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1. การเทิดทูนและธํารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๑.๑ น้อมนําหลักการทรงงาน 
/แนวพระราชดําริไปสู่  
การปฏิบัติบูชา 

นโยบายที่ ๑ การ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

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

 1.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบท  
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
 1. สป.มท. ได้ ทําสัญญาซื้อถังเก็บน้ํ าขนาด 
2,000 ลิตร ให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ หมู่บ้านละ 
10 ถัง โดยใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 36.90 ล้านบาท เพื่อ
ดําเนินโครงการสายธารพระบารมีครองราชย์ 70 ปี  
พระราชินี 7 รอบ โดยได้จัดส่งถังเก็บน้ําให้หมู่บ้าน
ทั้งหมด จํานวน 2,620 ถัง (วันที่ 26 เม.ย. 2560)  
และได้ติดตั้งทั้งหมด 35 จังหวัด จํานวน 423 หมู่บ้าน 
รวม 4,230 ถัง 
 2. แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดให้เสนอโครงการเพื่อ  
รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ยึดตามแนวทางหรือ
คู่มือที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้ว และส่งให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 
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     1.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน ปมท. อนุมัติเห็นชอบโครงการ  
ปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ซึ่งโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 1. จัดสรรงบประมาณโครงการปวงประชาเป็นสุข
ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 
มี.ค. 2560 จํานวน 13 จังหวัด รวมเป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 980,000 บาท ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการ
ดังกล่าว จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมต่อยอดโครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้ ตามพระราชดําริ จํานวน 5 จังหวัดๆ ละ 
100,000 บาท (จ .ตาก จ .จันทบุรี จ .ร้อยเอ็ด  
จ.อํานาจเจริญ และ จ.นครศรีธรรมราช) 
  1.2 กิจกรรมต่อยอดโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 
8 จังหวัด (จ.ลําปาง จ.ตราด จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี 
จ.สมุทรสาคร จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น และ จ.ยะลา) 
จํานวน 16 โรงเรียนๆ ละ 30,000 บาท 
 2. จัดสรรงบประมาณโครงการปวงประชาเป็น
สุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)  
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 จํานวน 30 จังหวัด รวม

 
 

 
 
 
 

0.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.63 

สป. 



- ๓ ‐ 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

งบประมาณทั้งสิ้น 2.63 ล้านบาท ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้
โครงการดังกล่าว จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
ตามพระราชดําริ จํานวน 2 จังหวัดๆ ละ 150,000 บาท 
(จ . เชียงใหม่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )  รวม
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 300,000 บาท 
  2.2 กิจกรรมต่อยอดโครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้ ตามพระราชดําริ จํานวน 12 จังหวัดๆ ละ 
100 ,000  บาท  (จ .แ ม่ ฮ่ อ ง สอน  จ .สุ โ ข ทั ย  
จ .กาญจนบุรี  จ .ชัยนาท  จ .ระยอง  จ .กาฬสินธุ ์ 
จ .มุกดาหาร จ .สุรินทร์ จ .หนองคาย จ .อุดรธาน ี 
จ.นราธิวาส และ จ.พัทลุง) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
1.2 ล้านบาท 
  2.3 กิจกรรมต่อยอดโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 
20  จั ง หวั ด  (จ . เ ชี ย ง ใหม่  จ .แพร่  จ .นนทบุ ร ี 
จ .ป ร ะ จ วบคี รี ขั น ธ์  จ .ป ร า จี น บุ รี  จ . ร า ชบุ ร ี 
จ .สมุทรสงคราม จ .สระแก้ว จ .อ่างทอง จ .กระบี ่ 
จ.ระนอง จ.สตูล จ.นครราชสีมา  จ.นครพนม จ.พัทลุง 
จ.ภูเก็ต จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ระยอง จ.นครสวรรค์ 
และ จ.บึงกาฬ) 38 โรงเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
1.13 ล้านบาท 
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     1.1.3 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการดังนี้ 
 - เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 ได้ร่วมประชุมกอง
อํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กรอ.รส.)  
ณ ท้องสนามหลวง โดยมี นายเกียรติชัย เซียงหลิว  
ร่วมประชุมสามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
มท. ได้ดังนี้ 
 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมให้ ช่วงนี้
อากาศร้อนจัด จึงให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มา
ถวายสักการะพระบรมศพฯ ให้เตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ 
 2.  กอร .รส ยินดีหากมีผู้ประสงค์สนับสนุน
อาหารแห้ง และอาหารสด ทุกประเภท 
 3. เรื่องที่ประธานฯ ขอความร่วมมือ มท. 
  - กอร.รส. มีมติขอความร่วมมือ มท. โดยให้ 
มท. ประสาน กฟภ. สนับสนุนน้ําแข็งเพื่อมาใช้บริการ
ร่วมกับน้ําดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการ 
พระบรมศพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2560  
ผู้ประสานงาน พล.ต ธานี ฉุยฉาย และ พ.ท. นพพร 
อธินุ วัฒน์ ในการนี้ สําหรับปริมาณน้ําแข็งต่อวัน 
พล.ต. ธานี ฉุยฉาย จะประสานแจ้งโดยด่วนต่อไป 
 4. เรื่องที่ มท. รายงาน 
  4.1 ขอขอบคุณ กฟน. และ กปน. ที่ได้
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบประปา เพื่อ
บริการให้กับประชาชนในการเดินทางมาถวายสักการะ

- สป. 
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พระบรมศพ  
  4.2 จํานวนประชาชนที่เดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพจากจังหวัดต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 
344,183 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2560 )  

     ๑.๑.๔ การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 นายปริญญา ยมะสมิต 
ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล ในงาน  
“ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5 – 30 เม.ย. 2560 ภายใต้ความร่วมมือ
ของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี พลเอก 
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธาน และ
ร่วมถวายเครื่องสักการะ เครื่องไทยธรรม แด่ประธาน
พิ ธีสงฆ์  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระภิกษุ
สงฆ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของ
หน่วยงานในสังกัดทั้ง 6 กระทรวง  เข้าร่วมพิ ธี  
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร 
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยจะมี
การบําเพ็ญกุศล ณ พระอารามหลวง ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาล  
ในการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วน  

- กปน. 
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ในการร่วมส่งเสริมความเป็นไทย ทั้งนี้ วัดราชบพิธ  
สถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่มีความสําคัญ และถือเป็นวัด
ประจํารัชกาลองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง 
2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 และ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 7 

 ๑.๒ ปลูกฝังจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 

นโยบายที่ ๑  
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

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

 
 

๑.๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2560
จํานวน 79 เว็บไซต์ ซึ่งได้ ดําเนินการส่ง E-mail 
ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติแล้ว 
 2 .  การนํ า รถยนต์ สื่ อ สารผ่ านดาว เที ยม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวาย
ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 16 – 25 เม.ย. 2560  
ได้นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยง
และวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 2 ครั้ง เช่น เมื่อวันที่ 
17 เม.ย. 2560 นํารถสื่อสารดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยแด่  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา  

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

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ทินัดดามาตุ ในการนี้ทรงเกี่ยวข้าวจากแปลงทํานา
แบบประณีตเพื่อพึ่ง(ภาฯ) ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 4 
ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร และ  
เมื่อวันที่ 19 – 21  เม .ย . 2560 นํารถสื่อสาร
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวาย
ความปลอดภัยแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริภาจุฑา-
ภรณ์ เสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการ  
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั ขบ้ า  
ณ  ห้องประชุม ตําหนัก ทิพ ย์พิมาน  อ .ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 
 3. การนํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาถวายสักการะ  
พระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 16 – 
30 เม .ย . 2560 จํานวน 5 ครั้ง เช่น เมื่อวันที ่ 
17 เม.ย. 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน จ.อุดรธานี ที่เดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง ณ จุดพักรถ 
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. เลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา 
และเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่าน
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน จ.อํานาจเจริญ  
ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง  
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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 
 
 

 

จุดพักรถ ณ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ปตท .  
เลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา  

     1.2.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้   
ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 
2560) 
 1 .  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ จํานวน 6,835 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 954,102 คน 
 2 .  การจั ดกิ จกรรมขยายผล โคร งกา ร  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 1,875 ครั้ง  
ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 266,225 คน 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยศู น ย์การ เ รี ยนรู้ โ ค ร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 1,867 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน 189,756 คน 
 4. การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข้  
ในพระราชานุ เคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
จํานวน 2,032 ราย 
 5 .  การ ดํ า เนิ นการกั บการกระทํ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 8 กรณี 

- ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 30 เมษายน ๒๕60) 

Roadmap 2 ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปประเทศ 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

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

 

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

 

  2.1.1 โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับ
จังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครอง ได้แจ้งให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด/
อําเภอ ดําเนินการดังนี้ (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 27 
เม.ย. 2560)  
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช . ) จํานวน 9,134 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 926,354 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง
สมานฉันท์  เพื่อการปฏิรูป จํานวน 11,904 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1.160 ล้านคน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่ จํานวน 1,022 เรื่อง ประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 65,120 ล้านคน  
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ าน  จํ านวน 
19,692 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 960,357 คน 
 

- 
 

ปค. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

 5 .  การจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม วิถี ชี วิ ตแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองโดย อสปช. 
จํานวน 10,851 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
458,945 คน 

     2.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.  – 27 เม.ย. 
2560)  
 1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จํานวน 11,197 ครั้ง 
 2. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ในการประชุม สัมมนา อบรม และการ
ประชุมประชาคม จํานวน 22,067 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 466,637 คน 
 3. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในการยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จํานวน 6,065 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 370,985 คน 
 4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ที่นําค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
จํานวน 3,858ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 367,136 
คน 

-  ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 30 เมษายน ๒๕60) 

Roadmap ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

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

การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ มี 
ธรรมาภิบาลฯ ข้อ ๑๐.๓ 
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชน
ในต่างจังหวัด 
 

  ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ผลการดําเนินงาน ข้อมูลศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ – 20 เม.ย. ๒๕60 มีประชาชน
มาใช้บริ การ  รวมจํ านวน  3 ,098,197 เ รื่ อ ง 
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 3,051,872 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 98.50 และอยู่ระหว่างดําเนินการ 
จํานวน 46,325 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.50 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
153,075 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 117,050 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 36,025 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 76.47 
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน 2,275,155 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2,275,155 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 67,218 เรื่ อง ดํา เนินการแล้ว  จํานวน 
58,997 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 8,221 เรื่อง 
คิดเป็นร้อย 87.77  
 ๔ .  กา รบริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  รั บ เ รื่ อ ง  
จํานวน 418,439 เรื่ อง ดํ าเนินการแล้ว จํ านวน 

- 
 

สป. 
 



- ๑๒ ‐ 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

417,771 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 668 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.84      
 5. บริการให้คําปรึกษา จํานวน 177,440 
เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 177,440 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จํานวน 6,870 เรื่อง ดําเนินการแล้ว   
จํ านวน  5 ,459 เ รื่ อ ง  อ ยู่ระหว่ า งดํ า เนินการ  
จํานวน 1,395 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.46   

 ๓ .๒  แก้ ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  
ในระดับพื้นที่ 
 

นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและคํ า
ปรารภในการแถลง
นโยบายของรัฐบาล 

  ๓.๒.๑ โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผน
ที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (โครงการ
เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๘๐,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 50,151 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 62.69 ของเป้าหมาย 

๑๗๙.๙๙ 
(103.27) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๒ การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับ  
การออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ จํานวน 6,071 ระวาง  
คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของเป้าหมาย 

๔๓.๙๐ 
(13.58) 

ทด. 

