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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60) 

Roadmap ๑ ด้านการเทิดทูนและธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ 
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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 620 ถัง (วันที่ 15 มี .ค. 2560)  
และได้ติดตั้งทั้งหมด 35 จังหวัด จํานวน 423 หมู่บ้าน 
รวม 4,230 ถัง 
 2 .  แผนงานพื้ นฐานด้ านความมั่ นคงและ
ต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันให้ 76 จังหวัดๆ ละ 20,000 
บาท  รวมเป็ น เงิ นทั้ งสิ้ น  1 .52 ล้ านบาท  เพื่ อ  
ใช้การบริหารจัดการและเตรียมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ลงจังหวัดเป็นที่
เรียบร้อย 

36.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.52 

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

- สป. 

     1.1.3 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ดําเนินการดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 ร่วมประชุมกอง
อํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.)  
ณ ท้องสนามหลวงโดยมี นายเกียรติชัย เซียงหลิว 
นายช่างไฟฟ้าอาวุ โส  ร่วมประชุมสามารถสรุป
สาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ มท. ได้ดังนี้ 
  1 . 1  ส ภ า พ อ า ก า ศ ร้ อ น  แ จ้ ง ห รื อ

- สป. 
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ประชาสัมพันธ์ ใ ห้ประชาชนที่มากราบสักการะ  
พระบรมศพ ได้ทราบและปฏิบัติตาม 
  1.2 การแต่งกายใส่เสื้อผ้าบางๆ เช่นเสื้อ  
ที่ทํามาจากผ้าฝ้าย 
  1 .3  การรั บประทานอาหารที่ ร้ อนๆ 
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแกง อาหารที่ไม่สะอาด  
มีกลิ่นบูดเสีย และให้ดื่มน้ํามากๆ  
  1.4 การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนที่
มีโรคประจําตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคหืดหอบ  
ให้พักผ่อนให้เพียงพอ  
  1 .5 อัคคี ภัยใ ห้สํ านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์  
ในการดับเพลิง ดูแลบริเวณที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ 
และโรงครัวต่างๆ  
  1.6 วันสงกรานต์ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์  
ไปประดิษฐานที่ลานคนเมือง  เพื่อให้ประชาชน
สักการะและสรงน้ําช่วงวันสงกรานต์ 
 2. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 ร่วมประชุมกอง
อํานวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.)  
ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร  
ร่วมประชุมสามารถสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
มท. ได้ดังนี้  
  2.1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุม 
   1 )  ป รั บ แ ผ น ก า ร ป รั บ พื้ น ที่ ท้ อ ง
สนามหลวงเดิมวันที่ 16 เม.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 เม.ย. 
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2560 เคลื่อนย้ายเต็นท์ทั้งหมดออกนอกบริเวณท้อง
สนามหลวง โดยมีจุดบริการอาหาร 2 จุด คือ บริเวณ
สํานักงานสลากฯ (เก่า) และหลังพระแม่ธรณีฯ ทั้งนี้
ขอให้ผู้แทน ปค. หารือฝ่าย เสธ.กอร.รส. ถึงระบบ 
การบริการอาหารกับประชาชนในการอํานวยความ
สะดวก มท. และประชาชนเดินทางเป็นคณะที่รายงาน
ผ่านจังหวัด ในการนี้ จะทดลองการปรับพื้นที่ดังกล่าว
ในวันที่ 2 – 3 เม.ย. 2560 และสรุปเสนอต่อที่
ประชุม ศตส. ในวันที่ 4 เม.ย. 2560 เวลา 15.30 น. 
ณ ทําเนียบรัฐบาล 
   2) ขอขอบคุณ มท. ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปยังจังหวัด กรณีประชาชนเดินทาง
เป็นคณะ ในเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
การ เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการฯ  และ  
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมตามนโยบายของรัฐบาล 
  2.2 เรื่องที่ มท. รายงาน 
   1) มท. โดย ปค. ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้โรคลมแดด (Heat Stroke) ช่วงฤดูร้อน  
แก่ประชาชนในการอํานวยความสะดวกของ มท. และ
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ที่ เ ดิ น ท า ง ม า จ า ก จั ง ห วั ด  
เพื่อให้ประชาชน เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมา
ถวายสักการะพระบรมศพ  
   2) จํานวนประชาชนที่เดินทางมาถวาย
สักการะพระบรมศพ จากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
319,786 คน (29 ต.ค. – 22 มี.ค. 2560) 
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   3) ขอความร่วมมือ กทม. ตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง สิ่งก่อสร้างชั่วคราวและป้าย  
ณ  ท้ องสนามหลวง  เนื่ องจากฤดู ร้ อนอาจเกิ ด   
ลมกระโชกแรง เพื่อป้องกันการเกิดอุบั ติ เหตุกับ
ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศม  
  2.3 เรื่องขอความร่วมมือ มท. เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์ของ กอร.รส. เรื่องการแต่งกายของ
ประชาชนที่ เดินทางมาถวายสักการะฯ  ยั งพบ  
ความไม่เหมาะสมบางประการ จึงขอความร่วมมือ มท.  
กรุณาประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายให้กับประชาชน
โดยทั่วไปตามคู่มือแนะนําการแต่งกายที่เหมาะสม 
ของ วธ. ด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2560)  

     1.1.4 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 นายกวี อารีกุล 
รองผู้ว่าการ กปน. ร่วมบันทึกเทปในรายการพิเศษ 
“วันสายไทย – สืบสานพ่อสร้างสานต่อพ่อสอน”  
ณ  บ ริ ษั ท  เ วิ ร์ ค พ อ ยท์  เ อ็ น เ ท อ ร์ เ ท น เ ม นท์  
โดย กปน. ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จํานวน 300,000 บาท ซึ่งเป็น
มูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันความมั่นคงของชาติ 
 2. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 โดยชมรมดนตรีไทย 
กปน .  ร่วมบันทึกเทปบรรเลงเพลงถวายพระพร  
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 
เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพครบ 62 พรรษา  

- กปน. 
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ในวันที่ 2 เม.ย. 2560 ณ สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต 
สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 3. เมื่อวันที่ 27 มี .ค . 2560 นางลาวัณย์  
ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 ให้การต้อนรับ 
นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ  
ด้านการสื่อสาร และทีมงาน ในการเข้าพบเพื่อหารือ
โครงการความร่วมมือ “70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้าน
ความดี ” เพื่อค้นหา ยกย่อง เชิดชู 70 บุคคลต้นแบบ 
ที่น้อมนําหลักคุณธรรม คําสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 
ไปใช้ในการทํางานและดําเนินชีวิต และ โครงการ 
“แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี” เพื่อค้นหา 10 
หน่วยงานภาครัฐนําร่องที่มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
ริเริ่มและปลุกกระแสการทําดีให้เป็นแบบอย่างแก่
หน่วยงานอื่นในสังคม ณ ห้องประชุม 613 สํานักงาน
ใหญ่ กปน. ซึ่ง กปน. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานนําร่อง
ที่มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการทําความดีที่ทางศูนย์  
สน ใจจะ เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว มสนั บ สนุ นกิ จ ก ร รม  
และช่วยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ช่อง TNN2  
(True vision 784) และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยศูนย์ฯ  
ขอความร่วมมือในการ เข้ามาจัดนิทรรศการส่งเสริม
คุณธรรมแก่พนักงาน กปน. ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ของ กปน. ซึ่งตรงกับการจัดงานสัปดาห์วิชาการ กปน. 
ภายใต้แนวคิด “สานต่อที่พ่อสร้าง ตามทางกษัตริย์
นักพัฒนา ทรงคุณค่าด้วยธรรมาภิบาล” ที่รวบรวม
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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 
 
 

 

งานด้านธรรมาภิบาล การบริหารความรับผิดชอบต่อ
สังคม และงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ กปน. 
ระหว่ า งวั นที่  3  – 7  ก .ค .  2560 ณ  อาคาร
อเนกประสงค์สํานักงานใหญ่ กปน. นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างเครือข่ายระหว่าง กปน. กับหน่วยงาน
ภายนอกด้านคุณธรรม เป็นการประสานพลังในการ
ขับเคลื่อนให้ กปน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็น 
องค์กรคุณธรรม อย่างยั่งยืน 

 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 16 – 28 มี.ค. 2560
จํานวน 34 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 – 28 มี.ค . 2560  
ได้นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยง
และวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 5 ครั้ง เช่น เมื่อวันที่ 
20 มี.ค. 2560 นํารถสื่อสารดาวเทียมดําเนินการ

- สป. 
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ราชอาณาจักรไทย 
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ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

เชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยแด่ 
พ ร ะ เ จ ้า ว ร ว ง ศ ์เ ธ อ  พ ร ะ อ ง ค ์เ จ ้า โ ส ม ส ว ลี  
พระ ว ร ร า ช าท ิน ัด ด าม าต ุ ณ  ว ัดหนอ งห ูช ้า ง  
อ .หนองปรือ  จ .กาญจนบุร ี และ  เมื ่อว ันที ่ 26 
มี.ค .  2560 นํารถสื ่อสารดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวายความปลอดภัยแด่
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหิดลศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 
 3. การนํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางมาถวายสักการะ  
พระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวั ง  เมื่ อวันที่  
16 – 28 มี.ค. 2560 จํานวน 3 ครั้ง เช่น เมื่อวันที ่ 
15 มี .ค . 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม
ดําเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน จ.ร้อยเอ็ด และ จ.มุกดาหาร   
ที่ เ ดิ น ท า ง ม า ถ ว า ย สั ก ก า ร ะ พ ร ะ บ ร ม ศ พ ฯ  
ที่พระบรมมหาราชวัง ณ จุดพักรถ สถานีบริการน้ํามัน 
ปตท. เลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา และเมื่อวันที่ 26 
มี.ค. 2560 นํารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมดําเนินการ
เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน จ.นครสวรรค์ ที่เดินทางมาถวาย สักการะ  
พระบรมศพฯ ที่พระบรมมหาราชวัง จุดพักรถ ณ 
สนามกีฬา จ.นครสวรรค์  



- ๙ ‐ 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 
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     1.2.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรมการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้   
ผลการดําเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. – 30 มี.ค. 
2560) 
 1 .  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ จํานวน 8,290 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 1.02 ล้านคน 
 2 .  การจั ดกิ จกร รมขยายผล โคร งการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 3,745 ครั้ง  
ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 306,177 คน 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยศู น ย์การ เ รี ยนรู้ โ ค ร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 2,192 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน 236,248 คน 
 4. การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข้  
ในพระราชานุ เคราะห์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
จํานวน 565 ราย 
 5 .  การ ดํ า เนิ นการกั บการกระทํ า ที่ ไ ม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 1 กรณี 

- ปค. 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60) 

Roadmap 2 ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปประเทศ 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

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

 

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

 

  2.1.1 โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับ
จังหวัด/อําเภอ/ท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครอง ได้แจ้งให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด/
อําเภอ ดําเนินการดังนี้ (ระหว่างวันที่ 3 – 30 มี.ค. 
2560)  
 1. การชี้แจงทําความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช . ) จํานวน 9,344 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จาํวน 912,682 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง
สมานฉันท์  เพื่อการปฏิรูป จํานวน 14,301 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 1.20 ล้านคน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่  จํานวน  722 เรื่ อง  ประชาชน  
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 64,479 คน  
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยคณะกรรมการหมู่ บ้ าน  จํ านวน 
14,920 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 905,008 คน 
 5 .  การจั ดกิ จกรรมส่ ง เ สริ ม วิถี ชี วิ ตแบบ

