

- กปน. 

     
 

๑.๒.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบพบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
พระมหากษ ัตร ิย ์ตั ้งแต ่ว ันที ่ 4–15ต .ค .2560
จํานวน  18 เว็บไซต์ ซึ ่งได้ดําเนินการส่ง E-mail
ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติแล้ว 
 2 .  การนํ า รถยนต์ สื่ อ สารผ่ านดาว เที ยม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวาย

- สป. 
(ศสส.) 



- ๔ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ความปลอดภั ย  เมื่ อ วั นที่  4  – 5ต .ค .  2560  
ได้นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยง
และวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย จํานวน 
3 ครั้งได้แก่เมื่อวันที่ 4 – 5 ต.ค. 2560นํารถสื่อสาร
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวาย
ความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โครงการฟาร์ม
ตัวอย่าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และเมื่อวันที่ 12 
ต .ค .  2560 นํารถสื่อสารดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเสด็จทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม 
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

     1.2.3 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
ผลการดําเนนิงาน (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.–12 ต.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 6,643 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 1,059,133คน 
 2 .  การจั ดกิ จกร รมขยายผล โคร งการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 2,414 ครั้ง  
ผู้ได้รับประโยชน์ จํานวน 233,108 คน 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยศู น ย์การ เ รี ยนรู้ โ ค ร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 1,652 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ 

- ปค. 
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จํานวน 173,635 คน 
 4. การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข้  
ในพระราชานุ เคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
จํานวน494 ราย 
 5 .  การ ดํ า เนิ นการกั บการกระทํ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 1 ราย 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60) 

2. ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปประเทศ 
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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 29 ก.ย. – 12 ต.ค. 
2560) 
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช . ) จํานวน 7,205 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 689,076 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจํานวน 9,535 ครั้ง ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 987,300คน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่จํานวน 1,133 เรื่อง ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม จํานวน 63,975 คน 
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจํานวน 14,617
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน843,775คน 
 

- 
 

ปค. 
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 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 6,725ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน338,230คน 

     2.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนี้ 
ผลการดําเนนิงาน (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 12 ต.ค. 2560) 
 1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จํานวน 7,605ครั้ง 
 2. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ในการประชุม สัมมนา อบรม และการ
ประชุมประชาคม จํานวน 12,857 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 528,044 คน 
 3. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในการยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จํานวน 3,816 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 440,619 คน 
 4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ที่นําค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต จํานวน 3,286ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน398,472 คน 

-  ปค. 
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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 –12ต.ค.๒๕60 มีประชาชนมา
ใช้บริการ รวมจํานวน 3,228,725 เรื่อง ดําเนินการ
แล้วเสร็จ จํานวน 3,175,858 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
98.36 และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 52,867 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.64 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
160,629เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน119,051 
เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 41,578 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 74.12 
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน 2,368,397 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2,368,397เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 70,843 เรื่องดําเนินการแล้ว จํานวน 62,115 
เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 8,728เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ87.68 
 ๔. การบริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่อง จํานวน 
437,024 เรื่อง ดําเนินการแล้วจํานวน 436,342 เรื่อง

- สป 
(ศดธ.) 
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อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 682 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 99.84 
 5. บริการให้คําปรึกษา จํานวน 184,424 เรื่อง
ดําเนินการแล้ว จํานวน 184,424เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
100 
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จํานวน 7,408เรื่อง ดําเนินการแล้ว
จํานวน 5,529 เรื่องอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน
1,879 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.64 

 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 82,406 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 103.00 ของเป้าหมาย 

๑๗๙.๙๙ 
(171.63) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๒ การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับการ
ออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ จํานวน 12,258 ระวาง
คิดเป็นร้อยละ 122.58 ของเป้าหมาย 

๔๓.๙๐ 
(32.36) 

ทด. 

     ๓.๒.๓ รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุม
คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ จํานวน4,651 แปลงคิด
เป็นร้อยละ103.35 ของเป้าหมาย 

๗๗.๕๙ 
(61.28) 

ทด. 
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     ๓.๒.๔ นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ  
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓0,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ 31,952 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 106.52 ของเป้าหมาย 

๖.๓๖ 
(5.44) 

 

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 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้3,290ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ 109.66 ของเป้าหมาย 

๔.๗๐ 
- 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจนเป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ 4,554 แปลงคิดเป็น
ร้อยละ 101.20 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗ 
(40.27) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๗ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาชนบท 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงานจังหวัดส่งโครงการให้กรมที่ดิน
พิจารณาในพื้นที่ ๑0 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
ขอนแก่น ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สกลนคร 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ และนครนายก 
รังวัดวางผังแนวเขตการครอบครองแล้วเสร็จ จํานวน  
2,621 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 52.42 ของเป้าหมาย 

๘๒.๖๙ 
(70.60) 

ทด. 
 

     3.2.8 จัดทําข้อมูลแผนที่ เ พื่อการจัดที่ ดินตาม 1.95 ทด. 
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นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7,000 ราย/5,000 
ระวาง 
ผลการดําเนนิงาน ดําเนินการได้ 7,070 ราย/11,214
ระวาง คิดเป็นร้อยละ 101.00/224.28 ของเป้าหมาย 

(1.51) 

     3.2.9 จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณะ
ประโยชน์มาตรส่วน 1 : 4000 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 6,500 กิโลเมตร 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 7,565 กิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 116.83 ของเป้าหมาย 

2.26 
(0.91) 

ทด. 

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

1.23 
(0.54) 

ทด. 

     3.2.11 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้าง
โอกาส ดังนี้ 
ผลการดําเนนิงาน (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 12 ต.ค. 2560) 
 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
อุบัติภัย จํานวน 742 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน
75,290 คน 
 2. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 

- ปค. 
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จํานวน 3,988 คน 
 3. การดําเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 419 คน 
 4. การช่วยเหลือและแก้ปัญหาราคาผลผลิต หรือ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จํานวน 12,671 ราย 

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

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

  3 .3 .1 กรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ (งบปกติจําแนกเป็น) 
 1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการ ทั้งสิ้น 207 โครงการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน  203 โครงการ  
อยู่ระหว่างดําเนินการ ๔ โครงการ มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน 
 1.1 โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/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 

 
 

500.00 
 
 
 
 
 

249.99 
 
 

(206.04) 
 

(4.13) 
(201.91) 

250 
 
 

(198.38) 
(6.59) 

ปภ. 
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  - ดําเนินการแล้วเสร็จ 93 โครงการ 
 2. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 : โครงการ
บริหารจัดการน้ํา ได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
ทั้งสิ้น 55 โครงการ 
ผลการดําเนินงาน 
  - สามารถดําเนินการได้ 36 โครงการ 
  - ดําเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ 
  - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 6 โครงการ 
  - ยกเลิก ๑ โครงการ 
  - ก่อหนี้ผูกพันไม่ ทัน  31 มี .ค .  2560 
จํานวน 18 โครงการ 
 3 .  งบประม าณประจํ า ปี  พ .ศ .  2560  
งบเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ได้รับจัดสรร 8 รายการ 
ผลการดําเนินงาน 
  งานจ้างเหมา 7 รายการ 
   - แล้วเสร็จ 3 รายการ 
   - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 3 รายการ 
   - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ 
  งานทําเอง ๑ รายการ 
   - เบิกแล้วบางส่วน  
 
 

(191.78) 
175.72 

 
 
 

(63.97) 
 
 
 

(73.93) 
 

83.37 
 
 
 
 

27.23 
 
 

55.00 
 
 

     3.3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดําเนินการ  ปภ. 
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ดังนี้ (งบกลางจําแนกเป็น) 
 1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  - โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ํ า/แหล่งน้ํ า เดิม  
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุกภัย จํานวน 
1,451 โครงการ 
ผลการดําเนินงาน 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,451โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,429โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 15โครงการ 
 - ยกเลิกการดําเนินงาน 7 โครงการ 
 2. งบกลางประจําปี พ.ศ. 2559  
  - โครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ํา ปี 2559 
(งานทําเอง)จํานวน 56 โครงการ  
ผลการดําเนินงาน 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 6 โครงการ 
 3. งบกลางประจําปี พ.ศ. 2560 
  - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
เป็นระบบ ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
เพิ่มเติม ปี 2559 (งบกลางปี 2560)จํานวน 467 
โครงการ 
 
 
ผลการดําเนินงาน 

 
4,863.60 

 
 
 
 
 

(4,261.55) 
(3,941.32) 

(68.00) 
(252.23) 

 
142.62 

 
 

(129.97) 
(20.93) 

1,334.13 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๕ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

   1. มอบกองทัพบกดําเนินการ (เบิกแทนกัน)
จํานวน 65 โครงการ 
   2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ดําเนินการ 402 โครงการ 
    - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 365 
โครงการดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 50 โครงการ 
    - ยังไม่ได้โอนจัดสรรงบประมาณ 37
โครงการ(งานทําเอง อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 
5 โครงการ/ขอยกเลิก – ทดแทน 1 โครงการ และ
งานจ้างเหมาอยู่ ระหว่างจัดจ้าง  12 โครงการ/  
ขอยกเลิก – ทดแทน 17 โครงการ) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งสิ้น ปี 2557 – 
2560 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 328.19 ล้าน ลบ.ม. 
 -พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 4.02ล้านไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1.36 ล้านครัวเรือน 

(247.52) 
 

(1,086.60) 
 

(808.02) 
 

(96.22) 

     3.3.3 กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 
ผลการดําเนินงานเป้าหมาย กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
จํานวน 954,000 ตัน ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชแล้วเสร็จ จํานวน 928,008 ตัน 

24.48 
(22.78) 

ยผ. 
 

