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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มกราคม ๒๕60) 

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

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

1. การเทิดทูนและธํารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
๑.๑ น้อมนําหลักการทรงงาน 
/แนวพระราชดําริไปสู่  
การปฏิบัติบูชา 

นโยบายที่ ๑ การ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

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

 1.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบท  
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
 1. ปมท. อนุ มั ติ ให้ ดําเนินโครงการสายธาร  
พระบารมีครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ เพื่อ
จัดหาถั งเก็บน้ํ าขนาด 2,000 ลิตร ให้หมู่ บ้ านที่  
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งกักเก็บน้ํา
ตามธรรมชาติ หมู่บ้านละ 10 ถัง โดยใช้งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 
42.3 ลบ. ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่าง  
ขออุทธรณ์การกันเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 
จากกรมบัญชีกลาง 
 2. ปมท. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง  
และต่ างประเทศ ขับเคลื่ อนการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันให้ 76 จังหวัดๆ  
ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.52 ล้านบาท 
เพื่ อใช้ การบริหารจั ดการและเตรี ยมขับเคลื่ อน  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดําริ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
  

- สป. 
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     1.1.2 การประปาส่วนภูมิภาคมีการดําเนินการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมโครงการ “กปภ. ร่วมใจภักดิ์
อุปสมบทและปฏิบั ติ ธรรมถวายเป็นพระราชกุศล   
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  
ด้วยน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสบําเพ็ญ
กุศลสตมวาร (100 วัน) เมื่อวันที่ 20 – 28 ม.ค. 
2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ กปภ. เข้าร่วม
อุปสมบท จํานวน 120 รูป ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   

- กปภ. 

     1.1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการดําเนินงาน ปมท. อนุมัติเห็นชอบโครงการ  
ปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. ให้จังหวัดจัดทําโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามแนวพระราชดําริ และโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชดํ า ริ ตามหลัก เกณฑ์  
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 
 2. ได้ดําเนินการจัดโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการตามแนวพระราชดําริและ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ  
จนเป็นวิถีชี วิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2560  

- สป. 
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รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ขณะนี้อ ยู่ระหว่าง  
การสรุ ปผลการจั ด ง านสั มมนา ดั งกล่ า ว  และ  
กําลังเตรียมการจัดโครงการฯ ในรุ่นที่ 2 – 4 ภายใน
เดือน มี.ค. 2560 

     1.1.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดําเนินการ 
ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดยึดหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยนําหลักการดังกล่าว
ไปบรรจุเป็นเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 
ขณะนี้ได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 2 .  กํ า ห น ด ใ ห้ ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ โดยกําหนดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ
ตามพระราชประสงค์ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ รวมทั้งเพื ่อเป็นการน้อมรําลึกถึง
พ ร ะ ม ห า ก ร ุณ า ธ ิค ุณ ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็จ  
พระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลย เดช  ขณะนี้ ไ ด้
ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- สถ. 



- ๔ ‐ 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     1.1.5 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2560 มอบน้ําดื่มบรรจุ
ขวด จํานวน 1,200 ขวด แก่เจ้าหน้าที่ปกครอง 
ตัวแทนจาก อ.บางบัวทอง ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 3 
สํานักงานประปาสาขาบางบัวทอง เพื่อนําไปสนับสนุน
การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถวาย
บังคมพระบรมศพ บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง 
 2. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560  ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศล
สตมวาร ครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ กปน. ทั้งนี้  
ได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน ภัตตาหาร ปิ่นโต 
และประเคนจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ในตอนท้าย 
พระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง พรหมวิหาร 4 
เพื่อเป็นหลักในการทํางานและดําเนินชีวิตแก่ชาว กปน. 
 3. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 เข้าร่วมฟังปาฐกถา
พิเศษ "น้อมรําลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข" 
หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี และวรรณศิลป์”   
ณ อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  

- กปน. 

 ๑.๒ ปลูกฝังจิตสํานึกของ
ประชาชนให้มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 

นโยบายที่ ๑  
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑๑ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ 
เป็นธรรมในสังคม แนวทางการ
พัฒนาข้อ ๕.๔ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มี

 
 

๑.๒.๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบพบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 25 – 31 ม.ค. 2560  
ได้ตรวจสอบพบเว็บไซต์ จํานวน 17 เว็บไซต์ ซึ่งได้
ดําเนินการส่ง E-mail ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวัง

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

นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้ว 
 2 .  การนํ า รถยนต์ สื่ อ สารผ่ านดาว เที ยม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวาย
ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 18 – 31 ม.ค. 2560 ได้
นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยง
และวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพย -  
วรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 7 ครั้ง เช่น 
เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 ได้นํารถยนต์สื่อสารผ่าน
ดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร
ถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ พระตําหนักภูพานราช
นิเวศน์ จ.สกลนคร และ เมื่อวันที่ 22 – 27 ม .ค . 
2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จ.เชียงใหม่ จ. แม่ฮ่องสอน จ.ลําปาง และประทับแรม 
ณ หมู่บ้านสัมมากร ต.ฟ้าฮ่าม        อ.เมืองเชียงใหม่  
 3. นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาถวายสักการะฯ 
พระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 18 – 
31 ม.ค . 2560 จํานวน 36 ครั้ง เช่น เมื่อวันที่  
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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 
 
 

 

18 ม .ค . 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน จ.มหาสารคาม และ จ.บึงกาฬ  
ที่ เ ดิ นทา งมาถวาย  สั กการะฯ  พระบรมศพฯ  
ที่พระบรมมหาราชวัง  จุดพักรถ ณ สถานีบริการ
น้ํามันปตท. เลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา และเมื่อวันที่ 
18 ม .ค . 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่ เดินทางมาถวาย สักการะฯ 
พระบรมศพฯ  ที่พระบรมมหาราชวัง  จุดพักรถ  
ณ ค่ายพัชรินทร์  จ.ขอนแก่น 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มกราคม 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 

 

  โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับจังหวัด/
อําเภอ/ท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครอง ได้แจ้งให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด/
อําเภอ ดําเนินการดังนี้ (ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. 2557 
– 31 ธ.ค. 2559)  
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จํานวน 190,569 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จําวน 23.754 ล้านคน 
 2 .  การจัดกิ จกรรมเพื่ อสร้ า งบรรยากาศ
ปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมความสามัคคีในพื้นที่ 
โดยการจัดงานประเพณี การจัดกิจรรมทางศาสนา 
การจัดกิจกรรมพัฒนา จํานวน 238,832 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 28.601 ล้านคน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่ จํานวน 26,480 เรื่อง ประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1.159 ล้านคน  
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ าน  จํ านวน 

- 
 

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 
 
 

 

378,989 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 21.905 
ล้านคน 
 5 .  การจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม วิถี ชี วิ ตแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองโดย อสปช. 
จํานวน 138,958 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
9.186 ล้านคน 
 6 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม โ ค ร ง ก า รพ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  
และกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 13,547 โครงการ/กิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มกราคม 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 ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ – 26 ม.ค. ๒๕60 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
148,201 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 116,133 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 32,068 เรื่อง      
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน ๒,215,421 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2,215,421 เรื่อง 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 65,873 เรื่ อง ดํา เนินการแล้ว  จํานวน 
57,868 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 8,005 
เรื่อง  
 ๔ .  กา รบริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  รั บ เ รื่ อ ง  
จํ า น ว น  4 0 7 , 7 3 5  เ รื่ อ ง  ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว  
จํานวน 407,068 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ  
จํานวน 667 เรื่อง 
 5. บริการให้คําปรึกษา จํานวน 171,330 
เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 171,330 เรื่อง    
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 