- 
 

ปค. 
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ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองโดย อสปช. 
จํานวน 6,863 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  
432,656 คน 

     2.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 3 – 30 มี.ค. 
2560) 
 1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จํานวน 12,008 ครั้ง 
 2. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ในการประชุม สัมมนา อบรม และการ
ประชุมประชาคม จํานวน 18,271 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 464,021 คน 
 3. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
ตระหนักในการยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จํานวน 4,992 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 353,714 คน 
 4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ที่นําค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
จํานวน 3,697 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 311,901 
คน 

-  ปค. 
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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 – 23 มี.ค. ๒๕60 มีประชาชน
มาใช้บริ การ  รวมจํ านวน  3 ,071,709 เ รื่ อ ง 
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 3,026,228 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 98.52 และอยู่ระหว่างดําเนินการ 
45,322 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.48 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จํานวน 
151,954 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 116,816 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 35,138 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 76.88  
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จํานวน 2,254,872 เรื่อง ดําเนินการแล้ว 
จํานวน 2,254,872 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จํานวน 66,884 เรื่ อง ดํา เนินการแล้ว  จํานวน 
58,721 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 8,163 เรื่อง 
คิดเป็นร้อย 87.80  
 ๔ .  กา รบริ ก า ร ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  รั บ เ รื่ อ ง  
จํ า น ว น  4 1 4 , 8 9 5  เ รื่ อ ง  ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว  

- 
 

สป. 
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จํานวน 414,227 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จํานวน 668 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.84      
 5. บริการให้คําปรึกษา จํานวน 176,148 
เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 176,148 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จํานวน 6,797 เรื่อง ดําเนินการแล้ว   
จํ านวน  5 ,444 เ รื่ อ ง  อ ยู่ระหว่ า งดํ า เนินการ  
จํานวน 1,353 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.09  
 7. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รับเรื่อง 
จํานวน 9,176 เรื่อง ดําเนินการแล้ว จํานวน 5,507 
เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3,669 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ  60.02  

 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 29,562 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 36.95 ของเป้าหมาย 

๑๗๙.๙๙ 
(59.39) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๒ การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับ  
การออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ จํานวน 2,828 ระวาง  
คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของเป้าหมาย 
หมายเหตุ ขอแก้ไขผลการดําเนินงานของเดือน พ.ย. 

๔๓.๙๐ 
(6.21) 

ทด. 
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2559 จากเดิม 2,864 ระวาง เป็น 44 เนื่องจาก
ผลงาน 2,820 ระวาง เป็นเพียงการส่งข้อมูลดิจทัล
เท่านั้นผลงาน ต.ค. – ธ.ค. 59 เท่ากับ 128 ระวาง 

     ๓.๒.๓ รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุม
คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 426 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
9.47 ของเป้าหมาย 

๗๗.๕๙ 
(4.93) 

ทด. 
 

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

๖.๓๖ 
(1.62) 

 

ทด. 
 

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

๔.๗๐ 
- 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.๖ จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 1,545 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 34.33 ของเป้าหมาย 

๕๒.๑๗ 
(13.71) 

 

ทด. 
 

     ๓.๒.๗ โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุกเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาชนบท 

๘๒.๖๙ 
(10.77) 

ทด. 
 



- ๑๕ ‐ 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐ จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง 
ผลการดําเนินงาน จังหวัดส่งโครงการให้กรมที่ ดิน
พิ จารณาในพื้ นที่  5 จั งหวั ด ได้แก่  จ .ขอนแก่น  
จ.ปราจีนบุรี จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ  
จ.สุพรรณบุรี จํานวน 1,276 แปลง ซึ่งกรมที่ดินได้
พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว จํานวน 645 
แปลง ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.สุรินทร์ ขณะนี้อยู่
ระหว่างช่างรังวัดวางผัง/ปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึด
หลักเขต และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทํา
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน และขุดสระน้ํา เป็นต้น 

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

1,566.27 
(261.95) 

 

ยผ. 
 

     3.2.9 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม การ
ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาส 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 3 – 30 มี.ค. 
2560)  
 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
อุบัติภัย จํานวน 2,369 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จํานวน 39,719 คน 

- ปค. 
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 2. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
จํานวน 11,268 คน 
 3. การดําเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 5,699 คน 
 4. การช่วยเหลือและแก้ปัญหาราคาผลผลิต 
หรือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จํานวน 27,778 ราย 

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

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

  3.3.1 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดํ า เนิ นการ  ทั้ งสิ้ น  207 
โครงการ  
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่งน้ําเดิม 
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จํานวน 112 โครงการ ความคืบหน้า  
   - โ อนจั ดส ร ร งบประมาณแล้ ว  112 
โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ 
   - ดําเนินการแล้วเสร็จ 109 โครงการ 
  2. โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก  
น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลากและโคลนถล่ม จํานวน 95 
โครงการ ความคืบหน้า 
   - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 95 โครงการ 
   - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 3 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 92 โครงการ 

500.00 
(387.71) 

 
 
 
 

 

ปภ. 
 



- ๑๗ ‐ 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     3.3.2 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
 1. โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ํา/แหล่ง  
น้ําเดิม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย จํานวน 1,451 โครงการ 
หน่วยดําเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
และจังหวัด 
วิธีดําเนินงาน : จ้างเหมา / ทําเอง 
ความคืบหน้า 
 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,451 โครงการ 
 - กําลังดําเนินการก่อสร้าง 46 โครงการ 
 - ยกเลิกการดําเนินงาน 2 โครงการ 
 - ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,403 โครงการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ปริมาณน้ํากักเก็บ 280,945,799 ลบ.ม. 
 - พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 
3,062,286 ไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1,037,977 
 ครัวเรือน 

4,863.60 
(4,155.91) 

ปภ. 
 

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

24.48 
(13.87) 

ยผ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     ๓.๓.4 งานระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 47 แห่ง 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการก่อสร้าง 34 แห่ง 
 - รอลงนามในสัญญา 8 แห่ง 
 - เสนอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของ
ราคา 5 แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน 
 - ดําเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 60 % 

3,247.27 
(586.53) 

ยผ. 

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

6,319.94 
(1,834.12) 

 

ยผ. 
 

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

5,701.16 
(1,483.70) 

ยผ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

     3.3.7 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 3 – 30 มี .ค . 
2560)  
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จํานวน 2,548 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 
230,155 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสํานึกประชาชน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ านเมือง  จํ านวน  3 ,298 ครั้ ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 218,626 คน 
 3. การดําเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่อัน
เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ตาม ม.122 ของ พ.ร.บ. 
ลักษณะการปกครองท้องที่ฯ) จํานวน 131 คดี เนื้อที่ 
จํานวน 102 ไร่ 

- ปค. 

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

  3.3.8 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 กปน. ได้มอบ

กําลังใจและให้การช่วยเหลือ การประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ในคืนวันที่ 20 มี.ค. 
2560 โดยสนับสนุนรถบรรทุกน้ํา และน้ําดื่ม จํานวน 
1 ,100 ขวด  สํ าหรั บ เจ้ าหน้ า ที่ ดับ เพลิ ง และ
อาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ 

 

- กปน. 
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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 .๔  แ ก้ ไ ข ปัญหาด้ า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคมและการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11  

 ๓.๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ (คฟม.) 
ผลการดํ าเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า   
ให้บ้านเรือนราษฎรได้ จํานวน 10,124 ครัวเรือน  
(1 ต.ค. 2559 – 29 มี.ค. 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  
เขตภูมิภาค/เทศบาล ให้น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน 
ปี 2564 และได้จัดทําโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ํา ปี 2560 
(160.42 ล้านบาท) จํานวน 50 โครงการ ได้ทําการ
เบ ิก ง บป ระมาณ  จํา น วน  47 .73  ล ้า นบ าท  
คิดเป็นร้อยละ 29.76 ของงบประมาณ 
 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2560 (2,529.94 ล้านบาท) จํานวน 25 โครงการ
ได้ทําการเบิกงบประมาณ จํานวน 749.99 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.64 ของงบประมาณ 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมประปา

3,641.54 
(1,117.13) 

กปภ. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

ภายหลังรับโอน ปี 2558 – 2560 (295.89  
ล้านบาท )  จํานวน  9 โครงการ ได้ทําการเบิก
งบประมาณ จํานวน 87.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
29.46 ของงบประมาณ 

 



- ๒๒ - 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ประจําสัปดาห์ (วันที่ 31 มีนาคม ๒๕60) 

Roadmap 4 ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
เป้าหมาย     :  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ 
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

4. การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าง
รายได้และลดความเหลื่อมล้ํา 
๔.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากและเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕.๔ การปรับ
โครงสร้ าง เศรษฐกิจสู่ การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
 

 ๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
ผลการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
อาหาร สู่ตลาดสากล (Cluster อาหาร) : ได้ดําเนิน
โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค ์  
เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 
ประเภทอาหาร สู่ตลาดสากล และเสริมศักยภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดสากล เมื่อวันที่ 30 – 31 มี.ค. 2560 ณ โรงแรม
ไมด้า งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุร ี  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน/ผู้ประกอบการ 
จํานวน 35 จังหวัดๆ ละ 1 กลุ่ม ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารที่มีศักยภาพสูง 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 35 ผลิตภัณฑ์  
 2. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 
(กลุ่ม D/ 1 - 3 ดาว) : โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