     ๓.๒.๓ รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุม
คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,239 แปลง คิดเป็นร้อย
ละ 27.53 ของเป้าหมาย 

๗๗.๕๙ 
(17.39) 

ทด. 
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     ๓.๒.๔ นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ  
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓0,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 17,838 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 59.46 ของเป้าหมาย 

๖.๓๖ 
(2.67) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๕ จัดทําแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน  
แนวเขตที่ดินของรัฐ 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,900 ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 ของเป้าหมาย 

๔.๗๐ 
- 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,816 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 40.36 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗ 
(25.56) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๗ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาชนบท 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน จังหวัดส่งโครงการให้กรมที่ ดิน
พิจารณาในพื้นที่  ๑๑ จั งหวัด ได้แก่  จ .ขอนแก่น  
จ.ปราจีนบุรี จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ จ.จันทบุรี จ.บุรีรัมย์ 
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด และ  
จ.สุพรรณบุรี จํานวน 2,541 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้
พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 1,886 
แปลง รังวัดผังแบ่งแปลงแล้วจํานวน 220 แปลง  

๘๒.๖๙ 
(21.51) 

ทด. 
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คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของเป้าหมาย 
     3.2.8 การวาง และสนับสนุนด้านการผังเมือง    

ผลการดําเนินการ งานวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด จํานวน 73 ผัง 
 1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว
จํานวน 73 ผัง 
 2. รอการประกาศเป็นกฎกระทรวง จํานวน 2 ผัง  

1,566.27 
(491.72) 

 

ยผ. 
 

     3.2.9 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม การ
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาส 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 
2560)  
 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
อุบัติภัย จํานวน 2,312 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน 53,333 คน 
 2. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
จํานวน 11,768 คน 
 3. การดําเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 652 คน 
 4. การช่วยเหลือและแก้ปัญหาราคาผลผลิต 
หรือลด ต้นทุนการผลิตของ เกษตรกร  จํ านวน 
24,839 ราย 
 
 
 

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

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

  3.3.1 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดํ า เนิ นการ  ทั้ งสิ้ น  207 
โครงการ  
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม 
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 112 โครงการ ความคืบหน้า  
   - โ อนจั ดส ร ร งบประมาณแล้ ว  112 
โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ 
   - ดําเนินการแล้วเสร็จ 110 โครงการ 
  2. โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก  
น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลากและโคลนถล่ม จํานวน 95 
โครงการ ความคืบหน้า 
   - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 95 โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 4 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 91 โครงการ 
หมายเหตุ : ซึ่งผลการตรวจสอบโครงการที่ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จพบว่า มีปัญหา จํานวน 1 โครงการ 
จึงได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโครงการ 
 
 
 

500.00 
(387.71) 

 
 
 
 

 

ปภ. 
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     3.3.2 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
 โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 1,451 โครงการ 
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวดั 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
ความคืบหน้า 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,449 โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 35 โครงการ 
 - ยกเลิกการดําเนินงาน 2 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,414 โครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 282,092,230 ลบ.ม. 
 - พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,092,960 ไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1,047,388 
 ครัวเรือน 

4,863.60 
(4,181.98) 

ปภ. 
 

     3.3.3 กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย กําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
จํานวน 954,000 ตัน ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชแล้วเสร็จ จํานวน 508,807 ตัน 
 

24.48 
(13.87) 

ยผ. 
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     ๓.๓.4 งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 47 แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 65 % 

3,247.27 
(675.45) 

ยผ. 

     ๓.๓.5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ 
ผลการดําเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเลทั่วประเทศ 580 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 580 แห่ง  

6,319.94 
(2,267.68) 

 

ยผ. 
 

     ๓.๓ .6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ        
ผลการดําเนินงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
263 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 263 แห่ง  

5,701.16 
(1,903.82) 

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 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 
2560)  
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 2,108 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 

- ปค. 
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175,520 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ านเมือง  จํ านวน  3 ,871 ครั้ ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 201,521 คน 
 3. การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่อัน
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ตาม ม.122 ของ พ.ร.บ. 
ลักษณะการปกครองท้องที่ฯ) จํานวน 4 คดี เนื้อที่ 
จํานวน 68 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.) 
เป้าหมายก่อสร้างระบบไฟฟ้าฯ (ต.ค. 2559 – ก.ย. 
2560) จํานวน 10,000 ราย 
ผลการดํ าเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า  
ให้บ้านเรือนราษฎรได้ จํานวน 11,453 ครัวเรือน  
(1 ต.ค. 2559 – 26 เม.ย. 2560) 

700.00 
 

กฟภ. 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
มี เป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ํ าประปา  และ  
การกระจายโครงข่ ายการให้บริการน้ํ าประปา  
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80  
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมเมื่อสิ้นสุดแผนฯ  
ลดอัตราน้ํ าสูญเสียระบบส่งและระบบจําหน่าย  

3,641.54 
(1,542.47) 

กปภ. 
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เขตภูมิภาค/เทศบาล ให้น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน 
ปี 2564 และได้จัดทําโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ํา ปี 2560 
(160.42 ล้านบาท) จํานวน 50 โครงการ ได้ทําการ
เบิกงบประมาณ จํานวน 57.89 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.09 ของงบประมาณ 
 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2560 (2,529.94 ล้านบาท) จํานวน 25 โครงการ
ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 755.58 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของงบประมาณ 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังรับโอน ปี 2558 – 2560 (295.89  
ล้านบาท )  จํานวน  9 โครงการ ได้ทําการเบิก
งบประมาณ จํานวน 88.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
29.77 ของงบประมาณ 

     3.4.3 โครงการปี 2599 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย (เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
 1. กปภ.สาขามุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร วงเงินเต็มโครงการ 310.56 ล้านบาท  
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 20,879 ราย ในปี 2571)  
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 47.47  
 2. กปภ.สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วงเงิน
เต็มโครงการ 242.83 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 
38,000 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่างดําเนินการ

2,341.16 กปภ. 
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ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 42.31  
 3. กปภ.สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย- 
สระใคร จ.หนองคาย วงเงินเต็มโครงการ 386.64 
ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 35,368 ราย ในปี 
2571) อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 35.06 
 4. กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว วงเงินเต็มโครงการ 817.93 ล้านบาท 
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 33,619 ราย ในปี 2571  
อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็น
ร้อยละ 67.26 
 5. กปภ .สาขาสะเดา  อ .สะเดา  จ .สงขลา  
วงเงินเต็มโครงการ 583.20 ล้านบาท (ประมาณการ
ผู้ใช้น้ํา 27,081 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 
2.33 
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4. การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าง
รายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
๔.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากและเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

   ๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว : 
  - ได้กําหนดจัดกิจกรรมพัฒนาอาหาร OTOP  
รสไทยแท้ ในหมู่ บ้ าน  OTOP เพื่ อการท่ องเที่ ยว  
ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  
โดยดําเนินการระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 4 ก.ค. 2560 
ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช  
จ.ขอนแก่น จ.ตราด จ.แพร่ จ.ลําพูน จ.ร้อยเอ็ด และ  
จ.ราชบุรี มีแผนดําเนินการดังนี้ 
   1) วันที่  27 เม.ย. - 13 พ.ค. 2560 
เตรียมความพร้อมพื้นที่ดําเนินการ เพื ่อคัดเลือก
เมนูอาหารเบื้องต้น  
   2) วันที่ 28 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2560 
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาหาร
และแหล่งสาธิตการปรุงอาหาร OTOP  
   3) วันที่ 6 - 23 มิ.ย. 2560 ให้คําปรึกษา
เชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาหาร การพัฒนา

319.00 
 

พช. 



    - ๒๒ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน  
   4) วันที่ 14 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2560 สร้างการ
รับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน Social media เพื่อเป็น
ช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 2. โรงเรียน OTOP : ได้กําหนดดําเนินโครงการ
โรงเรียน OTOP (สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
: OTOP Academy) เพื่อยกระดับความสามารถความเข้มแข็ง  
ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก ภายใต้แนวคิดส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จํานวน 5 แห่ง  ประกอบด้วย 1) ศูนย์จําหน่าย 
OTOP พุแค จ.สระบุรี 2) กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า 
จ .อ่างทอง 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 
จ .พัทลุง  4) กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จ .ขอนแก่น 
และ 5) ศูนย์ OTOP ข่วงสันกําแพง จ.เชียงใหม่ 
  2.1 กําหนดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงเรียน OTOP ทั้ง   
5 แห่ง ๆ  ละ 3 รุ่น ๆ  ละ 30 คน ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. 
- 9 มิ.ย. 2560 
  2 . 2  กํ า ห น ด แ ผ น ก า ร ต ิด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียน OTOP (สถาบัน
ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : OTOP Academy)  
ปี 2560 ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ 
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   1) จ.สระบุรี วันที่ 24 - 25 เม.ย. 2560  
   2) จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 - 4 พ.ค. 2560  
   3) จ.ขอนแก่น วันที่ 29 - 31 พ.ค. 2560  
   4) จ.พัทลุง วันที่ 7 - 9 มิ.ย. 2560  
   5) จ.อ่างทอง วันที่ 10 - 11 มิ.ย. 2560  
  2.3 กําหนดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  
วันที่ 13 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 3. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจํา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560: ตัวชี้วัดจํานวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ ไ ด้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
มีเป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน 7,187 ครั้ง  
มีผลการดําเนินงาน จํานวน 7,187 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
100 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560) 
 4. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดจํานวนผู้ประกอบการ  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์  
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  มีเป้าหมาย
ดําเนินงาน จํานวน 10,496 มีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 10,496 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ 
วันที่ 26 เม.ย. 2560)  
 5. สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ : ได้ดําเนินกิจกรรมทั้งในระดับจังหวัด และ
ระดับอําเภอในไตรมาสที่ 1 และ 3 โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 
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และ 878 อําเภอ 
 6. พัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D/1 – 3 ดาว) : โครงการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
ย่อยดังนี้ 
  6.1 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภท อาหารจํานวน 2,020 ผลิตภัณฑ์ : 
ไ ด้กําหนดดํา เนินกิจกรรมฯ  โดยจัดประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ จัดคลินิกให้คําแนะนําปรึกษาในเบื้องต้น
เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเป้าหมายตามกําหนดการดังนี้ 
   1) เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม   
วรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 305 ผลิตภัณฑ์ 
   2) เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม 
LA PALOMA HOTHL จ.พิษณุโลก จํานวน 216 ผลิตภัณฑ์ 
   3) เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม 
วินเพลส จ.เชียงใหม่ จํานวน 213 ผลิตภัณฑ์ 
   4) เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม  
บูติค ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี จํานวน 298 ผลิตภัณฑ์ 
   5) เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม 
K PARK จ.สุราษฏร์ธานี จํานวน 237 ผลิตภัณฑ์ 
   6) เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม  
รีเจ้น พาเลซ จ.อุบลราชธานี จํานวน 219 ผลิตภัณฑ์ 
   7) เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม 
บุษราคัม จ.ขอนแก่น จํานวน 272 ผลิตภัณฑ์  
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   8) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 ณ โรงแรม 
Lee Gardens จ.สงขลา จํานวน 260 ผลิตภัณฑ์ 
  6.2 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
จํานวน 5,165 ผลิตภัณฑ์  
 7. พัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
Cluster กระเป๋า : ได้ดําเนินการจ้างมูลนิธิ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ และมีการประชุมนําเสนอผล  
การดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
กลุ่มมีกระเป๋าต้นแบบในการพัฒนาอย่างน้อยกลุ่มละ 
๓ แบบ โดยจะเปิดตัวจําหน่ายครั้งแรกในงาน OTOP 
Midyear 2017 ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ 
 8. มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย : ได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมมหกรรมสุดยอด  
ภูมิปัญญาไทย (คัดเลือกภูมิปัญญาไทย) เพื่อคัดเลือก
และบันทึกภูมิปัญญาไทยจังหวัดละ 5 ภูมิปัญญา (35 
จังหวัด) โดยอยู่ระหว่างจัดทําเอกสารการบันทึก  
ภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป   
 9. เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP : OTOP Generation Next 
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     4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ เช่น 
 1. การจัดงาน OTOP Midyear : ได้กําหนด
จัดงาน OTOP Midyear 2017 ระหว่างวันที่  
18 - 25 พ.ค. 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 
ศู น ย์ การแสดงสิ นค้ าและการประชุ มอิ มแพ็ ค  
เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 2. เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 15.00 น.  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานพิธีเปิดงาน 
“การจําหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นเครื่องบิน” (OTOP 
ไทยจากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า) ณ บริเวณน้ําพุ ชั้น 1 
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน สแควร์ กรุงเทพฯ 
 3. กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการ  
พัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน
โครงการ “การจัดแสดง จําหน่ายสินค้าของกลุ่ม
จังหวัด และประชารัฐ” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” 
ซึ่งกําหนดให้มีการจําหน่ายสินค้าในช่วงเดือน พ.ค. – 
ก.ค. 2560 ในลักษณะเป็นกลุ่มจังหวัด โดยแต่ละเดือน 
จะมีสินค้าของกลุ่มจังหวัด 3 – 4 กลุ่มจังหวัด เข้าร่วม
จําหน่าย 
 4. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดจํานวนช่องทาง