     ๓.๓.4 งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
  - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 8 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างจํานวน 39 

3,247.27 
(1,618.98) 

ยผ. 
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แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 70% 

     ๓.๓.5โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ 
ผลการดําเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเลทั่วประเทศ 580แห่ง 
 - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 225 แห่ง 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างจํานวน 355 แห่ง  

6,319.94 
(4,641.64) 

 

ยผ. 
 

     ๓.๓ .6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
ผลการดําเนินงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
263 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 114 
แห่ง 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน149 แห่ง 

5,701.16 
(4,113.82) 

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 
ผลการดําเนนิงาน (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 12 ต.ค. 2560) 
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 2,063 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
183,677 คน 

- ปค. 
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 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ านเมือง  จํ านวน  2 ,827 ครั้ ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 195,129 คน 
 3. การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่  
อันเป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ตาม มาตรา.122 ของ 
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ฯ) จํานวน 
2 คดี จํานวน 117 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 19,859 ครัวเรือน  
(1 ต.ค. 2559 –4ต.ค. 2560) 

700.00 
 

กฟภ. 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
มี เป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ํ าประปา  และ  
การกระจายโครงข่ ายการให้บริการน้ํ าประปา  
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80  
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมเมื่อสิ้นสุดแผนฯ  
ลดอัตราน้ํ าสูญเสียระบบส่งและระบบจําหน่าย  
เขตภูมิภาค/เทศบาล ให้น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน 

3,346.61 
(2,116.41) 

กปภ. 
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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 
 

ปี 2564 และได้จัดทําโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2561 (67.55 
ล้านบาท) จํานวน 2 โครงการ 
 2. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ํา ปี 2561 
(464.79 ล้านบาท) จํานวน 301 โครงการ 
 3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ชําระ
คืนต้นเงินกู้ และค่าดอกเบี้ ย เงินกู้  (2,136.31  
ล้านบาท) 
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2561 (2,136.31 ล้านบาท) จํานวน 22 โครงการ 
 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังรับโอน ปี 2560 (136.87ล้านบาท ) 
จํานวน 4โครงการ 
 6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี 2561 (88.77 
ล้านบาท) จํานวน 5 โครงการ 

     3.4.3 โครงการปี 2559 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย (เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
 1. การประปาส่วนภู มิภาค  (กปภ . )สาขา
มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหารวงเงินเต็ม
โครงการ 310.56 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 
20,879รายในปี 2571) อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 53.51 
 2.กปภ.สาขาแม่สอดอ.แม่สอด จ.ตากวงเงินเต็ม
โครงการ 242.83 ล้านบาท(ประมาณการผู้ ใช้น้ํา 
38,000รายในปี 2571)อยู่ระหว่างดําเนินการ

2,341.16 กปภ. 
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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 
 

ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 64.92 
 3.กปภ.สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย-สระ
ใครจ.หนองคายวงเงินเต็มโครงการ 386.64 ล้าน
บาท(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 35,368รายในปี 2571)
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 57.96 
 4.กปภ.สาขาอรัญประเทศอ.อรัญประเทศจ.
สระแก้ววงเงินเต็มโครงการ 817.93 ล้านบาท 
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 33,619รายในปี 2571อยู่
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อย
ละ 78.04 
 5.กปภ.สาขาสะเดา อ.สะเดาจ.สงขลาวงเงิน
เต็มโครงการ 583.20ล้านบาท(ประมาณการผู้ใช้น้ํา
27,081รายในปี 2571)อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 11.06 
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แบบแบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60) 

4.ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
เป้าหมาย     :  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 

ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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. 2561 กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร 
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP  
รุ่นใหม่ สู่ตลาด ๔.๐  
 4. สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว 
  ได้ส่งแบบสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มี
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ลงทะเบียนในกลุ่ม Quadrant D(
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา)ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 
2560 ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือเข้าร่วมโครงการ
การพัฒนา Quadrant D ของกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่
ตลาด 4.0 และโครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่า

483.96 พช. 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP 
เพื่อการท่องเที่ยว 
 5 .  พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ ผ ลิ ต ภั ณฑ์  OTOP  
โดยโรงเรียน OTOP 
 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการส่งเสริม 
OTOP แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน (Workshop 
on Promotion of OTOP for Youth in ASEAN) 
 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 
(Project for Community-Based Entrepreneurship) 
 8. โครงการสัมมนาสร้างศักยภาพการพัฒนา
ที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนของประเทศ
อาเซียน (Seminar on Community-Driven 
Development in ASEAN) 
 9. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
 10. ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
 11. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนว
ชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ํา
โขง  

     4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการ
พัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

413.35 พช. 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
 2. การจัดงาน OTOP CITY 
 3. การจัดงาน OTOP Midyear 
 4. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี 
 5. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค 
 6.OTOP TO THE TOWN 
 7. ศูนย์แสดง จําหน่ายและกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 8. OTOP To The Factory 
 9. เพิ่มประสิทธิภาพนักการตลาด OTOP 
Trader สู่การตลาดยุคดิจิทัล 4.0 
 10. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่าย
บนเครื่องบินรอบที่ 5–7 
 11. โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน : 
ประชารัฐ สุขใจ SHOP ปี 2560 : การดําเนินงาน
ประชารัฐ สุขใจ SHOP ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
โดยผลการดําเนินงานระหว่างเดือน เม.ย. 2559 -15
ต.ค. 2560 มียอดจําหน่าย 46.49ล้านบาท มีผู้
ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น จํานวน 544,573ราย 
 12. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม
ได้ : ได้ดําเนินการดังนี้ 
  12 .1จั ดสรรงบประมาณให้  สพจ . 
ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 แล้ว จํานวน 76 จังหวัด 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  12.2 มีผลการดําเนินงานระหว่างเดือน 
ต.ค. 2557– ก.ย. 2560 ดังนี้ 
   1 )  สถานที่ ตลาดนัดชุ มชน  รวม 
2,155 แห่ง 
   2) ยอดจําหน่าย จํานวน 5,990.47 
ล้านบาท 
   3 )  มี ผู้ ร่ ว ม จํ า ห น่ า ย  จํ า น ว น 
4,116,496 ราย แบ่งเป็น 
    3.1) เกษตรกร จาํนวน 1,709,788 
ราย 
    3.2) ผู้ผลิตสินค้า OTOP จํานวน 
786,925 ราย 
    3.3) ส่วนราชการ จํานวน 18,568 
ราย 
    3.4) ภาคเอกชน จํานวน 1,601,215 
ราย 

     4.1.3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการ
พัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 การประเมินผลการดําเนินงานการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รอบการ
เมินครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. 2560) โดยตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้ วัด และมีผลการ
ดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. 2560 ดังนี้ 

5.22 พช. 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 - รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น (รายได้ต่อหัว) 
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3,017 กลุ่ม มีรายได้
เพิ่มขึ้น 2,410 กลุ่ม เป็นเงิน 1.65 ล้านบาท 

     4.1.4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การดําเนินงาน
เป็นของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2558) 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนด
ดําเนินการดังนี้ 
 1. กําหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน 295 ล้านบาท 
 2. กําหนดจัดสรรงบเงินหมุนเวียน 1,478 ล้านบาท 

1,773.00 พช. 

     4.1.5 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน 
ผลการดําเนินงาน การดําเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด 
: ในปีงบประมาณ 2561 กรมการพัฒนาชุมชน
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต 
 2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต :ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดย
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จํานวน 8 แห่ง 
ๆ ละ 3 หลักสูตร ๆ ละ 3 วัน จํานวน 30 คน/
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารจัดการ 
หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย 
เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ
การผลิตและสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้การดําเนินงานกลุ่ม

111.74 พช. 