319.00 
 

พช. 
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  2.1 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทอาหาร จํานวน 2,020 ผลิตภัณฑ์ :  
โ ด ย ไ ด ้ป ร ะ ช ุม เ ช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  จ ัด ค ล ิน ิก ใ ห้
คําแนะนําปรึกษาในเบื้องต้นเพื่อสร้างองค์ความรู้
และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายตาม
กําหนดการดังนี้ 
   1 ) วั น ที่  3  เ ม . ย .  2 5 6 0  ณ   
จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 295 ผลิตภัณฑ์ 
   2) วันที่ 4 เม.ย. 2560 ณ จ.ชลบุรี 
จํานวน 295 ผลิตภัณฑ์ 
   3) วันที่ 6 เม.ย. 2560 ณ จ.พิษณุโลก 
จํานวน 229 ผลิตภัณฑ์  
   4) วันที่ 8 เม.ย. 2560 ณ จ.เชียงใหม่ 
จํานวน 213 ผลิตภัณฑ์  
   5) วันที่ 19 เม.ย. 2560 ณ จ.ขอนแก่น 
จํานวน 232 ผลิตภัณฑ์  
   6) วันที่ 21 เม.ย. 2560 ณ จ.อุบลราชธานี 
จํานวน 259 ผลิตภัณฑ์  
   7 )  วั น ที่  2 3  เ ม . ย .  2 5 6 0  ณ   
จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 256 ผลิตภัณฑ์  
   8) วันที่ 25 เม.ย. 2560 ณ จ.สงขลา 
จํานวน 241 ผลิตภัณฑ์  
  2.2 กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ประเภทเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
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จํานวน 5,165 ผลิตภัณฑ์ 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย OTOP 
Trader ภายในประเทศ (OTOP Minimart): ได้กําหนด
ประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์
กระจายสินค้า OTOP ในรูปแบบ Outlet/Minimart/lifestyle 
เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนสินค้ากันให้เกิด  
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก ระหว่าง
วันที่ 5 - 7 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ 
กรุงเทพฯ  มีผู้ เข้าร่วมประชุมฯ จํานวน 59 คน 
ประกอบด้วย OTOP Trader จังหวัดที่แจ้งความ
ประสงค์พร ้อม เป ิดร ้าน  OTOP Minimart และ  
ร้าน OTOP lifestyle จํานวน 25 คน นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน จํา น วน  3 4  คน  จาก 25 จังหวัด และ
ส่ วนกลา ง  ซึ่ ง ในกา รประชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า รฯ  
ได้กําหนดให้มีการระดมสมองจัดทําแผนการบริหาร
จัดการด้านการตลาดรูปแบบ OTOP Minimart 
 4. การจัดแสดงผลงานศิลปิน OTOP มีกิจกรรม
ดังนี้ 
  - การจัดงานแสดงผลงานศิลปินโอทอป 
ภายใต้ชื่อ “หัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9 ” ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2560 ณ ลานแสดงผลงานเชียงใหม่
ศิลาดล By ทัศนีย์@ดอยสะเก็ด 
 5. พัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 
Cluster กระเป๋า : ได้ดําเนินการจ้างมูลนิธิ  เพื่อสถาบัน
พั ฒ น า วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม  
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(ISMED) ดําเนินการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด 
ด้ านการออกแบบ  และนวั ตกรรม ใหม่ ๆ  โดย  
ได้ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ และ
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้า 
ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์กระเป๋าในงาน OTOP TO THE TOWN   
ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ 
ก.พ. ๒๕๖๐ และประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน 
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๐ ซึ่งกลุ่มมีกระเป๋า
ต้นแบบในการพัฒนาอย่างน้อยกลุ่มละ ๓ แบบ โดย  
จะเปิดตัวจําหน่ายครั้งแรกในงาน OTOP Midyear 2017 
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐ 
 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจําหน่ายบน
เครื่องบิน: ให้เร่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (เล็ก - ดี 
- มีคุณภาพ) และประสานสายการบินเพื่อนําผลิตภัณฑ์ 
OTOP ขึ้นไปจําหน่ายบนเครื่องบิน โดยได้ร่วมกับ  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์  OTOP เพื่ อจํ าหน่ าย   
บนเครื่ องบิ น รอบที่  3 เมื่ อวั นที่  2 มี .ค. 2560   
ณ ห้องประชุมกรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมาย 
คือ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกฯ 
จํานวน 29 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน  
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 7. สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดสรรงบประมาณ  
ให้ 76 จังหวัด เพื่อดําเนินการในไตรมาส 1 และ 3 แล้ว 
 8. การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 – 4 ซึ่งไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 2 ดําเนินการลงทะเบียน ฯ แล้ว โดยมี
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ  มาลงทะเบียนฯ  จํานวน 
8,891 กลุ่ม/ราย และมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด จํานวน 
14,898 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560) 
 9. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) : ได้กําหนดดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
กลุ่ม Quadrant D (พี่สอนน้อง) ในไตรมาสที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม 
Quadrant A/B และ 4 - 5 ดาว ที่ประสบความสําเร็จ 
ได้เป็นพี ่เลี ้ยงให้คําแนะนํา ปรึกษา ช่วยเหลือแก่
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม Quadrant D ให้
สามารถดําเน ินก ิจการจนประสบความสําเร็จได้
เช่นเดียวกัน 
 10. มหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย : ได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมมหกรรมสุดยอด  
ภูมิปัญญาไทย (คัดเลือกภูมิปัญญาไทย) เพื่อคัดเลือก
และบันทึกภูมิปัญญาไทยจังหวัดละ 5 ภูมิปัญญา (35 
จังหวัด) โดยอยู่ระหว่างจัดทําเอกสารการบันทึก  
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ภูมิปัญญาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 11. โรงเรียน OTOP  
 12. เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ OTOP : OTOP Generation Next 

     4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน : 
ประชารัฐ สุขใจ SHOP ปี 2560 : ได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ งวดที่ 1 
(ม.ค. – มิ.ย. 2560) แล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายฯ ประกอบด้วย 
ค่าบริการจัดการร้านค้า (ค่าจ้างพนักงานขายและ  
ค่าไฟฟ้า) และค่าปรับปรุงบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
 2. มหกรรม OTOP สุดยอดภูมิปัญญาทั่วไทย :  
ได้จัดงาน “มหกรรม OTOP สุดยอดภูมิปัญญา  
ทั่วไทย” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 ณ 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ ถ.รามอินทรา มีร้านค้า
เข้าร่วมจําหน่ายสินค้า จํานวน 125 ร้าน โดยแบ่งเป็น
ร้านจําหน่ายสินค้าทั่วไป จํานวน 121 ร้าน และ
ร้านสาธิตผลิตภัณฑ์โอทอปพร้อมจําหน่ายสินค้าอีก 
จํานวน 4 ร้าน  
 3. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทย ยิ้มได้:  
กําหนดดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย   

472.56 พช. 
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คนไทยยิ้มได้ โดยได้จัดสรรงบประมาณให ้จ ังหว ัด
ดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 – 2 มีผลการดําเนินงาน
ระหว่างเดือน ต.ค. 2558 – 10 มี.ค. 2560 ดังนี้ 
  3.1 สถานที่จัดตลาดนัดชุมชน จํานวน 
2,155 แห่ง ดังนี้ 
   1) สถานที่ราชการ จํานวน 520 แห่ง 
   2) ที่สาธารณะ จํานวน 1,114 แห่ง 
   3) เอกชน/แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 
521 แห่ง 
  3.2 ยอดจําหน่ายสะสม รวม 5,471.86 
ล้านบาท โดยจังหวัดที่มียอดจําหน่ายสะสมสูงสุด  
5 ลําดับ ได้แก่ 
   1) พระนครศรีอยุธยา จํานวน 351.32 
ล้านบาท 
   2) สุรินทร์ จํานวน 285.15 ล้านบาท 
   3) บุรีรัมย์ จํานวน 239.52 ล้านบาท 
   4) นครศรีธรรมราช จํานวน 208.11 
ล้านบาท 
   5) นครสวรรค์ จํานวน 180.68 ล้านบาท 
 4. OTOP TO THE TOWN : กําหนดดําเนินการ
จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 4 – 5 ดาว 
จํานวน 800 บูท ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้  
  4.1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B  
เมื่อวันที่ 20 – 24 ก.พ. 2560 
  4.2 ห้างเซ็นทรัล บางนา เมื่อวันที่ ๒๕ 
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ก.พ. – ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4.3 ห้างเซ็นทรัล พระราม ๒ เมื่อวันที่ ๒  
– ๖ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4.4 ห้างเซ็นทรัล  ลําปาง  เมื่อวันที่  ๘  
– ๑2 มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4.5 ห้างเซ็นทรัล พระราม ๙ เมื่อวันที่ ๑๐ 
– ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4.6 ห้างเซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ ๑๕  
– ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4 .7 ห้างเซ็นทรัล พัทยา เมื่ อวันที่  ๑๖   
– ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4.8 ห้างเซ็นทรัล ภู เก็ต เมื่อวันที่ ๑๘  
– ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4.9 ห้างเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒๑ 
– ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๐ 
  4.10 ห้างเซ็นทรัล เวสเกต เมื่อวันที่ ๒๔  
– ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ 
 5. การจัดงาน OTOP Midyear : กําหนด  
จัดงาน OTOP Midyear 2017 ระหว่างวันที่ 18 
– 25 พ .ค .  2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ  
การประช ุมอ ิมแพ ็ค  เม ืองทองธาน ี อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจําหน่าย
ส ินค ้าหนึ ่งตําบล  หนึ ่ง ผล ิตภ ัณฑ์ เพื ่อ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานโครงการ OTOP และ
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และได้กําหนด  
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ให้มีการจัดแสดงประวัติ/ผลงานของศิลปิน OTOP เพื่อ   
เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของบุคคลที่ได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล  
ด้วยพระบารมี 
 7. ศูนย์แสดง จําหน่าย และกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 8. OTOP To The Factory   

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

4.22 พช. 
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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 และผู้เกี่ยวข้อง 18 เขต จํานวน 8 ครั้ง 
โดยได้ดํา เน ินการแล้วจํานวน  4  ครั ้ง  ยังไม่ได้
ดําเนินการ ตามรายละเอียดดังนี้   
  2.1 ครั้งที่ 5 : ภาคเหนือตอนบน 1 (เขต 15) 
และภาคเหนือตอนบน 2 (เขต 16) วันที่ 20 มี.ค. 
2560 
  2.2 ครั้งที่ 6 : ภาคกลางตอนล่าง 2 (เขต 5) 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (เขต 11) วันที่ 
27 มี.ค. 2560 
  2.3 ครั้งที่ 7 : ภาคตะวันออก (เขต 9) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เขต 10) วันที่ 10 เม.ย. 
2560 
   2.4 ครั้งที่ 8 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (เขต 14) ภาคเหนือตอนล่าง 1 (เขต 17) และ
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (เขต 18) วันที่ 24 เม.ย. 2560 
 3. กําหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทุกวันที่ 
๒๕ ของเดือน 
 4. ประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก ารข ับ เคลื ่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) 



- ๓๒ - 
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (ระดับจังหวัด) ให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง 
และติดตามงานอย่างน้อย 6 ครั้ง ระหว่างไตรมาสที่ 1 - 4   
 5 .  สน ับ สน ุน ก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น ก า รพ ัฒน า
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ระดับเขต) 
 6. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ 
 7. การจัดการความรู้และสรุปบทเรียนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

     4.1.4 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงิน
ชุมชน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน : กําหนดดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 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  
  1.2 จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน : 

144.33 พช. 
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กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดให้สํานักงานพัฒนาชุม
จั งหวัดรายงานผลการดํา เนินงานและรายงาน  
การจัดตั้งและขึ้นทะเบียนสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน ภายในเดือน เม.ย. 2560 
  1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต 
  1.4 ผลิตสื่อเผยแพร่การดําเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  1 .5  ผลิ ตสื่ อ เผยแพร่ การดํ า เนิน งาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
 2. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” : การส่งเสริมการ
ดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มีตัวชี้วัด
คือ จํานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
“1 ครัวเรือน 1 สัญญา” จํานวน 10,000 ครัวเรือน 
ซึ ่ง ก ร มฯ  กํ า หนด ให ้ สพจ .  ร า ย ง า นผลก า ร
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังกล่าว ทุกวันที่ 20 ของเดือน 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค. – มิ.ย. 2560  

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

3,692.59 พช. 
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 2. กําหนดจัดสรรงบเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 
2,956 ล้านบาท 
 3. กําหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน จํานวน 295   
ล้านบาท 

  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 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า เขตหนองจอก   
 2. โครงการสีลมถนนคนเดิน 
  - รอนโยบายผู้บริหารในการกําหนดวันดําเนินงาน 

 
3.6 

 
 
 
- 

กทม. 

