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แบบรายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60) 

๑. ด้านการเทิดทูนและธ ารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมน าแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติ 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. การเทิดทูนและธ ารงรกัษา
ไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
๑.๑ น้อมน าหลกัการทรงงาน 
/แนวพระราชด าริไปสู่  
การปฏิบัติบชูา 

นโยบายที่ ๑ การ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 
ข้อ ๒. การประเมิน สถานการณ ์
ค วาม เสี่ ย งแ ละก ารส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันในประเทศ 
๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของ
ประเทศ 

 1.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบท     
เชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
ผลการด าเนินงาน กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ
งบประมาณ เพื่ อให้ จั งหวัดด าเนิน กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยให้เสนอ
โครงการตามแนวทางเพื่ อขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ีประยุกต์
ตามพระราชด าริ  โดยกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ
โค ร งก ารแ ล้ ว  จ านวน 15  จั งหวั ด  (จ .ล าปาง              
จ.นครราชสีมา จ.ร้อยเอ็ด จ.จันทบุรี จ.สงขลา จ.พัทลุง    
จ.ศรีสะเกษ จ.แพร่  จ.สกลนคร จ.ตาก จ.เชียงใหม่         
จ.ชัยภูมิ  จ.ขอนแก่น จ.กาญจนบุรี และ จ.เชียงราย) 
จ านวน 91 โครงการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 39.13 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2560)  

38.47 สป. 
(กปพ.สนผ.) 

 

 
 

๑.๒ ปลูกฝังจิตส านึกของ
ประชาชนให้มีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลกัของชาติ 

นโยบายที่ ๑  
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑๑ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ 
เป็นธรรมในสังคม แนวทางการ

 1.2.1 การประปานครหลวง (กปน.) ได้ด าเนินการ 
ดังน้ี 
 1. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2560 นายปริญญา ยมะสมิต 
ผู้ว่าการ กปน. พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและ

- กปน. 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
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 พัฒนาข้อ ๕.๔ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มี
คุณค่ าร่ วมและตระหนั กถึ ง
ผลประโยชน์ ของสั งคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และมีระบบการตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม 

ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ผู้พระราชทานก าเนิดกิจการประปา เนื่องในวัน       
ปิยมหาราช 23 ต.ค. ณ  หอที่ รวมกุญแจไฟฟ้ า 
พิพิธภัณฑ์ แห่งการเรียนรู้การประปาไทย โรงงานผลิตน้ า
สามเสน ๑ เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
 2. เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 
ประธานกรรมการ กปน. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ   
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ส านักงานใหญ่ กปน. โดยมี 
นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นตัวแทน 
กปน. วางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ กปน. 
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานต่างๆ 
ในบริ เวณ ใกล้ เคียงเข้าร่วมด้ วย  เพื่ อน้ อมร าลึก              
ใน พ ระม ห าก รุณ าธิ คุ ณ ขอ งพ ระบ าท ส ม เด็ จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานก าเนิด
กิจการประปา 
 3. เมื่อวันท่ี 23 ต.ค. 2560 พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่ าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย        
น าผู้ บ ริ ห าร ระดั บ สู งขอ งห น่ ว ย งาน ใน สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย วางพวงมาลาน้อมร าลึกครบรอบ 
107 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๕ เพื่อน้อมร าลึก     
ในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย 
ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต 
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งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     
 

๑.๒.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 1. ตรวจสอบพบเว็บไซต์เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ต.ค.2560
จ านวน 16 เว็บไซต์ ซึ ่งได้ด าเนินการส่ง E-mail 
ให้กับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติแล้ว 
 2 . การน ารถยน ต์ สื่ อส ารผ่ าน ดาว เที ย ม
ด าเนินการเช่ือมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวาย
ความปลอดภัย เมื่อวันที่  19 – 31 ต.ค. 2560          
ได้น ารถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมด าเนินการเช่ือมโยง
และวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัย จ านวน 
2 ครั้ง ได้แก่ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2560 น ารถสื่อสาร
ดาวเทียมด าเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายถวาย
ค วาม ป ล อด ภั ย แ ด่ ส ม เด็ จ พ ระ เจ้ าห ล าน เธอ            
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จทอดผ้ากฐิน    
ณ วัดภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
และเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 น ารถสื่อสารดาวเทียม
ด าเนินการเช่ือมโยงและวางเครือข่ายถวายความ
ปลอดภัยแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรี-  
นารีรัตน์ ทรงเสด็จทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

 

- สป. 
(ศสส.) 
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     1.2.3 กรมการปกครองได้ด าเนินการกิจกรรมการ
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังน้ี   
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ต.ค. 2560) 
 1 . ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ จ านวน 7,170 ครั้ง ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 11,482,891 คน 
 2 . ก ารจั ด กิ จ ก รรม ขยายผล โค รงก าร         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 2,417 ครั้ง         
ผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน 1,061,565 คน 
 3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
โดยศู น ย์ ก าร เรี ย น รู้ โค รงก ารอั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ จ านวน 1,896 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ 
จ านวน 1,024,398 คน 
 4. การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข้     
ในพระราชานุ เคราะห์  และพระบรมวงศานุวงศ์ 
จ านวน 685 ราย 
 5 . ก า ร ด า เนิ น ก า ร กั บ ก า ร ก ร ะ ท า ที่                     
ไม่เหมาะสมกับสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 4 ราย 

- ปค. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60) 

2. ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปประเทศ 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
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ผู้รับผิดชอบ 

2. การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 
๒.๑ สร้างความปรองดอง
สมาน ฉันท์ ในหมู่ บ้ าน /
ชุมชน 

 

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

 

  2.1.1 โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกระดับ
จังหวัด/อ าเภอ/ท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงาน กรมการปกครอง ได้แจ้งให้ศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด/
อ าเภอ ด าเนินการดังนี ้(ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ต.ค. 2560) 
 1. การช้ีแจงท าความเข้าใจการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) จ านวน 6 ,417 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 1,471,613 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศปรองดอง
สมานฉันท์  เพื่ อการปฏิ รูป จ านวน 10,550 ครั้ ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2,462,001 คน 
 3. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง มีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นในพื้นที่  จ านวน 1,094 เรื่อง ประชาชน         
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 76,723 คน 
 4. การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 12,341 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,143,385 คน 
 5 . ก ารจั ด กิ จก รรมส่ ง เส ริม วิ ถี ชี วิ ต แบ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ป ร อ ง ด อ ง                     

- 
 

ปค. 
 



- ๖ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โดย อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย จ านวน 
16,934 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 551,142 คน 

     2.1.2 กรมการปกครองได้ด าเนินกิจกรรมการ
ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดังน้ี 
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ต.ค. 2560) 
 1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ จ านวน 7,387 ครั้ง 
 2. การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ในการประชุม สัมมนา อบรม และการ
ประชุมประชาคม จ านวน 47,601 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 1,083,713 คน 
 3. การจัดกิจกรรมปลูกส านึกให้ประชาชน
ตระหนักในการยึดถือค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จ านวน 3,665 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 1,074,780 คน 
 4. การจัดกิจกรรมการส่งเสริม ที่น าค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต จ านวน 3,188 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 860,037 คน 

-  ปค. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60) 

๓. ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าหมาย     :  ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมน าแนวพระราชด าริไปสู่การปฏิบัติ 
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3. การ แก้ ไ ข ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
๓.๑ บูรณาการและจัดการ
ปัญหา/เรื่องร้องเรียน 

การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มี  
ธรรมาภิบาลฯ ข้อ ๑๐.๓ 
เพิ่มศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์จากประชาชน
ในต่างจังหวัด 
 

  ๓.๑.๑ การพัฒนาระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ผ่านศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูลศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ตั้งแต่
วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗ – 26 ต.ค. ๒๕60 มีประชาชน  
มาใ ช้บริการ  รวมจ านวน 3 ,229,939 เรื่ อ ง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3,176,776 เรื่อง     
คิดเป็นร้อยละ 98.36 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 52,998 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.64 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ จ านวน 
160,769 เรื่อง ด าเนินการแล้ว จ านวน 119,078 
เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 41,691 เรื่อง   
คิดเป็นร้อยละ 74.07 
 ๒. งานบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ให้บริการ จ านวน 2,369,099 เรื่อง ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 22,369,099 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๓. งานบริการส่งต่อ (Service link) รับเรื่อง 
จ านวน 70,881 เรื่อง ด าเนินการแล้ว จ านวน 62,138 
เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8,743 เรื่อง คิดเป็น  
ร้อยละ 87.67 
 ๔. การบริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่อง จ านวน 
437,072 เรื่อง ด าเนินการแล้ว จ านวน 436,390 เรื่อง 

- สป 
(ศดธ.) 
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อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 682 เรื่อง คิดเป็น   
ร้อยละ 99.84 
 5. บริการให้ค าปรึกษา จ านวน 184,541 เรื่อง 
ด าเนินการแล้ว จ านวน 184,541 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
100 
 6. การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile 
service) รับเรื่อง จ านวน 7,412 เรื่อง ด าเนินการแล้ว
จ านวน 5,530 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
1,882 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.61 

     3.1.2 งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการ
ให้แก่ประชาชน (เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม) 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 3,500 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1,032.07 ทด. 

 ๓.๒ แก้ ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  
ในระดับพ้ืนที่ 
 

นโยบายที่  การรักษา
ความมั่ นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้าง
สมดุ ล ระหว่ า งการ
อนุรักษ์การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ๓.๒.๑ การออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 
 1. โครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินและจัดท า
แผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖1 จ านวน ๘๐,๐๐๐ แปลง 
ผลการด าเนินงาน ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อ
เตรียมการประชาสัมพันธ์งานโครงการฯ ดังกล่าว 
 2. การจัดท าและให้บริการระวางแผนที่ส าหรับ
การออกโฉนดที่ดิน 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖1 จ านวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง 

 
๑๗4.00 
(0.91) 

 
 
 
 
 

๔4.69 
(0.06) 

ทด. 
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ผลการด าเนินงาน ด าเนินการได้ จ านวน 25 ระวาง      
คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของเป้าหมาย 

     ๓.๒.2 รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงและควบคุม
คุ้มครองที่ดินของรัฐ (ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง) 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖1 จ านวน 1,000 แปลง 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานภาคสนาม 

29.87 
(0.01) 

ทด. 
 

     ๓.๒.3 น าเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ ดินของรัฐ       
ระบบดิจิทัล 
เป้าหมาย ปี ๒๕๖1 จ านวน ๓0,๐๐๐ แปลง 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการได้ 2,510 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 8.37 ของเป้าหมาย 

11.07 
 

ทด. 
 