472.56 พช. 
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การตลาด  มี เป้ าหมายการดํ า เนินงาน  จํ านวน 
77,807 ครั้ง มีผลการดําเนินงาน จํานวน 67,270 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.46 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 
2560) 
 5. จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน: กําหนดดําเนินการในจังหวัด
ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อบ้าน จํานวน 28 จังหวัด 
  5.1 จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด (สพจ.) ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 
แล้ว จํานวน 11 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.ยะลา  
จ.นราธิวาส จ.จันทบุรี จ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 
จ.บุรีรัมย์ จ .เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา และ  
จ.อุตรดิตถ์ 
  5.2 ดําเนินการแล้ว 13 จังหวัด ได้แก ่ 
จ.สระแก้ว จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
จ . เ ล ย  จ .หนอ งค าย  จ .บึ ง ก าฬ  จ .นครพนม  
จ.มุกดาหาร จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน และ  
จ.ตาก มียอดจําหน่าย รวมทั้งสิ้น 24.98 ล้านบาท  
 6. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทย ยิ้มได้ : 
จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการ ในไตรมาสที่  
3 – 4 แล้ว จํานวน 76 จังหวัด   
 7. OTOP TO THE TOWN: ได้ดําเนินการจัด
แสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 4 – 5 ดาว จํานวน 
800 บูท ณ สถานที่ต่างๆ 10 แห่ง ยอดจําหน่ายรวม
ทั้งสิ้น 82.69 ล้านบาท 
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 8. โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ประชารัฐ 
สุขใจ SHOP ปี 2560 : ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ งวดที่ 1 (ม.ค. 
– มิ.ย. 2560) เป็นที่เรียบร้อย 
 9. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วย
พระบารมี 
 10. ศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 11. OTOP To The Factory   

     4.1.3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) : ได้กําหนด
ดําเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 – 4 โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด 
 2. การประเมินผลการดําเนินงานการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานและประชารัฐ รอบการประเมิน 
ครั้งที่ (1 ต .ค . 2559 – 30 มี.ค . 2560) และ  
รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2559 – 30 
ก .ย . 2560) โดยตัวชี้วัดผลสําเร็จ ประกอบด้วย 3  
ตัวชี้วัด 
  2.1 รายได้ของกลุ่มเป้าหมายที่ เพิ่มขึ้น 
(รายได้ต่อหัว) 

5.22 พช. 



    - ๒๙ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

  2.2 จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่ม (ทั้งนวัตกรรม และการพัฒนาต่อยอด) 
  2.3 จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 
 3. กําหนดจัดประชุม Video Conference โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ติดตาม
ผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) 
คณะกรรมการแ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้จ ัด ก า รบ ร ิษ ัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จํากัด และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งหมด จํานวน 18 เขต 
จํานวน 8 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้  
  3.1 ครั้งที่ 7 : ภาคตะวันออก (เขต 9) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เขต 10) เมื่อวันที่ 
10 เม.ย. 2560 
   3.2 ครั้งที่ 8 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(เขต 14) ภาคเหนือตอนล่าง 1 (เขต 17) และภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 (เขต 18) เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 
 5. ประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก ารข ับ เคลื ่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) 
ได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
(ระดับจั งหวัด )  ใ ห้  สพจ .  ดําเนินการจัดประชุมฯ   
อย่างน้อย 4 ครั้ ง และติดตามงานอย่างน้อย 6 ครั้ ง   
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ระหว่างไตรมาสที่ 1 - 4   
 5 .  สน ับ สน ุน ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น ก า รพ ัฒน า
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับเขต) 
 6. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 
 7. การจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

     4.1.4 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
ชุมชน 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. ได้ส่งมอบรายชื่อศูนย์สาธิตการตลาดที่ มี  
ผลการดําเนินงานในระดับดี จํานวน 101 แห่ง ใน 44 
จังหวัด ให้กับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ซึ่งกรมการค้า
ภายในร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมจําหน่าย
สินค้าราคาพิเศษแก่ร้านค้าชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
ภายใต้โครงการดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการ ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ จะสามารถซื้อสินค้าต่ํากว่าท้องตลาด 
ประมาณร้อยละ 15 - 20  
 2. ได้กําหนดดําเนินโครงการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้
ประกาศวาระกรมการพัฒนาชุ มชน  ปี  2560  
(CDD Agenda 2017) โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ 

144.33 พช. 
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คือ กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน จึ ง
มอบหมายให้ สพจ. ดําเนินการดังนี้ 
  2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนทุกระดับ เกี ่ยวกับการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากกองทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เช ่น  กลุ ่มออมทร ัพย ์ฯ  กข .คจ .  กองท ุนพัฒนา  
บทบาทสตรี 
  2.2 จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน
จัดการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย หมู่บ้านละ 1 คณะ 
  2 . 3  ส น ับ ส น ุน แ ล ะ ใ ห ้ค ว า ม รู ้แ ก่
คณะกรรมการกองทุนชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และการหนุน
เสริมสัมมาชีพครัวเรือนเป้าหมาย 
  2.4 ส่งเสริมให้สมาชิกครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน สมัครเข้ าเป็นสมาชิ กกองทุนชุ มชนต่ างๆ  
ในหมู่บ้าน และส่งเสริมให้กองทุนชุมชนเป็นแหล่งทุน
สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน 
  2.5 สํารวจข้อมูลกองทุนชุมชนที่ มีอ ยู่  
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย 
  2.6 ติดตามและรายงานการใช้ประโยชน์จาก
กองทุนชุมชนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนโดยรายงานให้
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กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 
 3. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนครัวเรือน  
ที่สามารถแก้ปัญหาหนี้สิน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา  
ซึ่งกําหนดดําเนินการระหว่างไตรมาสที่ 2 – 3 มี
เป้าหมายการดําเนินงาน จําวน 10,000 ครัวเรือน มี
ผลการดําเนินงาน จํานวน 6,606 ครัวเรือน คิดเป็น 
ร้อยละ 66.06 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560) 
 4. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” : 
  4.1 ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี 
บริหารหนี้ได้” โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. 
ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ในพื้นที่ 32 จังหวัด 
  4.2 การส่งเสริมการดําเนินงานสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน มีตัวชี้วัดคือ จํานวนครัวเรือนที่
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน “1 ครัวเรือน 1 สัญญา” 
จํานวน 10,000 ครัวเรือน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดให้ สพจ. รายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัน
ดังกล่าว ทุกวันที่ 20 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 
มี.ค. – มิ.ย. 2560  
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน : ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  5.1 ไ ด้กํ าหนดดํา เนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
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โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ .  ดําเนินการ  
ในไตรมาศที่ 3 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ปราจีนบุรี 
จ.ชัยภูมิ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิจิตร 
  5.2 ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมประเมินผล
ก า รดํ า เ นิ น ง านกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ ก า รผลิ ต  
สู่มาตรฐาน SMART Saving Group โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้ สพจ . ดําเนินการในไตรมาสที่ 3  
ในพื้นที่ 76 จังหวัด 
 6. ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน : กําหนดดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  6.1 ประเมินผลการดําเนินงานการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 
2560 : มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุน และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนในการบริหารหนี้ จํานวน 54 แห่ง  
ในพื้นที่ 18 เขตตรวจราชการ 41 จังหวัด ระหว่าง
วันที่ 13 ก.พ. – 27 พ.ค. 2560  
  6.2 จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน : 
กําหนดให้ สพจ . รายงานผลการดําเนินงานและ
รายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน ภายในเดือน เม.ย. 2560 
  6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรพัย์เพื่อการผลิต 
  6.4 ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 



    - ๓๔ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

  6 .5  ผลิ ตสื่ อ เผยแพร่ การ ดํ า เนิ น ง าน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

     4.1.5 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การดําเนินงาน
เป็นของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58) 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 2.95 
ล้านบาท  ผลการอนุม ัต ิโครงการ  34 จังหว ัด 
2 ,426 โครงการ  เป็นเงิน 233.45 ล้านบาท  
ร้อยละ 7.90 ผู้รับผลประโยชน์ 62,887 คน 
 2 .  จ ัดสรรงบ เ ง ินอ ุดหน ุน  จํานวน  295  
ล้านบาท ผลการอนุมัติโครงการ 18 จังหวัด 85 
โครงการ  เป็น เง ิน  8.59 ล้านบาท ร้อยละ 2.92 
ผู้รับผลประโยชน์ 40,353 คน 

3,692.59 พช. 

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

  4.1.6 กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. โครงการตลาดชานกรุง 
  - กําหนดจัดงานตลาดนัดชานกรุง จํานวน 3 ครั้ง  
   ครั้งที่ 1 กําหนดจัดวันที่ 1 – 10 เม.ย. 
2560 ณ ศูนย์กีฬายางกอกอารีน่า เขตหนองจอก  
   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 10 พ .ค . 
2560 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ 
 2. โครงการสีลมถนนคนเดิน 
  - รอนโยบายผู้บริหารในการกําหนดวันดําเนินงาน 
 

 
3.6 

 

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

   ๔.๒ .๑ โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 
จํานวน ๑ แห่ง 
 ๑ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ าระยะที่  ๒  
อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๗5 
 ๒ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ า ระยะที่  ๓  
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 60 
 3. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมืองระนอง   
จ.ระนอง 
  ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 

158.57 
(32.09) 

ยผ. 

     ๔.๒.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ผลการดําเนินงาน  
 1. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 75 
 2. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 50 
 3. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 4 

209.82 
(55.89) 

 

ยผ. 
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  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
 4. โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 4 แห่ง  
 5. โครงการวางผังระบายน้ําเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 6 แห่ง 

     4.2.3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดจํานวนแผนชุมชน
ระดับตํ าบล  มี การนํ า ไปใช้ ในการพัฒนาอาชีพ  
ซึ่งมีเป้าหมายการดําเนินงาน จํานวน 6,095 ตําบล  
มีผลการดําเนินงาน จํานวน 6,095 ตําบล คิดเป็น  
ร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560) 
 2. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดจํานวนประชาชนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพซึ่งมีเป้าหมายการดําเนินงาน 
จํานวน 471,780 ราย/ครัวเรือน มีผลการดําเนินงาน 
จํานวน 471,780 ราย/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560) 
 3. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล :  
ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมประเมินมาตรฐานผู้นํา
สัมมาชีพชุมชนระดับตําบล จํานวน 1,140 คน ในพื้นที่ 

855.94 พช. 
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76 จั งหวัด โดยได้จัดสรรงบประมาณให้  สพจ . 
ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 
 4. พัฒนาทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน : ได้กําหนดการดําเนินการ ดังนี้  
  4.1 ได้กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในพื้นที่ 
76 จังหวัด ในไตรมาสที่ 3 
  4.2 ได้กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอ  
โดยได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในพื้นที่ 
878 อําเภอ ในไตรมาสที่ 3  
  4.3 ได้กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการ
องค์กรสตรีระดับภาคส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
โดยจัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สตูล จ.ชลบุรี จ.อุดรธานี 
และ จ.เชียงราย 
 5. สนับสนุนจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน : ได้กําหนดจัดกิจกรรมฯ และ
จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการในพื้นที่ 878 
อําเภอ ในไตรมาสที่ 3 จํานวน 1,180 รุ่น และ  
ในไตรมาสที่ 4 จํานวน 1,180 รุ่น 
 6. เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น : 
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  6.1 ได้กํ าหนดดํ าเนินกิจกรรมคัดสรร
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กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําปี 2560 ในพื้นที่ 
76 จังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณให้ สพจ. ดําเนินการ
ในไตรมาสที่ 3  
  6.2 ได้กําหนดแนวทางการคัดสรรกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่างเพื่อรับเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง และ
มอบหมายให้ สพจ. ดําเนินการตามแนวทางฯ พร้อมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 
 7. พัฒนาเว็บไซต์สัมมาชีพ www.cddata.cdd.go.th 
/cddkm ประกอบด้วย เมนูความรู้สัมมาชีพชุมชน 
เมนูเทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เมนูปราชญ์ชุมชน 
และเมนูตลาดสัมมาชีพชุมชน 
 8. กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดแจ้งประธานศูนย์ประสานองค์การ
ชุมชนในพื้นที่ MOU (สสส.,พอช.,สถ.,และ พช.)  
จํานวน 117 ตําบล เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวที
สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ยั่งยืน 
 9. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน กําหนดดํา เนินโครงการสร้างส ัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอเพียง  
ในพื ้นที ่เป้าหมาย 76 จังหวัด โดยมีตัวชี ้ว ัด คือ 
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 (ใช้ข้อมูล จปฐ.)  
 10. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
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ระดับจังหวัด 
 11. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ระดับหมู่บ้าน 
 12. พัฒนาผู้นํ าชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงาน
สัมมาชีพชุมชน 
 13. จัดทําสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

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

3.47 พช. 