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

   ๔.๒ .๑ โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว 
จํานวน ๑ แห่ง 
 ๑ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ าระยะที่  ๒  
อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน  ๗5% 
 ๒ .  พัฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ า ระยะที่  ๓  
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
 ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน 50% 
 3. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมืองระนอง   
จ.ระนอง 
  ผลการดําเนินการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
 

158.57 
(27.49) 

ยผ. 
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     ๔.๒.2 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ผลการดําเนินงาน  
 1. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านพุน้ําร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 2  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ผลงาน 75% 
 2. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านน้ําพุร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 50% 
 3. พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า  
ด่านน้ําพุร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 4 
  - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
 4. โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างรอลงในนามสัญญา  
 5. โครงการวางผังระบายน้ําเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 แห่ง 
  - ล ง น า ม ในสั ญญาแล้ ว  อ ยู่ ร ะห ว่ า ง
ดําเนินการวางผัง 

209.82 
(53.76) 

 

ยผ. 

     4.2.3 โครงการสร้างและพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ 
ผลการดํา เนินงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาเว็บไซต์
สัมมาชีพ www.cddata.cdd.go.th/cddkm ประกอบด้วย  
เมนูความรู้สัมมาชีพชุมชน  เมนู เทคนิคส่ง เสริม
สัมมาชีพชุมชน เมนูปราชญ์ชุมชน และเมนูตลาด

855.94 พช. 
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สัมมาชีพชุมชน 
 2. ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
แจ้งประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในพื้นที่ 
MOU (สสส., พอช., สถ.,และ พช.) จํานวน 117 ตําบล 
เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่น
เข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน 
 3. เชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 
กําหนดแนวทางการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ดีเด ่นและการค ัดเล ือกคร ัวเร ือนส ัมมาช ีพช ุมชน
ต ัว อย ่า ง  เ พื ่อ เ ข ้า ร ับ โ ล ่ร า ง ว ัล ใ น ส ่ว น ก ล า ง  
จึงมอบหมายให้สําน ักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ดํ าเนิ นการตามแนวทางฯ  พร้ อมทั้ งรายงานผล   
การดําเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบภายใน
วันที่ 14 ก.ค. 2560 
 4. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน กําหนดดํา เนินโครงการสร้างส ัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปร ัชญาของ เศรษฐก ิจพอเพียง  
ในพื ้นที ่เป้าหมาย 76 จังหวัด โดยมีตัวชี ้ว ัด คือ 
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 (ใช้ข้อมูล จปฐ.)  
 5. โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน มอบหมาย
ให้ อช./ผู้นํา อช. ร่วมเป็น “ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน” โดยมีภารกิจที่สําคัญ คือ  
  5.1 สนับสนุนการดําเนินงานของทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน  
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  5.2 สนับสนุนการยกระดับครัวเรือนยากจน
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน  
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ระดับจังหวัด 
 7. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ระดับหมู่บ้าน 
 8. พัฒนาผู้นําสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล 
 9 .  พัฒนาผู้ นํ าชุ มชนรุ่ น ใหม่ สื บสานงาน
สัมมาชีพชุมชน 
 10. จัดทําสื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 11. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 

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

3.47 พช. 

     4.2.5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ผลการดําเนินงาน กําหนดดําเนินโครงการในพื้นที่  
ระดับอําเภอ จํานวน 878 แห่ง สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอเป็นหน่วยดําเนินการในไตรมาสที่ 3 

43.90 พช. 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 
 

   ๔ .๓ .๑  โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน 
ผลการดําเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ให้สํานักงานพัฒนาชุมชน

20.28 พช. 
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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  
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 กรมการ

369.96 พช. 
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พัฒนาชุมชน ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกกิจกรรมงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศดี เด่น  ระดับจั งหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ./ข้อมูล กชช.2ค) 
ด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  
ด ้านการบร ิหารระบบสารสนเทศช ุมชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื ่อการพ ัฒนาช ุมชนอย ่างต ่อ เนื ่อ ง  
ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานที ่จังหวัดได้
ดําเนินการในงานดังกล่าว ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559 
– ส.ค. 2560 
 2. การส่งเสริมการจัดทําสารสนเทศ เพื ่อ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2.1 การพัฒนาหมู่บ้ านสารสนเทศ เพื่ อ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด/อําเภอ และ  
การจัดทํารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตําบล (VDR/TDR) 
ปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.) ดําเนินการในไตรมาสที่  
1 – 4  โดยส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน (Community Information Radar Analysis 
diagram : CIA) 
  2.2 จัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดีเด่น : 
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กําหนดจัดงานประกวดเว็บไซต์หน่วยงานดี เด่น  
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกําหนดให้มี  
การจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง 3 
ระยะ ในไตรมาสที่ 1 – 4  
 3. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  - การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. : มอบหมายให้
จังหวัด ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามแนวทาง  
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ธ.ค. 2559 
– มี.ค. 2560  
 4. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) : มอบหมายให้จังหวัด
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ตามแนวทางการ
บริหารการจัดเก็บข้อมูลและห้วงเวลาที่กํ าหนด  
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
การบริหารจัดการ 
 

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

- ทด. 
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ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 

นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
5. การรักษาความมั่นคงและ

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

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

  ๕.๑.๑ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในอํานาจ
หน้ าที่ ของพนั กงานฝ่ ายปกครอง  (นโยบาย  
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม) 
ผลการดําเนินงาน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข
ให้สังคม ประเภทสถานบริการ ดังนี้ 
 1. มีการออกตรวจ จํานวน 339 แห่ง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
 2.1 ลานกีฬา จํานวน 615 แห่ง 
 2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จํานวน 115 แห่ง 
 2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จํานวน
1,603 แห่ง 
 2.4 กิจกรรมอื่นๆ จํานวน 597 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การจัดระเบียบสังคม ดังนี้ 
ผลการดําเนินการ (ระหว่างวันที่ 3 – 30 มี.ค. 
2560)  
 1. การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
9,679 แห่ง 
 2. การใช้มาตรการทางปกครองกับสถานบริการ 
โรงแรม โรงรับจํานํา ร้านค้าของเก่า จํานวน 1,479 แห่ง 

- ปค. 
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 3.  การให้ความรู้ แก่พนักงานเจ้ าหน้า ที่ 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จํานวน 
2,375 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 24,367 คน 
 4 .  การจัดระเบียบรถรับจ้ างสาธารณะ 
(รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท๊กซี่) จํานวน 332 ครั้ง 
 5. การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย 
พื้นที่ทางเท้า และบริเวณชายหาด จํานวน 223 ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมปลูกสํานึกให้ประชาชน
รักษาวินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จํานวน 1,155 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 46,197 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. ความก้าวหน้าด้านรูปแบบ        
     - ได้ดําเนินการออกแบบแล้วเสร็จได้นําเสนอ
รูปแบบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียครอบคลุมทุกกลุ่มเป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว  
  - อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางจัดทํา
ราคากลาง ควบคู่กับการขออนุญาตหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยได้มีหนังสือส่งรูปแบบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาตในส่วนต่างๆ แล้วจํานวน 
10 หน่วยงาน 

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

กทม. 
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 2. การย้ายชุมชนและการช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ  เมื่อวันที 14 มี .ค .60 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้
ไ ด้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่ งแม่น้ํ า
เจ้าพระยา ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ 
ดังนี้ 
  2 . 1  เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ก า ร ใ ห้
กรุงเทพมหานครเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินการโครงการฯ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ขนย้าย โรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างให้แก่ผู้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่ งล่วงล้ํ าลําน้ํ า 
ในแม่น้ําเจ้าพระยา และจากการขาดรายได้ของ
ผู้ประกอบการ โดยนําหลักเกณฑ์และวิธีการคิดเงิน  
ค่าทดแทน การรื้อถอน ขนย้ายโรงเรือนหรือสิ่ ง  
ปลู ก ส ร้ า ง และค่ าทดแทนความ เ สี ยหายตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2530 มาเป็นแนวทางในการกําหนดเงิน
ช่วยเหลือต่อไป 
  2.2 เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดค่าช่วยเหลือผู้ ไ ด้รับผลกระทบ  
จากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา โดยปัจจุบัน  
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง เ ส น อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธาน โดยคาดว่าจะกําหนดราคาค่าเงิน
ช่วยเหลือ และจ่ายเงินช่วยเหลือ แล้วเสร็จประมาณ
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เดือน ก.ค. 2560 เป็นไปตามแผนงานการย้ายชุมชน
และแผนงานการก่อสร้างโครงการ 
 3. การประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจต่อ
ประชาชน 
  3.1 การประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการและ
คณะอนุประชาสัมพันธ์ได้จัดเตรียมข้อมูลโครงการ 
เพื่อประกอบการเผยแพร่ต่อสาธารณะเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ได้แก่ วีดีทัศน์ ภาพทัศนียภาพ ถามตอบข้อสงสัย 
และได้ทําการส่งข้อมูลต่างๆให้สํานักงานเขตและ  
ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  แ ล ะ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อไปดําเนินการขยายผลให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เผยแพร่ข้อมูลและ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุก 2 สัปดาห์  
  3.2 กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือเชิญสภา
สถาปนิก และสมาคมวิชาชีพสถาปนิกทั้งหมด เข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงรูปแบบแล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 
2560 โดยสมาคมได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ในการเข้าร่วม
ประชุมและไม่ขอส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
 4. ปัญหาอุปสรรคที่ต้องขอรับความช่วยเหลือ 
  กลุ่มต่อต้านโจมตีความน่าเชื่อถือของภาครัฐ
ในการดําเนินงานโครงการ โดยมีการบิดเบือนและใช้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนําเสนออย่างต่อเนื่องผ่านทาง  
สื่อต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ผ่านทางช่องทางที่มีคน
ติดตามมาก และคาดว่ามีผู้สนับสนุนที่ให้เงินสนับสนุน
ช่ วย เหลือ  เนื่ อ งจากในการดํ า เนินการต้ อง ใช้
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งบประมาณมาก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครสามารถชี้แจง
ข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆครบถ้วนแล้ว  
 5. ประเด็นขอความร่วมมือ 
  5.1 ขอความร่วมมือให้กองทัพบกช่วยเหลือ
ในการปฏิบั ติการด้านข่าวสาร (IO) เพื่อให้ทราบ
วัตถุประสงค์และกลุ่มผู้สนับสนุนการต่อต้านโครงการ
ที่แท้จริง เพื่อจะได้วางแผนและทําความเข้าใจต่อ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาการ
ต่อต้านโครงการจากการได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  
  5.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
อนุญาต ได้แก่                                                  
   1) กรมเจ้าท่า เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในการดําเนินการโครงการจะต้องปลูกสร้างรุกล้ําลําน้ํา 
(ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 ออกตามความ พรบ.  
การเดินเรือในน่านน้ําไทย)        
   2) กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอใช้พื้นที่
ใต้สะพานในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ  

  - 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 ่ 

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

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

กทม. 
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23 ก.พ. 2547 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 
 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
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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 1 มี.ค. 2560 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
คณะที่ 5ฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2560 และมีมติ
ให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อหารือ  
ในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งเรื่องการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่
อ้ า งว่ า เป็นวิถีชี วิต เก่ า ที่ มีคุณค่ าทางวัฒนธรรม  
ว่าแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ใช้มีอยู่เดิม 
จึงอยากให้มีการชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน และในส่วนของ
กลุ่มแกนนําที่ต่อต้านให้ทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเข้าดําเนินการชี้แจงทําความเข้าใจ  
 2. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 กรุงเทพมหานคร
ปิดป้ายประกาศแจ้งกําหนดวันเข้ารื้อถอนขนย้ายสิ่ง
ปลูกสร้างและแจ้งหมายเลขบ้านที่จะรื้อถอน 
 3. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2560 เก็บซากวัสดุและ
ขยะในชุมชนป้อมมหากาฬ 
 4. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560 กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทหาร สถานีตํารวจนคร
บาลสําราญราษฎร์ เข้าดําเนินการรื้อถอนขนย้าย
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชนป้อมมหากาฬ
จํานวน 4 หลัง และบุกรุก 1 หลัง ปัจจุบันคงเหลือ
บ้าน 33 หลัง บุกรุก 4 หลัง 