     ๓.๒.4 จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่
ยากจน 
 1. จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
ที่ยากจน  
เป้าหมาย ปี ๒๕๖1 จ านวน ๔,๕๐๐ แปลง 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างจัดท าแผนงาน 
 2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 2,000 แปลง 
ผลการด าเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างจังหวัดเสนอ
โครงการฯ 
 
 

 
 

40.๑2 
 
 
 

46.43 

ทด. 
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     3.2.5 การด าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนของ
คณะกรรมการการจัดที่ ดินภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
 1. สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินท า
กินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 27,384 ราย 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการ 1    
ส่งข้อมูลพื้นที่การด าเนินงาน 
 2.จัดท าข้อมูลแผนที่เพื่อการจัดที่ดินตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 7,000 ราย/5,000 
ระวาง 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการได้ 500 ราย/400 ระวาง 
คิดเป็นร้อยละ 7.14/8.00 ของเป้าหมาย 

 
 
 

26.76 
 
 
 
 

1.95 
 

ทด. 

     3.2.6 การจัดท าฐานข้อมูลที ่ดินเพื ่อใช้ในการ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐ 
 1. จัดท าฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณะ
ประโยชน์มาตรส่วน 1:4000 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 100,000 กิโลเมตร 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเตรียม
ข้อมูล 
 2. พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง
ที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 300 ระวาง 75,000 แปลง 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

4.07 
 
 
 
 

1.80 
 
 
 

ทด. 



- ๑๑ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 3. จัดท าแผนที่รองรับการบริหารจัดการข้อมูล
ที่ดินบนแผนที่มาตราส่วน 1:4000 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 30 สถานี 34,000 ระวาง 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างติดตั้งสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมและจัดซื้อวัสดุในการสร้างระวาง 

376.24 

     3.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินท ากินและ    
ที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณะประโยชน์ตาม
นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 8 แปลง 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือก
แปลงท่ีดินสาธารณประโยชน์ 

1.23 
 

ทด. 

     3.2.8 กรมการปกครองได้ด าเนินการกิจกรรม    
การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้าง
โอกาส ดังน้ี 
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 ต.ค. 2560) 
 1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
อุบัติภัย จ านวน 1,472 ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
จ านวน 83,262 คน 
 2. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
จ านวน 2,319 คน 
 3. การด าเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน 293. คน 
 4. การช่วยเหลือและแก้ปัญหาราคาผลผลิต หรือ
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จ านวน 15,578 ราย 

- ปค. 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 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 แก้ปัญหาน้ าท่วม
และปัญหาขาดแคลนน้ า 

  3.3.1 กรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย          
ได้ด าเนินการ ดังน้ี (งบปกติจ าแนกเป็น)  
 1. งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณด าเนินการ ท้ังสิ้น 207 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 203 โครงการ        
อยู่ระหว่างด าเนินการ ๔ โครงการ มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
ผลการด าเนินงาน  
 1.1 โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ า/แหล่งน้ าเดิม 
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
จ านวน 112 โครงการ ความคืบหน้า  
  - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 112 
โครงการ 
  - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 2 โครงการ 
  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 110 โครงการ 
 1.2 โครงการป้องกันและลดผลกระทบจาก   
น้ าท่วม น้ าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม จ านวน 95 
โครงการ ความคืบหน้า 
  - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 95 โครงการ 
  - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 1 โครงการ 
  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 94 โครงการ 
 2. งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 : โครงการ
บริหารจัดการน้ า ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 
ทั้งสิ้น 55 โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

500.00 
 
 
 
 
 

249.99 
 
 

(206.04) 
 

(4.13) 
(201.91) 

250 
 
 

(198.38) 
(3.83) 

(194.84) 
175.72 

 
 
 

ปภ. 
 



- ๑๓ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

  - สามารถด าเนินการได้ 36 โครงการ 
  - ด าเนินการแล้วเสร็จ 30 โครงการ 
  - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 6 โครงการ 
  - ยกเลิก ๑ โครงการ 
  - ก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน 31 มี .ค. 2560 
จ านวน 18 โครงการ 
 3.  งบประมาณประจ าปี  พ .ศ .  2560                     
งบเพ่ิมเติม แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ได้รับจัดสรร 8 รายการ 
ผลการด าเนินงาน 
  งานจ้างเหมา 7 รายการ 
   - แล้วเสร็จ 3 รายการ 
   - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 3 รายการ 
   - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ 
  งานท าเอง ๑ รายการ 
   - เบิกแล้วบางส่วน  

(63.97) 
 
 
 

(73.93) 
 

83.37 
 
 
 
 

27.23 
 
 

55.00 
 

     3.3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ด าเนินการ 
ดังน้ี (งบกลางจ าแนกเป็น) 
 1. งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
  - โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ า/แหล่งน้ าเดิม     
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุกภัย จ านวน 
1,451 โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

4,863.60 
 
 
 
 
 

ปภ. 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

 - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,451 โครงการ 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ 1,429 โครงการ 
 - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 15 โครงการ 
 - ยกเลิกการด าเนินงาน 7 โครงการ 
 2. งบกลางประจ าปี พ.ศ. 2559  
  - โครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ า ปี 2559 
(งานท าเอง) จ านวน 56 โครงการ  
ผลการด าเนินงาน 
 - ด าเนินการแล้วเสร็จ 50 โครงการ 
 - ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 4 โครงการ 
 - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนพื้นที่ด าเนินการ 2 
โครงการ 
 3. งบกลางประจ าปี พ.ศ. 2560 
  - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่าง
เป็นระบบ ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
เพิ่มเติม ปี 2559 (งบกลางปี 2560) จ านวน 467 
โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
   1. มอบกองทัพบกด าเนินการ (เบิกแทนกัน) 
จ านวน 65 โครงการ 
   2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด าเนินการ 402 โครงการ 
    - โอนจัดสรรงบประมาณแล้ว 367 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 58 โครงการ 

(4,261.55) 
(3,941.32) 

(68.00) 
(252.23) 
142.62 

 
 
 

(129.97) 
(20.93) 

 
 

1,334.13 
 
 
 
 
 

(247.52) 
 

(1,086.60) 
 
 

(809.80) 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

    - ยังไม่ได้โอนจัดสรรงบประมาณ 35 
โครงการ (งานท าเอง อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 
5 โครงการ/ขอยกเลิก – ทดแทน 1 โครงการ และ
งานจ้างเหมาอยู่ระหว่างจัดจ้าง 11 โครงการ/        
ขอยกเลิก – ทดแทน 16 โครงการ) 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งสิ้น ปี 2557 – 
2560 
 - ปริมาณน้ ากักเก็บ 328.74 ล้าน ลบ.ม. 
 - พื้นที่ทางการเกษตรไดร้ับประโยชน์ 4.02 ล้านไร่ 
 - ประชากรได้รับประโยชน์ 1.36 ล้านครัวเรือน 

(96.22) 

     3.3.3 ก าจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้ า 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
จ านวน 954,000 ตัน ด าเนินการก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชแล้วเสร็จ จ านวน 66,821 ตัน 

24.48 
(22.78) 

ยผ. 
 

     ๓.๓.4 งานระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน 53 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ีชุมชน 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 39 แห่ง 
 2. ศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบระบบป้องกันน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน จ านวน 14 
แห่ง 
 - ด าเนินการออกแบบ 7 แห่ง ผลงาน 70% 
 
 

3,481.33 
 

ยผ. 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
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งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     ๓.๓.5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ า
ภายในประเทศ 
ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. 2561 ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าและริมทะเลทั่วประเทศ 572 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 361 แห่ง  

7,461.28 ยผ. 
 

     ๓.๓.6 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ งเพ่ือ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 
ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ าโขง 165 แห่ง  
 - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 127 แห่ง 

4,440.57 
 

ยผ. 
 

     3.3.7 กรมการปกครองได้ด าเนินการกิจกรรม             
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 ต.ค. 2560) 
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตส านึกประชาชน
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1,792 ครั้ง ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
432,653 คน 
 2. การจัดกิจกรรมเพื่อปลุกจิตส านึกประชาชน
ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง จ านวน 2,858 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 417,790 คน 
 3. การด าเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่   
อันเป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ตาม มาตรา.122 ของ 
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ฯ) ไม่พบ

- ปค. 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การด าเนินการทางกฎหมาย กรณีบุกรุกที่อันเป็นที่
สาธารณะประโยชน์ 

 ๓ .๔  แ ก้ ไ ข ปัญ หา ด้ า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคมและการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11  

 ๓.๔.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่ (คฟม.) 
เป้าหมายก่อสร้างขยายระบบไฟฟ้าฯ (ต.ค. 2559 – 
ก.ย. 2560) จ านวน 10,000 ราย 
ผลการด าเนินงาน สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้า            
ให้บ้านเรือนราษฎรได้ จ านวน 20,559 ครัวเรือน     
(1 ต.ค. 2559 – 11 ต.ค. 2560) 

700.00 
 

กฟภ. 

     ๓.๔.๒ การจัดการน้ าและระบบสาธารณูปโภคของ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ผลการด าเนินงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปการ        
มี เป้าหมายขยายก าลังการผลิตน้ าประปา และ         
การกระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปา            
ในเขตภูมิภาค/เทศบาลให้ครอบคลุมร้อยละ 80          
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ าสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมเมื่อสิ้นสุดแผนฯ   
ลดอัตราน้ าสูญเสียระบบส่งและระบบจ าหน่าย      
เขตภูมิภาค/เทศบาล ให้น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายใน 
ปี 2564 และได้จัดท าโครงการ ดังน้ี 
 1. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2561 (67.55 
ล้านบาท) จ านวน 2 โครงการ 
 2. โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ า ปี 2561 
(464.79 ล้านบาท) จ านวน 301 โครงการ 

3,346.61 
(2,116.41) 

กปภ. 
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 3. โครงการบริหารจั ดการทรัพยากรน้ า            
ช าระคืนต้นเงินกู้และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (464.71        
ล้านบาท) 
 4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปี 2557 -
2561 (2,136.31 ล้านบาท) จ านวน 22 โครงการ 
 5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา
ภายหลังรับโอน ปี 2560 (136.87 ล ้านบาท) 
จ านวน 4 โครงการ 
 6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ปี 2561 (88.77 
ล้านบาท) จ านวน 5 โครงการ 

     3.4.3 โครงการปี 2559 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยาย (เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
 1. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) .สาขา
มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร วงเงินเต็ม
โครงการ 310.56 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ า 
20,879 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 53.51 
 2. กปภ.สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก วงเงิน
เต็มโครงการ 242.83 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ า 
38,000 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 64.92 
 3. กปภ.สาขาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย- 
สระใคร จ.หนองคาย วงเงินเต็มโครงการ 386.64 
ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ า 35,368 ราย ในปี 

2,341.16 กปภ. 
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2571) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 57.96 
 4. กปภ.สาขาอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ     
จ.สระแก้ว วงเงินเต็มโครงการ 817.93 ล้านบาท 
(ประมาณการผู้ใช้น้ า 33,619 ราย ในปี 2571           
อยู่ ระหว่ างด า เนินการก่อสร้ าง  ความก้าวหน้า           
คิดเป็นร้อยละ 80.29 
 5. กปภ.สาขาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา วงเงิน
เต็มโครงการ 583.20 ล้านบาท (ประมาณการผู้ใช้น้ า 
27,081 ราย ในปี 2571) อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 11.06 
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แบบแบบรายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

(วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60) 

4. ด้านการกระตุ้นเศรษฐกจิ สรา้งรายได้และลดความเหลื่อมล  า 
เป้าหมาย     :  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื นที่ 
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ผู้รับผิดชอบ 

4. การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าง
รายได้และลดความเหลื่อมล  า 
๔.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

   ๔.๑.๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลการด าเนินงาน  ปี งบประมาณ  พ.ศ . 256 1 
กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ดังนี ้ 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร : 
ได้ก าหนดด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารให้มีความ
สะอาด ปลอดภัยขายได้ และการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มโดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมย่อย 
ดังนี ้
  1.1 กิจกรรมที่  1  พัฒนาผลิตภัณ ฑ์
อาหารสะอาด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค มีกลุ่มเป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
ประเภทอาหาร จ านวน 400 ผลิตภัณฑ์ 
  1.2 กิจกรรมที่  ๒  พัฒนาผลิตภัณ ฑ์
อาหารด้านการแปรรูปถนอมอาหาร และการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP    
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทอาหาร
จ านวน ๑,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ 

483.96 พช. 
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  เพื่ อให้การด าเนินงานตามโครงการฯ 
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการด าเนินงาน    
จึงได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
(สพจ .) ด า เนิ น การคั ด เลื อกผลิ ตภั ณ ฑ์  OTOP                 
ที่ลงทะเบียนในปี 2557 – 2560 ที่อยู่ในกลุ่มปรับตัว    
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทอาหาร เพื่อเข้าร่วม
โครงการฯ กิจกรรมที่ ๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก ๒๔ 
จังหวัด 
 2. โครงการ โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior) 
: ได้ ท าบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อกับบริษั ท         
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) เรื่องการด าเนินงาน 
โอทอป จูเนียร์ เมื่อวันที่  22 ธ.ค. 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้กับเยาวชน     
ในโรงเรียน ซึ่งเป็นฐานรากของความเข้มแข็งชุมชน 
โดยได้ร่วมกันจัดท าแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงาน    
โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior) ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือดังกล่าว และได้พิจารณาจัดท าโครงการ
ประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 
เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ โอทอป จูเนียร์ 
(OTOP Junior) ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ 
สพจ. ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาแนวทางในการด าเนินงาน     
โอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior)  
  2.2 สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมของโรงเรียน
ใน พื้ น ที่  ที่ มี ก ารด า เนิ น งานพั ฒ น าผลิ ตภั ณ ฑ์             
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ตามแนวทางการพัฒนา OTOP ได้น าผลิตภัณฑ์ ไป
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอที่เป็นท่ีตั้งของโรงเรียน 
 3. การประสานกลุ่ม เป้ าหมายกิจกรรม 
Demo Day : ก าหนดด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจตาม
โค ร งก าร เต รี ย มความพ ร้ อมค น รุ่ น ให ม่ สู่ ก าร          
เป็นผู้ประกอบการ OTOP ประจ าปี พ.ศ. 2560    
โดยวิธีการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเริ่มด าเนินการในเดือน  
พ.ค. 2560 ในการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว
ก าหนดให้มีกิจกรรมน าเสนอผลงานของเยาวชน 
(Demo Day) และการทดสอบตลาดในระหว่างวันที่ 
9 – 12 ต.ค. 2560 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ 
กรุงเทพฯ โดยมี เยาวชนกลุ่ม เป้ าหมายจาก 47 
จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 4. ข ้อ ม ูล ก า ร ล งท ะ เบ ีย น ผ ล ิต ภ ัณ ฑ์ 
OTOP ป ร ะ จ า ป ี พ.ศ. 2560 จ านวน 122,196 
ผลิตภัณฑ์ จ าแนกได้ 5 ประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
ก.ย. 2560) ดังนี ้
  4.1 อาหาร จ านวน 46,761 ผลิตภัณฑ์ 
  4.2 เครื่องดื่ม จ านวน 5,310 ผลิตภัณฑ์ 
  4 .3  ผ้ าและเครื่อ งแต่ งกาย จ านวน 
22,961 ผลิตภัณฑ์ 
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  4.4 ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 
จ านวน 31,877 ผลิตภัณฑ์ 
  4.5 สมุนไพรที่ ไม่ ใช่อาหาร จ านวน 
15,287 ผลิตภัณฑ์ 
 5. สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
OTOP เช่ือมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
  ได้ส่งแบบส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มี
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ลงทะเบียนในกลุ่ม Quadrant D 
(กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 
2560 ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือเข้าร่วมโครงการ
การพัฒนา Quadrant D ของกรมการพัฒนาชุมชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 
และโครงการสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
OTOP เช่ือมโยงเส้นทางหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัว
สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
 7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP     
รุ่นใหม่  สู่ตลาด 4.0 
 8. พัฒนายกระดับผลติภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน 
OTOP 
 9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม 
OTOP แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน (Workshop 
on Promotion of OTOP for Youth in ASEAN) 
 



- ๒๔ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การด าเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ 
(Project for Community-Based Entrepreneurship) 
 11 . โค ร งก า รส ัม ม น าส ร ้า งศ ัก ย ภ าพ       
การพัฒนาที่มีชุมชนและหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อน
ของประเทศอาเซียน (Seminar on Community-
Driven Development in ASEAN) 
 12. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP กลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา (กลุ่ม D) 
 13. ยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
 14 . เพิ ่ม ศ ัก ย ภ าพ ก ารค ้า  ก า รล งท ุน           
ตามแนวชายแดนและเช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจ
อนุภาคลุ่มน้ าโขง  

     4.1.2 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการ
พัฒนาชุมชน ได้ก าหนดด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. การจัดงาน OTOP CITY : ได้ด าเนินการดังนี้
  1.1 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง 
การประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการ OTOP 
2017 : การออกแบบก่อสร้างตกแต่งคูหาและสถานที่ 
การจัดท าพิธีเปิด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 
การจั ดหาสาธารณู ปโภค การประเมิ นผล และ                   
การบริหารจัดการ พร้อมเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของการด าเนินการบริหารจัดการโครงการฯ 

413.35 พช. 



- ๒๕ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.2 จัดประชุมคณะท างานบริหารจัดการงาน 
OTOP CITY เมื่อวันท่ี 24 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 
5001 ช้ัน 5 กรมการพัฒนาชุมชน 
 2. โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน : 
ประชารัฐ สุขใจ SHOP ปี 2560 : การด าเนินงาน
ประชารัฐ สุขใจ SHOP ในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. 
โดยผลการด าเนินงานระหว่างเดือน เม.ย. 2559 -   
1 พ.ย. 2560 มียอดจ าหน่าย 47.79 ล้านบาท      
มีผู้ได้รับประโยชน์ท้ังสิ้น จ านวน 556,621 ราย 
 3. จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
 4. การจัดงาน OTOP Midyear 
 5. ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี 
 6. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค 
 7. OTOP TO THE TOWN 
 8. ศูนย์แสดง จ าหน่าย และกระจายสินค้า 
OTOP บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพฯ 
 9. OTOP To The Factory 
 10. เพิ่ มประสิทธิภาพนักการตลาด OTOP 
Trader สู่การตลาดยุคดิจิทัล 4.0 
 11. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจ าหน่าย
บนเครื่องบินรอบท่ี 5 – 7 
 12. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP ในการเข้าสู่ตลาดออนไลน ์



- ๒๖ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 13. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ : 
ได้ด าเนินการดังนี้ 
  13 .1  จั ดสรรงบประมาณให้  สพจ. 
ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 แล้ว จ านวน 76 จังหวัด 
  13.2 มีผลการด าเนินงานระหว่างเดือน 
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2560 ดังนี้ 
   1) สถานที่ตลาดนัดชุมชน รวม 
2,155 แห่ง 
   2 ) ย อ ด จ าห น่ าย  จ าน วน 
5,990.47 ล้านบาท 
   3) มีผู้ ร่วมจ าหน่าย จ านวน 
4,116,496 ราย แบ่งเป็น 
    3 .1 ) เกษตรกร จ านวน 
1,709,788 ราย 
    3.2) ผู้ผลิตสินค้า OTOP 
จ านวน 786,925 ราย 
    3.3) ส่วนราชการ จ านวน 
18,568 ราย 
    3.4) ภาคเอกชน จ านวน 
1,601,215 ราย 

     4.1.3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการ-
พัฒนาชุมชน ได้ก าหนดด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
นิเวศน์และอนุรักษ์ (ภาคกลาง 19 จังหวัด) 

162.41 พช. 



- ๒๗ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ    
ให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน (ภาค
ตะวันออก 6 จังหวัด) 
 3. ยกระดับการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม       
ครบวงจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๐ จังหวัด) 
 4. พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน (ภาคกลาง 19 จังหวัด) 
 5. โครงการค้นหาต้นแบบ การต่อยอดและ
ขยายผลส าเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ    
ฐานรากและประชารัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : 
ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 
2560 – 25 ม.ค. 2561) โดยด าเนินการจ้าง        
ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) และคณะ เพื่อด าเนินการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล
ความส าเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั 
ตลอดจนการประมวลผล ๒ ระดับ การจัดท าข้อเสนอแนะ
การปฏิบัติการวิจัยและการอธิบายถึงจุดเปลีย่นทางสงัคม 
ในพื้นที่ ๙ จังหวัดได้แก่ จ.นราธิวาส จ.นครสวรรค์           
จ.หนองคาย จ.ร้อยเอ็ด จ.สกลนคร จ.เพชรบุรี         
จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ และ จ.พระนครศรีอยุธยา 

     4.1.4 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (การด าเนินงาน
เป็นของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย. 2558) 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด
ด าเนินการดังนี ้

1,773.00 พช. 



- ๒๘ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. ก าหนดจัดสรรงบเงินอุดหนุน 295 ล้านบาท 
 2. ก าหนดจัดสรรงบเงินหมุนเวียน 1,478 ล้านบาท 
 3. ผลการด าเนินงาน ณ วันที่  ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐       
มีดังนี้ 
  3.1 จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน จ านวน ๒,๙๕๖ 
ล้านบาท ผลการอนุมัติโครงการ ๗๕ จังหวัด ๑๘,๙๗๑ 
โครงการ เป็นเงิน ๒,๑๕๐.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๗๓ ล้านบาท ผู้รับประโยชน์ จ านวน ๓๗๖,๓๓๐ คน 
  ๓.๒ จัดสรรงบเงินอุดหนุน จ านวน 295 ล้านบาท 
ผลการอนุมัติโครงการ 74 จังหวัด 2,481 โครงการ 
เป็นเงิน 206,979,607 บาท ร้อยละ 70.16 ผู้รับ
ประโยชน์ 958,202 คน 

     4.1.5 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินชุมชน 
ผลการด าเนินงาน การด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด 
: กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต              
สู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) : 
ก าหนดด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
  1.1  การประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิการพ ัฒนา       
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับมาตรฐาน SMART 
Saving Group (SSG) 
  1.2 รักษาสภาพกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ด าเนินกิจกรรมในไตรมาสที่  1 ในพื้นที่
ระดับอ าเภอและจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 1,500 กลุ่ม 

111.74 พช. 