     4.2.5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่  
ระดับอําเภอ จํานวน 878 แห่ง สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอเป็นหน่วยดําเนินการในไตรมาสที่ 3 

43.90 พช. 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 

   ๔ .๓ .๑  โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน 
ผลการดําเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ให้กับสํานักงานพัฒนา-
ชุมชนจังหวัด ดําเนินงานตามโรงการในไตรมาสที่ 2 
แล้ว กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่ระดับอําเภอ  
จํานวน 22,538 ครัวเรือน เพื่อให้การดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ลดความเหลื่ อมล้ํ าของสั งคม  และสร้างโอกาส  
การเข้าถึงบริการของรัฐ จึงให้ใช้กลไก คณะกรรมการ

20.28 พช. 
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บริหารศูน ย์อํ านวยการขจั ดความยากจนตาม  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) 
และระดับอํา เภอ  (ศจพ .อ . )  เป็นองค์กรในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้ 
 1. ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
ปี 2559 ประเภทที่สามารถพัฒนาได้ จํานวน 10,054 
ครัวเรือน ให้ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพตามแนวทาง  
สร้ างสัมมาชีพชุมชนและบูรณาการหน ่ว ย ง าน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอาชีพตามแนวทางสร้าง
ส ัมมาช ีพและบ ูรณาการหน ่วยงานที ่เกี ่ยวข ้อง  
เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
 2. ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
ปี 2559 ประเภทที่ต้องรับการสงเคราะห์ ให้บูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื ่อสนับสนุนให้ครัวเร ือนมี
คุณภาพที ่ด ีขึ ้น สามารถดํารงชีว ิตอยู่ได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขณะนี้ครัวเรือนตามข้อ 1. อยู่ระหว่างการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง และจะทราบผลการพัฒนาฯ 
(รายได้ผ่านกว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/
ครัวเรือน) ในเดือน ก.ค. 2560  
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     ๔.๓.๒ โครงการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการ
พัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดที่จํานวนครัวเรือนที่มี
ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีเป้าหมายการ
ดําเนินงาน จํานวน 12.90 ล้านครัวเรือน มีผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 12.73 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
98.69 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560)  
 2. รายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 : ตัวชี้วัดที่จํานวนครัวเรือนที่
มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มีเป้าหมาย
การดําเนินงาน จํานวน 70,335 หมู่บ้าน มีผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 26,858 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
38.19 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2560) 
 3. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) : ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ.จัดประชุม
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 
ในพื้นที่ 76 จังหวัด ในไตรมาสที่ 3  
  3.2 การ เผยแพร่ และส่ ง เสริ มการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. : กรมฯ กําหนดจัดกิจกรรม
นําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ระดับจั งหวัด  โดยจัดสรรงบประมาณให้  สพจ .

369.96 พช. 
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ดําเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ในไตรมาสที่ 3  
 4. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) : ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1 ได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. สําหรับ
เป็นค่าบันทึก และประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. 2ค) ในพื้นที่ 878 อําเภอ ในไตรมาสที่ 3  
  4.2 ได้จัดสรรงบประมาณให้ สพจ. สําหรับ
ดําเนินประชุมคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับ
ตําบลเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน 
(กชช. 2ค) ในพื้นที่ 6,766 ตําบล ในไตรมาสที่ 3  
  4.3 มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล กชช. 2ค ตามแนวทางการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลและห้วงเวลาที่กําหนด ในไตรมาสที่ 1 – 3  
 5. ได้กําหนดดําเนินโครงการคัดเลือกกิจกรรม
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 
2559 – ส.ค. 2560  
 6. การส่งเสริมการจัดทําสารสนเทศ เพื ่อ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  6.1 การพัฒนาหมู่บ้ านสารสนเทศ เพื่ อ  
การพัฒนาคุณภาพชี วิตระดับจังหวัด/อําเภอ และ  
การจัดทํารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล (VDR/TDR) 
ปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) ดําเนินการในไตรมาสที่  
1 – 4  โดยส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
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ข้อมูลชุมชน (CIA) 
  6.2 จัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่น: 
กําหนดจัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดี เด่น  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกําหนดให้มี  
การจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 3 
ระยะ ในไตรมาสที่ 1 – 4  

 ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.4.1 จัดทําข้อมูลแผนที่ เ พื่อการจัดที่ ดินตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7,000 ราย/5,000 
ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 3,600ราย/2,822 
ระวาง คิดเป็นร้อยละ 51.43/56.44 ของเป้าหมาย 

1.95 
(0.39) 

ทด. 

     4.4.2 จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณะ
ประโยชน์มาตรส่วน 1 : 4000 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 6,5000 กิโลเมตร 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 2,395 กิโลเมตร  
คิดเป็นร้อยละ 36.85 ของเป้าหมาย 

2.26 
(0.37) 

ทด. 

     4.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทํากินและที่
อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณะประโยชน์ตาม
นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ปี2560 จํานวน 8 แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 6 แปลง คิดเป็น  
ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 

1.23 
(0.04) 

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

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

  ๕.๑.๑ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในอํานาจ
หน้ าที่ ของพนั กงานฝ่ ายปกครอง  (นโยบาย  
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม) 
ผลการดําเนินงาน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข
ให้สังคม ประเภทสถานบริการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 เม.ย. 2560) 
 1. มีการออกตรวจ จํานวน 378 แห่ง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
  2.1 ลานกีฬา จํานวน 635 แห่ง  
  2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 251 แห่ง 
  2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จํานวน 1,171 
แห่ง 
  2.4 กจิกรรมอื่นๆ จํานวน 458 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การจัดระเบียบสังคม ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.  – 27 เม.ย. 
2560)  
 1. การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
9,927 แห่ง 
 2. การใช้มาตรการทางปกครองกับสถานบริการ 

- ปค. 
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โรงแรม โรงรับจํานํา ร้านค้าของเก่า จํานวน 1,219 แห่ง 
 3 .  การ ให้ ค วาม รู้แก่ พนั ก ง าน เจ้ าหน้ า ที่ 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
2,648 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 24,402 คน 
 4 .  การจั ด ระ เบี ยบรถรั บจ้ า งส าธารณะ 
(รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท็กซี่) จํานวน 354 ครั้ง 
 5. การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย พื้นที่
ทางเท้า และบริเวณชายหาด จํานวน 207 ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชนรักษา
วินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 2,115 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 119,928 คน 

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

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

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

5.1.3 โครงการริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน  
 1. รูปแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
 2. ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย
ให้ดําเนินการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อ
วันที่ 30 ม.ค. 2560 
 3. อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทําราคากลาง 
  

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

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

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนี้  
- ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 5 .1 .4  โครงการก่ อสร้ า งสะพานข้ ามแม่น้ํ า
เจ้าพระยา ๔ แห่ง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการดําเนินงาน สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเหมาะสมด้านการจราจร ด้านวิศวกรรม ด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ด้านการวิเคราะห์โครงการ ด้าน
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และงานประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนรับรู้และให้ความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นการริเริ่ม
โครงการ ซึ่งจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและรูปแบบ
โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โครงการ
น้อยที่สุดและโครงการตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด รวมทั้งงานสํารวจออกแบบ
รายละเอียดและความเป็นไปได้ของการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ๔ แห่ง สามารถสรุป
รายละเอียดโครงการได้ ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณแยก
เกียกกาย งบประมาณค่าก่อสร้าง 4,460.00 ล้านบาท  
และระยะเวลาการก่อสร้าง 900 วัน 
 2. โครงการก่อสร้างและจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณถนน
ราชวงศ์ – ถนนท่าดินแดง งบประมาณค่าก่อสร้าง 
871.00 ล้านบาท และระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน 
 

ขอรับงบประมาณ
อุดหนุนปี 2561 
จํานวน 11,878
ล้านบาท (ยังไม่ได้
รับงบประมาณ) 

กทม. 
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 3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา 
บริ เ วณถนนลาดหญ้ า  – ถนนมหาพฤฒาราม 
งบประมาณค่าก่อสร้าง 4,747.00 ล้านบาท และ
ระยะเวลาการก่อสร้าง 1,080 วัน (3 ปี) 
 4. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา 
บริเวณถนนจันทน์ – ถนนเจริญนคร งบประมาณ
ค่าก่อสร้าง 1,8000 ล้านบาท และระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 1,080 วัน (3 ปี) 

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

  5.1.5 ก า ร รื้ อ ย้ า ย ชุ ม ช น ป้ อ ม ม ห า ก า ฬ 
ผลการดําเนินงาน  
 1. เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) นัดประชุม
หารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทน
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมือง เก่า  (รศ .ดร .ยงธนิศร์  พิมลเสถียร )  ทหาร 
หน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม
พิจารณาว่าบ้านหลังใดควรอนุรักษ์ไว้ ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
ดังนี้ 
  1.1 รูปแบบการปรับปรุงเมื่อแล้วเสร็จให้
สํานักการโยธาส่งรูปแบบให้สํานักผังเมือง โดยสํานัก
ผังเมืองประสาน ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ในเรื่อง
รูปแบบเพื่อให้ได้ข้อยุติ 
  1.2 ในเรื่องรูปแบบปรับปรุงมอบสํานักผังเมือง 
สํานักการโยธา สํานักสิ่งแวดล้อม ร่วมพิจารณา 
 