- ๒๕ - 

ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยกําหนดให้ จ.ประจวบคีรีขันธ์จ.
เชียงใหม่จ.ปราจีนบุรี และ จ.กาฬสินธุ์ ดําเนินงานใน
ไตรมาส 1 สําหรับ จ.พิจิตร จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยภูมิ 
และจ.นครศรีธรรมราช ดําเนินการในไตรมาส 2 
 3.พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับ
มาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) 
 4.เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
ศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ 
 5.ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สาธิต
การตลาด :ได้ดําเนินการขยายผลนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด โดยกําหนดหลักสูตรให้
คณะกรรมการศูนย์สาธิตฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ที่สนใจเข้ารับการอบรมในช่วงเดือน ก.ย.– พ.ย. 2560 
 6.จัดทําคู่ มือกระดานสินค้าของศูนย์สาธิต
การตลาด 
 7.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน 
 8.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
 9.การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนชุมชน 
 10. พัฒนาศักยภาพคณะทํางานจัดการกองทุน
ชุมชน 
 11. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทุนชุมชน
ตามแนวทางพระราชดําริ 



- ๒๖ - 

ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 13. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน 
 14. ประชุมเชิงปฏิบั ติการทีมวิทยากรการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
 15. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อน
งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
 16. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน 
 17. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ดี”: เตรียมความพร้อมการ
ดําเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายให้ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) ดําเนินการดังนี้ 
  17.1 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนิน
กิ จ ก ร รมศู น ย์ จั ดก า รกองทุ นชุ มชน  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
  17.2 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 1 ครัวเรือน 1 สัญญา “สํานึกดี แผนดี 
บริหารหนี้ได้” ปี 2561 
  17.3 เตรียมความพร้อมของพื้นที่และ
สร้างความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรม ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตาม
แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
  17.4 สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การบริหารจัดการหนี้ และการจัดการองค์ความรู้ ศูนย์
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดการกองทุนชุมชน 
  17.5 ดําเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 
ครัวเรือน 1 สัญญา ในศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทั้งหมด จํานวน 924 แห่ง 
  17.6 ให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนทํา
หน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการหนี้เท่านั้น 
  17.7 จัดการองค์ความรู้การบริหาร
จัดการหนี้ 
  17.8 เชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนดีเด่น 

     4.1.6 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
 1. บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสร้าง
สัมมาชีพชุมชน 
 2. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
 3. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน 
 4. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
 5. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
 6. ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามแนวทาง
ประชารัฐ 
 7. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
 

1,407.39 พช. 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  7 . 1  โ ค ร ง ก า รพั ฒน า แล ะส่ ง เ ส ริ ม  
การท่องเที่ ยวเชิ งธรรมชาตินิ เวศน์และอนุ รั กษ์  
(ภาคกลาง 19 จังหวัด 51 ชุมชน) 
  7.2 โครงการพ ัฒนาแหล ่งท ่องเที ่ยว 
สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และ  
การสร้างงาน (ภาคตะวันออก 6 จังหวัด 18 ชุมชน) 
  7.3 โครงการยกระดับการท่องเที่ยว  
ทางวัฒนธรรมครบวงจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 จังหวัด 60 ชุมชน) 
 8. การพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 
  8.1 โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคกลาง 19 จังหวัด 
3,120 หมู่บ้าน) 
  8.2 โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม 
แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
(ภาคตะวันออก 6 จังหวัด 1,060 หมู่บ้าน) 
  8.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน (ภาคใต้
ชายแดน 5 จังหวัด 1,120 หมู่บ้าน) 
 9. การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
 10.จัดทําสื่อสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน 
 11.เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ดีเด่น 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๔ .๒  ส ร้ า ง โ อ ก า สท า ง
การค้า 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 70 
 3. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมืองระนอง   
จ.ระนอง 
  ผลการดําเนินการอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 20 

158.57 
(43.88) 

ยผ. 

     ๔.๒.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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 
 

209.82 
(153.51) 

ยผ. 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 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 80 

     4.2.3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดํ าเนิ นงาน  ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561  
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายโครงการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประจํ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 : 
ดําเนินการดังนี้ 
  1.1 ให้จังหวัดดําเนินการตรวจสอบ
จํานวนพื้นที่เป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามกิจกรรมขยายผล
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จํานวน 
16,512 หมู่บ้าน และกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน จํานวน 3,628 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 
20,140 หมู่บ้าน  

855.94 พช. 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.2 การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่มีรายได้
ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ให้ได้รับการพัฒนาด้าน
อาชีพผ่านกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้มี
รายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560                โดย
มอบหมายให้ สพจ.ดําเนินการดังนี้ 
   1 )  ทบทวนพื้ นที่ เ ป้ า หม าย ใ ห้
สอดคล้องตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และให้
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีครัวเรือนมีรายได้ต่ํากว่า
เกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 โดยยังคงยึดจํานวนพื้นที่
เป้าหมายตามกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
พร้อมทั้ งพิจารณาพื้นที่ เป้าหมายไม่ให้เกิดความ
ซ้ําซ้อนของงบประมาณที่ ไ ด้รับจากจังหวัดหรือ
หน่วยงานอื่น และส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน 
   2) สํารวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้าน
อาชีพในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งต้องมีความชํานาญในอาชีพ
นั้นจริง และผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายให้พิจารณาจาก
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ที่
สามารถพัฒนาได้เป็นลําดับแรกและมีความสมัครใจ
ต้องการฝึกอาชีพ และส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนา
ชุมชน 
   3) ส่งเสริมอาชีพให้ดูความพร้อมของ
ชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และสามารถเชื่อมโยง
ตลาด (แหล่งจําหน่าย) ในชุมชนได้ 
 2. การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน 
ประจําปี 2561 : ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ดําเนินงานวันสตรีสากล ให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
คัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จํานวน 5 
รางวัล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ โดย
กําหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลดังกล่าวใน
วันที่ 8 มี.ค. 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวัน
สตรีสากล ประจําปี 2561 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 

   ๔ .๓ .๑  โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน 
ผลการดําเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนได้เตรียมความ
พร้อมการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัว เรือน
ยากจน 
 2. ติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือน
ยากจน 

18.00 พช. 

     4.3.2 โครงการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กรมการ
พัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
 2. การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.). 
 

354.99 พช. 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
 4. การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
 5. การบริหารการดําเนินงานของคณะกรรมการ
อํานวยการ 
 6. ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน 
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความ
ตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (Information Security Awareness)”ระดับ
ส่วนกลาง 
 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความ
ตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (Information Security Awareness)”ระดับ
จังหวัด 
 9. สนับสนุนคู่ มือและสื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (San: Security Awareness news) 
 10. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 11. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
สารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
 12. การเตรียมความพร้อมงานบริการด้าน
สารสนเทศชุมชน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 
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ลําดับ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 13. ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 
 14. การจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.4.1 การวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
ผลการดําเนินการงานวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
จํานวน 73 ผัง และประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ
แล้วจํานวน 73 ผัง (100%) 

1,690.77 
(906.94) 

ยผ. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕60) 

5. ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
เป้าหมาย     :  สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนดํารงชีวิตได้อย่างมั่งคงปลอดภัย 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

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

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

  ๕.๑.๑ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในอํานาจ
หน้ าที่ ของพนั กงานฝ่ ายปกครอง  (นโยบาย  
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม) 
ผลการดําเนินงาน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข
ให้สังคม ประเภทสถานบริการ ดังนี้ 
 1. มีการออกตรวจ จํานวน 549 แห่ง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
  2.1 ลานกีฬา จํานวน 940 แห่ง  
  2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 274 แห่ง 
  2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จํานวน 201แห่ง 
  2.4 กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 508 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การจัดระเบียบสังคม ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ(ตั้งแต่วันที่ 29ก.ย. – 12 ต.ค.2560) 
 1. การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
4,797 แห่ง 
 2. การใช้มาตรการทางปกครองกับสถานบริการ 
โรงแรม โรงรับจํานํา ร้านค้าของเก่า จํานวน 633 แห่ง 
 3 .  การ ให้ ค วาม รู้แก่ พนั ก ง าน เจ้ าหน้ า ที่ 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 

- 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 

 
 

ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
1,157ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 13,836 คน 
 4 .  การจั ด ระ เบี ยบรถรั บจ้ า งส าธารณะ 
(รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท็กซี่) จํานวน 189ครั้ง 
 5. การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย พื้นที่
ทางเท้า และบริเวณชายหาด จํานวน 194ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชนรักษา
วินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 660 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 25,208คน 