- ๒๙ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ
ศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ : ก าหนดด าเนินกิจกรรมดังนี ้
  2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเชิงธุรกิจ 
  2.2 ส่งเสริมด้านวิชาการในการเพิ่มศักยภาพ
การด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด 
  ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 
876 คน หลักสูตรละ 2 วัน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สาธิต
การตลาด : ได้ด าเนินการขยายผลน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด โดยก าหนดหลักสูตรให้
คณะกรรมการศูนย์สาธิตฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ที่สนใจเข้ารับการอบรมในช่วงเดือน ก.ย. – พ.ย. 2560 
 4. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต : ได้ก าหนดด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต     
โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน 8 
แห่ง ๆ ละ 3 หลักสูตร ๆ ละ 3 วัน จ านวน 30 คน/
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารจัดการ 
หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย   
เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์     
เพื่อการผลิตและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยก าหนดให้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
จ.เชียงใหม่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.กาฬสินธุ์ ด าเนินงาน   
ในไตรมาส 1 ส าหรับ จ.พิจิตร จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยภูมิ 
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ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และ จ.นครศรีธรรมราช ด าเนินการในไตรมาส 2 
 5. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 
“ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ดี” : เตรียมความพร้อม
การด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายให้ สพจ. 
ด าเนินการดังนี ้
  5.1 ด าเนินการตามแนวทางการด าเนิน
กิ จ กรรม ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุมชน  ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 1 ครัวเรือน 1 สัญญา “ส านึกดี แผนดี 
บริหารหนี้ได้” ปี 2560 
  5.3 เตรียมความพร้อมของพื้นที่และ
สร้างความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรม ศูนย์จัดการ
กองทุน ชุมชน “ส านึ กดี  แผนดี  บริหารหนี้ ได้ ”        
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
  5.4 สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้   
ด้านการบริหารจัดการหนี้ และการจัดการองค์ความรู้     
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
  5.5 ด าเนินการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่        
1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทั้งหมด จ านวน 924 แห่ง 
  5 .6  ให้ ศู น ย์ จั ด ก ารก อ งทุ น ชุ ม ชน           
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการหนี้เท่านั้น 
 



- ๓๑ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 6 . ส่ ง เส ริ ม ก ารออมด้ วยการจั ด ตั้ งกลุ่ ม         
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 7.จัดท าคู่มือกระดานสินค้าของศูนย์สาธิต
การตลาด 
 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน 
 9 . พัฒนาและเพิ่ มประสิทธิภ าพหมู่ บ้ าน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
 10. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน 
 11. พัฒนาศักยภาพคณะท างานจัดการกองทุน
ชุมชน 
 12. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
 13. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทุนชุมชน
ตามแนวทางพระราชด าริ 
 14. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษา    
การพัฒนาเขาหินซ้อน 
 1 5 . ป ระ ชุม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารที ม วิ ท ย ากร           
การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
 16. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ขับเคลื่อน
งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
 17. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน 
 18. จัดการองค์ความรู้การบริหารจัดการหนี้ 
 19. เชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น 



- ๓๒ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     4.1.6 โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
 1. พัฒนาผู้น าสัมมาชีพ : อยู่ระหว่างการจัดท า
กรอบหลักสูตร และประสานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
(ศพช.) และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรม  โดยได้ก าหนดแผนการส่งมอบ
หลักสูตรในช่วงต้นเดือน พ.ย. 2560 
 2. บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้าง
สัมมาชีพชุมชน 
 3. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน 
 4. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
 5. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
 6. ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางประชารัฐ 
 7 . การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
 8. จัดท าสื่อสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน 
 9. เชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น 
 10. เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายโครงการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  10.1 ให้จังหวัดด าเนินการตรวจสอบ
จ านวนพื้นที่ เป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

620.46 พช. 



- ๓๓ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 และคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามกิจกรรม
ขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
จ านวน 16,512 หมู่บ้าน และกิจกรรมสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน จ านวน ๓,๖๒๘ หมู่บ้าน      
รวมทั้งสิ้น ๒๐,๑๔๐ หมู่บ้าน 
  10.2 มีนโยบายแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๐ ให้ได้รับการ
พัฒนาด้านอาชีพผ่านกระบวนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน เพื่อให้มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มอบหมาย ให้ สพจ. ด าเนินการ ดังน้ี 
   1) ทบทวนพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้อง
ตามนโยบาย และให้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีครัวเรือน
มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 โดยยังคงยึด
จ านวนพื้นที่ เป้าหมายตามกิจกรรมที่ ได้ก าหนด    
พร้อมทั้ งพิจารณาพื้นที่ เป้าหมายไม่ ให้ เกิดความ
ซ้ าซ้อนของงบประมาณที่ ได้ รับจากจังหวัดหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ และส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน 
   2 ) ส ารวจข้อมู ลปราชญ์ ชุมชน    
ด้านอาชีพในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งต้องมีความช านาญ   
ในอาชีพนั้นจริง และผู้แทนครัวเรือนเป้ าหมาย        
ให้พิจารณาจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.    
ปี 2560 ที่สามารถพัฒนาได้เป็นล าดับแรกและ          
มีความสมัครใจต้องการฝึกอาชีพ และส่งข้อมูล         
ให้กรมการพัฒนาชุมชน 
 



- ๓๔ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   3) การส่งเสริมอาชีพให้ดูความพร้อม
ของชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และสามารถ
เชื่อมโยงตลาด (แหล่งจ าหน่าย) ในชุมชนได้ 
 11.1 การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการพัฒนา
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการด าเนินงานวันสตรีสากล ให้ เป็น
หน่วยงานหลักในการคัดเลอืกสตรีดเีด่น ด้านการพัฒนา
ชุมชน จ านวน ๕ รางวัล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
ภ าคกลาง ภ าคตะวัน ออก เฉี ย งเห นื อ  ภ าค ใต้ 
ภาคเหนือ โดยก าหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบ       
โล่รางวัลดังกล่าวในวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖1 เพื่อประกาศ
เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากลประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ๔ .๒  ส ร้ า ง โอ ก าส ท า ง
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวในพื นที่ชายแดน/
พื นที่ท่ีมีศักยภาพ 
 

   ๔.๒.๑ โครงการพัฒนาเมืองเพ่ือการท่องเที่ยว 
จ านวน ๑ แห่ง 
 1. พั ฒนาพื้ นที่ เฉพาะเกาะเต่ า ระยะที่  ๓          
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน ี
 ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 70 
 2. พัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม อ.เมืองระนอง      
จ.ระนอง 
  ผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง 
คิดเป็นร้อยละ 25 
 3. โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 6 แห่ง  
  ผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียม
ประกวดราคา 

206.24 ยผ. 



- ๓๕ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     ๔.๒.2 โครงการพัฒนาพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ผลการด าเนินงาน 
 1. พัฒนาพื้นที่ ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า    
ด่านพุน้ าร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 3  
  - อยู่ ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ผลงาน      
คิดเป็นร้อยละ 70 
 2. พัฒนาพื้นที่ ชุมชนชายแดน อบต.บ้านเก่า    
ด่านพุน้ าร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 4 
  - อยู่ ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คิดเป็น     
ร้อยละ 25 
 3. โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 4 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 25 
 4. โครงการวางผังระบายน้ าเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 4 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา 

367.12 ยผ. 

     4.2.3 โครงการพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน  ปี งบประมาณ  พ.ศ . 2561 
กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
 1. พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก 6 จังหวัด) 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน ( 5 จังหวัดชายแดนใต้) 
 

612.46 พช. 



- ๓๖ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. กรมการพัฒนาชุมชนให ้ สพจ. จ ัดส ่ง
ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ปี 2560 ดังนี้ 
  3.1 ประกาศจังหวัดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ปี 2560 รายช่ือหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ (แบบ ศพพ.3) ซึ่งทั้ง 76 จังหวัด 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
  3.2 รายงานผลการประเมินความ “อยู่เย็น 
เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน        
ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

 ๔.๓ บูรณาการและบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 

   ๔.๓ .๑  โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน 
ผลการด าเนินงาน  ปี งบประมาณ  พ.ศ . 256 1  
ก าหนดด าเนินโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่
ครัวเรือนยากจน โดยมีการเตรียมความพร้อม           
การด าเนินงานโครงการฯ ดังนี้  
 1. ได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองเป้าหมาย     
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development 
Goals : SDGs) โดยมีเป้าหมายการด าเนินโครงการฯ 
จากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)         

18.00 พช. 



- ๓๗ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ปี พ.ศ. 2560 ข้อรายได้ต่ ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี 
ซึ่งพบว่า ทั่วประเทศมีจ านวน 126,102 ครัวเรือน 
กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
51,513 ครัวเรือน 
  1.2 ภาคเหนือ จ านวน 31,981 ครัวเรือน 
  1.3 ภาคกลาง จ านวน 26,105 ครัวเรือน 
  1.4 ภาคใต้ จ านวน 16,503 ครัวเรือน 
 2. ได้ เตรียมความพร้อมการด าเนินงาน
โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน 
จึงมอบหมาย สพจ. ด าเนินการจ าแนกสถานะ
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

     4.3.2 โครงการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
ผลการด าเนินงาน  ปี งบประมาณ  พ.ศ . 256 1 
กรมการพัฒนาชุมชน ก าหนดด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
 1. ได้ ก า ห น ด แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า รบ ริ ห า ร        
การจั ด เก็บข้อมู ลความจ า เป็ นพื้ น ฐาน  (จปฐ.)           
ปี 2561 และแจ้งให้จังหวัดด าเนินการตามแนวทาง  
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และห้วงเวลา        
ที่ก าหนด เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.      
ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องครบถ้วนทุกครัวเรือน รวมทั้งสามารถ    
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา

354.99 พช. 



- ๓๘ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ 
โดยแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ประกอบด้วย 
  1 .1  ก า ร เต รี ย ม ก า รแ ล ะ ว างแ ผ น       
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
  1 .2  แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ก า ร บ ร ิห า ร          
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 จ านวนครัวเรือน
เป้าหมาย 
  1.3 แนวทางการด าเนินงานฯ 
  1.4 กิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชน 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัดฯ 
  ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
เบิกจ่ายทั้ง 76 จังหวัด ส าหรับด าเนินกิจกรรมฯ       
ในงวดที ่1 (ไตรมาส 1 - 2) จ านวน 9 กิจกรรม 
 2. ได้ก าหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่ อการพัฒนาชุมชนและลดความ      
เหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์ การมหาชน) เมื่ อวันที่  3  ตุลาคม 2560          
ณ  ห้ อ งประ ชุมกรมการพัฒ น าชุมชน  5 0 0 1             
โดยมี นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
และนายอานนท์  สนิทวงศ์  ณ อยุธยา ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีความส าคัญต่อการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บ



- ๓๙ - 

ล าดับ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/ 
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. 2ค) โดยจะมีกิจกรรมด าเนินการ       
ในพื้นที่ปี พ.ศ. 2561 

 ๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.4.1 การวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง 
ผลการด าเนินการ  
 1. งานวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด จ านวน 
26 ผัง  
  - อยู่ระหว่างการปรับปรุงผัง 13 ผัง 
  - อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา 13 ผัง 
 2. วางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 9 
ผังอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา 

1,790.65 
 

ยผ. 
 