- กทม. 
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  1.3 วันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 09.00 น. มอบ
ให้สํานักการโยธา สํานักระบายน้ํา นําเครื่องจักรลง
พื้นที่ปรับปรุงพื้นที่ที่ได้ดําเนินการรื้อถอนขนย้ายบ้าน
ออกไปแล้วบริเวณฝั่งคลองวัดเทพธิดาราม 
  1.4 มอบสํานักผังเมืองพิจารณาอาคารที่
ปลูกสร้างบริเวณประตูระบายน้ําฝั่งคลองวัดเทพธิดาราม 
  3.5 กรุงเทพมหานครร่วมกับทหารลงพื้นที่
เจรจากับชุมชนเพื่อดําเนินการรื้อถอนขนย้ายโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้างที่เหลือ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560  
  3.6 การเจรจาจะเริ่มจากโรงเรือนสิ่งปลูก
สร้างที่ไม่อยู่ในการขอให้อนุรักษ์ตามข้อเสนอของ
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนหลังอื่น
จะดําเนินการถัดไป 
 4. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2560 กรุงเทพมหานคร
ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ ว่างบริเวณท้ายชุมชน ซึ่ง  
รื้อถอนอาคารออกไปแล้วเพื่อทําเป็นสวนสาธารณะ
ชั่วคราวให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้พื้นที่สําหรับ  
การพักผ่อนหย่อนใจ 
 5. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารแผ่นดิน คณะที่ 5ฯ 
ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2560 และมีมติรับทราบ  
ผลการดําเนินงานและให้กรุงเทพมหานคร ฝ่ายความมั่นคง
เดินหน้าการดําเนินงานการรื้อถอนขนย้ายโรงเรือน  
สิ่งปลูกสร้างที่เหลือต่อไป  
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 6. เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 กรุงเทพมหานคร 
ฝ่ ายความ มั่นคง  ผู้ แทนสมาคมสถาปนิกสยาม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการอิสระ ได้ลงพื้นที่
บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬและได้มีการหารือร่วมกับ
ชุมชนโดยมี นายยุทธพันธ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการหารือและมีมติดังนี้ 
  6.1 ให้วางกรอบการพิสูจน์คุณค่าบ้าน  
ในการพิจารณากรอบการอนุรักษ์ภายในชุมชนบริเวณ
ป้อมมหากาฬ โดยพิจารณาจากคุณค่าในแง่ต่างๆ ดังนี้ 
   1) คุณค่าในเชิงทางประวัติศาสตร์ 
   2) คุณค่าในเชิงศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
และผังเมือง 
   3) คุณค่าในเชิงสังคมและชีวิต 
   4) คุณค่าในเชิงโบราณคดีและการตั้ง  
ถิ่นฐาน 
   5) คุณค่าด้านอื่นๆ  
  โดยให้ผู้ ร่ วมประชุมนํากรอบประเด็น
ดั ง กล่ า ว ไป พิจ า รณา ในรายละ เอี ยดและแจ้ ง  
รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย และ  
รองศาสตราจารย์ ยงธนิศร์ พิมลเสถียร เพื่อพิจารณา
ด้ วยผู้ แทนคณะกรรมการอนุ รั กษ์ และพัฒนา  
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเพื่อพิจารณา 
  6.2 นัดประชุมครั้งต่อไปเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 
2560  เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ 
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 7. เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 กระทรวงมหาดไทย 
ได้นัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยและ
มีมติ รับทราบผลการดําเนินงาน และให้ทุกหน่วยงาน
ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬตามภารกิจและ
แผนงานที่วางไว้ 
 8. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2560 กรุงเทพมหานคร 
ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ผู้แทนสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูถัมภ์ นักวิชาการอิสระ ได้ลงพื้นที่
บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬและได้มีการหารือร่วมกับ
ชุมชน โดยมี นายยุทธพันธุ์ มีชัย  เลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการหารือและมีมติ ดังนี้ 
  8.1 มอบนักวิชาการจัดกลุ่มผู้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลตามกรอบแต่ละด้าน 
  8.2 นัดประชุมระยะเวลาดําเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือน พ.ค. 2560  
  8.3 นัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 20 พ.ค. 
2560 เวลา 10.00 น. ชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ
และ 28 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนป้อม
มหากาฬ 

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

  5.1.6 การก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน 
ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ 
 
 
 

- กทม. 
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     5.1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด 
กระบวนการในการดําเนินงาน 
 - สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงและดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ 
แผนงานดําเนินงาน 
 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยท่ากลาง 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ซอยเอมไพร์ 
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสถานีตํารวจพระราชวัง 
 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนอัษฎางค์ 
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าปากคลองตลาด 
ด้านสะพานพุทธ 
 6. ปรับปรุงสวนสาธารณะโดยรอบเชิงสะพานพุทธ 
และสะพานพระปกเกล้า 
 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า 
 ทั้งนี้ แผนงานการดําเนินการในระยะต่อไป
ดังกล่าว อยู่ระหว่างรอการสรุปเรื่องรูปแบบจากสํานักผัง
เ มื อ ง แ ล ะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก ผู้ บ ริ ห า ร
กรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 
 - อยู่ระหว่ างดํ าเนินการ สํ ารวจ ออกแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติมและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
คาดว่าจะดําเนินการจัดจ้างและได้ตัวผู้รับเหมาภายใน
เดือน ส.ค. 2560 

- กทม. 
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  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
เมื่ อ วั นที่  29 พ .ย . 
2559  

  5.1.8 โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย  
เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน 
ผลการดําเนินงาน ดํา เนินการยกเลิกจุดผ่อนผัน 
451 จุด เพิ่มเติม จํานวน 5 จุด ดังนี้  
 1 .  เขตพญาไท จํานวน 3 จุด ยกเลิกตาม
โครงการถนนสวย 10 สาย 
 2. เขตยานนาวา จํานวน 2 จุด ยกเลิกตามมติ
คณะกรรมการจัดระเบียบหาเร่ – แผงลอย เขตยานนาวา 
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2554 และวันที่ 11 ม.ค. 2555 
(ดําเนินการก่อนหน้าแล้ว)  
 จํานวนผู้ค้า 11,337 ราย 

- กทม. 

     5.1.9 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 
สํ า นั ก สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ดํ า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  
สวนสาธารณะ เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที ่
ของสํ านั ก ง านทรัพ ย์สิ นส่ วนพระมหากษั ตริ ย์  
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 100 ไร่  
ผลการดําเนินงาน 
 1. ตั้งงบประมาณเบื้องต้นในปีงบประมาณ 
2555 เป็นจํานวนเงิน 150.00 ล้านบาท 
 2. จ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาดําเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 279.00 ล้านบาท 
 3. ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินดําเนินการจากเดิม 

เดิม 150.00 ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็น 
368.00 

กทม. 
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150.00 ล้านบาท เป็น 368.00 ล้านบาท 
 4. ส่งรูปแบบและรายการก่อสร้างให้หน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนาพิจารณา เนื่องจากมีการเพิ่ม
เนื้องานการก่อสร้างเพิ่มวงเงินการก่อสร้าง และ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างจาก 160 วันเป็น 
600 วัน 
 5. อนุมัติจ้าง ตามหนังสือสํานักสิ่งแวดล้อม 
ที่ กท 1106/2514 ลงวันที่  19 พ.ค. 2558 และ
ห นั ง สื อ สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง ที่  ก ท  1305/3984 
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2558 
 6. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จํากัด เป็นเงิน 366.50 ล้านบาท สัญญาเลขที่ สสล. 
33/2559 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 สิ้นสุดสัญญา 
14 ส.ค. 2560 แบ่งออกเป็น 20 งวด 
  6.1 งบปี 2559 (282 วัน) 172.25 ล้าน
บาท 
  6.2 งบปี 2560 (318 วัน) 194.24 ล้าน
บาท 
  6.3 งวดที่ 1 – 4 จํานวนเงิน 42.87 ล้าน
บาท 
  6.4 งวดที่ 5 – 20 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
แก้ไขสัญญา 
 7. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ  44 
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     5.1.10 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ  
ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)  สํานักสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีมีพื้นที่ใช้พักผ่อน
หย่อนใจ และจัดกิจกรรมนันทนาการ ขนาด 70 ไร่ 
โ ด ย ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น ข อ ง สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น  
ส่วนพระมหากษัตริย์ ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการเช่าพื้นที่จากสํานักงานทรัพย์สิน -
ส่วนพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
 2.งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ จํานวน 
210.00 ล้านบาท 
 3. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จํากัด  เป็นเงิน  209.10 ล้านบาท สัญญาเลขที ่ 
สสล .  56/2560 ลงวันที่ 30 ธ .ค . 2559 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 25 ธ .ค .  2560 ระยะเวลาก่อสร้าง  
360 วัน 
 4. อยู่ระหว่างดําเนินการตามเนื้องานงวดที่ 1 
คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2560  
 5. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 10 

210.00 กทม 

     5.1.11 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลําไผ่
เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณซอยประชาร่วมใจ 

95.00 กทม. 
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7 บึงลําไผ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 78 ไร่ 
2 งาน 57 ตารางวา 
ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การรื้อย้ายชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การสร้าง
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
 2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งโครงการ 
จํานวน 95.00 ล้านบาท  
  2.1 ปี 2556 – 2557 จํานวน 52.25 
ล้านบาท 
  2.2 ปี 2558 จํานวน 14.19 ล้านบาท 
  2.3 ปี 2559 จํานวน 28.16 ล้านบาท  
 3. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เวิลด์ เดสคอน จํากัด เป็น
เงิน 94.60 ล้านบาท สัญญาเลขที่ 34/2559  ลงวันที่
24 ธ .ค .  2558 สิ้ นสุ ดสั ญญา  19 ต .ค .  2559 
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน 
 4. อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงาน
และพิจารณากรณีบริษัทฯ ขอต่ออายุสัญญา 
 5. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้เมื่อสิ้นสุด
สัญญา และมีหนังสือขอต่ออายุสัญญา เนื่องจากมีผู้บุกรุก
รายเดิม 4 ราย และมีผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดิน 1 ราย 
 6. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 38 
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     5.1.12 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายใน
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุน-
เทียนชายทะเล) สํานักงานสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่ อ ส ร้ า ง ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  เ พื่ อ  
เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
และบริ เ วณโดยรอบภายในสถานีพัฒนา ที่ ดิน
กรุ ง เทพมหานครซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของ
สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 กรมการพัฒนาที่ดิน  
เขตบางขุนเทียนขนาด 37 ไร่ 
ผลการดําเนินงาน  
 1. กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 
ก.ย. 2556 
 2. งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการจํานวน 
115.00 ล้านบาท 
 3 .  ผู้ รั บจ้ า งออกแบบ  คื อ  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเงิน 2.75 ล้านบาท
สัญญาเลขที่ สสล .44/2559 ลงวันที่ 30 ธ .ค . 
2558 แล้วเสร็จวันที่ 28 เม.ย. 2559  
 4. จัดกิจกรรมประชาคมระดมสมองชุมชน  
ในโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสวนสาธารณะ
ภ า ย ใ น ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ณ วัดปทีปพลีผล ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 2559 

115.00 กทม. 
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 5. อยู่ระหว่างรายงานผลการลงประกาศร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประมูลและ
ขอความเห็นชอบดําเนินการจ้างเหมา 

     5.1.13 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. แนวคิดการบริหารจัดการมูลฝอย 
  1.1 มีระบบการจัดการข้อมูลฝอยอย่างครบ
วงจร  ตั้ งแต่การลดที่ แหล่ งกํ า เนิด  การเก็บขน  
การขนส่ง และการกําจัดมูลฝอย 
  1.2. การควบคุมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้
เหลือน้อยที่สุดและนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
  1.3 การเก็บขนมูลฝอยอย่างทั่วถึงและ  
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
  1.4 การกําจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่ายลด
ขยะที่นําไปฝังกลบให้น้อยที่สุด และมีผลพลอย ได้
เป็นพลั งงาน  
 2. นโยบายและแผนการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 
  2.1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี 
พ.ศ. 2556 – 2575  
  2.2 แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562  
  2.3 แผนกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
20 ปี พ.ศ. 2558 – 2578  

- กทม. 
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 3. การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
  3.1 กา รลดและคั ดแยก มูลฝอยและ 
ใช้ประโยชน์ที่แหล่งกําเนิดตามหลัก 3 Rs  
  3.2 การเก็บรวบรวมและขนส่ งมูลฝอย
กําหนดเวลาจัดเก็บมูลฝอย 
   1) กําหนดเวลาให้ประชาชนทิ้งมูลฝอย 
ตั้งแต่เวลา 20.00 – 03.00 น.  
   2) กําหนดการบริการเก็บขนมูลฝอยให้
แล้วเสร็จภายในเวลา 05.30 น  
   3) ชุมชนตรอก ซอย พิจารณาตาม
ความเหมาะสมความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ
ประเภท 
   - มูลฝอยทั่ ว ไป  เก็บ ทุก วัน  หรื อ 
วันเว้นวันตามประเภทของสถานที่ 
   - มูลฝอยเศษอาหาร จัดเก็บทุกวัน  
   - มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่  จัดเก็บ
เฉพาะวันอาทิตย์  
   - มูลฝอยอันตราย จัดเก็บทุกวันที่ 1 
และ 15 ของเดือน 
  3.3 การกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
   - มู ล ฝ อ ย ทั่ ว ไ ป  นํ า ไ ป กํ า จั ด ที่ 
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช  หนองแขม  สายไหม  
(หมักทําปุ๋ย ผลิตไฟฟ้า ฝังกลบ) 
   - มู ล ฝ อ ย อั น ต ร า ย  จ้ า ง กํ า จั ด  
โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



    - ๕๙ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 

   - มูลฝอยติดเชื้อ เก็บขนและกําจัด 
โดยบริษัท กรุ งเทพธนาคม จํ ากั ด  มู ลฝอยจาก  
การก่อสร้าง 
   – แปรรูปและกําจัดที่ศูนย์กําจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช 

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

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

 5.1.14 แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบ
สะอาดภายใน 2 ปี แบ่งเป็น  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองบางเตย  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองแสนแสบ  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําชุมชนคลองแป้ง  
 - งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติม  
ริมคลองแสนแสบ  
ผลการดําเนินงาน 
 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ 
นร 0505/ว (ล) 5951 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560  
ได้มีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุงการดําเนินการ
เกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียคลองแสนแสบให้เป็นระบบ
และเกิดความยั่งยืนโดยให้ดําเนินการ ดังนี้ 
      1 .  ใ ห้ ก ร ะทรว งคมนาคมและหน่ ว ย ง าน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ 
ให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี โดยโครงการใดที ่ 
ลงนามในสัญญาแล้วให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการ  
ที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาให้ชะลอการดําเนินการ
ไปก่อน 
 

4560.54 
 

316.00 
3,846.54 

20.00 
378.00 

กทม. 
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 2. ให้ทบทวนและจัดทําแผนการบําบัดน้ําเสีย
คลองแสนแสบอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี 
 ทั้งนี้ ยังอยู่ในช่วงที่ คสช. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาเรื่องทบทวนแผนฯ ซึ่ง
มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 

     5.1.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบาย
น้ําของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 โครงการ 
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6  
  - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปั ญ ห า น้ํ า ท่ ว ม ถ น น พ ห ล โ ย ธิ น บ ริ เ ว ณ แ ย ก
เกษตรศาสตร์ 
  - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนน
เจริญกรุง 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เรืองฤทัย จํากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 

886.2 
 

492.10 
 

 
 

232.10 
 

 
 
 

102.00 
 
 

 
 

40.00 

กทม. 
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  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โชควิโรจน์ จํากัด 
  - อยู่ระหว่างสรุปผลการประมูล 

     5.1.16 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลอง
บางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 85.86 

856.47 
(งบอุดหนุน
รัฐบาล) 

กทม. 