- 
 

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 
 
 

 

service) รับเรื่อง จํานวน ๖,637 เรื่อง ดําเนินการแล้ว   
จํานวน 5,432 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 
1,205 เรื่อง 
 7. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รับเรื่อง 
จํานวน 9,110 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 5,456 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3,654 เรื่อง  

     ๓ .๑ .๒ โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ  
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 16 – 20 ม.ค. 60) 
 1. การร้องทุกข์/ร้องเรียน จํานวน 275 เรื่อง  
 2 .  การช่ วยเหลือประชาชนผู้ ไ ด้ รับความ

เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 891 เรื่อง 
 3. การไกล่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาททางแพ่ง/  
ทางอาญา จํานวน 94 เรื่อง  
 4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
จํานวน 4,432 เรื่อง 
 5. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) จํานวน 21,939 เรื่อง  

- ปค. 
 

 ๓ .๒  แก้ ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  
ในระดับพื้นที่ 
 

นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและคํ า
ปรารภในการแถลง
นโยบายของรัฐบาล 

  ๓.๒.๑ โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทํา
แผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ ดินให้ครอบคลุม  
ทั่วประเทศ) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๘๐,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 9,641 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 12.05 ของเป้าหมาย 

๑๗๙.๙๙ 
(20.03) 

 

ทด. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

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

๔๓.๙๐ 
(2.74) 

ทด. 

     ๓.๒.๓ รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและ
ควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างสํารวจแปลงที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

๗๗.๕๙ 
(1.55) 

ทด. 
 

     ๓.๒.๔ นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ  
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓0,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 7,573 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 25.24 ของเป้าหมาย 

๖.๓๖ 
(0.16) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๕ จัดทําแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน  
แนวเขตที่ดินของรัฐ 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 822 ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ 27.40 ของเป้าหมาย 

๔.๗๐ 
- 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 654 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 14.53 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗ 
(6.65) 

 

ทด. 
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     ๓.๒.๗ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาชนบท 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน จังหวัดส่งโครงการให้กรมที่ ดิน
พิ จารณาในพื้ นที่  5 จั งหวั ด ได้แก่  จ .ขอนแก่น  
จ.ปราจีนบุรี จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ และ จ.สุพรรณบุรี 
จํานวน 1,138 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 655 แปลง ในพื้นที่  
จ.สกลนคร และ จ.สุรินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างช่างรังวัด
วางผัง/ปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึดหลักเขต 

๘๒.๖๙ 
(2.89) 

ทด. 
 

     3.2.8 การวาง และสนับสนุนด้านการผังเมือง    
ผลการดําเนินการ งานวางและจัดทําผังเมืองรวม
จังหวัด จํานวน 73 ผัง 
 1. ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว
จํานวน 44 ผัง 
 2. รอการประกาศเป็นกฎกระทรวง จํานวน 29 ผัง 
(ผ่าน ครม. แล้ว)  

1,566.27 
(149.85) 

 

ยผ. 
 

     3.2.9 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ 
 1. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 มอบน้ําดื่มบรรจุ
ขวด จํานวน 30,000 ขวด แก่ประธานกรรมการ
อํานวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ เพื่อส่งมอบความ
ช่วยเหลือ สู่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ โดยตรง และอีกส่วนหนึ่งจะส่งไปยังศูนย์
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ อุ ท ก ภั ย น้ํ า ท่ ว ม ต่ า ง ๆ  

- กปน. 
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ณ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 2. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 ส่งมอบน้ําดื่ม
บร รจุ ข วด  ( ง วด  2 )  จํ านวน  12 ,000  ขวด  
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยขบวนรถเร็ว 
กรุงเทพฯ – กันตัง โดยมี กอ.รมน. จ.ตรัง มารับไป
แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย  ในการนี้  
ได้นํารถผลิตน้ําของ กปน. ไปช่วยเหลือประชาชน  
ในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ประสานงานกับ กอ.รมน. จ.ตรัง 
ในการสํารวจพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ําประปา โดย กปน. 
จะลงไปช่วยผลิตน้ําในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ในการจัดส่ง พร้อมทั้งประสานขอการ
สนับสนุนภาชนะที่จะใช้บรรจุน้ําในพื้นที่ และสอน
วิธีการกรองน้ําสะอาดไว้สําหรับการอุปโภค บริโภค 
 3. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 ได้ปล่อยขบวนรถ
ผลิตน้ําประปาเคลื่อนที่ เพื่อเดินทางไปช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 
ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 1 มี.ค. 2560 ณ บริเวณ
ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สํานักงาน
ใหญ่ กปน. 
 4. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 ส่งมอบน้ําดื่ม
บรรจุขวดปาป้า 12,000 ขวด (ครั้งที่ 3) มอบให้กับ  
กองพันทหารราบที่ 1 จ.นราธิวาส โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดส่งน้ําไป
กับขบวนรถด่วนที่ 37 ลงที่สถานีตันหยงมัส เพื่อ
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แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
 ๓ . ๓  แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ภั ย

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

  3.3.1 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดํ า เนิ นการ  ทั้ งสิ้ น  207 
โครงการ  
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม 
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 112 โครงการ ความคืบหน้า  
   - โ อนจั ดส ร ร งบประมาณแล้ ว  112 
โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ 
   - ดําเนินการแล้วเสร็จ 109 โครงการ 
  2. โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก  
น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลากและโคลนถล่ม จํานวน 95 
โครงการ ความคืบหน้า 
   - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 95 โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 4 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 91 โครงการ 

500.00 
 
 
 
 

 

ปภ. 
 

     3.3.2 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่ง  
น้ําเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ

4,863.60 ปภ. 
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อุทกภัย จํานวน 1,451 โครงการ 
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
ความคืบหน้า 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,451 
โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 78 โครงการ 
 - ยกเลิกการดําเนินงาน 2 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,371 โครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 272,780,471  
ลบ.ม. 
 - พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,004,089 ไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1,019,553 
 ครัวเรือน 

     3.3.4 กําจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ํา 
ผลการดําเนินงาน (กําจัดผักตบชวา) จํานวน 954,000 
ตัน ดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชแล้วเสร็จ
จํานวน 341,062 ตัน 

24.48 
(9.16) 

ยผ. 
 

     ๓.๓.5 งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการก่อสร้าง 34 แห่ง 

3,247.27 
(537.17) 

ยผ. 
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 - เสนอสํานักงบประมาณพิจารณาความ
เหมาะสมของราคา 7 แห่ง 
 - ดําเนินการประกวดราคา 6 แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 50 % 

     ๓ .๓ .6 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
ภายในประเทศ 
ผลการดําเนินการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํา
และริมทะเลทั่วประเทศ 580 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง 391 แห่ง  
 - ลงนามในสัญญา 10 แห่ง             
 - รอลงนามในสัญญา 11 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 168 แห่ง 

6,319.94 
(1,565.66) 

 

ยผ. 
 