  - 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. อยู่ระหว่างการรื้อย้ายและจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ คาดว่าจะ
สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2560 
สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ตามแผนงานการก่อสร้าง
โครงการฯ 
 2. ได้มีการส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้แก่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ได้มีการส่งหนังสือขออนุญาตหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่
อยู่ระหว่างการพิจารณา ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
  3.1 กรมเจ้าท่า : อยู่ระหว่างการพิจารณา 
  3.2 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า : อยู่ระหว่างรอผลการ
พิจารณา 

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

กทม. 
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  3.3 กรมศิลปากร : อยู่ระหว่างการพิจารณา 
 4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

  - ยุทธศาสตร์ 4 การ
ส ร้ า ง โ อ ก า ส ค ว า ม
เ สมอภาคและ เท่ า
เทียมกันทางสังคม 
- ม ติ  ค จ ร . ค รั้ ง ที่
1/2547 เมื่ อวั นที ่ 
23 ก.พ. 2547 

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนี้  
- ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 5.1.4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย 
ผลการดําเนินงาน 
 - ปรับรูปแบบ เพื่อลดผลกระทบกับอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนําเสนอ
รองนายกรัฐมนตร ีเพื่อพิจารณาสัง่การให้กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการต่อตามรูปแบบดังกล่าว 

ขอรับงบประมาณ
อุดหนุนรั ฐบาลปี 
2562 

กทม. 

  - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนและปฏิรูปกา
รบริหาราชการแผ่นดิน
คณะที่ 5 

  5.1.5 การรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ 
ผลการดําเนินงาน 
 - เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 กรุงเทพมหานคร
และฝ่ายความมั่นคงร่วมกันรื้อถอนบ้าน 1 หลัง เลขที่ 
47(ก) (ข) ปัจจุบันคงเหลือ 25 หลัง แยกเป็น 
  1. โรงเรือนเดิม 22 หลัง 
  2.บุกรุก 3 หลัง 

- กทม. 

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

  5.1.6 การก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน 
ผลการดําเนินการผลสรุปเบื้องต้นโครงการ ดังนี้ 
 1. ถนนราชดําเนินนอกสามารถดําเนินการ
ก่อสร้างได้ตลอดแนวถนน 
 2. ผลการออกแบบเพื ่อศ ึกษา เบื ้อ งต ้น
อาคารจอดรถยนต์ใต้ดิน 4 ชั้น จอดรถยนต์ได้ประมาณ

3,049.45 กทม. 
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1,678 คัน อาคารจอดรถบัสใต้ดิน 3 ชั้น จอดรถบัส
ได้ประมาณ 147 คันงบประมาณในการดําเนิน
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,049.45 ล้านบาท 
 3. ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุน 

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

     5.1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด 
 แผนงานการดําเนินการในระยะต่อไปดังกล่าว 
อยู่ระหว่างรอการสรุปเรื่องรูปแบบจากสํานักผังเมืองและ
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครก่อน
ดําเนินการ 
งบประมาณ 
 -อยู่ระหว่างประมาณราคาค่าก่อสร้าง และขอ
อนุมัติจัดจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับเหมาภายในเดือน ต.ค. 
–พ.ย. 2560  
ปัญหาอุปสรรค 
 - มีการขัดขวางต่อต้านจากผู้ค้าบางกลุ่ม ปัญหา
การจราจรและปัญหาสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้
ดิน 

- กทม. 
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  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  
 ปัจจุบันมีจํานวนจุดผ่อนผันตามประกาศฯที่
ยกเลิกแล้วทั้งหมด 451 จุด จํานวนผู้ค้า 11,033 ราย 
คงเหลือที่ยังไม่ได้ยกเลิกทั้งหมด 232 จุด จํานวนผู้ค้า 
9,609 ราย 

- กทม. 

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

เดิม 150.00ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็น
368.00 

กทม. 
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 3. ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินดําเนินการจากเดิม 
150.00 ล้านบาท เป็น 368.00 ล้านบาท 
 4. ส่งรูปแบบและรายการก่อสร้างให้หน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนาพิจารณา เนื่องจากมีการเพิ่ม
เนื้องานการก่อสร้างเพิ่มวงเงินการก่อสร้าง และ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างจาก 160 วันเป็น 600 วัน 
สถานภาพการดําเนินการ 
 1. 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 
 2.ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จํากัด เป็นเงิน 366.50 ล้านบาท  
 3. สัญญาเลขที่ สสล.33/2559 ลงวันที่ 23 
ธ.ค . 2558 สิ้นสุดสัญญา14 ส.ค. 2560 แบ่ง
ออกเป็น 20 งวด 
  3.1 งบปี 2559 (282 วัน) 172.25ล้านบาท 
  3.2 งบปี 2560 (318 วัน) 194.24 ลา้นบาท 
  3.3 งวดที่ 1 – 4 จํานวนเงิน 42.78 ล้านบาท 
  3.4 งวดที่ 5 – 20 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
แก้ไขสัญญา 
 4. อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2) 
 5. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 ดังนี้ 
  5.1 เตรียมพื้นที่ กําจัดวัชพืช สูบน้ํา 
  5.2 ถมดินปรับระดับ 
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  5.3 ตอกเสาเข็มอาคารนิทรรศการ 
  5.4 ตอกเสาเข็มอาคารทางเข้า 
  5.5 ตอกเสาเข็มอาคารซ่อมบํารุง 
  5.6 ตอกเสาเข็มอาคารเช่าจักรยาน 
  5.7 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
นิทรรศการ 
  5.8 ตอกเสาเข็มอาคารห้องน้ํา 1 
  5.9 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
ทางเข้า 
  5.10 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
ซ่อมบํารุง 
  5.11 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
เช่าจักรยาน 
  5.12 ตอกเสาเข็มอาคารห้องน้ํา 5 อาคาร
คลุมตู้ MDB อาคารคลุมเครื่องปั๊มน้ําดิน อาคารห้อง
ปั๊มน้ําล้น ถังเก็บน้ําใต้ดิน 
  5.13 เทคอนกรีตโครงสร้างอาคารห้องน้ํา 
5 อาคารคลุมตู้ MDB อาคารคลุมเครื่องปั๊มน้ําดิน 
อาคารห้องปั๊มน้ําล้น ถังเก็บน้ําใต้ดิน 
  5.14 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
ห้องปั๊มน้ําล้น 
 6. ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 69 

     5.1.10 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ  
ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) สํานักสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีมีพื้นที่ใช้พักผ่อน

210.00 กทม. 
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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. ดําเนินการตามสัญญา โดยติดตั้งป้าย
ประกาศ  ป้ าย เตื อน  ป้ ายแนะนํ า โคร งการ ไ ว้  
ณ สถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อสร้างสํานักงาน สนาม
ชั่วคราว พร้อมจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์
สํานักงานเฟอร์นิเจอร์สํานักงาน ห้องสุขาชั่วคราว 
จัดหาไฟฟ้าประปาชั่วคราว สํารวจพื้นที่วางผังเตรียม
พื้นที่บริเวณถมดิน ขุดดินเสร็จแล้ว ส่วนเนื้องานที่
ยังคงดําเนินการอยู่ คือ ถมดินปรับระดับแล้วเสร็จร้อย
ละ ๕๐ ขุดสระน้ําแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และถมบดอัด
ลูกรังทางเดิน – วิ่ง ทางจักรยานแล้วเสร็จร้อยละ ๒๕  
 5. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ ตรวจ
รับงานเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560ได้ดําเนินการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว 
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 6. ขณะนี้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างตามงวด
งานที่ ๓ โดยดําเนินการถมดินปรับระดับ ขุดสระน้ํา
ตอกเสาเข็มอาคารสํานักงาน อาคารสุขาสาธารณะถม
บดอัดลูกรังทางเดิน – วิ่ง ทางจักรยานเทคอนกรีต
โครงสร้างอาคารสํานักงานอาคารสุขาสาธารณะ 
 ๗. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 33 

     5.1.11 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลําไผ่
เขตมีนบุรี ระยะที่ 1สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณซอยประชาร่วมใจ 
7 บึงลําไผ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 78 ไร่ 
2 งาน 57 ตารางวา 
ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การรื้อย้ายชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การสร้าง
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
 2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งโครงการ 
จํานวน 95.00 ล้านบาท  
  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 สิ้นสุดสัญญา 19 ต.ค. 2559ระยะเวลา
ก่อสร้าง 300 วัน 

95.00 กทม. 
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 4. อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงาน
และพิจารณากรณีบริษัทฯ ขอต่ออายุสัญญา 
 5. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้เมื่อสิ้นสุด
สัญญา และมีหนังสือขอต่ออายุสัญญา เนื่องจากมีผู้บุกรุก
รายเดิม 4 ราย และมีผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดิน 1 ราย 
 6. ความก้าวหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นรอ้ยละ 48 

     5.1.12 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายใน
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุน-
เทียนชายทะเล) สํานักงานสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่ อ ส ร้ า ง ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  เ พื่ อ  
เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
และบริ เ วณโดยรอบภายในสถานีพัฒนา ที่ ดิน
กรุ ง เทพมหานครซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของ
สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 กรมการพัฒนาที่ดิน  
เขตบางขุนเทียนขนาด 37 ไร่ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 
ก.ย. 2556 
 2. 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  

115.00 กทม. 