     5.1.17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําในถนน 
สายหลักพื้นที่กรุงเทพ  
ผลการดําเนิน ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 
  - ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามประสิทธิ์ 
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จํากัด  
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
  3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ตรีสกุล จํากัด 
  - อยู่ระหว่างสรุปผลการประมูล 
  4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 14 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
  - อยู่ระหว่างสรุปผลการประมูล 
 

1306.69 
 
 

114.00 
 

 
175.18 

 
 

 
141.91 

 
 

 
95.80 

 
 

 
 

กทม. 



    - ๖๒ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 

  5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
   - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 
  6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 39 
  - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 
  7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมจากสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
  - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 

335.41 
 
 

 
261.72 

 
 

 
218.67 

 
 

     5.1.18 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตู
ระบายน้ํา คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน 
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม
อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า – รามคําแหงไปทางประตู
ระบายน้ําคลองสองสายใต้ (รวมกับโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว) 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตอกเสาเข็ม จํานวน 
8,995 ต้น ความยาวประมาณ 6.92 กิโลเมตร 
ความคืบหน้าตามแผน คิดเป็นร้อยละ 24 ผลงานที่ทํา
ได้ คิดเป็นร้อยละ 10.54  

211.16 กทม. 

     5.1.19 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค .ส .ล . พร้อม
ทางเดินริมคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบาย
น้ําหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร  และ  

794.00 กทม. 
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คลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณ
คลองหลวงแพ่ง 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
15.26 ผลงานที่ ทําได้ คิดเป็นร้อยละ 15.56 
แบ่งเป็น 
 1. ตอกเสาเข็มเขื่อน จํานวน 2,342 ต้น  
 2. ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. จํานวน 1,079 ช่อง  

     5.1.20 การจัดระเบียบบริ เวณคลองโอ่งอ่าง  
เพื่อจัดทําการปรับปรุงภูมิทัศคลองโอ่งอ่าง และ
ปรับปรุ งสะพานข้ ามคลอง  โดยมีรายละเอี ยด
ดําเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงแนวเขื่อนขอบคลอง ระยะทาง 
750 เมตร  

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

3. การปรับปรุงทางเท้าด้านบน ปลูกต้นไม้ยืนต้น 
(ต้นเสลา) และไม้เลื้อยคลุมดิน (ต้นกระดุมทองเลื้อย) 
ผลการดําเนินงาน 
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 

324.50 กทม. 

     5.1.21 การพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ําคลองผดุง
กรุงเกษม 
ผลการดําเนินงาน 

40.15 
 
 

กทม. 
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 1. อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล  
ปี 2561 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ จํานวน 9 ท่า 
และก่อสร้างท่าเรือ จํานวน 1 ท่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
 2. อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 2560 เพิ่มเติม เพื่อซื้อเรือ จํานวน 6 ลํา 
ขณะนี้ยังไม่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ  

20.15 
 
 
 

20.00 

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

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

  5.2.1 โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย
ยาเสพติด 
ผลการดําเนินการ ดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
โดยใช้หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย  
ยาเสพติด เวลา 3 วัน 2 คืน เป้าหมายจํานวนไม่น้อย
กว่า 7,600 คน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ .  2560 มาตั้งจ่ายที่ ที่ ทําการ
ปกครองจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
เรยีบร้อยแล้ว 
 2. ได้แจ้งแนวทางดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 
(ย.อส.) ตามกําหนดให้อําเภอเป้าหมายทราบ เพื่อ  
เร่งสํารวจและคัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับฝึกอบรม 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการปกครอง
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส. ได้กําหนดให้จังหวัด/อําเภอ 
บันทึกผลการปฏิบั ติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  

18.05 ปค. 
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ยาเสพติดด้านต่างๆ แบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศ
ของสํานักงาน ป.ป.ส. (Nispa) 
 3. ประสานการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงาน
กับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่
บันทึกข้อมูล และสามารถรายงานผลการฝึกอบรม
พร้อมภาพถ่ ายกิ จกรรมแต่ละรุ่ นผ่ านทางไลน์ 
“ศอ .ปส .ปค .” หรือทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ 
sod_dopa01@hotmail.com 

     ๕.๒.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 
2560)  
 1. การรักษาความสงบ 
  1.1 การตั้ งจุ ดตรวจ/จุ ดสกั ด  จํ านวน 
57,647 ครั้ง พบผู้กระทําความผิด จํานวน 17,161 
คดี ผู้ต้องหา จํานวน 13,046 คน 
  1.2 การจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมาย  
   1.2.1 อาวุธปืน จํานวน 91 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 90 คน 
   1.2.2 การพนัน  จํานวน  177 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 798 คน 
   1.2.3 ยาเสพติด จํานวน 972 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 1,142 คน 

- ปค. 
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    1.2.4 สถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ฯลฯ จํานวน 27 คดี  
   1.2.5 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ จํานวน 48 คดี 
   1.2.6 การค้ามนุษย์ การทํางานของคนต่างด้าว
และคนเข้าเมือง จํานวน 38 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 
889 คน 
  1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อ
ความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้อําเภอทราบ 
จํานวน 380 ข่าว 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.1 การนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดฟื้นฟู จํานวน 9,949 คน  
  2.2 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ยาเสพติด จํานวน 20,307 คน  
  2.2 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง  เพื่อหยุด ยั้งการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติด จํานวน 3,233 ครั้ง 
  2.3 การจัดตั้ง/จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
รักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส .) จํานวน 
1,233 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 12,340 คน 
  2.4 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด จํานวน 
942 ครั้ง 
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     5.2.3 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินเดิมให้เข้มแข็ง 
ในไตรมาสที่ 1 จํานวน 195 รุ่น 19,375 คน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 
จํานวน 76 รุ่น 2,280 คน 
 3. สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 2 
 4. ติดตาม/สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 – 4 
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 จํานวน
878 รุ่น 17,560 คน 
ปัญหาการดําเนินงาน สํานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่น  ๆ
ร่วมขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์
การขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ทําให้  
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนา
ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรโอนโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตชนบทให้กรมการ
พัฒนาชุมชนดําเนินการทั้งหมด โดยให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. จัดทําเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

24.33 พช. 
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     5.2.4 โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ผลการดําเนินงาน 
 กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่ระดับอําเภอ/
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จํานวน 44 อําเภอ 5 จังหวัด 1 
กลุ่มจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ/ 
เป็นหน่วยดําเนินการในไตรมาสที่ 2 – 3  

8.04 พช. 

     5.2.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กิจกรรมค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด และ
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด 
งบประมาณตามพระราชบัญญั ติ งบประมาณ  
ปี 2560 เป็นเงินจํานวน 97.50 ล้านบาท 
  - จัดสรรครั้งที่ 1 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว จํานวน 1,500 คน เป็นเงินจํานวน 
9.75 ล้านบาท 
  - จัดสรรครั้งที่ 2 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วจํานวน 13,500 คน เป็นเงินจํานวน 
87.75 ล้านบาท รวมจัดสรร 2 ครั้ง เป็นเงิน 97.50 
ล้านบาท  
 2. ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่าย
สําหรับรายการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จํานวน 
95 โครงการ  งบประมาณตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณ ปี 2560 เป็นเงินจํานวน 201.18  

298.68 สถ. 
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ล้านบาท 
  - จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว จํานวน 95 โครงการ เป็นเงินจํานวน 201.18 
ล้านบาท 

     5.2.6 โครงการ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด” 
ผลการดําเนินการ เมื่อวันที่ 16 – 25 มี.ค. 2560  
ได้จัดทําระบบ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งพา ยาเสพติด” 
ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th  
เพื่อให้ลูกให้ คําสัญญากับแม่ว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มีผู้ เข้ าร่ วมถวายคํ าสัญญาฯ  จํ านวน 
43,975 คน 

- สป. 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณประจําปี 2560 
แผนงาน  บูรณาการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ 
ผลผลิต โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง 2 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ (รายงานประจําเดือน เม.ย.) 
 1. โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในอํานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
(Learning by  doing ) รุ่นที่ 4 
  - เป้าหมาย ปลัดอําเภอหรือพนักงานฝ่าย
ปกครองผู้ปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 

0.41 
 
 
 
 
 
 

ปค. 
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 - ผลการดําเนินการ : ผู้เข้าอบรมจํานวน 20 
คนได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย
และเทคนิควิธีการในการดําเนินคดีค้ามนุษย์ และ
กระทํ าความผิดอื่ นที่ เ กี่ ยวข้ อง  และได้ฝึ กการ
ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์จริง (Learning by 
doing) ตั้งแต่การตรวจ การสืบสวน ยุทธวิธีในการ
เผชิญเหตุ และการสอบสวนคดีอาญา 
  - ระยะ เวลาและสถานที่ ดํ า เนินการ  
ณ โรงแรม  เค พาร์ค จ. สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 
24 – 28 เมษายน 2560  
 2. ตรวจติดตามนิเทศงานภารกิจด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่าย
ปกครองตามตัวชี้วัดของกรมการปกครอง ประจําปี 2560  
  - เป้าหมาย เพื่อให้การดําเนินการตาม
ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
พนักงานฝ่ายปกครอง  ตลอดจนรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้ วัดของกรมการปกครองเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  - ระยะ เวลาและสถานที่ ดํ า เนินการ  
จ. สงขลา เมื่อวันที่ 3 - 7 เม.ย. 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.09 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ๕.4 บูรณาการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

   ๕.4.1 โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ
บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี 
เป้าหมายปีงบ 2560 จํานวน 15,750 แปลง 

64.34 
(29.30) 

ทด. 
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ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 11,245 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 71.40 ของเป้าหมาย 

     5.4.2 โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
ผลการดําเนินงาน  โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน 76 แห่ง (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา  
จ.สตูล และ จ.สงขลา ) แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาเมือง 16 (จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส 
จ.ยะลา จ.สตูล และ จ.สงขลา)  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 16 แห่ง 
 2. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน 60 แห่ง 
  - ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 22 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 38 แห่ง 

703.76 
(224.36) 

ยผ. 

     ๕.๔.3 ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินการ กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศรับ
สมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่
นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้เข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ 9 แห่ง ประปีการศึกษา
2560 โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาว
ไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ใน จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล 
และ จ .สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ เทพ นาทวี และ  
อ.สะบ้าย้อย 

0.2500 ปค. 
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การจัดสรรจํานวนรับนักศึกษาแต่ละจังหวัด 
จัดสรรให้จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 44 คนแยก

เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
1. จ.นราธิวาส จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 13 ราย 
2. จ.ปัตตานี จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 12 ราย 
3. จ.ยะลา จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 8 ราย 
4. จ.สตูล จํานวนรับนักศึกษาจํานวน 7 ราย 
5. จ. สงขลา จํานวนรบันักศึกษา จํานวน 4 ราย  

กิจกรรมในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
ตรวจสอบผลการส่งหลักฐานการสมัคร เม.ย. 