- กทม. 
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 5.  เมื่อวันที่  10 มี .ค .  2560 ผู้อ ยู่อาศัย
บ้านเลขที่ 127 ดําเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
พื้นที่ และกรุงเทพมหานครเข้าดําเนินการปิดล็อกบ้าน
ห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าไปในบ้าน 

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

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

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

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

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

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
เมื่ อ วั นที่  29 พ .ย . 
2559  

  5.1.8 โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย  
เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน 
ผลการดําเนินงาน  
 ดําเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันตามประกาศ 
กรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้า
หาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พ.ค. 2559 จํานวน 683 
จุด ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว จํานวน 451 จุด ผู้ค้า 
จํานวนผู้ค้า 20,642 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 

เดิม 150.00 ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็น 
368.00 

กทม. 
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2555 เป็นจํานวนเงิน 150.00 ล้านบาท 
 2. จ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาดําเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน 279.00 ล้านบาท 
 3. ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินดําเนินการจากเดิม 
150.00 ล้านบาท เป็น 368.00 ล้านบาท 
 4. ส่งรูปแบบและรายการก่อสร้างให้หน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนาพิจารณา เนื่องจากมีการเพิ่ม
เนื้องานการก่อสร้างเพิ่มวงเงินการก่อสร้าง และ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสร้างจาก 160 วันเป็น 
600 วัน 
 5. อนุมัติจ้าง ตามหนังสือสํานักสิ่งแวดล้อม 
ที่ กท 1106/2514 ลงวันที่  19 พ.ค. 2558 และ
ห นั ง สื อ สํ า นั ก ก า ร ค ลั ง ที่  ก ท  1305/3984 
ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2558 
 6. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จํากัด เป็นเงิน 366.50 ล้านบาท สัญญาเลขที่ สสล. 
33/2559 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 สิ้นสุดสัญญา 
14 ส.ค. 2560 (อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา) 
 7. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเปน็ร้อยละ  44 

     5.1.10 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ  
ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3)  สํานักสิ่งแวดล้อม
ดําเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีมีพื้นที่ใช้พักผ่อน
หย่อนใจ และจัดกิจกรรมนันทนาการ ขนาด 70 ไร่ 

210 กทม 



    - ๕๓ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
โ ด ย ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น ข อ ง สํ า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น  
ส่วนพระมหากษัตริย์ ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ดําเนินการเช่าพื้นที่จากสํานักงานทรัพย์สิน -
ส่วนพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
 2.งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ จํานวน 
210.00 ล้านบาท 
 3. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จํากัด  เป็นเงิน  209.10 ล้านบาท สัญญาเลขที ่ 
สสล .  56/2560 ลงวันที่ 30 ธ .ค . 2559 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 25 ธ .ค .  2560 ระยะเวลาก่อสร้าง  
360 วัน 
 4. คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 2560 
 5. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 10 

     5.1.11 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงลําไผ่
เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 สํานักสิ่งแวดล้อมดําเนินการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณซอยประชาร่วมใจ 
7 บึงลําไผ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 78 ไร่ 
2 งาน 57 ตารางวา 
ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การรื้อย้ายชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การสร้าง
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  

95 กทม. 
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 2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งโครงการ 
จํานวน 95.00 ล้านบาท  
 3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบจ้าง 
เ มื่ อ วั น ที่  4 มิ . ย  2558 ต า มหนั ง สื อ  ที่  ก ท 
1106/2515 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2558  
 4. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เวิลด์ เดสคอน จํากัด เป็น
เงิน 94.60 ล้านบาท สัญญาเลขที่ 34/2559  ลงวันที่
24 ธ .ค .  2558 สิ้ นสุ ดสั ญญา  19 ต .ค .  2559 
ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน 
 5. อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดงวดงาน
และพิจารณากรณีบริษัทฯ ขอต่ออายุสัญญา 
 6. ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้เมื่อสิ้นสุด
สัญญา และมีหนังสือขอต่ออายุสัญญา เนื่องจากมีผู้บุกรุก
รายเดิม 4 ราย และมีผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดิน 1 ราย 
 7. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 38 

     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 
 

115 กทม. 
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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 
 5. อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 

     5.1.13 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ 
ผลการดําเนินงาน 
 1. แนวคิดการบริหารจัดการมูลฝอย 
  1.1 มีระบบการจัดการข้อมูลฝอยอย่างครบ
วงจร  ตั้ งแต่การลดที่ แหล่ งกํ า เนิด  การเก็บขน  
การขนส่ง และการกําจัดมูลฝอย 
  1.2. การควบคุมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้
เหลือน้อยที่สุดและนํากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

- กทม. 
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  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  
 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. กําหนดการบริการเก็บขนมูลฝอย
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 05.30 น  
   3. ชุมชนตรอก ซอย พิจารณาตาม
ความเหมาะสมความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยแต่ละ
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ชอบ 

 
 

 
ประเภท 
   - มูลฝอยทั่วไป เก็บทุกวัน หรือ 
วันเว้นวันตามประเภทของสถานที่ 
   - มูลฝอยเศษอาหาร จัดเก็บทุกวัน  
   - มู ล ฝ อ ย นํ า ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ ห ม ่ 
จัดเก็บเฉพาะวันอาทิตย์  
   - มูลฝอยอันตราย จัดเก็บทุกวันที่ 
1 และ 15 ของเดือน 
  3.3 การกําจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
   - มูลฝอยทั่ ว ไป  นํา ไปกําจัด ที่ 
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช  หนองแขม  สายไหม  
(หมักทําปุ๋ย ผลิตไฟฟ้า ฝังกลบ) 
   - มูลฝอยอันตราย  จ้ างกํ าจั ด  
โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
   - มูลฝอยติดเชื้อ เก็บขนและกําจัด 
โดยบริษัท กรุ งเทพธนาคม จํ ากั ด  มู ลฝอยจาก  
การก่อสร้าง 
   – แปรรูปและกําจัดที่ศูนย์กําจัด
มูลฝอยอ่อนนุช 

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

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

 5.1.14 แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบ
สะอาดภายใน 2 ปี แบ่งเป็น  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองบางเตย  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําคลองแสนแสบ  
 - งานฟื้นฟูสภาพน้ําชุมชนคลองแป้ง  
 - งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มเติม  

4560.54 
 

316.00 
3,846.54 

20.00 
378.00 

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

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 

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 โดยโครงการใดที่  
ลงนามในสัญญาแล้วให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการ  
ที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญาให้ชะลอการดําเนินการ
ไปก่อน 
 2. ให้ทบทวนและจัดทําแผนการบําบัดน้ําเสีย
คลองแสนแสบอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และ
ระยะ 20 ปี 

     5.1.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อระบาย
น้ําของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 โครงการ 
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6  
  - นําร่าง TOR ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์  
 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 

886.2 
 

492.10 
 

 
232.10 

 
 

กทม. 
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  - นําร่าง TOR ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนน
เจริญกรุง 
  - ประมูลวันที่ 22 มี.ค. 2560 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 
  - ประมูลวันที่ 22 มี.ค. 2560 

 
102.00 

 
 

 
40.00 

     5.1.16 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําใต้คลอง
บางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ําเจ้าพระยา 
ผลการดําเนินงาน อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 
ความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 84.41 

856.47 กทม. 

     5.1.17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําในถนน 
สายหลักพื้นที่กรุงเทพ  
ผลการดําเนิน ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
  3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 
   - ประมูลวันที่ 29 มี.ค. 2560  

1306.69 
 
 

114.00 
 

 
175.18 

 
 

141.91 
 

 

กทม. 
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  4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 14 
  - ประมูลวันที่ 29 มี.ค. 2560 
  5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
   - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 
  6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมซอยสุขุมวิท 39 
  - นําร่าง TOR ลงเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 – 
27 มี.ค. 2560  
  7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมจากสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
  - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 

95.80 
 

 
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 ดําเนินการตอกเสาเข็มได้ทั้ง
โครงการ 7,791 ต้น ความยาวประมาณ 6.07 
กิโลเมตร ความคืบหน้าตามแผน คิดเป็นร้อยละ 20 
ผลงานที่ทําได้ คิดเป็นร้อยละ 9.99 ช้ากว่าแผน  

211.16 กทม. 
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งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
คิดเป็นร้อยละ 10.01  

     5.1.19 โครงการก่อสร้างเขื่อน ค .ส .ล . พร้อม
ทางเดินริมคลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบาย
น้ําหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร  และ  
คลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณ
คลองหลวงแพ่ง 
ผลการดําเนินงาน เป้าหมายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
12.85 ผลงานที่ ทําได้ คิดเป็นร้อยละ 13.22 
แบ่งเป็น 
 1. ตอกเสาเข็มเขื่อน จํานวน 1,970 ต้น  
 2. ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. จํานวน 938 ช่อง  

794.00 กทม. 

     5.1.20 การจัดระเบียบบริเวณคลองโอ่งอ่าง 
ผลการดําเนินงาน  
 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบเพื่อดําเนินการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 

324.50 กทม. 

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

40.15 
 
 

20.15 
 
 
 

20.00 

กทม. 
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 ๕ . 2  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข

ปัญหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

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

  5.2.1 โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย
ยาเสพติด 
ผลการดําเนินการ ดําเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
โดยใช้หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย  
ยาเสพติด เวลา 3 วัน 2 คืน เป้าหมายจํานวนไม่น้อย
กว่า 7,600 คน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ .  2560 มาตั้งจ่ายที่ ที่ ทําการ
ปกครองจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
เรยีบร้อยแล้ว 
 2. ได้แจ้งแนวทางดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 
(ย.อส.) ตามกําหนดให้อําเภอเป้าหมายทราบ เพื่อ  
เร่งสํารวจและคัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
ฝึ กอบรม  และในปี งบประมาณ  พ .ศ .  2560  
ก รมก า รปกค รอ ง ร่ ว ม กั บ สํ า นั ก ง า น  ป .ป .ส .  
ได้กําหนดให้จังหวัด/อําเภอ บันทึกผลการปฏิบัติงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านต่างๆ แบบ
ออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. 
(Nispa) 
 3. ประสานการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงาน
กับศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เพื่อกําหนดเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่
บันทึกข้อมูล และสามารถรายงานผลการฝึกอบรม

18.05 ปค. 