 

 

 



- ๔๐ - 

แบบรายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60) 

5. ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
เป้าหมาย     :  สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนด ารงชีวิตได้อย่างมั่งคงปลอดภัย 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

5. การรักษาความมั่นคงและ
ค ว า ม ส ง บ เรี ย บ ร้ อ ย
ภายในประเทศ 
๕.๑ ด าเนินการจัดระเบียบ
สังคม 

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

  ๕.๑.๑ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในอ านาจ
ห น้าที่ ข องพ นักงาน ฝ่ ายปกครอง (น โยบ าย          
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม) 
ผลการด าเนินงาน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุข
ให้สังคม ประเภทสถานบริการ ดังนี ้
 1. มีการออกตรวจ จ านวน 789 แห่ง 
 2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้สังคม 
  2.1 ลานกีฬา จ านวน 1,100 แห่ง  
  2.2 ลานดนตรีและศิลปะ จ านวน 323 แห่ง 
  2.3 กิจกรรมทางด้านศาสนา จ านวน 471 แห่ง 
  2.4 กิจกรรมอื่นๆ จ านวน 698 แห่ง 

- ปค. 
 

     5.1.2 กรมการปกครองได้ด าเนินการกิจกรรม    
การจัดระเบียบสังคม ดังน้ี 
ผลการด าเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ต.ค. 2560) 
 1. การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า 
ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จ านวน 
4,772 แห่ง 
 2. การใช้มาตรการทางปกครองกับสถานบริการ 
โรงแรม โรงรับจ าน า ร้านค้าของเก่า จ านวน 580 แห่ง 
 3 . การ ให้ ค วาม รู้ แก่ พ นั ก งาน เจ้ าห น้ าที่ 
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้องกับสถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า 

- ปค. 



- ๔๑ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

ร้านค้าของเก่า ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม ฯลฯ จ านวน 
2,431 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25,321 คน 
 4 . ก ารจั ด ระ เบี ยบ รถรับ จ้ า งส าธารณ ะ 
(รถจักรยานยนต์ รถตู้ รถแท็กซี)่ จ านวน 165 ครั้ง 
 5. การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย พ้ืนที่
ทางเท้า และบริเวณชายหาด จ านวน 144 ครั้ง 
 6. การจัดกิจกรรมปลูกส านึกให้ประชาชนรักษา
วินัยการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จ านวน 256 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 47,539 คน 

  - ยุทธศาสตร์ 4 การ
ส ร้ า ง โอ ก าส ค วา ม
เส ม อภ าค แ ละ เท่ า
เทียมกันทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ 5 การ
สร้ างการเติ บ โต บ น
คุณ ภ าพ ชี วิตที่ เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ดังนี ้
- ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น 
  ธรรมในสังคม 
- ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากร- 
  ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม 
  อย่างยั่งยืน 
- พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ 
  เพื่ อ เต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม สู่ 
  การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

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

5.1.3 โครงการริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 
ผลการด าเนินงาน  
 1. อยู่ระหว่างการรื้อย้ายและจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ คาดว่า    
จะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2560 
สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ตามแผนงานการก่อสร้าง
โครงการฯ 
 2. ได้มีการส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้แก่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ได้มีการส่งหนังสือขออนุญาตหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน โดยปัจจุบันมีหน่วยงาน   
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
  3.1 กรมเจ้าท่า : อยู่ระหว่างการพิจารณา 
  3.2 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา    
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า : อยู่ระหว่างรอผลการ
พิจารณา 

- ได้รับงบประมาณ
เงินอุดหนุนรัฐบาล
ปี 2560 – 2562 
จ านวน  1 ,098 
ล้ า น บ า ท  
(ส่วนท่ีเหลือผูกพัน
งบ ป ร ะ ม า ณ ปี
ต่อไปเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างโครงการ
ช่วงที่ 1 – 4) 

กทม. 
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  3 .3  ก รมศิ ลป ากร  : อยู่ ร ะห ว่ า งก าร
พิจารณา 
 4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 5. ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการ
ก่อสร้างคาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน
เดือน มี.ค. 2561 

  - ยุทธศาสตร์ 4 การ
ส ร้ า ง โอ ก าส ค วา ม
เส ม อภ าค แ ละ เท่ า
เทียมกันทางสังคม 
- ม ติ  ค จ ร .ค รั้ ง ที่
1 /2547 เมื่ อวั น ที่  
23 ก.พ. 2547 

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังนี้  
- ยุทธศาสตร์สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

 5.1.4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา
บริเวณแยกเกียกกาย 
ผลการด าเนินงาน 
 - ปรับรูปแบบ เพื่อลดผลกระทบกับอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่  ตามข้อสั่ งการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างน าเสนอ
รอ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี  เพื่ อ พิ จ า รณ าสั่ ง ก า ร ให้
กรุงเทพมหานครด าเนินการตามรูปแบบดังกล่าว 

ขอรับงบประมาณ
อุดหนุนรั ฐบาลปี 
2562 (ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ) 

กทม. 

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

  5.1.5 การรื้อย้ายชุมชนป้อมมหากาฬ 
ผลการด าเนินงาน  
 1. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2560 กรุงเทพมหานคร  
ได้เชิญกลุ่มอนุรักษ์ “ต้นไม้ใหญ่” ในเมือง (BIG Tree) และ
กรมศิลปากร ร่วมประชุมหารือแนวทางด าเนินการบริหาร
จัดการต้นไม้ใหญ่ในบริเวณป้อมมหากาฬ และมีมติ ดังนี ้
  1.๑ นัดลงพื้นที่เพื่อตรวจดูต้นไม้บริเวณ      
ป้อมมหากาฬ วันท่ี 31 ต.ค. 2560 เวลา 10.00 น.   
ณ บริเวณป้อมมหากาฬ 

- กทม. 
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  1.2 ระยะต่อไปก าหนดนัดหารือเรื่องการ
ดูแลต้นไม้ของกรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน (กลุ่มเล็ก) บริเวณสวนลุมพินี  
 2. เมื่อวันท่ี 31 ต.ค. 2560 กรุงเทพมหานคร 
ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ 
“ต ้น ไม ้ใหญ ่”  ใน เม ือง (BIG Tree) ผู ้แทนกลุ ่ม
“Love Wildlife Foundation” สื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่
และร่วมส ารวจทางกายภาพสภาพต้นไม้ใหญ่ จ านวน 
8 ต้น ที่ปลูกสร้างบริเวณป้อมมหากาฬ เพื ่อร่วม     
หาแนวทางการด าเนินการและได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น 
ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มอนุรักษ์ “ต้นไม้ใหญ่” ในเมือง 
(BIG Tree) เส น อ ให้ ใ ช้ เสี ย ม ลม เป่ าดิ น บ ริ เวณ         
โคนต้นไม้  เพื่ อ เปิ ดหน้ าดินท าให้ เห็นรากต้นไม้       
เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าต้นไม้แต่ละต้นมีปัญหาอย่างไร 
ควรจะดูแล หรือแก้ไขอย่างไร 
  2.2 กรมศิลปากร เห็นว่าป้อมมหากาฬ  
ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ดังนั้น 
หลักในการพิจารณาด าเนินการใดๆ ควรค านึงถึง
โบราณสถานเป็นอันดับแรก การเปิดหน้าดินเพื่อดู  
ฐานรากของโบราณสถานจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการขุดลงไป
ในช้ันดินที่มีความลึกพอสมควร ส่วนการใช้เสียมลม
เป็นเพียงเพื่อเปิดหน้าดินช้ันบนให้เห็นรากต้นไม้เท่านั้น 
ซึ่งการด าเนินการด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับ
วิธีการดูแลรักษาโบราณสถาน 
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  2.3 กรุงเทพมหานคร เห็นว่ากลุ่มอนุรักษ์ 
“ต้นไม้ใหญ่” ในเมือง (BIG Tree) จะใช้วิธีการใด     
ในการเปิดหน้าดินเพื่อซ่อมแซม ดูแลรักษาต้นไม้  
ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน ควรหาวิธีการไม่ท าให้ต้นไม้หรือ
รากของต้นไม้เข้าไปแทรกตัวในโบราณสถานจนท าให้
ตัวโบราณสถานแตก ร้าว ช ารุด เสียหาย และเห็นว่า
ต้นไม้กับตัวป้อมมหากาฬ เป็นเรื่องที่จะต้องหาวิธีการ    
ให้ อยู่ ร่ วมกั น ได้  แต่ อ ย่ างไรก็ ดี ก รม ศิ ลป ากร             
ต้องพิจารณาข้อกฎหมาย เรื่อง การดูแลรักษา
โบราณสถานเพื่อให้เกิดการดูแลที่ยั่งยืน ซึ่งหากต้นไม้กับ
โบราณสถานไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ก็จะต้องย้าย
ต้นไม้ออกและหาวิธีการดูแลรักษาต่อไป ส่วนเรื่อง   
การเปิดหน้าดินเห็นว่าทางหลักวิศวกรรมมีหลายวิธี    
ทีส่ามารถด าเนินการได ้รวมทั้งการขุดฐานรากโบราณสถาน 
การประเมิน การซ่อมแซมใดๆ จะใช้วิธี ใดต้องให้     
กรมศิลปากรเข้ามาช่วยพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้อง 

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

  5.1.6 การก่อสร้างสถานที่จอดรถใต้ดิน 
ผลการด าเนินการ ผลสรุปเบื้องต้นโครงการ ดังน้ี 
 1. ถนนราชด าเนินนอกสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้ตลอดแนวถนน 

 2. ผลการออกแบบเพื ่อศ ึกษาเบื ้อ งต ้น 
อาคารจอดรถยนต์ใต้ดิน 4 ช้ัน จอดรถยนต์ได้ประมาณ 
1,678 คัน อาคารจอดรถบัสใต้ดิน 3 ช้ัน จอดรถบัส
ได้ประมาณ 147 คัน งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,049.45 ล้านบาท 
 
 

3,049.45 กทม. 
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 3. ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการจัดท ารายงาน  
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุน 

 4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติโครงการแล้ว 

 5. อยู่ระหว่างเสนอรายงานความคืบหน้า
การด าเนินการจัดท าแผนก่อสร้างสถานท่ีจอดรถใต้ดิน 
และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน 
 6. อยู่ระหว่างจัดท าร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาฯ 
 7. ยังไม่ ได้รับงบประมาณ และอยู่ ระหว่าง
ทบทวนรายละเอียดโครงการ 

     5.1.7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด 
 แ ผ น งาน ก ารด า เนิ น ก าร ใน ระย ะ ต่ อ ไป            
อยู่ระหว่างรอการสรุปเรื่องรูปแบบจากส านักผังเมืองและ
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครก่อน
ด าเนินการ 
งบประมาณ 
 - อยู่ ระหว่างประมาณราคาค่าก่อสร้าง และ           
ขออนุมัติจัดจ้างในเดือน พ.ย. 2560 – ม.ค. 2561 
ปัญหาอุปสรรค 
 - มีการขัดขวางต่อต้านจากผู้ค้าบางกลุ่ม ปัญหา
การจราจรและปัญหาสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดิน 

- กทม. 