- ๔๕ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 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 
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการขอ
ใช้ที่ราชพัสดุให้กรุงเทพมหานครทราบ โดยกรมธนารักษ์มี
หนังสือ ที่ กค 0314/1784 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2560 ขอ
คืนพื้นที่แปลงดังกล่าวจากกรมพัฒนาที่ดินภายใน ๓๐ 
วัน แล้วจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครขอ
ใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างสวนต่อไป 

     5.1.13 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ 
ผลการดําเนินการ  
 1) ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครระหว่าง
เดือนต .ค .  2559 – ก .ย .  2560 ปริมาณขยะ 
3,842,326.77 ตัน เฉลี่ย 10,526.92 ตันต่อวัน 
ปริมาณขยะเพิ่มเป็นร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะปี 2556 (9,963 ตันต่อวัน) 
 2) ปริมาณขยะมูลฝอยในกลุ่มกรุงเทพกลาง
ระหว่างเดือนต .ค . 2559 – ก.ย. 2560จํานวน 
589,420.36 ตัน เฉลี่ย 1,614.85 ตัน/วัน 

 กทม. 
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 3) ปริมาณขยะในกลุ่มกรุงเทพใต้ระหว่างเดือน
ต.ค. 2559–ก.ย. 2560จํานวน 807,318.95 ตัน 
เฉลี่ย 2,211.83 ตันต่อวัน 
 4)ปริมาณขยะในกลุ่มกรุงเทพเหนือระหว่าง
เ ดื อ น ต . ค .  2 5 5 9 – ก . ย .  2 5 6 0  จํ า น ว น 
616,992.18 ตัน เฉลี่ย 1,690.39 ตันต่อวัน 
 5)ปริมาณขยะในกลุ่ มกรุ ง เทพตะวันออก
ระหว่างเดือนต .ค . 2559– ก .ย . 2560จํานวน
692,539.24 ตัน เฉลี่ย 1,897.37 ตันต่อวัน 
 6)ปริมาณขยะในกลุ่มกรุงธนเหนือระหว่างเดือน
ต.ค. 2559– ก.ย. 2560 จํานวน 415,767.99 
ตัน เฉลี่ย 1,139.09 ตันต่อวัน 
 7)ปริมาณขยะในกลุ่มกรุงธนใต้ระหว่างเดือน
ต.ค. 2559–ก.ย. 2560 จํานวน 517,371.54 ตัน 
เฉลี่ย 1,417.46 ตันต่อวัน 

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

5.6 ยุทธศาสตร์การจัดการ-
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
ให้ความสําคัญกับ 
     5.6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟื้นฟู
พื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
องค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน

 5.1.14แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด
ภายใน 2 ปี แบ่งเป็น  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองบางเตย  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองแสนแสบ  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําชุมชนคลองแป้ง  
 - งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติมริม
คลองแสนแสบ 
ผลการดําเนินงาน 
 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ 
นร 0505/ว (ล) 5951 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560  
ได้มีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุงการดําเนินการ

4560.54 
 

316.00 
3,846.54 

20.00 
378.00 

กทม. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

นักท่องเที่ยว การวางแผนและบริหารจัดการ 
ปรับปรุงระบบการจัดบริหาร
จัดการที่ ดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ 

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 
  ทั้ ง นี้ สํ า นั ก ง านคณะกรรมกา รพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประชุมเพื่อจัดทํา
แผนการบําบัดน้ําเสียคลองแสนแสบในระยะยาวอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดทําแผนฯ ทบทวนใหม่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและดําเนินการ
จัดส่งแผนฯ ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 
  ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยส.) 

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

 
 

492.10 
 
 
 

กทม. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 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 
  -อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เรืองฤทัย จํากัด 
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 
  - อยู่ระหว่างดําเนินงานก่อสร้าง ผลงานที่
ทําได้คิดเป็นร้อยละ 15 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โชควิโรจน์ก่อสร้าง จํากัด 
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐  
  - อยู่ระหว่างดําเนินงานก่อสร้าง ผลงานที่
ทําได้คิดเป็นร้อยละ 10 

232.10 
 
 
 
 

102.00 
 
 
 
 
 

40.00 

     5.1.16 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลอง
บางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 97.86 
 
 

856.47 
(งบอุดหนุน
รัฐบาล) 

 

กทม. 

     5.1.17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําในถนน 
สายหลักพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
 

กทม. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

ผลการดําเนิน ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 
  -ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามประสิทธิ์ 
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ๒๕๖๐ 
  - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง 
  - อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ง า น
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวางแนว
ก่อสร้าง 
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
  -ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จํากัด  
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 18 ก.ค. ๒๕๖๐ 
  - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง 
  - อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวางแนวก่อสร้าง 
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ตรีสกุล จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 14 
  -ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกประมูล 
 5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 

 
114.00 

 
 
 
 
 
 
 

175.18 
 
 
 
 
 
 

141.91 
 
 
 

95.80 
 
 
 

335.41 
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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 

 
 

  -ผู้รับจ้างคือ บริษัท พระราม 2 การโยธา จํากัด 
  - อยู่ ระหว่ างรายงานผลการจั ดจ้ างไป
กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นชอบ 
 6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 39 
  - ผู้รับจ้าง บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
  - อยู่ ระหว่ างรายงานผลการจั ดจ้ างไป
กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นชอบ 
 7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมจากสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
  -ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เรืองฤทัย จํากัด 
  - อยู่ ระหว่ างรายงานผลการจั ดจ้ างไป
กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นชอบ 

 
 
 

261.72 
 
 
 
 

218.67 

     5.1.18 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ค.ส.ล.) และประตูระบายน้ํา คลองลาดพร้าว คลอง
บางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ 
จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า – 
รามคําแหงไปทางประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้
(รวมกับโครงการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาพื้นที่ริม
คลองลาดพร้าว) 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตอกเสาเข็ม จํานวน
14,061 ต้น ความยาวประมาณ 10.90กิโลเมตร 
ความคืบหน้าตามแผนคิดเป็นร้อยละ 41.50ผลงานที่
ทําได้คิดเป็นร้อยละ 19.20 

211.16 กทม. 

     5.1.19 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ค .ส .ล .) พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบจาก

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

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

บริ เ วณประตู ระบายน้ํ าหนองจอกถึ งสุ ด เขต
กรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลอง
แสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง 
ผลการดําเนินงานผลงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
30.23 ผลงานที่ทําได้ คิดเป็นร้อยละ 23.93แบ่งเป็น 
 1. ตอกเสาเข็มเขื่อน จํานวน 5,839 ต้น  
 2. ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล.จํานวน2,877 ช่อง 
 3. คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ยาว 
2,190 เมตร 
 4. คานทับหลังสมอ จํานวน 1,460 แห่ง 

     5.1.20 การจัดระเบียบบริเวณคลองโอ่งอ่าง 
ผลการดําเนินงาน 
  -  ผู้รับจ้าง คือ บริษัท พี วาย เอส จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 

324.50 กทม. 

     5.1.21 การพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ําคลองผดุง
กรุงเกษม 
ผลการดําเนินงาน 
 ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 เงิน
อุดหนุนรัฐบาล (ปรับปรุงท่าเรือ/ก่อสร้างท่าเรือ) ได้รับ
การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวนเงิน 2 ล้านบาท (งบประมาณของ
กรุ ง เทพมหานคร )  ส่ วนที่ เ หลื อ รอการอนุ มั ติ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
 

40.15 
 
 

20.15 
 
 

กทม. 