    - ๖๓ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
พร้อมภาพถ่ ายกิ จกรรมแต่ ละรุ่ นผ่ านทางไลน์ 
“ศอ .ปส .ปค .” หรือทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ 
sod_dopa01@hotmail.com 

     ๕.๒.2 กรมการปกครองได้ดําเนินการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 3 – 30 มี .ค . 
2560)  
 1. การรักษาความสงบ 
  1.1 การตั้ งจุ ดตรวจ/จุ ดสกั ด  จํ านวน 
47,089 ครั้ง พบผู้กระทําความผิด จํานวน 1,300 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 1,433 คน 
  1.2 การจับกุมผู้กระทําความผิดกฎหมาย  
   1.2.1 อาวุ ธปืน จํ านวน 154 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 174 คน 
   1.2.2 การพนัน  จํานวน  187 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 669 คน 
   1.2.3 ยาเสพติด จํานวน 1,438 คดี 
ผู้ต้องหา จํานวน 1,701 คน 
    1.2.4 สถานบริการ โรงแรม โรงรับจํานํา 
ร้านค้าของเก่า ฯลฯ จํานวน 49 คดี  
   1.2.5 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ จํานวน 94 คดี 
   1.2.6 การค้ามนุษย์ การทํางานของคนต่างด้าว
และคนเข้าเมือง จํานวน 56 คดี ผู้ต้องหา จํานวน 

- ปค. 
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334 คน 
  1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อ
ความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้อําเภอทราบ 
จํานวน 396 ข่าว 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.1 การนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดฟื้นฟู จํานวน 9,290 คน  
  2.2 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ยาเสพติด จํานวน 20,444 คน  
  2.2 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง  เพื่อหยุด ยั้งการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติด จํานวน 3,703 ครั้ง 
  2.3 การจัดตั้ง/จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
รักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส .) จํานวน 
1,834 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 12,318 คน 
  2.4 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด จํานวน 
654 ครั้ง 

     5.2.3 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนด
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 2 
 2. ติดตาม/สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดินในไตรมาสที่ 1 – 4 
ปัญหาการดําเนินงาน สํานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่น  ๆ

24.33 พช. 
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ร่วมขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์
การขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ทําให้  
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนา
ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรโอนโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตชนบทให้กรมการ
พัฒนาชุมชนดําเนินการทั้งหมด โดยให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. จัดทําเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

     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 

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

  นโยบายที่ 2 การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ ข้อ 
2.1 ปัญหายาเสพติด 

  5.2.6 โครงการ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด” 
ผลการดําเนินการ เมื่อวันที่ 16 – 28 มี.ค. 2560  
ได้จัดทําระบบ “หนึ่งคําสัญญา จะไม่พึ่งพา ยาเสพติด”
เพื่ อ ให้ ลู ก ใ ห้  คํ าสัญญากับแ ม่ ว่ า  จะไม่ เ ข้ า ไป  
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย 
www.moi.go.th มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จํานวน  
43,974 คน 

- สป. 

 ๕.๓ สนับสนุนการดําเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

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

38.43 
 
 
 
 
 

ปค. 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)  
  - จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานร่วม
ภู มิภาค  เพื่ อ เป็นค่ า ใช้ จ่ าย ในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ
จังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และชุดปฏิบัติการพิเศษ อําเภอ 
จํานวน 878 อําเภอ เพื่อตรวจตราเฝ้าระวังและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (จังหวัดเดือนละ 2 ครั้ง 
อําเภอ เดือนละ 1 ครั้ง) 
 2. สนับสนุนชุดปฏิบั ติการพิ เศษ กรมการ
ปกครองส่วนกลางเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษ ย์  (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) 
  - ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ตามแนวทาง 8 มาตรการอย่างเคร่งครัด 
 3. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ระยะเวลาการดําเนินการ พ.ย. – ธ.ค. 2560) 
  3.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 2 รุ่นๆ 
ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551  
 4. จัดโครงการยุทธวิธีการคุ้มครองพยานในคดี
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ค้ามนุษ ย์  โดยพนักงานฝ่ ายปกครอง  ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
  4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 1 รุ่น 
รวม 100 คน สามารถสนับสนุนและอํานาจหน้าที่
ของพนักงานฝ่ายปกครองในการปฏิบัติการค้ามนุษย์ 
ตลอดจนให้ความคุ้มครองพยานในคดี ค้ามนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยานในคดี 
 5. โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในอํานาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง (ระยะเวลาการ
ดําเนินการ ม.ค. – ส.ค. 2560) มีผู้เข้าอบรม จํานวน 8 
รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 160 คน ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินคดีค้ามนุษย์ และการกระทําความผิดคดีค้า
มนุษย์ และการกระทําความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ฝึก
การปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์จริง ตั้งแต่การตรวจ 
การสืบสวน ยุทธวิธีในการเผชิญเหตุ และการสอบคดีอาญา 

 ๕.4 บูรณาการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

   ๕.4.1 โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ
บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี 
เป้าหมายปีงบ 2560 จํานวน 15,750 แปลง 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได้ 7,479 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 47.49 ของเป้าหมาย 

64.34 
(17.75) 

ทด. 
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     5.4.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

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

698.04 
(195.29) 

ยผ. 

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

จัดสรรให้จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 44 คนแยก
เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

1. จ.นราธิวาส จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 13 ราย 
2. จ.ปัตตานี จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 12 ราย 

0.2500 ปค. 



    - ๗๐ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

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

กิจกรรมในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
1. ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้า

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

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

3. ชําระค่าสมัครที่ธนาคาร เปิดระบบ วันที่ 28 
มี.ค. 2560 ปิดระบบ วันที่ 3 เม.ย. 2560  

4.ส่งหลักฐานการสมัครให้ เปิดระบบ วันที่ 28 
มี.ค. 2560 – 4 เม.ย. 2560  

5. ตรวจสอบผลการส่งหลักฐานการสมัคร เม.ย. 
2560 เป็นต้นไป 

6. ประกาศชื่อผู้ มีสิท ธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง
เว็บไซต์ วันที่ 4 พ.ค. 2560  

7. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ (ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการสอบ
สัมภาษณ์) วันที่ 20 – 21 พ.ค. 2560 
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     5.4.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  

การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 
อําเภอ ของจังหวัดสงขลา  
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 3 – 30 มี.ค. 
2560)  
 1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.1 การ รปภ. สถานที่สําคัญ (วัด มัสยิด 
โรงเรียน สถานที่ราชการ) จํานวน 9,860 แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวน รปภ เส้นทาง จํานวน 
4,964 เส้นทาง ระยะทาง จํานวน 44,114 กม. 
  1.3 การ รปภ. บุคคลเป้าหมายที่เสี่ยงต่อ
การถูกทําร้าย (ครู นักเรียน พระ) จํานวน 10,126 
ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จํานวน 134,284 ราย 
  1.4 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ จํานวน 26,327 จุด พบผู้กระทํา
ความผิด จํานวน 10 ราย 
  1.5 การตรวจพบหลุมระเบิด ไม่พบหลุม
ระเบิดของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 
  1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม
ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จํานวน 227 ครั้ง 
จํานวน 612 เส้นทาง 
  1.7 การตรวจป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์ ไม่พบ
การพ่นข้อความของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง  
  1.8 การสนับสนุนกําลังพลเข้าร่วมตรวจค้น
เป้าหมายหน่วยกําลังหลักในพื้นที่ จํานวน 30 ครั้ง 

- ปค. 



    - ๗๒ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
  1.9 จํานวนประชาชนที่แสดงพลังปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์  
จํานวน 1,122 คน 
  1 . 10  ก า ร ฝึ ก ซ้ อมแผน รั ก ษ าค ว าม
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ จํานวน 55 ครั้ง 
  1 .11 จัด ตั้ งศูน ย์สื่ อสารระดับ ตํ าบล  
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 199 ตําบล 
  1.12 การวางระบบและติดตั้งกล้อง CCTV 
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จํานวน 1,805 กล้อง 
  1.13 เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
จํานวน 6 ครั้ง 
   - มีผู้เสียชีวิต จํานวน 9 คน 
   - มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จํานวน 3 คน 
 2. การลดปัญหาภัยแทรกซ้อน 
  2.1 ยาเสพติด จํานวน 38 คดี ผู้ต้องหา 
จํานวน 43 ราย 
  2.2 การพนันไม่พบผู้กระทําผิด 
  2.3 การค้าแรงงานเถื่อน/แรงงานข้ามชาติ 
ไม่การค้าแรงงานเถื่อน  
 3. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปฏิบัติการจิตวิทยาของ ศปก.อ.  
  3.1 การจัดประชุมบูรณาการ การปฏิบัติงาน 
“สร้างเพื่อน ผูกมิตร” จํานวน 702 ครั้ง 
  3.2 การจัดประชุมทีมงานชุดปฏิบัติการ
ประจํ า ตํ าบล  (ชปต . )  “สร้ า ง เพื่ อน  ผู ก มิตร”  
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จํานวน 657 ครั้ง 
  3.3 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําศาสนา จํานวน 1,079 ครั้ง 
  3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
จํานวน 828 ครั้ง 
  3.5 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประชาชนตามร้านน้ําชา จํานวน 1,413 ครั้ง 
  3.6 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของชุด 
ชคต./ชรบ. จํานวน 1,913 ครั้ง 
 4. การดําเนินการโครงการ “พาคนกลับบ้าน” 
จัดชุดเจรจากับเครือข่ายหรือญาติของผู้มีความ
ประสงค์จะยุติการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง 
  4.1 ประเภทแนวร่วม ซึ่งหลบหนีออกจาก
พื้นที่ไป โดยเข้าใจผิด จํานวน 80 ราย 
  4.2 ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ . 2548 (หมาย พ.ร.ก.) 
จํานวน 861 ราย 
  4.3 ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความอาญา (หมาย ป.วิอาญา) จํานวน 196 ราย 
  4.4 การรับรายงานตัวตามมาตรา 21 แห่ง 
พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
จํานวน 752 ราย 
 5. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
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  5.1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ทหาร/
ตํารวจ/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท) 
จํานวน 31 ราย เป็นเงิน จํานวน 4.18 ล้านบาท 
  5.2 ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ 
จํานวน 1 ราย เป็นเงิน จํานวน 50,000 บาท  
  5.3 ประชาชนทั่วไป จํานวน 55 ราย 
งบประมาณ เป็นเงิน จํานวน 1.74 ล้านบาท 
 6. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความ 
มั่นคง/ความสงบเรียบร้อยให้อําเภอทราบ จํานวน 
168 ข่าว 

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

16.65 
(8.55) 

ปค. 

     5.4.6 โครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผลการดําเนินงาน  เตรียมจัดโครงการตามแผน
ดําเนินงานโครงการฯ รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 11 – 
18  มี.ค. 2560  

- ปค. 
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     5.4.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกัน
ตนเองในระดับหมู่บ้าน 
ผลการดําเนินงาน กรมการปกครองได้ดําเนินการ  
ในพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้ 
 1. จังหวัดยะลา 
  1.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญ 
จํานวน 3,616 แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
เส้นทาง จํานวน 2,839 เส้นทาง ระยะทาง 6,860 
กิโลเมตร 
  1 .3  การรั กษาความปลอดภัยบุคคล
เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย จํานวน 7,874 
ครั้ง จํานวน 22,759 ราย 
  1.4 ตั้งจุดสกัด จาํนวน 3,368 จุด 
  1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จํานวน 56 
ครั้ง 548 เส้นทาง  
  1.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 9 ครั้ง 
 2. จังหวัดนราธิวาส 
  2.1 การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญ 
จํานวน 2,544 แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
เส้นทาง จํานวน 900 เส้นทาง ระยะทาง 11,539 
กิโลเมตร 

- ปค. 
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  1 .3  การรั กษาความปลอดภัยบุคคล
เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกทําร้าย จํานวน 989 ครั้ง 
จํานวน 110,497 ราย 
  1.4 ตั้งจุดสกัด จํานวน 1,506 จุด 
  1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จํานวน 56 
ครั้ง 548 เส้นทาง  
  2.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จํานวน 17 ครั้ง 

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

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

2. จัดหากระสุนปืนลูกซอง จํานวน 95,000 
นัด สําหรับใช้ในการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา 

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

4. จัดหาเสื้อกระป้องกันกระสุนระดับ 3A 
จํานวน 1,500 ตัว (จ.สงขลา 276 ตัว จ.ปัตตานี 

- ปค. 