     ๓.๓ .7 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ        
ผลการดําเนินงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําโขง 
263 แห่ง  
 - ดําเนินการก่อสร้าง 224 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 10 แห่ง 
 - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 29 แห่ง 

5,701.16 
(1,186.38) 

ยผ. 
 

 ๓ .๔  แ ก้ ไ ข ปัญหาด้ า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดําเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
(๑๐) จัดให้มีสาธารณูปโภค  

 ๓.๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ (คฟม.) 
ผลการดํ าเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า   
ให้บ้านเรือนราษฎรได้ 7,136 ครัวเรือน (1 ต.ค. 

700.00 
 

กฟภ. 
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ขั้นพื้นฐานอันจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตของประชาชน 

2559 – 25 ม.ค. 2560) 
 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ําและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค 
ผลการดําเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
มี เป้าหมายขยายกําลังการผลิตน้ํ าประปา  และ  
การกระจายโครงข่ ายการให้บริการน้ํ าประปา  
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80  
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ําสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมเมื่อสิ้นสุดแผนฯ  
ลดอัตราน้ํ าสูญเสียระบบส่งและระบบจําหน่าย  
เขตภูมิภาค/เทศบาล ให้น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน 
ปี 2564 และได้จัดทําโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2560 (14.38 
ล้านบาท) จํานวน 1 โครงการ  
 2. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ํา ปี 2560 
(160.42 ล้านบาท) จํานวน 50 โครงการ ได้ทําการ
เบิกงบประมาณ จํานวน 11.80 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.36 ของงบประมาณ 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2560 (2,529.94 ล้านบาท) จํานวน 25 โครงการ
ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 347.49 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.74 ของงบประมาณ 
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมประปา
ภายหลังรับโอน ปี 2558 – 2560 (295.89  

3,641.54 
(1,043.13) 

กปภ. 
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ล้านบาท )  จํานวน  9 โครงการ ได้ทําการเบิก
งบประมาณ จํานวน 42.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.51 ของงบประมาณ 
 5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชําระคืน
ต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (640.89 ล้านบาท)  
ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 640.89 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณ (ตัด) 

     3.4.3 โครงการปี 2560 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย (เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
 1 .กปภ.สาขามุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร วงเงินเต็มโครงการ 310.56 ล้านบาท  
(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 20,879 ราย ในปี 2571)  
อยู่ระหว่างดํ า เนินการก่อสร้ าง  ความก้ าวหน้ า 
23.13%  
 2. กปภ.สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วงเงิน
เต็มโครงการ 242.83 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 
38,000 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า 21.32%  
 3. กปภ.สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย- 
สระใคร จ.หนองคาย วงเงินเต็มโครงการ 386.64 
ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ํา 35,368 ราย ในปี 
2571) อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 
28.47%  
 4. กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว วงเงินเต็มโครงการ 817.93 ล้านบาท 

2,341.16 กปภ. 
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(ประมาณการผู้ใช้น้ํา 33,619 ราย ในปี 2571  
อยู่ระหว่างดํ า เนินการก่อสร้ าง  ความก้ าวหน้ า 
39.22%  
 5. กปภ .สาขาสะเดา  อ .สะเดา  จ .สงขลา  
วงเงินเต็มโครงการ 583.20 ล้านบาท (ประมาณการ
ผู้ใช้น้ํา 27,081 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 2.33% 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มกราคม ๒๕60) 

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

นโยบายที่ ๖ การเพิ่ม
ศั ก ย ภ า พ ท า ง
เศรษฐกิจของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ การปรับ
โครงสร้ าง เศรษฐกิจสู่ การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
 

 ๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้ 
 1. สร้างนักการตลาด OTOP (OTOP Trader) :
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. – 2 ก.พ. ๒๕๖๐ กรมการพัฒนา
ชุมชนกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ OTOP Trader 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนา 
OTOP Trader ให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหาร
จัดการด้านการตลาดในต่างประเทศในรูปแบบ Trader 
อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค 
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น ๘๕ คน 
ประกอบด้วย OTOP Trader จังหวัดละ ๑ คน จํานวน 
๗๖ คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากกรมการพัฒนา
ชุมชน จํานวน ๙ คน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ได้กําหนดให้มีการระดมสมอง จัดทําแผนการปฏิบัติการ
บริหารจัดการในรูปแบบ Trader 
 2. พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว :  
การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านมีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยว สามารถเพิ่มรายได้ของประชาชน

319.00 
 

พช. 
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ในหมู่บ้านจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และ
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และกรมการพัฒนา-
ชุมชนได้ประกาศขึ้นทะเบียนหมู่บ้าน OTOP เพื่อ  
การท่องเที่ยว จํานวน 18 หมู่บ้าน รวมทั้งกําหนด  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําหมู่บ้าน OTOP เพื่อ
การท่องเที ่ยวด้านการบริหารจัดการ  ปี 2560 
เมื่อวันที่ 7 – 10 ก.พ. 2560 ณ โรงแรม ที เค 
พาเลซ กรุงเทพฯ    
 3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การ
พัฒนา (กลุ่ม D/1 - 3 ดาว) : กรมการพัฒนาชุมชน  
ไ ด้จัดสรรงบประมาณสําหรับจัด ทําโครงการฯ 
กิจกรรมการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
  3.1 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทอาหาร จํานวน 2,020 ผลิตภัณฑ์ 
ดําเนินการโดยส่วนกลาง 
  3.2 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก สมุนไพรที่ ไม่ใช่
อาหาร จํานวน 5,165 ผลิตภัณฑ์ ดําเนินการโดย
จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการ จํานวน 18 จังหวัด 
ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.ลพบุรี จ.นครนายก จ.นครปฐม 
จ .เพชรบุรี จ .นครศรีธรรมราช จ .ตรัง จ .สงขลา  
จ .ชลบุ รี  จ .อุ ดรธานี  จ .สกลนคร  จ .ขอนแก่น  
จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา 
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จ.พิษณุโลก และ จ.นครสวรรค์ มีกลุ่มเป้าหมายจาก 
58 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม  
 4. กํ าหนดแนวทางการดํ า เนิ นงาน  ด้ าน  
การจัดการความรู้กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 
2560 และคัดเลือก “การดําเนินงานโครงการ  
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” เป็นองค์ความรู้
สํ าคัญที่ จํ า เป็นต่อการขับเคลื่ อนนโยบาย  และ
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
 5. เมื่อวันที่ 19 – 20  ม.ค. 2560 ได้ประชุม
เชิ งปฏิบั ติการพัฒนาศักยภาพศิลปิน  OTOP ณ 
โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถ .แจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP และเพิ่มศักยภาพการผลิต ให้สามารถเข้าสู่
ตลาดสมัยใหม่ ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายศิลปิน OTOP กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 58 คน 
ประกอบด้วย ศิลปิน OTOP และนักวิชาการชุมชน
ส่วนกลาง 
 6. เมื่อวันที่ 13 – 15 ธ.ค. 2559 มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินศักยภาพประชารัฐ  
สุขใจ SHOP  
 7. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
อาหาร สู่ตลาดสากล (Cluster อาหาร) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารที่
มีศักยภาพสูง จํานวน 35 ผลิตภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 1  
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  8. พัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
Cluster กระเป๋า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกระเป๋าที่ลงทะเบียน 
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 จํานวน 35 ผลิตภัณฑ์  
ในไตรมาสที่ 1  
 9. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบน
เครื่องบิน 
 10. มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย 
 11. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
 12. สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล 
หนึ่ งผลิต  ภัณฑ์ระดับจั งหวัดและระดับอํ า เภอ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้ ทั้ ง  76 จังหวัด  เพื่ อดํา เนินการ  
ในไตรมาส 1 และ 3  
 13. โรงเรียน OTOP 
 14. เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP : OTOP Generation Next 
 15. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
OTOP ปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 – 4 โดยได้แจ้ง  
ให้ทุกจังหวัดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานฯ และ
แนวทางที่ ก รมการพัฒนาชุ มชน  กํ าหนดแล้ ว  
ซึ่งไตรมาสที่ 1 ดําเนินการรับลงทะเบียนฯ เมื่อวันที ่ 
๑ ตุลาคม - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕9 
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4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 1 .  ส ่ง เ ส ร ิม พ ัฒ น า ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ประชารัฐ สุขใจ SHOP ประกอบด้วย 
  1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการประชารัฐ 
สุขใจ SHOP สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการส่ง เสริม
การตลาดออนไลน์ เพื่อได้รับการสนับสนุนช่องทาง
การตลาดออนไลน์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิ เล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพื ่อ สนับสนุนผู ้ประกอบการให้สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และ
สร้างอรรถประโยชน์ รายได้ ความสามารถในการ
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น 
  1 .2  ส่ ง เ ส ริ มและสนั บสนุ นช่ อ งทา ง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีสินค้า
จําหน่ายในประชารัฐ สุขใจ SHOP เพื่อจัดส่งสินค้า
จําหน่ายใน Fly Now ต้นกล้า และ MBK RICE   
 2. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค : เมื่อวันที่ 30 
พ.ย. 2559 – 12 ม .ค . 2560 ได้จัดงานภายใต้
แนวความคิด “The Treasure of Wisdom Parade
ดั ้ง เด ิมของไทยก ินใช ้ทั่วทุกภาค” จํานวน 5 ครั้ ง   