2560 เป็นต้นไป 
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ 

4 พ.ค. 2560  
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

     5.4.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ  
4 อําเภอ ของจังหวัดสงขลา  
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 2560) 
 1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.1 การ รปภ. สถานที่สําคัญ (วัด มัสยิด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 9,780 แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวน รปภ เส้นทาง จํานวน 

- ปค. 



    - ๗๓ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 

5,458 เส้นทาง ระยะทาง จํานวน 38,123 กม. 
  1.3 การ รปภ. บุคคลเป้าหมายที่เสี่ยงต่อ
การถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 9,941 
ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 126,902 ราย 
  1.4 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ จํานวน 26,853 จุด พบผู้กระทํา
ความผิด จํานวน 6 ราย 
  1.5 การตรวจพบหลุมระเบิด ไม่พบหลุม
ระเบิดของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 
  1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม
ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จํานวน 247 ครั้ง 
จํานวน 745 เส้นทาง 
  1.7 การตรวจป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์ การพ่นสี
ข้อความ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง จํานวน 8 ครั้ง 
  1.8 การสนับสนุนกําลังพลเข้าร่วมตรวจค้น
เป้าหมายหน่วยกําลังหลักในพื้นที่ จํานวน 24 ครั้ง 
  1.9 จํานวนประชาชนที่แสดงพลังปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ ์ 
จํานวน 1,190 คน 
  1 . 10  ก า ร ฝึ ก ซ้ อมแผน รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ จํานวน 25 ครั้ง 
  1 .11 จัด ตั้ งศูน ย์สื่ อสารระดับ ตํ าบล  
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 126 ตําบล 
  1.12 การวางระบบและติดตั้งกล้อง CCTV 
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 1,835 กล้อง 
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  1.13 เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
จํานวน 20 ครั้ง 
   - มีผู้เสียชีวิต จํานวน 3 คน 
   - มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 19 คน 
 2. การลดปัญหาภัยแทรกซ้อน 
  2.1 ยาเสพติด จํานวน 23 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 23 ราย 
  2.2 การพนัน จํานวน 4 คดี 
  2.3 การค้าแรงงานเถื่อน/แรงงานข้ามชาติ 
ไม่พบการค้าแรงงานเถื่อน  
 3. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปฏิบัติการจิตวิทยาของ ศปก.อ.  
  3.1 การจัดประชุมบูรณาการ การปฏิบัติงาน 
“สร้างเพื่อน ผูกมิตร” จํานวน 724 ครั้ง 
  3.2 การจัดประชุมทีมงานชุดปฏิบัติการ
ประจํ า ตํ าบล  (ชปต . )  “สร้ า ง เพื่ อน  ผู ก มิตร”  
จํานวน 940 ครั้ง 
  3.3 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําศาสนา จํานวน 1,087 ครั้ง 
  3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
จํานวน 2,816 ครั้ง 
  3.5 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประชาชนตามร้านน้ําชา จํานวน 1,504 ครั้ง 
  3.6 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุด 
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ชคต./ชรบ. จํานวน 2,115 ครั้ง 
 4. การดําเนินการโครงการ “พาคนกลับบ้าน” 
จัดชุดเจรจากับเครือข่ายหรือญาติของผู้มีความ
ประสงค์จะยุติการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง 
  4.1 ประเภทแนวร่วม ซึ่งหลบหนีออกจาก
พื้นที่ไป โดยเข้าใจผิด จํานวน 100 ราย 
  4.2 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ . 2548 (หมาย พ.ร.ก.) 
จํานวน 847 ราย 
  4.3 ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความอาญา (หมาย ป.วิอาญา) จํานวน 180 ราย 
 5. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
  5.1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ทหาร/
ตํารวจ/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท) 
จํานวน 17 ราย เป็นเงนิ จํานวน 4.35 ล้านบาท 
  5.2 ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ ไม่มี
ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ 
  5.3 กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักการเมือง
ท้องถิ่น จํานวน 2 ราย เป็นเงิน จํานวน 20,000 บาท 
  5 .4ประชาชนทั่ ว ไป  จํ านวน  5  ราย 
งบประมาณ เป็นเงิน จํานวน 1.05 ล้านบาท 
 6. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความ 
มั่นคง/ความสงบเรียบร้อยให้อําเภอทราบ จํานวน 150 
ข่าว 
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     5.4.5 โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านใน
พื้นที่เป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจํ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2560 ไป ตั้ ง จ่ า ย  
ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สงขลา  (4 อําเภอ )  รวม 37 อําเภอ อําเภอละ 
450,000 บาท รวม 16,650,000 บาท โดย
สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560  ขณะนี้ 
ศปก.อ. ดําเนินการโครงการเพื่อเสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่อําเภอ
แล้ว จํานวน 20 อาํเภอ คิดเป็นร้อยละ 54.05 

16.65 
(9.00) 

ปค. 

     5.4.6 โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน ได้จัดโครงการตามแผนดําเนินงาน
โครงการฯ รุ่นที่ 53 เมื่อวันที่ 22 – 29 เม.ย. 2560 
และ รุ่นที่ 54 อยู่ระหว่างดําเนินการภายในวันที่ 6 – 
13 พ.ค. 2560  

- ปค. 

     5.4.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกัน
ตนเองในระดับหมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครองได้ดําเนินการ  
ในพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้ 
 1. จังหวัดยะลา 
  1.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญ 
จํานวน 3,251 แห่ง 

- ปค. 
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  1.2 การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
เส้นทาง จํานวน 2,669 เส้นทาง ระยะทาง 6,710 
กิโลเมตร 
  1 .3  การรั กษาความปลอดภัยบุคคล
เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย จํานวน 7,767 
ครั้ง 
  1.4 ตั้งจุดสกัด จํานวน 3,225 จุด 
  1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จํานวน 26 ครั้ง 
  1.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 7 ครั้ง 
 2. จังหวัดนราธิวาส 
  2.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญ 
จํานวน 2,718 แห่ง 
  2.2 การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
เส้นทาง จํานวน 924 เส้นทาง ระยะทาง 12,324 
กิโลเมตร 
  2 .3  การรั กษาความปลอดภัยบุคคล
เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย จํานวน 547 ครั้ง 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 97,243 ราย 
  2.4 ตั้งจุดสกัด จํานวน 1,586 จุด 
  2.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จํานวน 37 ครั้ง  
  2.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 6 ครั้ง 
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     5.4.8 โครงการการเสริมศักยภาพของกองกําลัง
ประจําถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้  
ผลการดําเนินงาน (ข้อมูลประจําเดือน เม.ย. 2560 
ณ วันที่ 25 เม.ย. 2560) 

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

2. จัดหากระสุนปืนลูกซอง จํานวน 95,000 
นัด สําหรับใช้ในการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา 

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

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

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

472560 
 

ปค. 
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40 หมู่บ้าน กรมการปกครองได้ดําเนินการโอนเงิน
งบประมาณไปจ่ายที่จังหวัดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการของจังหวัด (ได้รับรายงานพื้นที่เป้าหมาย
ดําเนินการแล้วทุกจังหวัด) 

6. โอนเงินงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางไป
ตั้งจ่ายที่ทําการปกครอง จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา 
และ  จ .นราธิ วาส  เพื่ อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร  
ค่าประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายจําเป็นในการอยู่  
เวรยาม/การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) จํานวน 1,969 หมู่บ้าน หมู่บ้าน 
20,000 บาท/ เดือน  (จ .สงขลา  จํานวน  360 
หมู่บ้าน จ.ปัตตานี จํานวน 641 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 
จํานวน 589 หมู่บ้าน และ จ.ยะลา จํานวน 379 หมู่บ้าน)  

โดยโอนเงินครั้งละ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) 
ซึ่งขณะนี้ ดํา เนินการโอนเงินงบประมาณแล้ว 4  
ไตรมาส (12 เดือน) จํานวน 472.56 จังหวัดได้
รายงานผลการเบิกจ่ายให้กรมการปกครองทราบเป็น
ระยะ 

 ๕.๕ ดําเนินการด้านสัญชาติ
และกําหนดสถานะบุคคล 

น โ ยบ า ยที่  ๒  ก า ร
รักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 
 

  5.5.1 โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
ผลการดําเนินงาน  (ข้อมูลประจําเดือน เม.ย. 2560)  

1. การอนุมัติให้มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว  
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 253,75 ราย ดังนี้ 

- ปค. 
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 1.1 ขอรายการสัญชาติไทยระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถาน
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ. 
2543 จํานวน 106,446 ราย 
 1.2 ขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 
23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
จํานวน 48,713 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 91,590 ราย 
 1.4 พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
จํานวน 6,993 ราย 
 1.5 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 
9 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ชนกลุ่มน้อย) จํานวน 
4 ราย 
 1.6 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10,11,12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ชนกลุ่มน้อย) 
จํานวน 12 ราย 
 2. การอนุมัติให้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวทั่วไป 
รวม 1,837 ราย ดังนี้ 
  2.1 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 9 
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าวทั่วไป) จํานวน 
949 ราย 
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 2.2 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10,11,12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าว
ทั่วไป) จํานวน 888 ราย 

     ๕.๕.๓ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิท ธิของคนไทยที่ ตกหล่น  
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการดําเนินงาน มีผู้ เข้าร่วมโครงการตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ  
คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 147 ราย 

9.7 ปค. 

 ๕.๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

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

  ๕.๖.๑ โครงการสร้างความความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People 
to People Connectivity) 
ผลการดําเนินงาน อปค . ได้อนุมัติโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ชายแดน (People to People Connectivity) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมที่ 1 กรมการปกครองได้โอนจัดสรร
งบประมาณให้ที่ทําการปกครองจังหวัดชายแดน 32 
แห่ง (รวมปัตตานี) เพื่ออํานวยการบริหารจัดประชี้แจง
ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานและติดตามประเมินผล
กา รดํ า เนิ น ง าน  โ ดย มีหลั ก เ กณฑ์ ก า รจั ดส รร
งบประมาณตามจํานวนอําเภอชายแดน รวมวงเงิน
งบประมาณ 910,000 บาท แบ่งเป็น 
  1.1 จํานวนอําเภอชายแดน 1 – 3 แห่ง ได้
โอนจัดสรรงบประมาณ เป็นจํานวน 10,000 บาท 

- ปค. 



    - ๘๒ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 

  1.2 จํานวนอําเภอชายแดน 4 – 5 แห่ง ได้
โอนจัดสรรงบประมาณ เป็นจํานวน 30,000 บาท 
  1 . 3  จั ง ห วั ด ปั ต ต านี  ไ ด้ โ อ น จั ด ส ร ร
งบประมาณแบบเหมาจ่าย เป็นจํานวน 100,000 บาท 
 2. กิจกรรมที่ 2 กรมการปกครองได้โอนจัดสรร
งบประมาณให้กับอําเภอชายแดน จํานวน 128 
อําเภอๆ ละ 200,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน  
ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 



   - ๘๓ -  
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 30 เมษายน ๒๕60) 

Roadmap 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย     :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการทํางานอย่างบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

6. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก 

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

  ๖.๑.1 การให้บริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน  
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7.5 ล้านราย 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ให้บริการประชาชนด้วยทะเบียน และ  
รังวัดที่ดิน จํานวน 5.70 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
70.11 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน  51,129.76 
ล้านบาท 

973.81 
(439.52) 

ทด. 

     6.1.2 ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปเร่งรัดงานรังวัดใน
สํานักงานที่ดิน 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 4,500 ราย 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,920 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 42.67 ของเป้าหมาย 

1.16 
(0.41) 

ทด. 