     5.1.22 การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะ  
มูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม 

- สถ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
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ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
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งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

ผลการดําเนินงาน กระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการ
จัดประกวดจังหวัดสะอาด ในระดับกลุ่มจังหวัด 
จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อคัดเลือกให้เป็นจังหวัด
สะอาด ระดับประเทศ จํานวน 4 รางวัล ในช่วงเดือน
ส.ค. – ก.ย. 2560 โดยดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
จํานวน 2 คณะ ประกอบด้วย 
 1 .  คณะกร รมกา รประกวดกา รจั ด ก า ร  
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ  
โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ  
แ ล ะ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม  
การบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่ตรวจประเมินการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศที่
ผ่านการประเมินจากคณะทํางานด้านจัดประกวดการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่ม
จังหวัดเพื่อคัดเลือก และจัดลําดับจังหวัดที่มีการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตาม
หลักเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ (ลงพื้นที่) 
 2. คณะทํางานประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัดโดยมีอธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน และผู้อํานวยการ
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นเลขานุการ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดําเนินการ
คัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับกลุ่มจังหวัด จํานวน 
18 จังหวัด  เพื่อคัดเลือกให้ เป็นจั งหวัดสะอาด 
ระดับประเทศ จํานวน 4 จังหวัด ดังนี้ 
 - จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ จํานวน 4 
จังหวัด ได้แก ่จ.ลําพูน จ.พิจิตร จ.ลพบุรี และ จ.ตรัง 
  - จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด จํานวน 14 
จังหวัด ได้แก่ จ.แพร่ จ.สตูล จ.ร้อยเอ็ด จ.ปทุมธาน ี 
จ .ชุมพร  จ .  บึงกาฬ  จ .สุ โขทัย  จ .อุบลราชธาน ี 
จ .เพชรบุรี จ .มุกดาหาร จ .กาญจนบุรี จ .บุรีรัมย์  
จ.สมุทรปราการ และ จ.จันทบุรี 
 จัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจําปี พ.ศ. 
2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น.  
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมี นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ให้แก่จังหวัดที่มี  
ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนดีเด่น จํานวน 18 จังหวัด 

 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 
  ผลการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  
ในระยะต่อไป ได้บูรณาการงบประมาณ ความร่วมมือ 
เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้

18.05 ปค. 
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ครบตามจํานวนผู้ผ่านการบําบัดรักษาทั้งหมดในแต่ละปี 
 2. ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน  
ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
  ผลการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  
ในระยะต่อ ไป  ไ ด้มอบหมายให้ เยาวชนที่ ผ่ าน  
การอบรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โดยไม่เสี่ยง
อันตราย) 
 3. จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกัน  
ยาเสพติด 
  ผลการดําเนินงานแผนการดําเนินงานใน
ระยะต่อไป ได้แสวงหาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะ  
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
  ผลการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน  ใน
ระยะต่อไป ได้ส่งเสริม/สนับสนุน กลไกภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง 
โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน 

     ๕.๒.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 12 ต.ค.2560) 
 1. การรักษาความสงบ 
  1.1 การตั้ งจุ ดตรวจ/จุ ดสกั ด  จํ านวน 
23,632 ครั้ง พบผู้กระทําความผิด จํานวน178 คดี 

- ปค. 
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ผู้ต้องหา จํานวน 196 คน 
  1.2 การจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมาย 
   1) อาวุธปืน จํานวน 35 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 34 คน 
   2) การพนัน จํานวน 33 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 114คน 
   3 )  ยา เ สพติ ด  จํ า น วน  500  ค ดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 596 คน 
   4) สถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ฯลฯ จํานวน 33 คดี  
   5) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
จํานวน17 คดี 
   6) การค้ามนุษย์ การทํางานของคนต่างด้าว
และคนเข้าเมือง จํานวน 41 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 74 คน 
  1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อ
ความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้อําเภอทราบ 
จํานวน 390 ข่าว 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.1 การนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดฟื้นฟู จํานวน 3,340 คน 
  2.2 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ยาเสพติด จํานวน 11,456 คน  
  2.3 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด จํานวน 1,777 ครั้ง 
  2.4 การจัดตั้ง/จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
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รักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จํานวน 262 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 8,527 คน 
  2.5 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด จํานวน 
310 ครั้ง 

     5.2.3 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ผลการดํ า เนินงานปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561  
กรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 3. ติดตาม/สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 
 4. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน : 
การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ เพื่อจัดระดับความ
เข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ ทุกกองทุน (ปี 2557 - 
2559) จํานวน 19,375 กองทุน สําหรับใช้ข้อมูล  
ในการวางแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และ  
ใช้ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ  
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
ผลการดําเนินงานดังนี้ 
  4.1 ระดับ A จํานวน 4,722 กองทุน คิด
เป็นร้อยละ 24.37 
 
  4.2 ระดับ B จํานวน 11,945 กองทุน คิด
เป็นร้อยละ 61.65 

24.33 พช. 
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  4.3 ระดับ C จํานวน 2,708 กองทุน คิด
เป็นร้อยละ 13.98 
ปัญหาการดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานอื่นๆ
ร่วมขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์
การขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ทําให้  
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนา
ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรโอนโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตชนบทให้กรมการ
พัฒนาชุมชนดําเนินการทั้งหมด โดยให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. จัดทําเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

     5.2.4 โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ผลการดําเนินงาน 
 กําหนดดําเนินโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์
ชายแดนใต้ในพื้นที่ระดับอําเภอ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จํานวน  44 อํ า เภอ  5 จั งหวัด  1 กลุ่ มจั งหวัด  
โ ด ย สํ า นั ก ง า นพั ฒ น า ชุ ม ช น จั ง ห วั ด / อํ า เ ภ อ  
ได้ดําเนินการในไตรมาสที่ ๒ – ๓ เรียบร้อยแล้ว 

8.04 พช. 

     5.2.5 โครงการ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด” 
ผลการดําเนินงาน ได้จัดทําระบบ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่
พึ่งพา ยาเสพติด” ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย 
www.moi.go.th เพื่อให้ลูกให้ คําสัญญากับแม่ว่า จะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมถวายคําสัญญาฯ 
จํานวน 44,001 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 12ต.ค. 2560) 

- สป. 
(ศสส.) 

     5.2.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 880.66 สถ. 
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ผลการดําเนินงาน แผนงานบูรณการส่งเสริมการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายสําหรับ
รายการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จํานวน 586 
รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 880.66 ล้านบาท 
 - อยู่ระหว่างการรอรับสํ า เนาใบจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายและสําเนารายการประกอบการ
จั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย เพื่ อตั้ ง เ รื่ อ ง เสนอ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ผลการดําเนินงานได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/
สัมมนา ที่ได้รับอนุมัติตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
พิเศษเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ
รักษาความสงบเรียบร้อย  
  - กลุ่มเป้าหมาย เจ้าพนักงานปกครอง 
กลุ่มงานความมั่นคง/ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง จังหวัด
ละ 1 – 2 คน รวม 100 คนระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.– 1 ธ.ค. 2560  
 2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ 
  - กลุ่มเป้าหมายปลัดอําเภอฝ่ายอํานวย

40.45 ปค. 
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ความเป็นธรรม/ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดละ 2 – 3 คน 
รวม 200 คน ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ ระหว่าง
วันที่ 18 – 22 ธ.ค. 2560  
 3. โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
อํานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (Learning by doing) 
  - กลุ่มเป้าหมาย ปลัดอําเภอฝ่ายอํานวยความ
เป็นธรรม/ฝ่ายมั่นคงจังหวัดละ 20 คน จํานวน 10 รุ่น 
รวม 200 คน ระยะเวลาดําเนินการ ต.ค. 2560 – ก.ย. 
2561 

 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 
(51.48) 

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 5 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 11 แห่ง 

703.76 
(551.76) 

ยผ. 
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 2. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน 60 แห่ง 
  - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 52 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 8 แห่ง 

     ๕.๔.3 ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินการ กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศรับ
สมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่
นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ 9 แห่ง ประจําปีการศึกษา
2560 โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาว
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ใน จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล 
และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ อ.เทพา          อ.นา
ทวี และ อ.สะบ้าย้อย 
รายงานการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนมหาดไทย 
 ในปีการศึกษา  2560 มีนั กศึกษาได้ 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 

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอหนังสือเพื่อให้จังหวัด  
ทําสัญญาขอรับทุนและสัญญาค้ําประกันกับนักศึกษา  
ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวแทนกระทรวงมหาดไทย
แล้ ว ร วบร วมสํ า เ น า เ อกส า รก า รขอทุ น ส่ ง ใ ห้
กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 15 พ.ย. 2560 

3.76 ปค. 
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กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาตาม
โครงการดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 ก.ย. 
2560 ณ กรมการปกครอง และวังรี รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 140 คน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตามโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ และเป็นบุคลากรสําคัญในการ  
เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาครัฐกับประชาชน  
ในพื้นที่เพิ่มบทบาทในการมีส่วนร่วมกับทางราชการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาในทุกด้าน และได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่าง
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ และนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาแล้ว รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ  
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เกี่ยวกับจํานวน
ผู้ ที่จบการศึกษาตามโครงการ (อดีตนักศึกษาทุน)  
การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา และประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนํา
ข้อมูลสัมมนามาปรับปรุงโครงการฯ และการขอขยาย
ระยะเวลาในระยะที่ 10 ต่อไป 