437.560 พช. 
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ครอบคลุ ม ทั้ งทุ กภาค  ร วม  5  จั งหวั ด  ไ ด้ แ ก่  
จ.อุบลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ขอนแก่น  
จ.ภูเก็ต และ จ.เชียงใหม่  
  ผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 OTOP ภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 - 12 ม.ค. 2560 ณ  
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระ
เก ีย รต ิ 7  รอบ  พระชนมพรรษา  อําเภอเมือง
เชียงใหม่ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมการจําหน่าย 
จํานวน ๓๓๖  บูธ  มีผู ้เ ข ้าชมงานและซื ้อส ินค ้า
จํานวน ๓๘,๕๐๐ คน ยอดจําหน่ายสินค้า แยกเป็น
ยอดจําหน่ายสินค้าในงานจํานวน ๓๘,๘๗๙,๔๐๐ 
บาท ยอดสั่งซื้อจํานวน ๓,๖๙๘,๗๗๐ บาท รวมยอด
จําหน่ายสินค้าจํานวน ๔๒,๕๗๘,๑๗๐ บาท  
 3. การจัดงาน OTOP CITY : จัดงานฯ เมื่อวันที่ 
18 – 26  ธ.ค. 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และ  
ก า ร ป ร ะ ชุ ม อิ ม แพ็ ค  เ ม ือ ง ท อ ง ธ า น ี โ ด ย มี  
ยอดจําหน่ายจํานวน 1,042.67 ล้านบาท และ  
มีคนเข้าชมงานจํานวน 502,996 คน  
 4. กรมการพัฒนาชุมชนได้โอนจัดสรรเงิน
ดําเนินโครงการจ ัดตั ้งศ ูนย์บริหารข้อมูลข่าวสาร  
การท่องเที่ยวและจําหน่ายสินค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ 
ในพื้นที่สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ประชารัฐ สุขใจ 
SHOP ปี 2559 ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
72 แห่ง  
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 5. การจัดงาน OTOP INTER TRADER THAILAND 
GRAND OPENNING 2016 เป็นการรวมตัวกันของ 
TRADER ทั่วประเทศไทย ที่คัดสินค้ามาจําหน่าย  
ใน ร าคาทั ้ง ปล ีกและส ่ง เ ป ็นกา ร เพิ ่ม ช ่อ งทา ง
การตลาดจําหน่ายสินค้าให้ประชาชนโดยตรง  
 6. เมื่อวันที่ ๓ – 27  พ.ย. ๒๕๕๙ ตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม จัดงาน OTOP WISDOM TO THE 
WORLD “OTOP ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” 

ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทําเนียบรัฐบาล มีผู้
เข้าชมงาน จํานวน ๘๕,๓๒๘ คน มียอดจําหน่ายรวม
ทั้งสิ้น ๖๔.๐๒ ล้านบาท  
 7. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
กําหนดดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย 
คนไทยยิ้มได้ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด
ดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2  
 8. จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน กําหนดดําเนินโครงการจัดแสดง
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน จํานวน 28 จังหวัด ดําเนินการ 
 9. การจัดงาน OTOP Midyear 
 10. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี 
 11. OTOP TO THE TOWN  
 12. ศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า 
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OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 13. OTOP To The Factory   

     4.1.3 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 ๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๐ ได้ประชุม Video 
Conference ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ติดตามผลความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐกับ
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย  
ส า น พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ ป ร ะ จํ า จั ง ห วั ด  ( ค ส ป . ) 
คณะกรรมการแ ล ะก ร ร มก า ร ผู ้จ ัด ก า รบ ร ิษ ัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จํากัด และผู้เกี่ยวข้อง 
 ๒. กําหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 
๒๕ ของเดือน 
 3. ประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก ารข ับ เคลื ่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับ
จังหวัด) กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด)   

4.222 พช. 
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ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุมฯ 
อย่างน้อย 4 ครั้ง และติดตามงานอย่างน้อย 6 ครั้ง 
ระหว่างไตรมาสที่ 1 - 4  
 4. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) 
จํากัด ร่วมกับคณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
และประชารัฐ ทั้ง 5 ภาคส่วน คัดเลือก “นักพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน” จํานวน 76 คน จากทั่วประเทศ มาเป็น  
ผู้ประสานงานโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด โดยมี
แผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2560  
 5 .  สน ับ สน ุน ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น ก า รพ ัฒน า
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับเขต) 
 ๖. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 
 7. การจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

     4.1.4 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 พัฒนาศ ูนย ์เร ียนรู ้ท ุนช ุมชน  กรม  
การพัฒนาชุมชน กําหนดดําเนินกิจกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้ ทุนชุมชน ปี พ.ศ. 2561 – 
2564  จํานวน 3 ศูนย์ฯ ดังนี้  