  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
เมื่ อ วั นที่  2 9  พ .ย . 
2559  

  5.1.8 โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่–แผงลอย 
เพ่ือคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน 
ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดระเบียบผู้ค้า    
หาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนทั้ง 
50 ส านักงานเขต มีจ านวนจุดผ่อนผันตามประกาศ

- กทม. 
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กรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดจุดผ่อนผันให้ท าการค้า
หาบเร่-แผงลอย ลงวันที่ 31 พ.ค. 2548 จ านวน
ทั้งหมด 683 จุด จ านวนผู้ค้า 20,642 ราย  
2,196 ราย คงเหลือ 11 จุด จ านวนผู้ค้า 161 ราย 
 ปัจจุบันมีจ านวนจุดผ่อนผันตามประกาศฯ 
ที่ยกเลิกแล้วทั้งหมด 451 จุด จ านวนผู้ค้า 11,033 ราย 
คงเหลือท่ียังไม่ได้ยกเลิกท้ังหมด 232 จุด จ านวนผู้ค้า 
9,609 ราย 

     5.1.9 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เน่ืองในโอกาส     
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 
ส านักสิ่งแวดล้อมด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ 
เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ของส านักงาน
ทรัพ ย์ สิ น ส่ วน พ ระมห ากษั ต ริย์  เขตบางบ อน 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 100 ไร่  
ผลการด าเนินงาน 
 1. ตั้งงบประมาณเบื้องต้นในปีงบประมาณ 
2555 เป็นจ านวนเงิน 150.00 ล้านบาท 
 2. จ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด าเนินการออกแบบและ
ประมาณราคาก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 279.00 ล้านบาท 
 3. ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินด าเนินการจากเดิม 
150.00 ล้านบาท เป็น 368.00 ล้านบาท 
 4. ส่งรูปแบบและรายการก่อสร้างให้หน่วย 
บัญชาการทหารพัฒนาพิจารณา เนื่องจากมีการเพิ่ม
เนื้องานการก่อสร้างเพิ่มวงเงินการก่อสร้าง และ

เดิม 150.00 ขอ
เปลี่ยนแปลงเป็น 
368.00 

กทม. 



- ๔๗ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

เปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อสรา้งจาก 160 วันเป็น 600 วัน 
สถานภาพการด าเนินการ 
 1. อนุมัติจ้าง ตามหนังสือส านักสิ่งแวดล้อม 
ที่  กท 1106/2514 ลงวันที่  19 พ.ค. 2558 และ
ห นั ง สื อ ส า นั ก ก า ร ค ลั ง ที่  ก ท  1305/3984 
ลงวันท่ี 12 มิ.ย. 2558 
 2. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จ ากัด เป็นเงิน 366.50 ล้านบาท  
 3. สัญญาเลขท่ี สสล. 33/2559 ลงวันที่ 23 
ธ .ค . 2558 สิ ้น ส ุด ส ัญ ญ า  14 ส.ค. 2560 แบ่ ง
ออกเป็น 20 งวด 
  3.1 งบปี 2559 (282 วัน) 172.25 ล้านบาท 
  3.2 งบปี 2560 (318 วัน) 194.24 ล้านบาท 
  3.3 งวดที่ 1 – 4 จ านวนเงิน 42.78 ล้านบาท 
  3.4 งวดที่  5 – 20 อยู่ระหว่างขออนุมัติ
แก้ไขสัญญา  
 4. อยู่ระหว่างเสนอลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 2) 
 5. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 5 ดังนี้ 
  5.1 เตรียมพื้นท่ี ก าจัดวัชพืช สูบน้ า 
  5.2 ถมดินปรับระดับ 
  5.3 ตอกเสาเข็มอาคารนิทรรศการ 
  5.4 ตอกเสาเข็มอาคารทางเข้า 
  5.5 ตอกเสาเข็มอาคารซ่อมบ ารุง 
  5.6 ตอกเสาเข็มอาคารเช่าจักรยาน 
 



- ๔๘ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

  5.7 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
นิทรรศการ 
  5.8 ตอกเสาเข็มอาคารห้องน้ า 1 
  5.9 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
ทางเข้า 
  5.10 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
ซ่อมบ ารุง 
  5.11 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
เช่าจักรยาน 
  5.12 ตอกเสาเข็มอาคารห้องน้ า 5 อาคาร
คลุมตู้ MDB อาคารคลุมเครื่องปั๊มน้ าดิน อาคารห้อง
ปั๊มน้ าล้น ถังเก็บน้ าใต้ดิน 
  5.13 เทคอนกรีตโครงสร้างอาคารห้องน้ า 
5 อาคารคลุมตู้ MDB อาคารคลุมเครื่องปั๊มน้ าดิน 
อาคารห้องปั๊มน้ าล้น ถังเก็บน้ าใต้ดิน 
  5.14 เทคอนกรีตโครงสร้างฐานรากอาคาร
ห้องปั๊มน้ าล้น 
 6. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 69 

     5.1.10 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณ   
ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) ส านักสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีย่านฝั่งธนบุรีมีพื้นที่ใช้พักผ่อน
หย่อนใจ และจัดกิจกรรมนันทนาการ ขนาด 70 ไร่ 
โดยการเช่าที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ซอยเพชรเกษม 69 เขตบางแค กรุงเทพฯ 
 

210.00 กทม. 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ด าเนินการเช่าพื้นท่ีจากส านักงานทรัพย์สิน -
ส่วนพระมหากษัตริย์ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
 2.งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ จ านวน 
210.00 ล้านบาท 
 3. ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ 
จ ากัด เป็น เงิน 209.10 ล้ านบาท สัญญาเลขที่     
สสล. 56/2560 ลงวันที่  30 ธ.ค. 2559 สิ้นสุด
สัญญาวันที่  25 ธ.ค. 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง    
360 วัน 
 4. ด าเนิ นการตามสัญ ญ า โดยติดตั้ งป้ าย
ป ระกาศ  ป้ าย เตื อน  ป้ ายแน ะน า โค ร งก าร ไว้                
ณ สถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อสร้างส านักงาน   
สนามช่ัวคราว พร้อมจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ ส า นั ก ง า น              
ห้ องสุขา ช่ัวคราว จัดหาไฟฟ้ า  ประปาช่ัวคราว       
ส ารวจพื้นที่วางผังเตรียมพื้นที่บริเวณถมดิน ขุดดิน
เสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการดังนี้ 
  4.1 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 
ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 
  4.2 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่  
18 ก.ย. 2560 และตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 
25 ก.ย. 2560 
 5. ขณะนี้ผู้ รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตาม
สัญญา ดังนี ้
 



- ๕๐ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

  5.1 ขุดสระน้ า พร้อมถมดิน แล้วเสร็จ     
คิดเป็นร้อยละ 70 
  5.2 ถมบดอัดถนน แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 55 
  5.3 อาคารห้องน้ าและอาคารที่ท าการตอก
เสาเข็มแล้วเสร็จ ข้ึนโครงสร้างฐานรากอาคาร 
  5.4 เตรียมวางแผนตอกเสาเข็มเขื่อน ค.ส.ล. 
 ๗. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 33 

     5.1.11 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบึงล าไผ่
เขตมีนบุรี ระยะที่ 1 ส านักสิ่งแวดล้อมด าเนินการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันบริเวณซอยประชาร่วมใจ 
7 บึงล าไผ่ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 78 ไร่ 
2 งาน 57 ตารางวา 
ผลการด าเนินงาน 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การรื้อย้ายชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  
 2. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทั้งโครงการ 
จ านวน 95.00 ล้านบาท  
  2.1 ปี 2556 – 2557 จ านวน 52.25 
ล้านบาท 
  2.2 ปี 2558 จ านวน 14.19 ล้านบาท 
  2.3 ปี 2559 จ านวน 28.16 ล้านบาท  
 3. ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน 
 
 

95.00 กทม. 



- ๕๑ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

สถานภาพการด าเนินงาน 
 1. อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการตามสัญญา ดังนี ้
  1.1 งานภูมิสถาปัตย์  ได้แก่  งานถมดิน       
ปรับระดับ  ก่อสร้างทางเดิน  - วิ่ ง ทางจักรยาน         
วงเวียนทางเข้า ที่จอดรถ อัฒจันทร์ริมน้ า สนามเด็กเล่น 
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 50 
  1.2 งานอาคารส านักงาน แล้วเสร็จ คิดเป็น      
ร้อยละ 65 
  1.3 งานอาคารสุ ขสาธารณะ (หลั งที่ 1 )         
แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 65 
  1.4 งานระบบไฟฟ้ าภายนอก แล้วเสร็จ      
คิดเป็นร้อยละ 75 
  1.5 งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ คิดเป็น   
ร้อยละ 75 
  1.6 งานต้นไม้ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 55 
 2. ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 55 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - มีผู้อ้างสิทธิในพื้นที่ 8 ไร่ ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ส่งมอบงานได้เมื่อสิ้นสุดสัญญา และมีหนังสือขอต่ออายุ
สัญญา เนื่องจากมีผู้บุกรุกรายเดิม 4 ราย และมีผู้อ้างสิทธิ
ครอบครองที่ดิน 1 ราย 

     5.1.12 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภาย        
ในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุน-
เทียนชายทะเล) ส านักงานสิ่งแวดล้อมด าเนินการ
ก่อสร้างสวนสาธารณะระดับชุมชน เพื่อเป็นการให้บริการ

115.00 กทม. 
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ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตบางขุนเทียนและบริเวณโดยรอบ
ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 
กรมการพัฒนาท่ีดินเขตบางขุนเทียนขนาด 37 ไร่ 
ผลการด าเนินงาน  
 1. กรุงเทพมหานครได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 
ก.ย. 2556 
 2. งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการจ านวน 115.00 
ล้านบาท 
 3 . ผู้ รั บ จ้ า งออกแบบ  คื อ  มห าวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเงิน 2.75 ล้านบาท
สัญญาเลขที่  สสล.44/2559 ลงวันที่  30 ธ.ค. 
2558 แล้วเสร็จวันท่ี 28 เม.ย. 2559  
 4. จัดกิจกรรมประชาคมระดมสมองชุมชน     
ในโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสวนสาธารณะ
ภ าย ใน ส ถ านี พั ฒ น าที่ ดิ น ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร              
ณ วัดปทีปพลีผล ถนนบางขุนเทียนชายทะเล เมื่อวันที่ 
6 ก.พ. 2559 
 5. จัดท าราคากลางต้นไม้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 
29 พ.ย. 2559  
 6. กรุ งเทพมหานครได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ใหม่กับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2560 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ     
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ขอใช้ที่ราชพัสดุให้กรุงเทพมหานครทราบ โดยกรมธนารกัษ์
มีหนังสือ ที่ กค 0314/1784 ลงวันที่ 13 ก.ค. 2560 
ขอคืนพื้นที่แปลงดังกล่าวจากกรมพัฒนาที่ดินภายใน 
๓๐ วัน แล้วจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานคร
ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างสวนต่อไป 
 7. ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินส่งคืนพ้ืนท่ี
ให้กรมธนารักษ์ เพื่อท าบันทึกข้อตกลงสัดส่วนพื้นที่
ระหว่างกรุงเทพมหานคร จ านวน 37 ไร่ กับกรมพัฒนา
ที่ดิน จ านวน 13 ไร่ 