     5.4.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 
อําเภอ ของจังหวัดสงขลา  
ผลการดําเนนิงาน(ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.– 12 ต.ค. 2560) 
 1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.1 การ รปภ. สถานที่สําคัญ (วัด มัสยิด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 4,922แห่ง 

- ปค. 
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  1.2 การลาดตระเวน รปภ. เส้นทาง จํานวน 
2,881 เส้นทาง ระยะทาง จํานวน18,454 กม 
  1.3 การ รปภ. บุคคลเป้าหมายที่เสี่ยงต่อ
การถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 5,490 
ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 67,849 ราย 
  1.4 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ จํานวน 13,868 จุด ไม่พบการกระทํา
ความผิด 
  1.5 การตรวจพบหลุมระเบิด ไม่พบหลุมระเบิด 
  1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม
ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จํานวน 163 ครั้ง 
จํานวน 542 เส้นทาง 
  1.7 การตรวจป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์ การพ่นสี
ข้อความ  ไ ม่พบป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์  การพ่นสี
ข้อความของกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
  1.8 การสนับสนุนกําลังพลเข้าร่วมตรวจค้น
เป้าหมายหน่วยกําลังหลักในพื้นที่ จํานวน 55 ครั้ง 
  1.9 จํานวนประชาชนที่แสดงพลังปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์  
จํานวน 482 คน 
  1 . 10  ก า ร ฝึ ก ซ้ อมแผน รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ จํานวน 14 ครั้ง 
  1 .11 จัด ตั้ งศูน ย์สื่ อสารระดับ ตํ าบล  
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 93 ตําบล 
  1.12 การวางระบบและติดตั้งกล้อง CCTV 
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 897กล้อง 
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  1.13 เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
จํานวน 2 ครั้ง 
   - มีผู้เสียชีวิตจํานวน 1 คน 
   - มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน3 คน 
 2. การลดปัญหาภัยแทรกซ้อน 
  2.1 ยาเสพติด จํานวน 2คดี ผู้ ต้องหา 
จํานวน 2ราย 
  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 424 ครั้ง 
  3.2 การจัดประชุมทีมงานชุดปฏิบั ติการ
ประจําตําบล (ชปต.) “สร้างเพื่อน ผูกมิตร”จํานวน 449ครั้ง 
  3.3 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําศาสนา จํานวน 658 ครั้ง 
  3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
จํานวน 520 ครั้ง 
  3.5 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
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ประชาชนตามร้านน้ําชา จํานวน 760ครั้ง 
  3.6 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุด
คุ้มครองตําบล/ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน . 
จํานวน 940 ครั้ง 
 4. การดําเนินการโครงการ “พาคนกลับบ้าน”จัด
ชุดเจรจากับเครือข่ายหรือญาติของผู้มีความประสงค์
จะยุติการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง 
  4.1 ประเภทแนวร่วม ซึ่งหลบหนีออกจาก
พื้นที่ไป โดยเข้าใจผิด จํานวน 310 ราย 
  4.2 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ . 2548 (หมาย พ.ร.ก.) 
จํานวน 128 ราย 
  4.3 ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความอาญา (หมาย ป.วิอาญา) จํานวน 82 ราย 
  4.4 การรับรายงานตัวตามมาตรา 21 แห่ง 
พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
จํานวน 104 ราย 
 5. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
  5.1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ทหาร/ตํารวจ/
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท) จํานวน 4 
ราย เป็นเงิน จํานวน 1.02 ล้านบาท 
  5.2 ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ ไม่พบ
ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ 
  5.3 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักการเมือง
ท้องถิ่นไม่พบการเยียวยา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
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นักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
  5.4 ประชาชนทั่วไป ไม่พบการเยียวยา
ประชาชนทั่ ว ไป ที่ไ ด้รับผลกระทบสืบเนื่ องจาก
สถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
 6. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความ 
มั่นคง/ความสงบเรียบร้อยให้อําเภอทราบ จํานวน 96 ข่าว 

     5.4.5 โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพื้นที่
เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครองจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อําเภอ) รวม 37 
อําเภอ อําเภอละ 450,000 บาท รวม 16.65 ล้านบาท โดย
สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 ขณะนี้ศูนย์
ปฏิบัติการอําเภอดําเนินการโครงการเพื่อเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่อําเภอแล้ว 
จํานวน 37 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 

16.65 
(16.65) 

ปค. 

     5.4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกัน
ตนเองในระดับหมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงานโดยสรุปชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่ บ้ าน (ชรบ . ) ได้ร่ วมกับราชการฝ่ ายปกครอง  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จังหวัดสงขลา 
1.1 การรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ (วัด 

มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 409 แห่ง 

- ปค. 
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1.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จํานวน 
37 เส้นทาง ระยะทาง 5,544 กิโลเมตร 

1.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมายที่
เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 
114 ครั้ง จํานวน 9,012 ราย 

1.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จํานวน 10 จุด 

1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จํานวน 2 ครั้งจํานวน 6 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 ระยะทาง 1,407 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 
จํานวน 9 ครั้ง จํานวน 12 เส้นทาง 

2.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 15 ครั้ง 
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2.7 จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย จํานวน 3 คดี 
3. จังหวัดนราธิวาส 

3.1 การรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ (วัด 
มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 371 แห่ง 

3.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จํานวน 
41 เส้นทาง ระยะทาง 917 กิโลเมตร 

3.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมายที่
เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 
162 ครั้ง จํานวน 14,576 ราย 

3.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จํานวน 14 จุด 

3.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จํานวน 8 ครั้ง จํานวน 41 เส้นทาง 

3.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 8 ครั้ง 

3.7 จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมาย จํานวน 1 คดี 
4. จังหวัดปัตตานี 

4.1 การรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ (วัด 
มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 876 แห่ง 

4.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จํานวน 
29 เส้นทาง ระยะทาง 1,103 กิโลเมตร 

4.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมายที่
เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 
599 ครั้ง จํานวน 2,641 ราย 

4.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จํานวน 48 จุด 
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4.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
ไม่พบการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 

4.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญ เหตุ  ไ ม่พบการฝึ ก ซ้อนแผนรั กษาความ
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ 

 ๕ . ๕  ดํ า เ นิ น ก า ร ด้ า น
สัญชาติและกําหนดสถานะ
บุคคล 

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 
ผลการดําเนินงานประจําเดือน ก.ย. 2560 

1. การอนุมัติให้มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว  
ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 258,862 ราย ดังนี้ 
 1.1 ขอรายการสัญชาติไทยระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถาน
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ. 
2543 จํานวน 106,494 ราย 
 1.2 ขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 
23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
จํานวน 49,497 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 95,028 ราย 
 
 1.4 พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 

- ปค. 



- ๖๙ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
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จํานวน 7,827ราย 
 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 1,999 ราย ดังนี้ 
  2.1 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 9 
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าวทั่วไป) จํานวน 
1,027 ราย 

 2.2 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10,11,12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าว
ทั่วไป) จํานวน 972 ราย 

     ๕.๕.2 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิท ธิของคนไทยที่ ตกหล่น  
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2561 กรมการปกครอง 
จัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 9.25 ล้านบาท เพื่อดําเนิน
โครงการฯ โดยกําหนดแผนการดําเนินงานดังนี้ 
 1. กรมการปกครองขอความร่วมมือประสานงาน
การตรวจกับโรงพยาบาลที่สามารถตรวจ ดีเอ็นเอ ได้
ในห้วงเดือนต.ค. 2560 
 2. สํานักบริหารการทะเบียนแจ้งสํานักทะเบียน
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้สํานักทะเบียน

9.25 ปค. 