144.33 พช. 
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   - เมื่อวันที่  8 – 9 ก.พ . 2560 ณ  
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
   - เมื่อวันที่ 15 - 16 ก.พ. 2560 ณ 
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  
   - เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.พ. 2560 ณ 
ศูนย์ เรี ยนรู้ ทุนชุมชน ต .ท่ าช้ าง อ.สว่างวี ระวงศ์  
จ.อุบลราชธานี   
  1.2 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. – 1 ธ .ค . 2559 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
จัดการทุนชุมชน 4 ภาค ๆ ละ 1 รุ่น  
  1.3 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2559 
เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) ในพื้นที่ 4 ภาค ๆ ละ 1 รุ่น  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบัน
การจั ดการ เ ง ิน ท ุน ช ุม ช น เ ต ร ีย ม ค ว า มพ ร ้อ ม  
การบริหารจัดการหนี ้ กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ . ) 
รายงานผลการดําเนินงานภายในเดือน ม.ค. 2560 
 3.  จัด ตั้ งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดให้ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด (สพจ.) รายงานผลการดําเนินงาน และ
รายงานการจัดตั้ง รวมทั้งขึ้นทะเบียนสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน ภายในเดือน เม.ย. 2560 
 4. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”กําหนดให้ สพจ. รายงาน
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ผลการดําเนินงานภายในเดือน ก.ค. 2560  
 5 รายงานผลการบริหารจั ดการหนี้ ไปสู่  
1 ครัวเรือน 1 สัญญา รอบที่ 1 ภายในเดือน เม.ย. 
2560 และรอบที่ 2 ภายในเดือน ก.ค. 2560 
 6. เมื ่อวันที่ 17 พ .ย .  – 20 ธ .ค .  2559 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กําหนดจัดประชุม เชิงปฏิบัติการการ
ดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ในพื้นที่ 4 
ภาคๆ ละ 1 รุ่น  
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 
 8. ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน 
 9. ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 
 10 .ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 

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

3,692.59 พช. 
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2,956 ล้านบาท 
 3. กําหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน จํานวน 295 ล้าน
บาท 

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

   ๔.๒ .๑ โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 
จํานวน ๑ แห่ง 
 ๑ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ าระยะที่  ๒  
อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน  ๗5% 
 ๒ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ า ระยะที่  ๓  
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน 45% 
 3. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมืองระนอง   
จ.ระนอง 
  ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างดําเนินการประกวด
ราคา 

158.57 
(27.49) 

ยผ. 

     ๔.๒.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ผลการดําเนินงาน  
 1. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน 70% 

 2. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านน้ําพุร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 40% 

209.82 
- 

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

  - อยู่ระหว่างดําเนินการประกวดราคา 

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

     4.2.3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐ ได้ประชุมชี้ แ จ ง
ร ะ บ บ จั ด ก า ร ค ว า ม รู ้ ส ั ม ม า ชี พ ชุ ม ช น ผ่ า น
ระบบ  Web Conference เพื่อพัฒนาระบบบันทึก
ข้อมูลสัมมาชีพชุมชน สําหรับรวบรวมองค์ความรู้จาก
ป ร า ชญ ์ช ุม ชน  เ จ ้า หน ้า ที ่พ ัฒน า ช ุม ชน  แล ะ  
องค์ความรู้จากการดําเนินงานสัมมาชีพชุมชน เพื่อ  
ให้แสดงผลในระบบจัดการความรู ้และสังเคราะห์
ความรู้ 
 ๒. เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 
กําหนดแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด ่นและการค ัดเล ือกคร ัวเร ือนส ัมมาช ีพช ุมชน
ต ัว อย ่า ง  เ พื ่อ เ ข ้า ร ับ โ ล ่ร า ง ว ัล ใ น ส ่ว น ก ล า ง  

855.94 พช. 
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จึงมอบหมายให้สําน ักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ดํ าเนิ นการตามแนวทางฯ  พร้ อมทั้ งรายงานผล   
การดําเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบภายใน
วันที่ 14 ก.ค. 2560 
 ๓. การจัดการความรู ้กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดแนวทางการดําเน ินงานด้านการจ ัดการ
ความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 2560 และ
คัดเลือก “การพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทาง
สัมมาชีพ” เป ็นองค์ความรู ้สําค ัญที่จําเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปี 2560 โดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดดําเนินการตามแนวทางฯ รวบรวม/
จัดเก็บองค์ความรู้ และส่งเข้าร่วมประกวดองค์ความรู้
ดีเด่น ได้จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 
 ๔. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน กําหนดดํา เนินโครงการสร้างส ัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอเพียง  
ในพื ้นที ่เป้าหมาย 76 จังหวัด โดยมีตัวชี ้ว ัด คือ 
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 (ใช้ข้อมูล จปฐ.) และได้ส่งประเด็นเน้นย้ํา
กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ และสื่อการเรียนรู้ฯ 
ให้สํานักงานพัฒนาชมุชนศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ๕. โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน มอบหมาย
ให้ อช./ผู้นํา อช. ร่วมเป็น “ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน” โดยมีภารกิจที่สําคัญ คือ  
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  5.1 สนับสนุนการดําเนินงานของทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน  
  5.2 สนับสนุนการยกระดับครัวเรือนยากจน
ตามแนวทา ง สั ม ม า ชี พ ชุ ม ช น  เ พื ่อ เ ป ็น ก า ร  
เตร ียมความพร ้อมในการข ับ เคลื ่อนงานอาสา
พัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กําหนดแนว
ทางการดําเนินงานของ อช./ผู้นํา อช. ดังนี้  
   5.2.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระ
ครบรอบ ๔๘ ปี โครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน 
(วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง 
อช. สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง” 
   5.2.2 การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
   5.2.3 การสนับสนุนการยกระดับ
ครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
 6. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพ กําหนดจัดฝึกอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผู้นําสัมมาชีพ” ประจําปี พ .ศ . 
2560 กลุ ่ม เป ้าหมาย เป ็นปราชญ์ช ุมชนจาก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 23,589 คน เพื่อ
สร้างผู ้นําสัมมาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพ ดําเนินการฝึกอบรม ในไตรมาสที่ 1 - 2 
จํานวน 252 รุ่น ๆ ละ 80 - 100 คน ระยะเวลารุ่น
ละ 4 วัน ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. 2559 – 2  มี.ค. 
2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
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ระดับจังหวัด 
 8. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ระดับหมู่บ้าน 
 9. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล 
 10. พัฒนาผู้นํ าชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงาน
สัมมาชีพชุมชน 
 11. พัฒนาทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน จ ัด ป ร ะ ช ุม เ ช ิ ง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร เ ต ร ีย ม ท ีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ 
เมื่อวันที่ 25 - 27 ต.ค. 2559 กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 
100 คน 
 12. จัดทําสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 13. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 

     4.2.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และ
สานพลังประชารัฐระดับชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านการ
จัดการความรู้กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปี 2560 
และคัดเลือก “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ” เป็นองค์ความรู้สําคัญที่จําเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
ประจําปี 2560 โดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ดําเนินการตามแนวทาง รวบรวมจัดเก็บ

3.47 พช. 
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องค์ความรู้ และส่งเข้าประกวดองค์ความรู้ ดีเด่น  
ได้จนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2560 
 2. กําหนดดําเนินโครงการ จํานวน 8 รุ่นๆ  
ละ 3 วัน มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จํานวน 800 คน 
ดําเนินการ ในไตรมาสที่ 3  

     4.2.5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่  
ระดับอําเภอ จํานวน 878 แห่ง สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอเป็นหน่วยดําเนินการในไตรมาสที่ 3 