     5.1.13 การบริหารจัดการขยะทั้งระบบ 
ผลการด าเนินการ  
 1. ปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครระหว่าง
เดื อน ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 ปริ มาณ ขยะ 
10,526.92 ตัน เมื่อเทียบกับปริมาณขยะปี 2556 
ปริมาณขยะเฉลี่ย 9,664.11 ตันต่อวัน เพิ่ มขึ้น       
คิดเป็นร้อยละ 5.66 
 2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งก าเนิด
น าไปใช้ประโยชน์ 2,419.97 ตันต่อวัน คิดเป็น    
ร้อยละ 79.79  
 3. ปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้ระหว่าง
เดือน ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 จ านวน 993.03 ตัน 
เฉลี่ย 2.7 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 64 
 4. ปริมาณขยะกิ่งไม้คัดแยกไปใช้ประโยชน์
เดื อ น  ต .ค . 2 5 5 9  – ก .ย . 2 5 6 0  จ า น วน 
55,775.20 ตัน เฉลี่ย 152.80 ตันต่อวัน 
 

 กทม. 
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 5. ปริมาณขยะเศษอาหารที่สถานประกอบการ    
คัดแยกและให้เกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์ระหว่าง
เดื อ น  ต .ค . 2 5 5 9  – ก .ย . 2 5 6 0  จ า น วน 
116,307.90 ตันต่อวัน เฉลี่ย 318.65 ตันต่อวัน 
 6. จัดเก็บไขมันและน าไปบ าบัดใช้ประโยชน์ได้ 
41,509.79 ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 113.7 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน เพิ่ มขึ้นจากปี  2559 จ านวน 7,155.2 
ลูกบาศก์เมตร (ปี  2559 จ านวน 34,354.58 
ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 94.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.8 
 7. โรงงานก าจัดขยะโดยน าไปบ าบัดใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นจาก 1 โรงงาน ขนาด 1,000 ตันต่อวัน อีก 2 
โรงงาน รวม 1,100 ตันต่อวัน รวม 2,100 ตันต่อวัน 
คิด เป็นร้อยละ 20 .7 จากปริมาณขยะทั้ งหมด 
10,123 ตันต่อวัน ประกอบด้วย 
  7.1 โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช จ านวน 
1,000 ตันต่อวัน 
  7.2 โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุช จ านวน 
600 ตันต่อวัน 
  7.3 โรงงานเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าหนองแขม 
ขนาด 500 ตันต่อวัน 

  ตามนโยบายรั ฐบาล
และด าริของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบ
แ ห่ งช าติ  ให้ มี ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา

5.6 ยุทธศาสตร์การจัดการ -
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
ให้ความส าคัญกับ 
     5.6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

 5.1.14 แผนปฏิบัติการเพ่ือให้คลองแสนแสบสะอาด
ภายใน 2 ปี แบ่งเป็น  
 - งานฟ้ืนฟูสภาพน้ าคลองบางเตย  
 - งานฟ้ืนฟูสภาพน้ าคลองแสนแสบ  
 - งานฟ้ืนฟูสภาพน้ าชุมชนคลองแป้ง  

4560.54 
 

316.00 
3,846.54 

20.00 

กทม. 
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สิ่งแวดล้อมของคลอง
แสนแสบและบริเวณ
โด ยรอบ ให้ ส ะอาด
ภ า ย ใน  2  ปี  เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง
ชุมชน บุคคลทั่วไปและ
นักท่องเที่ยว 

และสร้างความมั่นคงของฐาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟื้นฟู
พื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
องค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ 
ปรับปรุงระบบการจัดบริหาร
จัดการที่ ดินและการจัด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
ต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ 

 - งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเพ่ิมเติม     
ริมคลองแสนแสบ 
ผลการด าเนินงาน 
 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด    
ที่ นร 0505/ว (ล) 5951 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2560  
ได้มีมติ เห็นควรให้มีการปรับปรุงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียคลองแสนแสบให้เป็นระบบ
และเกิดความยั่งยืนโดยให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 1. ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ ให้คลอง
แสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี โดยโครงการใดที่ลงนาม  
ในสัญญาแล้วให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ยังไม่มี
การลงนามในสัญญาให้ชะลอการด าเนินการไปก่อน 
 2. ให้ทบทวนและจัดท าแผนการบ าบัดน้ าเสีย
คลองแสนแสบอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี 
  ทั้ งนี้  ส านั กงานคณ ะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ได้ประชุมเพื่ อจัดท า
แผนการบ าบัดน้ าเสียคลองแสนแสบในระยะยาว    
อย่ างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมกับหน่วยงาน          
ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งกรุ งเทพมหานครได้จัดท าแผนฯ   
ทบทวนใหม่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
และด าเนินการจัดส่งแผนฯ ดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรียบร้อยแล้ว 
 

378.00 
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  ทั้งนี ้อยู่ระหว่างการพิจารณาน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยส.) 

     5.1.15 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อระบาย
น้ าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 โครงการ 
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6  
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด  
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปั ญ ห า น้ า ท่ ว ม ถ น น พ ห ล โย ธิ น บ ริ เว ณ แ ย ก
เกษตรศาสตร์ 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท รวมนที จ ากัด 
  - - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เรืองฤทัย จ ากัด 
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 22 ส.ค. 2560 
  - อยู่ระหว่างด าเนินงานก่อสร้าง ผลงาน     
ที่ท าได้คิดเป็นร้อยละ 15 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และ
ถนนสวนพลู 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท โชควิโรจนก์่อสร้าง จ ากัด 
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐  
  - อยู่ระหว่างด าเนินงานก่อสร้าง ผลงาน     
ที่ท าได้คิดเป็นร้อยละ 10 

 
 

492.10 
 
 
 

232.10 
 
 
 
 

102.00 
 
 
 
 
 

40.00 

กทม. 
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     5.1.16 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าใต้คลอง
บางซ่ือ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ าเจ้าพระยา 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
ความคืบหน้า คิดเป็นร้อยละ 98.21 

856.47 
(งบอุดหนุน

รัฐบาล) 
 

กทม. 

     5.1.17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าในถนน 
สายหลักพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการด าเนิน ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังน้ี  
 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 
  -  ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามประสิทธิ์ 
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 20 ก.ค. ๒๕๖๐ 
  - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง 
  - อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ง า น
สาธารณูปโภคที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง    
แนวก่อสร้าง 
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนนสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 
  -  ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จ ากัด  
  - ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 18 ก.ค. ๒๕๖๐ 
  - อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง 
  - อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ง า น
สาธารณูปโภคที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง    
แนวก่อสร้าง 
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 
  -  ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ตรีสกุล จ ากัด 

 
 
 

114.00 
 
 
 
 
 
 
 

175.18 
 
 
 
 
 
 
 

141.91 
 
 

กทม. 
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  - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง 
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมซอยสุขุมวิท 14 
  -  ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
  - อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิกประมูล 
 5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 
   - ผู้รับจ้างคือ บริษัท พระราม 2 การโยธา จ ากัด 
  - อยู่ระหว่างร่างสัญญาฯ 
 6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมซอยสุขุมวิท 39 
  - ผู้รับจ้าง บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
  - อยู่ระหว่างร่างสัญญาฯ เสนอกระทรวงมหาดไทย
เพื่อขอความเห็นชอบ 
 7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมจากสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 
  - ผู้รับจ้าง คือ บริษัท เรืองฤทัย จ ากัด 
  - อยู่ระหว่างร่างสัญญาฯ 

 
95.80 

 
 
 

335.41 
 
 
 

261.72 
 
 
 
 

218.67 

     5.1.18 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) และประตูระบายน้ า คลองลาดพร้าว คลอง
บางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซ่ือ 
จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า – 
รามค าแหงไปทางประตูระบายน้ าคลองสองสายใต้ 
(รวมกับโครงการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาพ้ืนที่ริม
คลองลาดพร้าว) 
 

211.16 กทม. 
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ผลการด าเนินงาน ด าเนินการตอกเสาเข็ม จ านวน 
15,010 ต้น ความยาวประมาณ 11.55 กิโลเมตร 
ความคืบหน้าตามแผน คิดเป็นร้อยละ 45 .50  
ผลงานท่ีท าได้คิดเป็นร้อยละ 19.75  

     5.1.19 โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ค.ส.ล.) พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบจาก
บริ เวณ ประตูระบาย น้ าหนองจอกถึ งสุ ด เขต
กรุงเทพมหานคร และ คลองนครเน่ืองเขตจาก 
คลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง 
ผลการด าเนินงาน ผลงานตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
37.24 ผลงานที่ท าได้ คิดเป็นร้อยละ 26.54 แบ่งเป็น 
 1. ตอกเสาเข็มเขื่อน จ านวน 7,040 ต้น  
 2. ติดตั้งแผงกันดิน ค.ส.ล. จ านวน 3,328 ช่อง  
 3. คานทับหลังเขื่อนและทางเดิน ค.ส.ล. ยาว 
2,820 เมตร 
 4. คานทับหลังสมอ จ านวน 1,900 แห่ง 

794.00 กทม. 

     5.1.20 การจัดระเบียบบริเวณคลองโอ่งอ่าง 
ผลการด าเนินงาน 
 - ยื่นเอกสารการประมูล วันท่ี 8 ก.ย. 2560  
 - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
 - ด าเนินการขอจัดสรรงบประมาณ 

324.50 กทม. 