    - ๗๗ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
488 ตัว จ.นราธิวาส 448 ตัว และ จ.ยะลา 288 
ตัว) อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหา 

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

6. โอนเงินงบประมาณอุดหนุนจากส่วนกลางไป
ตั้งจ่ายที่ทําการปกครอง จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา 
และ จ.นราธิวาส เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ค่า
ประกอบอาชีพ  และค่าใช้จ่ ายจํา เป็นในการอยู ่ 
เวรยาม/การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) จํานวน 1,969 หมู่บ้าน หมู่บ้าน 
20,000 บาท/ เดือน  (จ .สงขลา  จํานวน  360 
หมู่บ้าน จ.ปัตตานี จํานวน 641 หมู่บ้าน จ.นราธิวาส 
จํานวน 589 หมู่บ้าน และ จ.ยะลา จํานวน 641 
หมู่บ้าน) โดยโอนเงินครั้งละ 6 เดือน ดําเนินการโอน
เงินงบประมาณแล้ว 2 ไตรมาศ (6 เดือน) จํานวน 
236.28 ล้านบาท  
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 ๕ . ๕  ดํ า เ นิ น ก า ร ด้ า น

สัญชาติและกําหนดสถานะ
บุคคล 

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

  5.5.1 โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
ผลการดําเนินงาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ม.ค. 2560)  

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) 
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 

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

5.19 ปค. 
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     ๕.๕.๓ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไข

ปัญหาสถานะและสิท ธิของคนไทยที่ ตกหล่น  
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการดําเนินงาน มีผู้ เข้าร่วมโครงการตรวจสาร
พันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ  
คนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ จํานวน 136 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  
 1. อปค. ได้อนุมัติโครงการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน 
(People to People Connectivity) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมที่ 1 โอนจัดสรรให้ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดชายแดน 32 แห่ง (รวมปัตตานี) เพื่อ
อํานวยการบริหารจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนว 
ทางการดํา เนินงานและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ตามจํานวนอําเภอชายแดน รวมวงเงินงบประมาณ 
910,000 บาท แบ่งเป็น 
   1.1.1 จํานวนอําเภอชายแดน 1 – 3 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท 
   1.1.2 จํานวนอําเภอชายแดน 4 – 5 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 30,000 บาท 

- ปค. 



    - ๘๑ -       
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

 
   1.1.3 จํานวนอําเภอชายแดน 6 แห่ง  
ขึ้นไป ได้รับการจัดสรร 50,000 บาท 
   1.1.4 จังหวัดปัตตานี ได้รับการจัดสรร
แบบเหมาจ่าย 100,000 บาท 
  1.2 กิจกรรมที่ 2 โอนจัดสรรให้ที่ทําการ
ปกครองอําเภอชายแดน  128 แห่ง เพื่อดําเนิน
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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6. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก 

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

  ๖.๑.1 การให้บริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน  
ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ปี 2560 จํานวน 7.5 ล้านราย 
ผลการดําเนินงาน 
 1. ให้บริการประชาชนด้วยทะเบียน และ  
รังวัดที่ดิน จํานวน 4.52 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 
60.31 ของเป้าหมาย 
 2. จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน 47,745.81 ล้าน
บาท 

973.81 
(258.59) 

ทด. 

     6.1.2 การประปานครหลวงได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 การประปานครหลวง
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. 
และผู้บริหาร กปน. ร่วมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 “เปิดเมกะ
โ ป ร เ จ ก ต ์ส ร ้า ง ส ุข  ป ล ุก ก ร ะ แ ส ค ุณ ธ ร ร ม ”  
ณ อาคารอเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ กปน. เพื่อชี้แจง
ขอบเขตการดําเนินงาน ทั้งงานก่อสร้างระบบท่อ และ
งานก่อสร้างระบบผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่ม
เสถียรภาพในระบบประปา ทั้งด้านระบบผลิต ระบบ
ส่งและจ่ายน้ําประปา ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนการดําเนินงาน 

- กปน. 
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กปน. ได้ให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัย
กลไกการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสมีการเปิดเผย
ข้อมูลทุกรายการ ทุกขั้นตอน เพื่อต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดําเนินการ  
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า กปน. ยึดประชาชน
ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มีปณิธานในการดําเนินงาน
ร่วมกันคือ “ประปาเพื่อประชาชน” 
  1.2 นางสาวสุวารี เชี่ยวชาญลิขิต ผู้อํานวยการ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหาร กปน.  
ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
“การเสริมสร้างสมรรถนะการวิเคราะห์โครงการลงทุน
ภาครัฐ” ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้งได้จัดให้  
มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ใน กทม. กรณีศึกษาการพัฒนากิจการน้ําประปา  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอํานวยการ โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน สํานักงานใหญ่ กปน. ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน 
และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ํา โรงงานผลิตน้ํา
บางเขน เพื่อศึกษาภาพรวมและสร้างความเข้าใจ
เกี่ ยวกับกิจการประปา  อันจะนํ า ไปเป็นข้อมูล
ประกอบการวิ เคราะห์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสมต่อไป 
 2. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2560 การประปานครหลวง
ได้ดําเนินการ ดังนี้  
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  2.1 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. 
ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ํ าในลุ่มน้ํ าป่าสักและให้
กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายอัตรพล  
รุจิลัญจ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบ
ชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์  
ให้การต้อนรับ  ณ  เขื่อนป่าสักชลสิท ธิ์  จ .ลพบุรี  
โดยปัจจุบันเขื่อนฯ มีปริมาณน้ําต้นทุน 452.72 ล้าน 
ลบ.ม. คิดเป็น 48% ถือว่าการบริหารจัดการน้ํา
ในช่วงหน้าแล้งยังไม่น่ากังวล อีกทั้งจากการติดตาม
สภาพภู มิอากาศ  และสถานการณ์น้ํ า ด้วยระบบ  
โทรมาตรลุ่มน้ําป่าสัก พบว่า ปีนี้จะมีฝนเร็วกว่าปีที่
ผ่านมา ทําให้มีน้ําเพียงพอต่อการเกษตรและการรักษา
ระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กปน. ยังได้รับฟัง
แผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ําป่าสักด้านบนเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้นด้วย 
  2.2 นายชลิต แก้วไสย รองผู้ว่าการ กปน.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน
ใน กปน. ประจําปีงบประมาณ 60 (ปีการศึกษา 59) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นปริญญาตรี 
จํานวน 752 ทุน รวมเป็นเงิน 2.5 ล้านบาท  
โดยมี บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จํากัด  
ร่วมมอบทุนการศึกษาสมทบเพิ่มเติม จํานวน 40 ทุน 
เป็นเงิน 120,000 บาท และกองทุนพระแม่ธรณี 
จํานวน 20 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท ณ อาคาร
อเนกประสงค์ สํานักงานใหญ่ กปน. พร้อมกันนี้ยังมี