43.90 พช. 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 
 

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

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

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

369.96 พช. 
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ปฏิบัติราชการในองค์ประกอบ Innovation Based  
จึงมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาจังหวัด ดําเนินการ 
   1.1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้/ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (ระดับอําเภอ) ให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน (CIA) และรายงานผลการดําเนินงานให้กรมการ
พัฒนาชุมชนทราบภายในวันที่ 15 ก.พ. 2560  
   1.1.2 รายงานใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลในการจัดทํารายงานการพัฒนา หมู่บ้าน/ตําบล 
(VDR/TDR) ภายในวันที่ 14 ก.ค. 2560 และส่งไฟล์
ถอดบทเรียนภายในเดือน ส.ค. 2560 
  1.2 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําระบบ
สารสนเทศ เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชี วิต กําหนด  
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่ อการจัดทําระบบ
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นระยะเวลา  
3 วัน กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 76 คน 
  1.3 จัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่น
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกําหนดให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 3 ระยะ 
ในไตรมาสที่ 1 – 4  
 2. เมื่อวันที่ 15 – 20 ม.ค. 2560 ได้ดําเนิน
โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
สามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
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ให้น่าสนใจ ทันสมัย และสามารถให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภู มิภาค ณ ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
 3. การบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความ
เป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  3.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บ
ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี 2560 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด เป็นระยะเวลา 5 วัน 
  3.2 การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) มอบหมายให้จังหวัดดําเนินการจัดเก็บข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตามแนวทางการบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ธ.ค. 2559 – มี.ค. 2560  
 4. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) มอบหมายให้จังหวัด
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 
ตามแนวทางการบริหารจัดเก็บข้อมูลและห้วงเวลาที่
กําหนด ในไตรมาสที่ 1 – 3  

 ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

  ๔.๔.๑ โครงการศูนย์ข้อมูลที่ ดินแผนที่แห่งชาต ิ 
(ระยะที่ ๒) เป้าหมาย ปี ๒๕58 จํานวน ๙.๗ ล้านแปลง 
ดําเนินการต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2559 - 2560 
ผลการดําเนินงาน  ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ 
๑๕.๘๑ ล้านแปลง และอยู่ระหว่างดําเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดหาภาพถ่ายทางอากาศจ้างบินภาพถ่าย  
ทางอากาศ โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้บัญชาการทหารสูงสุด  

๑,๔๗๘.๖๓
(๖๔๘.๓๒) 

ทด. 
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การบริหารจัดการ 
 

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ตามหนังสือ
กรมที่ดิน ด่วนที่ มท ๐๕๐๓๕/๕ ลงวันที่ 4 ม.ค. ๒๕๕9 
เป็นเงิน ๑๐๕ ล้านบาท เพื่อเป็นการบินถ่ายภาพฯ
เรียบร้อยแล้ว โดยกรมแผนที่ทหารอยู่ระหว่างการขอ
ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 2 .  ดํ า เนิ นการสร้ างระวางแผนที่ ในพื้ นที่  
ภาคตะวันออกและภาคใต้ จํานวน 25,100 ระวาง 
คงเหลือระวางแผนที่ภาคใต้ จํานวน 2,900 ระวาง และ
ภาคกลาง จํานวน 11,800 ระวาง 
 3. ดําเนินการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสาร
สิทธิและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ในรูปแบบ
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์  (GIS)  
ส่งมอบงาน งวดที่ 1 – ๕ แล้ว รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๐.36 
ล้านแปลง 
 4. การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข 
บริษัทได้ส่งมอบงานครบตามสัญญาแล้ว ๔๓,๐๐๐ 
ระวาง อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน 
 5. จัดเก็บและนําเข้าการใช้ประโยชน์ ที่ดิน 
บริษัทฯได้ จั ดส่ งมอบงานครบตามสัญญาแล้ ว 
๒๓,๐๐๐ กม. (ชุดแก้ไข) และโปรแกรมเครื่องมือ
(Tool) อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงาน 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มกราคม ๒๕60) 

Roadmap 5 ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
เป้าหมาย     :  สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนดํารงชีวิตได้อย่างมั่งคงปลอดภัย 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

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

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

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

- ปค. 
 

 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 โอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด 
เพื่อดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ โดยใช้หลักสูตร
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด เวลา 3 
วัน 2 คืน 

18.05 ปค. 

     5.2.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
ผลการดําเนินการ โอนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต

8.50 
 

ปค. 
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นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
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ราชอาณาจักรไทย 
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เป็นหน่วยดําเนินการรณรงค์ และสร้างกระแสค่านิยม
ใหม่ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 

     5.2.3 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
ป้องกันยาเสพติด  
ผลการดํา เนินการ  ดํา เนินการตรวจสอบสถาน
ประกอบการและสถานประกอบการแฝง จํานวน 5 
แห่ง 

33.90 ปค. 

     ๕.๒.4 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 
ผลการดําเนินงาน  
 1. ด้านการป้องกัน 
 - การออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง 31,233 ครั้ง 
 - ตรวจพบการกระทําผิด 1,375 ครั้ ง 
 - พบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต
ดําเนินกิจการ 218 แห่ง 
 - พบสถานประกอบการที่เปิด-ปิดเกินเวลา
ที่กําหนด 74 แห่ง 
 - พบสถานประกอบการที่ปล่อยให้ผู้ที่อายุ
ต่ํากว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ 79 แห่ง 
 - การใช้มาตรการทางกฎหมาย 156 ครั้ง 
 - สั่งปิดชั่วคราว 66 ครั้ง 
 - สั่งพักใบอนุญาต 23 ครั้ง 
 - การดําเนินคดี 302 ครั้ง 
 - ตรวจพบผู้เสพยาเสพตดิ 973 คน 
 2. ด้านการบําบัดฟื้นฟูฯ และติดตามดูแลผู้ผ่าน

- ปค. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
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นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
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การบําบัดฯ แบ่งเป็น  
  - การบําบัดฟื้นฟูฯ สามารถนําผู้เสพ/ผู้ติด  
ยาเสพติดเข้ารับการบําบัดได้จํานวน 14,967 คน  
  - การติดตามผู้ ผ่ านการบําบัดฯ  มีการ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัด จํานวน 230,000 คน และมี
การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่ านการบําบัด  จํานวน 
20,492 คน 
 3. ด้านการปราบปราม มีการจับกุมคดียาเสพ
ติดรวม จํานวน 6,273 คดี ผู้ต้องหา 7,155 ราย  
ของกลางยาเสพติดภาพรวม 
  - ยาบ้า 3.74 ล้านเม็ด 
  - เฮโรอีน 84.08 กิโลกรัม 
  - ยาไอซ์ 17,794.10 กรัม  
  - กัญชา 3.74 ล้านกรัม 

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

24.33 พช. 
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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 

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

8.04 พช. 

     5.2.7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กิจกรรมค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด และ
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด 

298.68 สถ. 
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งบประมาณตามพระราชบัญญั ติ งบประมาณ  
ปี 2560 เป็นเงินจํานวน 97.50 ล้านบาท 
  - จัดสรรครั้งที่ 1 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว จํานวน 1,500 คน เป็นเงินจํานวน 
9.75 ล้านบาท 
 2. ประเภทงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่าย
สําหรับรายการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จํานวน 
95 โครงการ  งบประมาณตามพระราชบัญญั ติ
งบประมาณ ปี 2560 เป็นเงินจํานวน 201.18  
ล้านบาท 
  - จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว จํานวน 95 โครงการ เป็นเงินจํานวน 201.18 
ล้านบาท 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย ์

ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ 

 

 

๖.0 
 

ปค. 