- ๗๐ - 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

อําเภอ/ท้องถิ่น คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่จะขอตรวจดี
เอ็นเอ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําร้องทราบ 
พร้อมจัดทําหนังสือส่งตัวบุคคลพร้อมคู่ตรวจเพื่อรับ
การตรวจ ณ โรงพยาบาลที่กําหนดและรายงานผลการ
ส่งผู้ยื่นคําร้องที่มีคุณสมบัติที่ส่งตรวจดีเอ็นเอ ไปยัง
สํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อรายงานไปยังสํานักบริหาร
การทะเบียนในห้วงเดือนพ.ย. – ธ.ค. 2560 
 3. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
จัดสรรงบประมาณตามยอดผู้ยื่นคําร้องที่มีคุณสมบัติ
ส่งตรวจดีเอ็นเอตามที่ได้รับรายงานจากสํานักทะเบียน
จังหวัด ไปยังที่ทําการปกครองจังหวัดเพื่อดําเนินการเบิกจ่าย 
และสําหรับกรุงเทพมหานคร กรมการปกครองเบิกจ่าย
ให้แก่โรงพยาบาลฯ โดยตรงธ.ค. 2560 – พ.ค. 2561 
 4. โรงพยาบาลฯ แจ้งผลการตรวจโดยตรงให้
สํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น และนําผลการตรวจใช้
เป็นหลักฐานประกอบการขอแจ้งเกิดเกินกําหนดหรือ
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและรายงานผล ต่อกรมการ
ปกครองอันจะเป็นการ“ให้ชีวิตคนไทย”และสามารถ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไปในห้วงเดือนธ.ค. 
2560 – ก.ย. 2561 

 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

  ๕.๖.๑ โครงการสร้างความความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People 
to People Connectivity) 
ผลการดําเนินงาน 
 กา ร เ ต รี ย มก า รดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า รส ร้ า ง

27.20 ปค. 
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ประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน (People to People Connectivity) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  สํ าหรับปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561  
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณ  จํานวน 
14 .40  ล้ านบาท  โดย มีแนวทางการจั ดสรร
งบประมาณให้แก่ส่วนภูมิภาคดังนี้ 
 1. กิจกรรมที่ ๑ โอนจัดสรรให้ ที่ ทําการ
ปกครองจังหวัดชายแดน 32 แห่ง (รวมปัตตานี) เพื่อ
อํานวยการบริหารจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทาง  
การดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามจํานวน
อําเภอชายแดน รวมวงเงินงบประมาณ 640,000 
บาทดังนี้ 
  1.1 จํานวนอําเภอชายแดน 1 – 3 แห่ง 
ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท (13 แห่ง) 
  1.2 จํานวนอําเภอชายแดน 4 – 5 แห่ง 
ได้รับการจัดสรร 20,000 บาท (11 แห่ง) 
  1.3 จํานวนอําเภอชายแดน 6 แห่ง ได้รับ
การจัดสรร 30,000 บาท (7 แห่ง) 
  1.4 จังหวัดปัตตานี ได้รับการจัดสรรแบบ
เหมาจ่าย 80,000 บาท 
 
 2. กิจกรรมที่ 2 โอนจัดสรรให้ ที่ ทําการ
ปกครองอําเภอชายแดน  128 แห่ง เพื่อดําเนิน
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โครงการตามกรอบกิจกรรมที่กําหนด ภายในกรอบ
วง เงินอํ า เภอละ  100,000 บาท  รวมวง เงิ น
งบประมาณ 12.80 ล้านบาท 
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6. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก 

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

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 ๖.๑.1 การให้บริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน  
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7.5 ล้านราย 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ให้บริการประชาชนด้วยทะเบียน และ  
รังวัดที่ดิน จํานวน11.70ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
156.07 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน96,348.77ล้าน
บาท 

973.81 
(742.18) 

ทด. 

     6.1.2 ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปเร่งรัดงานรังวัดใน
สํานักงานที่ดิน 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 4,500 ราย 
ผลการดําเนินงานดําเนินการได้ 5,236 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 116.35 ของเป้าหมาย 

1.16 
(0.89) 

ทด. 

     6.1.3การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดําเนินการ 
ดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 10 ต.ค . 2560 นายรังสรรค์ 
สําเภาทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. และนางนิสภัสร์วงศ์
พัฒน์ ผู้อํานวยการฝ่ายคุณภาพน้ํา นําทีมปฏิบัติการ
นักวิทย์ชุดขาว ร่วมกับทีมงานสํานักงานประปาสาขา
แม้นศรี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาบริเวณ

- กปน. 
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รอบท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจําลอง ซุ้มถวาย
ดอกไม้จันทน์ และบริเวณที่ประชาชนมาใช้เป็นจุดพัก
คอย เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ําประปาที่ปลอดภัย
ให้กับประชาชนที่จะเข้ามาถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช 
ผลการทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องต้นพบว่า น้ําประปามี
คุณภาพได้ตามเกณฑ์กําหนดคุณภาพน้ําประปา ของ 
กปน. 

 ๖ .๒  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตภายใต้
แผนมหาดไทยใสสะอาด 

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

  ๖.๒.1 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง
กรมการปกครองมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
(ผต .ปค . )จํานวน ๑๑ คน แบ่งเขตตรวจราชการ
ออกเป็น ๑๘ เขตตรวจราชการ ซึ่ง ผต.ปค. ได้ออก
ตรวจราชการในเขตพื้นที่ รับผิดชอบตามประเด็น  
การตรวจตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย 
และกรมการปกครอง ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ติดตามการเตรียมความพร้อมของอําเภอ
ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รวมทั้งเน้นย้ํานายอําเภอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบความถูกต้องเรื่อง
ดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดกับอําเภอเมือง 
76 ช่อ และอําเภออื่นๆ 802 ช่อ 
 2. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราช-
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้ผต.ปค.ทําความเข้าใจ
ให้ถูกต้องชัดเจนเรื่องโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงาน

1.26 
 

ปค. 
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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้
คําปรึกษาชี้แจงแก่ทางอําเภอ 
 3. ตรวจติดตามการดําเนินงานของจังหวัด/
อําเภอในประเด็นตามแบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของนายอําเภอฯ อย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
และอําเภอที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
ในแต่ละเรื่อง 
 4. การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล  
ได้กําชับอําเภอให้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของรัฐบาลให้ตําบล/หมู่บ้านได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยจะต้องชี้ ใ ห้ เห็นว่าประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างไร 
 5. ติดตามแนะนําการแสดงความคิดเห็นต่อ
คําถาม  4 ข้อ  ของนายกรัฐมนตรี  โดยเน้นการ
ประชาสัมพันธ์และการอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่เข้าร่วมตอบคําถาม 

     6.2.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.– 12 ต.ค. 2560) 
 1. การดํ าเนินการเฝ้ าระวั งและตรวจสอบ  
การทุจริตทางทะเบียนบ้าน จํานวน 1,292 ราย 
 2. การดําเนินการตรวจสอบการทุจริตของ
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกํากับ

- ปค. 
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ดูแล จํานวน 91 ครั้ง พบการกระทําความผิดจํานวน 4
กรณี 
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน57 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 6,980 คน 

     6.2.3 โครงการตรวจนิเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน สํานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจราชการกรม 
งบประมาณ 2.42 ล้านบาท (1 ต.ค. 2560 – 30 
เม.ย. 2561) ได้ดําเนินการตรวจราชการ จํานวนทั้งสิ้น 
12หน่วย 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ที่ต้องร่วมตรวจราชการแบบปกติ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพิ่มขึ้น 
 2 .  ผู้ ช่ ว ยผู้ ต ร วจราชการกรม  มี จํ านวน  
ไม่เพียงพอกับจํานวนผู้ตรวจฯ และภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 

2.42 
 

สถ. 
 

     6.2.4 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

- พช. 
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 2. ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการทางวินัยกระทําผิดวินัยและทุจริตประพฤติมิชอบ 

     6.2.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปี พ.ศ. 2561 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการ จํานวน ๑ รุ่น 
กลุ่มเป้ามาย ๙๐ คน จํานวน ๔ วัน ดําเนินการในไตรมาสที่ ๑ 

- พช. 

     6.2.6 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจํากรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2561 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการ จํานวน ๑๐ ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน ดําเนินการในไตรมาสที่ ๑ – ๔  

- พช. 

 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   ๖.๓.๑ โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 1–16ต.ค. 2560 ได้มี
การออกบัตร (Smart Card) รวมจํานวน 396,076 บัตร 
แยกเป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 395,265บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 811 บัตร 

- ปค. 

     
 

6.3.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดําเนินการ ดังนี้ 
  1. เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่าน
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ กองอํานวยการร่วมพระราช-
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

- สป. 
(ศสส.) 
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 2. เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุมถาม – 
ตอบ ปัญหาข้อสงสัยของจังหวัดเกี่ยวกับพิ ธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ผ่านระบบ Unified Communication 
ของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 
ตั้งแต่เวลา 15.34 – 16.42 น. 
 3. เมื่อวันที่ 15 ต .ค .  2560 นํารถยนต์
สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวาง
เครื อข่ า ยสื่ อ ส า รสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ ภ า รกิ จ  
กองอํานวยการร่วมกระทรวงกลาโหม  

 

 