   - ๘๕ -  
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

การบรรยายในหัวข้อ  “ความกตัญญูและความ
รับผิดชอบในหน้าที่ต่อ บิดา มารดา และ ผู้มีพระคุณ” 
โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส วัดสร้อยทอง 
ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่   
  2.3 นายเสรี ศุภาราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. 
และ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ กปน. 
ได้ร่วมแถลงข่าว “SAVE WATER…YOU MAKE IT” 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัด
น้ํา ยื่นขอฉลากเขียวจาก สมอ .  ในการรณรงค์ให้
ประชาชนหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา ที่ได้รับฉลาก
เขียวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ งในการใส่ใจ และรักษา
สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใช้น้ําอย่างรู้
คุณค่า ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้การใช้น้ําลดลงได้ 
หากทุกคนหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจัง วันนี้จึงเป็น
โอกาสอันดี ที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกันรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยร่วมกันใช้น้ําอย่างรู้
คุณค่าไม่ว่าจะคนเมืองหรือคนชนบท ก็มีส่วนร่วม  
ได้ภายใต้แนวคิด “SAVE WATER…YOU MAKE IT”  
ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น  
 3. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 นายปริญญา ยมะสมิต 
รองผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ
วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ปี 2560” ณ อาคาร 
30 ปี ชั้น 2 สํานักงาน กปน. โดยมีนายคงเกียรติ   
เจริญบุญวรรณ รองผู้ ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร   
เข้าร่วม ซึ่งจัดอบรมแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน 
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เมื่อวันที่ 20 – 24 มี.ค. 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน 30 คน ทั้งนี้ กปน .  ได้จัดอบรมวิชาชีพ  
ช่างประปาฯ มาแล้วทั้งสิ้น 28 รุ่น (ขั้นพื้นฐาน 26 รุ่น 
แ ล ะ ขั้ น สู ง  2  รุ่ น )  เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ  
เพิ่มศักยภาพในด้านทักษะวิชาชีพช่างประปาให้กับ
ประชาชน  สามารถนํ า ไปประกอบอาชีพและ  
ทําประโยชน์ต่อสังคมได้ 
 4. เมื่อวันที่ 21 มี .ค . 2560 นายธนศักดิ์  
วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ รศ .ดร .สุพจน์  
เ ตชวรสิ นสกุ ล  คณบดี คณะวิ ศ วกร รมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่ อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับ
ระบบประปาให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ํา  
ที่เพิ่มขึ้นของประชากร และมีคุณภาพน้ําที่เหมาะสม 
นําความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 องค์กร มาปรับใช้
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างสรรค์งานวิจัย ตลอดจน
ผลักดัน สนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
วิศวกรรมการประปาและสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ 
อันจะนําไปสู่คุณภาพชี วิต ที่ ดีขึ้นของประชาชน  
ในการได้รับบริการน้ําประปาที่สะอาด อย่างทั่วถึง 
เพียงพอ และยั่งยืนตลอดไป   
 5. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 การประปานคร
หลวงได้ดําเนินการ ดังนี้  
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  5 . 1  น า ย ธ น ศั ก ดิ์  วั ฒ น ฐ า น ะ  ผู้ ว่ า  
การ (กปน.) ร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติและวันน้ําโลก ประจําปี 2560 ณ ฮอลล์ 1 
อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จัดโดยกรมทรัพยากรน้ํ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการจัดการ
ทรัพยากรน้ํ า” โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบาย  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ของประเทศและ
รณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา ซึ่งในปีนี้ UN Water ได้
กําหนดหัวข้อวันน้ําโลกว่า “Waste Water” ทั้งนี้ 
กปน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการแผนน้ําประปาปลอดภัย 
Water Safety Plan (WSPs)  
  5.2 นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ 
(กปน.) พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรี 
ต.ศาลากลาง ร่วมกันเปิดจ่ายน้ําประปาเข้าพื้นที ่ 
ต.ศาลากลาง ท่ามกลางประชาชนมากกว่า 100 คน 
ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเชิญชวนให้ชาว ต.ศาลากลาง
หันมาใช้น้ําประปา โดยมีการบริการรับคําร้องและ
ติดตั้งประปาใหม่ทันที โดยสํานักงานประปาสาขา  
มหาสวัสดิ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ทต.ศาลากลาง  
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นอกจากนี้นายสมบูรณ์ กล่าวว่า 
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กปน. ได้ลงนามความร่วมมือกับ จ.นนทบุรี ในการขยาย
เขตพื้ นที่ ใ ห้ บริ การน้ํ าประปา  ตั้ งแต่ ปี  2556  
ซึ่งดําเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายน้ําให้ประชาชน
ได้ใช้แล้วรวมระยะทางประมาณ 221 กม. ครอบคลุม
ผู้ใช้น้ํา 3,789 ครัวเรือน ด้วยงบประมาณ 281.56 
ล้านบาท ส่วนโครงการฯ ปี 2560 ที่ได้ร่วมกันลงนามฯ 
จะดําเนินการวางท่อจ่ายน้ําเพิ่มขึ้นอีกรวมระยะทาง
ประมาณ 48 กม. งบประมาณ 98.68 ล้านบาท 
เพื่อให้ประชาชน 980 ครัวเรือน ได้มีน้ํ าประปา  
ที่สะอาดใช้ ซึ่งการเพิ่มพื้นที่บริการให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงน้ําประปา ซึ่งถือเป็นภารกิจสําคัญของ กปน.  
และในปีนี้ถือเป็นโอกาสดี ครบรอบ 50 ปี กปน. จึงได้
เร่งพัฒนางานบริการเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน 
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDG) ขององค์กรสหประชาชาติ 
  5.3 นายกวี อารีกุล รองผู้ ว่าการ กปน .  
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประปาพบประชาชน 
ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาส  
วันน้ําโลก “World Water Day” ณ ลานกิจกรรม
โรงเรียนทุ่งสองห้องวิทยา 2 ชุมชนเคหะชุมชนทุ่งสอง
ห้ อ ง  3 0 3  แ ล ะ  3 0 4  เ ข ต ห ลั ก สี่  โ ด ย มี  
นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. 
นางสาวสุ ชิ มา  จันทราภัย  ผู้ จั ดการสํ านัก งาน 
สํานักงานประปาสาขาประชาชื่น คณะผู้บริหาร
พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน สํานักงานประปาสาขา
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ประชาชื่ น  ใ ห้การ ต้อนรับ  พร้ อม เข้ า ร่ วมงาน  
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสํานักงานประปาสาขา ประชาชื่น
จัดขึ้ น  เพื่ อลงพื้ นที่ ใ ห้บริ การประชาชนเชิ ง รุ ก  
รับคําร้องเคลื่อนที่สํารวจหาท่อรั่ว ประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้เรื่องการประหยัดน้ํา บริการล้างถังพักน้ํา 
และสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่  
พร้อมมอบของที่ระลึก และน้ําดื่มบรรจุถ้วยให้กับ  
นางไสว ประนมศรี และนางอนงค์ ธีระพันธ์ ประธาน
ชุมชน 303,304 และประชาชนที่มาร่วมงาน 
 6. เมื่อวันที่ 24 มี .ค . 2560 นายธนศักดิ์  
วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง 
เพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนน้ํา กปน .  ได้มีการ
ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดพร้อม
เตรียมแผนบริหารจัดการแหล่งน้ํา เพื่อให้ประชาชน
มั่นใจว่าปริมาณน้ํามีอยู่ จะเพียงพอสําหรับการผลิต
น้ําประปา อย่างไรก็ตาม สําหรับประชาชน ในกรุงเทพฯ  
จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ ควรใช้น้ําประปาอย่าง  
รู้คุณค่าเพราะหากทุกคนร่วมมือกันประหยัดการใช้น้ํา
ก็จะช่วยให้มีน้ําเหลือใช้ไปถึงภาคส่วนอื่นๆ ที่สําคัญ
เพื่อให้มีปริมาณน้ําคงเหลือในเขื่อนไว้สําหรับปีหน้า 
ทั้งยังกล่าวถึง หน้าแล้งของทุกปีจะมีพื้นที่บางแห่ง
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่
ตามชายขอบรอบนอกและใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ
ตามคูคลองต่างๆ ดังนั้น กมท. ได้ประสานงานกับ 
กปน .  ในการบริ การน้ํ าสํ าหรับอุป โภคบริ โภค  
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หากประชาชนประสบปัญหาการใช้น้ํา สามารถ  
นําภาชนะ หรือรถบรรทุกน้ําของทางราชการมาขอรับ
น้ํ าประปาได้ฟรี ที่จุดจ่ ายน้ํ าประปา ทั้ ง  32 จุด  
ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในสํานักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง 
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร 1125 ตลอด 
24 ชั่วโมง 
 7. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2560 นายคงเกียรติ 
เจริญบุญวรรณ รองผู้ว่าการ กปน. และคณะผู้บริหาร 
กปน .  ร่วมกิจกรรม  “โครงการปลูกป่าแลกข้าว  
( โ ซ่สัมพันธ์  ปี ที่  5 )”  อ .ออมก๋อย  จ . เชี ยง ใหม่  
จัดโดยการไฟฟ้าฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เขื่อนภูมิพล พร้อมมอบข้าวสาร 5 ตัน ให้กับตัวแทน
ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ต้นน้ํา เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คนต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมถึงแสดงความ
ขอบคุณและตอบแทนชุมชนที่ได้เสียสละดูแลรักษา  
ป่าต้นน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ถูกบุกรุกทําลาย  
ทําให้มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และมีน้ํา
หล่อเลี้ยงทุกพื้นที่ในลุ่มน้ําเจ้าพระยา 

 ๖ .๒  ป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ปัญหาการทุจริตภายใต้
แผนมหาดไทยใสสะอาด 

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

  ๖.๒.๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางาน
ด้านการป้ อ งกั นและแก้ ไ ข ปัญหาการทุ จ ริ ต  
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
ผลการดําเนินงาน ได้จัดทําโครงการอบรมข้าราชการ
บรรจุใหม่ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทัศนคติที่ดี
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

1.20 
 
 

 

ปค. 
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มิชอบในภาครัฐ ในภาครัฐ โดยจัดอบรมสัมมนาบุคลากร ทั้งสิ้น 3 รุ่น 
จํานวน 485 คน เพื่อพัฒนาด้านการป้องกันการ
ประพฤติมิชอบ 

     6.2.2 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
ผลการดําเนินงาน  
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรม  
การพัฒนาชุมชนมีการบริหารด้วยหลักความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
  1.2 เพื่อเสริมสร้างข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน  
 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมใน 5 
มิติ ดังนี้  
  มิ ติ ที่  1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความ
พยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
  มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาข้าราชการ 
  มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทํางาน 
(กิจกรรม 5 ส)  
 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดกิจกรรม 
ดังนี้ 

678,800 พช. 
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  - ส่ งเสริ มและพัฒนาความโปร่ งใสของ
หน่วยงาน : เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 กรมการพัฒนา
ชุมชน ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ทั้ง 76 จังหวัด ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และให้ส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาชุมชนใสสะอาดของจังหวัดและโครงการนวัตกรรม
ตามแนวทางการดําเนินงานในมิติที่ 1 ให้กรมการพัฒนา
ชุมชน ภายในเดือน มี.ค. 2560  

     ๖.๒.3 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง 
กรมการปกครองมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
จํานวน ๑๑ คน แบ่งเขตตรวจราชการออกเป็น ๑๘ 
เขตตรวจราชการ ซึ่ง ผต.ปค. ได้ออกตรวจราชการใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบตามประเด็นการตรวจ ตาม
นโยบายของรั ฐบาลกระทรวงมหาดไทยและ  
กรมการปกครอง  

1.26 
 

ปค. 

     6.2.4 กรมการปกครองได้ดําเนินการกิจกรรม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
ผลการดําเนินงาน (ระหว่างวันที่ 3 – 30 มี.ค. 2560)  
 1. การดํ าเนินการเฝ้ าระวั งและตรวจสอบ  
การทุจริตทางทะเบียนบ้าน จํานวน 3,146 ราย 
 2. การดําเนินการตรวจสอบการทุจริตของ
หน่วยงานและ อปท. ในการกํากับดูแล จํานวน 210 ครั้ง 
พบผู้กระทําความผิด  

- ปค. 
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 3. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จํานวน 110 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 7,746 คน 

     6.2.5 โครงการตรวจนิเทศของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ผลการดําเนินงาน สํานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจราชการ
กรม งบประมาณ 2.50 ล้านบาท ได้ดําเนินการตรวจ
ราชการจํานวนทั้งสิ้น 524 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 
มี.ค. – 21 มี.ค. 2560) 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อยและ
รับผิดชอบพื้นที่การตรวจราชการจํานวนมาก 
 2. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม มีจํานวนน้อย 

2.50 
(0.85) 

สถ. 
 

 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   
 

๖.๓.๑ โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการดําเนินงาน เป็นการดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีระบบการรักษา  
ความปลอดภัยในระดับสู ง สามารถป้องกันการ  
ปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคคลสัญชาติ
ไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิด 70 ปีบริบูรณ์ 
โดยมีการให้บริการจัดทําบัตรในสํานักทะเบียนอําเภอ 
สํานักทะเบียนท้องถิ่น และสํ านักทะเบียนกลาง  

- ปค. 
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รวม 1,079 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถ  
ยื่นคําขอมีบัตร ณ สํานักทะเบียนแห่งใดก็ได้ ทั่วประเทศ 
และมีหน่วยให้บริการจัดทําบัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  
ออกให้บริการจัดทําบัตรฯ เป็นการเฉพาะกิจตามหน่วยงาน
แหล่งชุมชน และสถานที่ห่างไกล  
ผลการดําเนินงาน (17 – 31 มี.ค. 2560) ได้มีการ
ออกบัตร (Smart Card) รวมจํานวน 545,755 บัตร 
แยกเป็น 
 1. การทําบัตรในประเทศ จํานวน 544,668 บัตร 
 2. การทําบัตรในต่างประเทศ จํานวน 1,087 บัตร 

     ๖.๓.2 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. 

     6.3.3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 ได้ดําเนินการ
สนับสนุนระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ในการ
ประชุม จํานวน 3 ครั้ง เช่น สนับสนุนระบบประชุม   
วี ดี ทัศน์ทาง ไกล  (VCS)  ในการประชุมร่ วมกับ

- สป. 



   - ๙๕ -  
 

ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์    ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 
1/2560 จากห้องประชุม 2 อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไปยังห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดทุกจังหวัด และสนับสนุนระบบประชุมวีดีทัศน์
ทางไกล (VCS) ในการประชุมเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับ
การดําเนินโครงการภายใต้ พ .ร .บ . งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ า ก ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  2  อ า ค า ร ศ า ล า ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยไปยังห้องประชุมศาลากลาง
จังหวัดทุกจังหวัด เป็นต้น 
   2 .  เมื่ อ วันที่  26 – 28 มี .ค .  2560   
นํารถสื่อสารดาวเทียมดําเนินการเชื่อมโยงและวาง
เครือข่ายสื่อสารแก่ คณะนายกรัฐมนตรีในการตรวจ
ติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมทั้งพบ
ประชาชนในพื้นที่ จ.นครพนม 

 