 ๕.4 บูรณาการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

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

เป้าหมายปีงบ 2560 จํานวน 15,750 แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 3,723 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 23.64 ของเป้าหมาย 

64.34 ทด. 



    - ๔๖ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

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

 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 4 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างประกวดราคา 27 แห่ง 

698.04 

(178.50) 

ยผ. 

     ๕ .๔ .3 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของ  
กองกําลังประจําถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน  
 ๑. ฝึกอบรม ผรส. ในพื้นที่ จชต. “หลักสูตรการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน” จํานวน 15 วัน 
ฝึกอบรมจํานวน 4 รุ่นๆ ละ 255 คน รวม 1,020 คน 
และแจกจ่ายเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน ให้กับ ผรส. ที่เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 
1,020 คน. 

 2. แจกจ่ายเครื่องแต่งกาย ชรบ. ในพื้นที่ จชต. 
จํานวน 1,163 หมู่บ้านๆ ละ 12 ชุด รวมเป็น จํานวน 
13,956 ตัว 

 3. จัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนระดับ 3A 
จํานวน 1,500 ตัว (จ.ปัตตานี 488 ตัว จ.ยะลา 288 ตัว 
จ.นราธิวาส 448 ตัว และ จ.สงขลา 276 ตัว) 
 4. จัดหาอาวุธปืนลูกซองยาว จํานวน 100 กระบอก 
(จ .ปัตตานี  34 กระบอก จ .ยะลา 33 กระบอก  

607.08 ปค. 
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และ จ.สงขลา 33 กระบอก) 
 5. โอนเงินงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลาง  
เป็นค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายจําเป็นในการอยู่ เวรยาม  
การปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ. จํานวน 1,969 หมู่บ้านๆ 
ละ 20,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 
472.56 ล้านบาท 
 6. โอนงบประมาณให้จังหวัดดําเนินการฝึกอบรม 
ชรบ. จํานวน 150 หมู่บ้านๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 
4,500 คน ประกอบด้วย จ.ปัตตานี 55 หมู่บ้าน  
จ.นราธิวาส 50 หมู่บ้าน จ.ยะลา 30 หมู่บ้าน และ  
จ.สงขลา 15 หมู่บ้าน  
 7. จัดหากระสุนปืนลูกซองสํารองคลัง จํานวน 
95,000 นัด สําหรับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน 
 8. ฝึกอบรมปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําตําบล
จํานวน 290 ตําบล หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย ชรบ. 
 9. จัดหาวัสดุอุปกรณ์/ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุง
ป้อมยามชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จํานวน 200 
หมู่บ้าน (จ.ปัตตานี 65 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 60 หมู่บ้าน  
จ.ยะลา 40 หมู่บ้าน และ จ.สงขลา 35 หมู่บ้าน) 

     ๕.๔.4 ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาตาม
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา 

0.2500 ปค. 
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จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลา) เพื่อเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ ๙ แห่ง ประจําปีการศึกษา 
๒๕60 โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
สถาบันองค์กรทอดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
ได้ดําเนินการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและทดสอบ
วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  ในไตรมาสที่ 2 

 ๕.๕ ดําเนินการด้านสัญชาติ
และกําหนดสถานะบุคคล 

น โ ยบ า ยที่  ๒  ก า ร
รักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 

ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

 

  5.5.1 โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

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

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

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

 1.3 ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ 
วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) 

- ปค. 
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พ.ศ. 2551 จํานวน 89,785 ราย 

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

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

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

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

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

5.19 ปค. 



    - ๕๐ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

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

     ๕.๕.๓ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสถานะและสิท ธิของคนไทยที่ ตกหล่น  
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการดําเนินงาน ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย
ให้แก่คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน หรือไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนซึ่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยไม่เพียง
พอที่จะนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอ็นเอ  
เพื่อนําผลการตรวจใช้เป็นหลักฐานประกอบการ  
ขอแจ้งเกิดเกินกําหนดหรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  

9.7 ปค. 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อนุมัติผู้มีคุณสมบัติให้
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 760 ราย 

 ๕.๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

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

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

   1.1.1 จํานวนอําเภอชายแดน 1 – 3 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 

   1.1.2 จํานวนอําเภอชายแดน 4 – 5 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 30,000 บาท 

   1.1.3 จํานวนอําเภอชายแดน 6 แห่ง  
ขึ้นไป ได้รับการจัดสรร 50,000 บาท 

   1.1.4 จังหวัดปัตตานี ได้รับการจัดสรร
แบบเหมาจ่าย 100,000 บาท 

 ปค. 
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  1.2 กิจกรรมที่ 2 โอนจัดสรรให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอชายแดน  128 แห่ง เพื่อดําเนิน
โครงการตามกอบกิจกรรมที่กําหนด ภายในกรอบ
วง เงินอํ า เภอละ  200,000 บาท  รวมวง เงิ น
งบประมาณ 25.60 ล้านบาท 

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

 3. ได้แจ้ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการ
ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการติดตาม
ประเมินผลในระดับพื้นที่ 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
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เป้าหมาย     :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการทํางานอย่างบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ 
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6. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก 

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

  ๖.๑.1 การให้บริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน  
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7.5 ล้านราย 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ให้บริการประชาชนด้วยทะเบียน และ  
รังวัดที่ดิน จํานวน 2.86 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
38.22 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน  25,937.69 
ล้านบาท 

973.81 
(60.43) 

ทด. 

     6.1.2 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 ได้เปิดพิธี 
“โครงการวิชาชีพช่างประปา เพื่อประชาชน” รุ่นที่ 
25 (3/2560) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 20 มกราคม 
2560 ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 2 สํานักงานใหญ่ กปน. 
โดยโครงการดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพ
ช่างประปาให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการสร้าง
โอกาส สร้างอาชีพให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนนําความรู้ ที่ได้ไป
ช่วยเหลือสังคมต่อไป  
 2. วันที่ 26 ม.ค. 2560 ได้ดําเนินการดังนี้  
  - เปิดกิจกรรม Kick Off “50 ปีทองแห่งการ

- กปน. 
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บริการ สุขใจที่ได้ดูแลคุณ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 
ปี การประปานครหลวง ในวันที่ 16 ส.ค. 2560 
พร้อมมอบนโยบาย “50 ปีทอง แห่งการบริการ สุขใจที่
ได้ดูแลคุณ” โดยมีผู้ว่าการฯ รับมอบนโยบาย และนํา
พนักงาน กปน. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ดําเนินการภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข ยกระดับ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  ก้ า ว ไ ก ล ไ ป ข้ า ง ห น้ า  ป ร ะ ป า  
เพื่อประชาชน” เพื่อให้บริการประชาชนทุกระดับ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติสืบไป ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาว
รีย์ รัชกาลที่ 5 สํานักงานใหญ่ กปน. พร้อมกันนี้ ได้มี
การจัดเดินขบวน Troop เดินประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
มอบความสุขในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. ตาม
ชุมชนต่างๆ เช่น ซอยสามัคคี จ.นนทบุรี และตลาดนัด 
มศว. เป็นต้น เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการน้ําประปาอย่างมืออาชีพ 
  -  ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ให้การต้อนรับ 
Dr.Tamim Younos ประธาน The Green Water 
Infrastructure Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ Innovations in 
Urban Stormwater Management Technologies  
โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้ําในเขตเมือง และการจัดการน้ําฝน รวมทั้งการ
รับมือกับน้ําหลาก  ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 1  สํานักงานใหญ่ 
กปน.  