     6.1.2 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เ มื่ อ วั นที่  19  เ ม .ย .  2560 ที ม ง าน
นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายคุณภาพน้ํา เข้าพบพันเอก ชนก 
ขาวรัตน์ หัวหน้าแผนกอาคารและสาธารณูปโภค 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อให้ข้อมูล
คุณภาพน้ําประปาที่สะอาดดื่มได้ พร้อมทั้งแนะนํา  
ช่องทางการสืบค้นข้อมูลคุณภาพน้ําประปา ผ่านศูนย์

- กปน. 
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บูรณาการคุณภาพน้ําและคลีนิกน้ําสะอาด ในการนี ้ 
ได้เก็บตัวอย่างน้ําอุปโภคและบริโภคภายในสถานีฯ  
มาตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย 
เป็นการสร้ างความมั่นใจในการใช้น้ํ า ที่สะอาด
ปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 
 2. เมื่อวันที่ 19 – 21 เม.ย. 2560 กองบริการ
ทางการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการลดพุง ลดโรค ปี 2 
ใ ห้กับพนักงาน  กปน .  เพื่ อปรับ เปลี่ ยนวิถี ชี วิ ต  
การบําบัดและป้องกันโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โดยมีนายแพทย์  
บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ให้เกียรติวิทยากร ณ ศูนย์ธรรมชาติ
บําบัด เวลเนสแคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  
 3. เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 นายปริญญา ยมะสมิต 
ผู้ ว่าการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ 
Dr.David Sutherland และ Ms.Payden ผู้แทนจาก
องค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(WHO/SEARO) ณ ห้องประชุม 613 สํานักงานใหญ่ กปน. 
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาแผนน้ํ าประปา
ปลอดภัย (WSPs) ตามโครงการในระยะที่ 2 โดยมี
ประเด็นสําคัญคือ การฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ 
กปน. และการดําเนินกิจกรรมตาม MOU ที่ทําร่วมกับ 
WHO ทั้งนี้ Dr.David และ Ms. Payden ได้แนะนํา
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ําจากออสเตรเลียมาเป็นวิทยากร   
ในการฝึกอบรม โดยทาง WHO จะออกค่าใช้จ่ายให้ส่วน
หนึ่ง ซึ่ง ผวก. เห็นด้วยในหลักการและจะดําเนินการ
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ในขั้นถัดไป ส่วนเรื่องกิจกรรม กปน. จะมีการรณรงค์ให้
ชุมชนริมน้ําไม่ทิ้งขยะหรือปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ํา 
ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  เช่น  กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 4. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2560 กปน. สนับสนุน
รถบรรทุกน้ํา และรถบริการน้ําดื่มเย็น ในงานประเพณี
สงกรานต์พระประแดง  ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมือง  
พระประแดง และหน่วยราชการในอําเภอพระประแดง  
ในการนี้ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ ผู้จัดการสํานักงาน
ประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ร่วมงานด้วย 
 5. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 นางศรัณยา สีน้ําเพชร  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. มอบเงินจํานวน 50,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนการประกวด Thailand Junior Water Prize 
(TJWP) 2017 ซึ่งเป็นการจัดประกวดผลงานวิจัย
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ ที่ แสดงสิ่ งประดิษฐ์หรื อ 
นวัตกรรมใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา ของสถาบัน
ส่ ง เสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) โดยมี อ.ปาริฉัตร พวงมณี 
หัวหน้ า โครงการวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อมโลก 
(GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องปิยราษฎร์ สํานักงาน
ใหญ่ กปน. 
 6. เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 โดยฝ่ายคุณภาพน้ํา
นําทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ให้บริการพบผู้ใช้น้ํา  
ณ  ชุมชนพัฒนา  ซ .สินทรัพย์  เพื่อให้ข้อมูลและ  
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ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามบ้านผู้ใช้น้ํา พร้อมทั้ง
ร ายง านผลวิ เ ค ราะห์ ใ ห้กั บผู้ ใ ช้ น้ํ า ทร าบ ทันท ี 
สร้างความมั่นใจในการใช้น้ําประปาที่สะอาดดื่มได้  
ซึ่งภารกิจครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้น้ําเป็นอย่างมาก 
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปน. 

 ๖ .๒  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตภายใต้
แผนมหาดไทยใสสะอาด 

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

  ๖.๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางาน
ด้านการป้ อ งกั นและแก้ ไ ข ปัญหาการทุ จ ริ ต  
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ผลการดําเนินงาน ได้จัดทําโครงการอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทัศนคติที่ดี
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ โดยจัดอบรมสัมมนาบุคลากร ทั้งสิ้น 3 รุ่น 
จํานวน 485 คน เพื่อพัฒนาด้านการป้องกันการ
ประพฤติมิชอบ 

1.20 
 
 

 

ปค. 
 
 
 

 

     ๖.๒.2 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง 
กรมการปกครองมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
จํานวน ๑๑ คน แบ่งเขตตรวจราชการออกเป็น ๑๘ 
เขตตรวจราชการ ซึ่ง ผตปค. ได้ออกตรวจราชการใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจ  
ผลการดําเนินการ  
 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกํานันผู้ใหญ่บ้าน  
  1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชี้แจงหลักสูตร
การฝึกอบรม 
  1.2 เสนอให้ ที่ทําการปกครองจังหวัดได้
ดําเนินการสํารวจกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.26 
 

ปค. 
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ใหม่ ผู้ ที่ ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม และผู้ ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาเป็นเวลานาน พร้อมทั้งพิจารณาเตรียม
จัดทํารายชื่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งตัวเข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละรุ่น 
  1.3 ชี้แจงทําความเข้าใจ กําชับ และติดตาม
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีความตั้งใจในการฝึกอบรมเพื่อให้
ได้ความรู้สูงสุด 
 2. การซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยใน
ภารกิจเพื่อมนุษยธรรมของกรมการปกครองในพื้นที่
พักพิงชั่วคราวผู้หนีการสู้รบ  
  - การเตรียมความพร้อมป้องกัน และ เผชิญ
เหตุภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย และอุทกภัยในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวผู้หนกีารสู้รบ ทั้ง 9 แห่ง 
 3. มาตรการควบคุมการผลิตการจําหน่ายสุรา 
และการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่มี
ลักษณะคล้ายสถานบริการ  
  - ให้จังหวัดดําเนินการตามมาตรการควบคุม
การผลิต การจําหน่ายสุรา และการควบคุมสถานบริการ 
สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 
 4 .  ติ ด ต ามผลกา รดํ า เ นิ น ก า ร ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและแบบ
สํารวจอาคารเข้าข่ายอาคารตามกฎกระทรวงกําหนด
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ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม
  - ติดตาม/เร่งรัดผลการดําเนินการของจังหวัด
กรณีจังหวัดแก้ไขเพิ่มเติมเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการ/ท้องที่งดอนุญาต แต่ยังไม่ส่งร่างพระราช
กฤษฎีกาฯ และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ให้ ปค. 
ทราบ จํานวน 5 จังหวัด และจังหวัดที่ยังไม่รายงาน
แบบสํารวจอาคารเข้าข่ายอาคารตามกฎกระทรวง
กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2559 (แบบ อ.ค. 1) จํานวน 17 จังหวัด 
 5. การตรวจติดตามตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  
  - ตรวจติดตามให้คํ าปรึกษาแนะนํ าแก่
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และเจ้าหน้าผู้ เกี่ยวข้อง  
ในการดําเนินการตามตัวชี้วัดเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขของศูนย์ดํารงธรรมอําเภอให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเน้นย้ําให้
อําเภอ จังหวัดรายงานผลให้ ปค. ตามห้วงเวลาที่กําหนด  
 6. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
ซ่อมแซมยานพาหนะส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 
  - ติดตามเร่งรัดการดําเนินงานของ ทปค. จ./อ. 
สําหรับค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งสวนภูมิภาค 
ซึ่ง อปค. ได้อนุมติให้ วช. โอนจัดสรรงบประมาณฯ ตาม
บัญชีรายละเอียดการอนุมัติซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่งฯ เลขที่ส่งออก 829 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2560  
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 7. การรายงานการดําเนินงานงบลงทุนรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        
  - ตรวจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนตามนโยบายของ
รัฐบาล สําหรับค่าก่อสร้างอาคารที่ ว่าการอําเภอ
หอประชุมอําเภอและบ้านพักข้าราชการ ซึ่ง สน.ปท. ได้
โอนจัดสรรงบประมาณฯ ให้กับจังหวัดต่างๆ และให้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
พร้อมทั้งดําเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามงวดงานในสัญญาจ้าง 
 8. การขับเคลื่อนอําเภอคุณธรรมตามรอยพระ
ยุคลบาท  ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2560  
  - กําชับ ดูแลและติดตามการขับเคลื่อนอําเภอ
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทฯ ของอําเภอให้เป็นไป
ตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ ปค. กําหนด โดย
กําหนดให้ทุกอําเภอจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
อําเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2560  

     6.2.3 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 
2560) 
 1. การดํ าเนินการเฝ้ าระวั งและตรวจสอบ  
การทุจริตทางทะเบียนบ้าน จํานวน 3,695 ราย 

- ปค. 
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 2. การดําเนินการตรวจสอบการทุจริตของ
หน่วยงานและ อปท. ในการกํากับดูแล จํานวน 181 ครั้ง 
พบผู้กระทําความผิด  
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน 98 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 8,066 คน 

     6.2.4 โครงการตรวจนิเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน สํานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจราชการ
กรม งบประมาณ 2.50 ล้านบาท (1 ต.ค. 2559 – 
30 เม.ย. 2560) และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม
จํานวน 2.50 ล้านบาท (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 30 
ก.ย. 2560) รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 5.00 ล้านบาท 
ได้ดําเนินการตรวจราชการจํานวนทั้งสิ้น 801แห่ง 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อยและ
รับผิดชอบพื้นที่การตรวจราชการจํานวนมาก 
 2. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อย 

5.00 
(1.10) 

สถ. 
 

 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   
 

๖.๓.๑ โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการดําเนินงาน เป็นการดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีระบบการรักษา  

- ปค. 
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ความปลอดภัยในระดับสู ง สามารถป้องกันการ  
ปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคคลสัญชาติ
ไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิด 70 ปีบริบูรณ์ 
โดยมีการให้บริการจัดทําบัตรในสํานักทะเบียนอําเภอ 
สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํ านักทะเบียนกลาง  
รวม 1,079 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถ  
ยื่นคําขอมีบัตร ณ สํานักทะเบียนแห่งใดก็ได้ ทั่วประเทศ 
และมีหน่วยให้บริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  
ออกให้บริการจัดทําบัตรฯ เป็นการเฉพาะกิจตามหน่วยงาน
แหล่งชุมชน และสถานที่ห่างไกล  
ผลการดําเนินงาน (16 – 30 เม.ย. 2560) ได้มีการ
ออกบัตร (Smart Card) รวมจํานวน 662,057 บัตร แยก
เป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 661,077 บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 980 บัตร 

     6.3.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 11 – 18 เม.ย. 2560 สนับสนุน
ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ กทม. ไปยังศาลากลางทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ 
 2. เมื่อวันที่ วันที่ 18 เม.ย. 2560 สนับสนุน
ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการปิดศูนย์

- สป. 
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อํานวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560 จากกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย กทม .  ไปยังศาลากลางทุกจังหวัด  
ทั่วประเทศ 
 3. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อให้ดําเนินโครงการ
ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เป็ น ไปด้ ว ยความ เ รี ยบ ร้ อ ย  จาก ห้อ งประชุ ม
กระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ทั่วประเทศ 
 4. เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1 สนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) ในการประชุมเพื่อจัดทําร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 จากสํานักงบประมาณ 
ไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ  
  4.2 สนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) เพื่อติดตามภารกิจสําคัญของกรมที่ดิน ให้แก่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และเจ้าพนักงานที่ดิน
หัวหน้ าส่ วนแยก ทั่วประเทศ จากห้องประชุม 1   
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปยังห้องประชุม  
ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 
 5. เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  5.1 สนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
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(VCS) ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 จากห้องประชุม 1 
อาคารศาลาว่ าการกระทรวงมหาดไทยไปยั ง  
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด  
  5.2 สนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล 
(VCS) ในการประชุมคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2560 
ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์  
จ.ชัยภูมิ จากห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 
ศาลากลาง จ.นครราชสีมา ไปยังกลุ่มจังหวัด 
 6. เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 สนับสนุนระบบ
ประชุ ม วี ดิ ทั ศน์ ท า ง ไ กล  (VCS)  ในการ เ สวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
ของ สป.มท. เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากห้องประชุม 
2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยไปยังห้อง
ประชุมศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

 