  - ๕๕ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

  - นายปริญญา แน่นหนา ผู้เชี่ยวชาญการ

ประปานครหลวง  ระดับ  9  ร่ วม เสวนา หัวข้ อ  
“การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคกลางและสรุป
ภาพรวมของสถานการณ์น้ํา จากการดําเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการน้ํา(Water War Room)” ภายในงาน
สัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานของสถาบันน้ําเพื่อ
ความยั่งยืน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจําปี 2560 ณ ห้องบอลรูม ฮอลล์ เอ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 26 
ม.ค. 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วม
พร้อมทั้งจัดตั้งบูธนิทรรศการ 50 ปี การประปา-  
นครหลวง แผนน้ําประปาปลอดภัย และการรณรงค์
การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า 

 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. 
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     ๖ .๒ .2 โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนด้านงานทะเบียน
และบัตร 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนทางด้านงานทะเบียน และจัดชุดปฏิบัติการ
ออกติดตามเร่งรัดสํานักทะเบียนจังหวัดสํานักทะเบียน
อํ า เ ภ อ  แ ล ะ สํ า นั ก ท ะ เ บี ย น ท้ อ ง ถิ่ น  ก รณี ที่  
ต้องดําเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนหรือมีผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้างจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
 - เรื่องร้องเรียนรับเข้า จํานวน 1 เรื่อง 
ดําเนินการตอบสนอง จํานวน 1 เรื่อง 

0.28 ปค. 

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

678,800 พช. 

     6.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิ บั ติงาน  
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผลการดําเนินงาน กําหนดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงาน  
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ขณะนี้ได้ดําเนินการเป็นที่
เรียบร้อย 

- สถ. 

     ๖.๒.5 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง 
กรมการปกครองมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
จํานวน ๑๑ คน แบ่งเขตตรวจราชการออกเป็น ๑๘ 
เขตตรวจราชการ ซึ่ง ผตปค. ได้ออกตรวจราชการใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ  

1.26 
 

ปค. 
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ผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๑ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ 
ผตปค. ได้ตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 
ดังนี้ 
 ๑. ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการให้บริการ
ด้านงานทะเบียน  และบัตรประจําตัวประชาชน  
โดยเน้น ย้ําใ ห้ ทุกสํานักทะเบียนให้ความสําคัญ  
ในการปฏิบั ติงาน โดยให้ผู้ปฏิบั ติงานศึกษาคู่ มือ 
ระเบียบ กฎหมาย ให้รอบคอบ อํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
และมีวาจาสุภาพ  
 ๒ .  ตรวจติดตามโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 ๓ .  ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
อาคารที่ว่าการอําเภอ และหอประชุมอําเภอ 
 ๔. ตรวจติดตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการ
และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอําเภอและท้องที่ 
 ๕. ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ใ น ภ า ร กิ จ ข อ ง  
กรมการปกครอง (ติดตามการรายงานผลด้วยระบบ  
E-REPORT) รายสัปดาห์ของ จังหวัด/อําเภอ 
 ๖. ตรวจติดตามโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน 



  - ๕๘ -   
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๗. ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
อําเภอเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๘. ตรวจติดตามการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรม
อําเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอํานวยการความปลอดภัย  
ทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๐ 
 ๙ .  ตรวจติดตามการดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง 
 ๑๐. ตรวจติดตามการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑๑. ตรวจติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ พบว่า อําเภอ  
มีการดําเนินการตามที่ ปค. สั่งการ 
 ๑๒. ตรวจเยี่ยม/แนะนํา ตามข้อสั่งการ และ
นโยบายของกรมการปกครอง 

 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   ๖.๓.๑ โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการดําเนินงาน เป็นการดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีระบบการรักษา  
ความปลอดภัยในระดับสู ง สามารถป้องกันการ  
ปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคคลสัญชาติ
ไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิด 70 ปีบริบูรณ์ 
โดยมีการให้บริการจัดทําบัตรในสํานักทะเบียนอําเภอ 
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สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํ านักทะเบียนกลาง  
รวม 1,079 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถ  
ยื่นคําขอมีบัตร ณ สํานักทะเบียนแห่งใดก็ได้ ทั่วประเทศ 
และมีหน่วยให้บริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  
ออกให้บริการจัดทําบัตรฯ เป็นการเฉพาะกิจตามหน่วยงาน
แหล่งชุมชน และสถานที่ห่างไกล  
ผลการดําเนินงาน (17 – 31 ม.ค. 2560 )ได้มีการ
ออกบัตร (Smart Card) รวมจํานวน 443,396 บัตร 
แยกเป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 442,393 บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 1,003 บัตร 

     6.3.2 โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สนับสนุนการให้บริการประชาชนระบบ e – DOAP 
license 
ผลการดําเนินการ การดําเนินงานสําเร็จทุกขั้นตอน 

  

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

38.85 พช. 
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     ๖.๓.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน    
 1. เมื่อวันที่ 7 – 31 ม.ค. 2560 สนับสนุน
ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการประชุม
รายงานสถานการณ์ ร่ วมกับผู้ บ ริ หารระดับสู ง  
ของจังหวัด ในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน ร่วมกับ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (ส่วนหน้า) จ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. เมื่อวันที่ 18 – 24 ม.ค. 2560 ได้ดําเนินการ
ดังนี้  
  2.1 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมจํานวน 
15  คั น  อากาศยานไร้ นั กบิ น  2  เค รื่ อ ง  และ
ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ (unified communication) 
100 License เข้าถึงพื้นที่ทันทีสถาปนาระบบ
เครือข่าย สื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร VCS ผ่านดาวเทียม
ได้ ภายใน 30 นาที เพื่อให้บริการประชาชนได้ทั้ง
โทรศัพท์และโทรสาร นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุน
ผู้บังคับบัญชาให้สามารถ Single Command  ผ่าน 
VCS ได้ ณ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จ.สุราษฎร์ธานี และ 
จ .สงขลา ตั้งแต่ วันที่ 7 ม.ค . 2560 จนเสร็จสิ้น
ภารกิจ 

- สป. 
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  2.2 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมเข้าถึง
พื้นที่ ภัยพิบัติสามารถสถาปนาเครือข่ายสื่อสารฯ  
โดยไม่จําเป็นต้องพึ่ งพิงแหล่งพลังงานภายนอก
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ/การช่วยเหลือประชาชน
จากพื้นที่ภัยพิบัติ ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มายังกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ(บกปภ.ช.) 
  2.3 ได้นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
รายงานสถานการณ์การเร่งแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติ
การนําเรือผลักดันน้ําลงปฏิบัติการผลักดันน้ํา ณ 
สะพานพระจุลจอมเกล้าฯ มายัง บกปภ .ช . และ
รายงานการช่วยเหลือประชาชนจากจุดพักพิงมายัง 
บกปภ.ช. 

 