     5.1.21 การพัฒนาเส้นทางสัญจรทางน้ าคลองผดุง
กรุงเกษม 
ผลการด าเนินงาน 
 1.ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
เงินอุดหนุนรัฐบาล (ปรับปรุงท่าเรือ/ก่อสร้างท่าเรือ) 

40.15 
 
 

20.15 
 

กทม. 
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ได้ รับการอนุ มั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 2 ล้านบาท 
(งบประมาณของกรุงเทพมหานคร) ส่วนที่ เหลือ        
รอการอนุมัติงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล 
 2. อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 
(อยู่ระหว่างการอนุมัติ) 

     5.1.22 การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะ    
มูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงาน กระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการ
จัดประกวดจังหวัดสะอาด ในระดับกลุ่มจังหวัด 
จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อคัดเลือกให้เป็นจังหวัด
สะอาด ระดับประเทศ จ านวน 4 รางวัล ในช่วงเดือน
ส.ค. – ก.ย. 2560 โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
จ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย 
 1 . ค ณ ะก รรม ก ารป ระก วด ก ารจั ด ก าร                 
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ                  
โดยมี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ         
แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ งพั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม             
การบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่ตรวจประเมินการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ    
ที่ผ่านการประเมินจากคณะท างานด้านจัดประกวด
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ
กลุ่มจังหวัดเพื่อคัดเลือก และจัดล าดับจังหวัดที่มีการ
จั ด ก ารขยะมู ล ฝอย ชุม ชน  “จั งห วั ด ส ะอาด ”           

- สถ. 
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ตามหลักเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ (ลงพ้ืนท่ี) 
 2. คณะท างานประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุ ม ชน  “จั งห วั ด ส ะอาด ”  ระดั บ กลุ่ ม จั งห วั ด               
โดยมี  อธิบดี กรมส่ งเสริ มก ารป กครองท้ อ งถิ่ น           
เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองพัฒนาและส่งเสริม              
การบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นเลขานุการ 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการดังกล่าว ได้ด าเนินการ
คัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ในระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน 
18 จังหวัด  เพื่ อคัด เลือกให้ เป็นจังหวัดสะอาด 
ระดับประเทศ จ านวน 4 จังหวัด ดังน้ี 
 - จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ จ านวน 4 
จังหวัด ได้แก่ จ.ล าพูน จ.พิจิตร จ.ลพบุรี และ จ.ตรัง 
  - จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน 14 
จังหวัด ได้แก่ จ.แพร่ จ.สตูล จ.ร้อยเอ็ด จ.ปทุมธานี  
จ .ชุมพ ร จ .บึ งกาฬ  จ .สุ โขทั ย  จ .อุ บ ลราชธานี          
จ.เพชรบุรี  จ.มุกดาหาร จ.กาญจนบุรี  จ.บุรีรัมย์           
จ.สมุทรปราการ และ จ.จันทบุรี 
 จัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น.    
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี 
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เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ให้แก่จังหวัดที่มี   
ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนดีเด่น จ านวน 18 จังหวัด 

 ๕ .2  ป้ อ งกั นแล ะแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ  
ข้ อ  ๒ .๑  ปั ญ ห าย า  
เสพติด 

  5.2.1 ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด กรมการปกครอง 
 1. ติ ด ต าม ช่ วย เห ลื อ ส ร้ า งอ า ชี พ แ ล ะ
สงเคราะห์ผู้กระท าความผิดในชุมชน  
  ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน        
ในระยะต่อไป ได้บูรณาการงบประมาณ ความร่วมมือ 
เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้
ครบตามจ านวนผู้ผ่านการบ าบัดรักษาทั้งหมดในแต่ละปี 
 2. ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน      
ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
  ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน        
ในระยะต่ อ ไป  ได้ มอบหมายให้ เยาวชนที่ ผ่ าน        
การอบรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โดยไม่เสี่ยง
อันตราย) 
 3. จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกัน   
ยาเสพติด 
  ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานใน
ระยะต่อไป ได้แสวงหาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะ    
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
 

18.05 ปค. 
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ชอบ 

 
 

  ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน  
ในระยะต่อไป ได้ส่ งเสริม/สนับสนุน กลไกภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยตนเอง โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน 

     ๕.๒.2 กรมการปกครองได้ด าเนินการการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ดังน้ี 
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันท่ี 13 – 26 ต.ค.2560) 
 1. การรักษาความสงบ 
  1 .1  การตั้ งจุ ดตรวจ/จุ ดสกั ด  จ านวน 
23,906 ครั้ง พบผู้กระท าความผิด จ านวน 156 คดี 
ผู้ต้องหา จ านวน 660 คน 
  1.2 การจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมาย  
   1) อาวุธปืน จ านวน 29 คดี ผู้ต้องหา 
จ านวน 29 คน 
   2) การพนัน จ านวน 32 คดี ผู้ต้องหา 
จ านวน 122 คน 
   3 ) ย า เส พ ติ ด  จ าน วน  3 5 2  ค ดี 
ผู้ต้องหา จ านวน 384 คน 
    4) สถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า 
ร้านค้าของเก่า ฯลฯ ไม่พบการจับกุมสถานบริการ    
ที่กระท าผิดกฎหมาย  
   5) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
จ านวน 16 คดี 
   6) การค้ามนุษย์ การท างานของคนต่างด้าว 
และคนเข้าเมือง จ านวน 20 คดี ผู้ต้องหา จ านวน 28 คน 

- ปค. 
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  1.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อ
ความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้อ าเภอทราบ 
จ านวน 316 ข่าว 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.1 การน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดฟื้นฟู จ านวน 3,519 คน  
  2.2 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด
ยาเสพติด จ านวน 10,754 คน  
  2.3 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง เพื่ อหยุดยั้ งการแพร่ระบาดของ       
ยาเสพติด จ านวน 1,764 ครั้ง 
  2.4 การจัดตั้ง/จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
รักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จ านวน 407 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6,843 คน 
  2.5 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด จ านวน 
230 ครั้ง 

     5.2.3 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ผลการด า เนิ น งาน  ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2561          
กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้าน
ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 3. ติดตาม/สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 
 

13.00 พช. 
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 4. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน : 
การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ฯ เพื่อจัดระดับความ
เข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ ทุกกองทุน (ปี 2557 - 
2559) จ านวน 19,375 กองทุน ส าหรับใช้ข้อมูล   
ในการวางแผนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และ      
ใช้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ    
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
มีผลการด าเนินงานดังนี ้
  4.1 ระดับ A จ านวน 4,722 กองทุน         
คิดเป็นร้อยละ 24.37 
  4.2 ระดับ B จ านวน 11,945 กองทุน    
คิดเป็นร้อยละ 61.65 
  4.3 ระดับ C จ านวน 2 ,708 กองทุน          
คิดเป็นร้อยละ 13.98 
ปัญหาการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยงานอื่น  ๆ        
ร่วมขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์
การขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ท าให้    
ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนฯ ของกรมการพัฒนา
ชุมชนมีความคลาดเคลื่อน จึงเห็นสมควรโอนโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตชนบทให้กรมการ
พัฒนาชุมชนด าเนินการทั้งหมด โดยให้ส านักงาน 
ป.ป.ส. จัดท าเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
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     5.2.4 โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
ผลการด าเนินงาน 
 ก าหนดด าเนินโครงการในพื้นที่ระดับอ าเภอ/
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน 44 อ าเภอ 5 จังหวัด     
1 กลุ่มจังหวัด โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/
อ าเภอ เป็นหน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ – ๓  

8.04 พช. 

     5.2.5 โครงการ “หน่ึงค าสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด” 
ผลการด าเนินงาน ได้จัดท าระบบ “หนึ่งค าสัญญา          
จะไม่พึ่งพา ยาเสพติด” ผ่านเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย 
www.moi.go.th เพื่อให้ลูกให้ค าสัญญากับแม่ว่า จะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีผู้เข้าร่วมถวายค าสัญญาฯ 
จ านวน 44,003 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2560) 

- สป. 
(ศสส.) 

     5.2.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผลการด าเนินงาน แผนงานบูรณการส่งเสริมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายส าหรับ
รายการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จ านวน 586 
รายการ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 880.66 ล้านบาท 
 - ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) 
ด าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว          

880.66 สถ. 

 ๕.๓ สนับสนุนการด าเนิน
นโยบายแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ 

นโยบายที่ ๒ การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

  5.3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/
สัมมนา ท่ีได้รับอนุมัติตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

40.45 ปค. 
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 1. โครงการฝึกอบรมจัดตั้ งชุดปฏิบัติการ
พิเศษเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ
รักษาความสงบเรียบร้อย  
  - กลุ่มเป้าหมาย เจ้าพนักงานปกครอง 
กลุ่มงานความมั่ นคง/ปลัดอ าเภอฝ่ ายความมั่ นคง         
จังหวัดละ 1 – 2 คน รวม 100 คน  ระยะเวลา
ด าเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560  
 2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรม
รูปแบบใหม ่
  - กลุ่มเป้าหมายปลัดอ าเภอฝ่ายอ านวย
ความเป็นธรรม/ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดละ 2 – 3 คน 
รวม 200 คน ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ระหว่าง
วันท่ี 18 – 22 ธ.ค. 2560  
 3. โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย     
ในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (Learning by doing) 
  - กลุ่มเป้าหมาย ปลัดอ าเภอฝ่ายอ านวย
ความเป็นธรรม/ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดละ 20 คน 
จ านวน 10 รุ่น รวม 200 คน ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 

 ๕.4 บูรณาการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

การักษาความมั่นคง
ขอ งรั ฐแ ล ะก ารค้ า
ระหว่างประเทศ และ
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
ใ ช้ ค ว าม รุ น แ ร ง ใน

ยุทธศาสตร์ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่ งชาติ เพื่ อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 ๕.4.1 โครงการเดินส ารวจเพ่ือแก้ไขปัญหาการออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 15,000 แปลง 
 

57.98 ทด. 



- ๖๘ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์   ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

จังหวัดชายแดนใต้ ผลการด าเนินงาน ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อ
เตรียมการประชาสัมพันธ์งานโครงการฯ ดังกล่าว 

     5.4.2 โครงการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. โครงการพัฒนาเมือง 17 แห่ง (จ.ปัตตานี        
จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.สตูล และ จ.สงขลา)  
  - อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 8 แห่ง 
 2. โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน 60 แห่ง 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการประกวดราคา 

735.69 ยผ. 

     ๕.๔.3 ส่งเสริมการศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ผลการด าเนินการ กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศรับ
สมัครนักศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับ
ถือศาสนาอิสลามจั งหวัดชายแดนใต้ เข้ าศึ กษาต่ อ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ 9 แห่ง ประจ าปีการศึกษา
2560 โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย   
ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีภูมิล าเนา
อยู่ใน จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล และ จ.สงขลา 
เฉพาะ อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย 

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์
จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาตาม
โครงการดังกล่าวข้างต้น ระหว่างวันท่ี 15 – 17 ก.ย. 
2560 ณ กรมการปกครอง และวังรี รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก มีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 140 คน   

3.76 ปค. 
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตามโครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ และเป็นบุคลากรส าคัญในการ    
เป็นตัวเช่ือมประสานระหว่างภาครัฐกับประชาชน    
ในพื้นที่เพิ่มบทบาทในการมีส่วนร่วมกับทางราชการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาในทุกด้าน และได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่าง
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่  และนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ     
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เกี่ยวกับจ านวน
ผู้ที่จบการศึกษาตามโครงการ (อดีตนักศึกษาทุน)    
การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา และประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อน า
ข้อมูลสัมมนามาปรับปรุงโครงการฯ และการขอขยาย
ระยะเวลาในระยะที่ 10 ต่อไป 

     5.4.4 กรมการปกครองได้ด าเนินการกิจกรรม     
การแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ         
4 อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา  
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ต.ค. 2560) 
 1. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.1 การ รปภ. สถานที่ส าคัญ (วัด มัสยิด 
โรงเรียน สถานท่ีราชการ) จ านวน 4,945 แห่ง 
  1.2 การลาดตระเวน รปภ. เส้นทาง จ านวน 
2,860 เส้นทาง ระยะทาง จ านวน 18,539 กม 
  1.3 การ รปภ. บุคคลเป้าหมายที่เสี่ยงต่อ
การถูกท าร้าย (ครู นักเรียน พระ) จ านวน 5,436 
ครั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ จ านวน 61,286 ราย 

- ปค. 
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  1.4 การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ จ านวน 13,850 จุด พบการกระท า
ความผิด จ านวน ๑ ราย 
  1.5 การตรวจพบหลุมระเบิด ไม่พบหลุมระเบิด 
  1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคม
ให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 252 ครั้ง 
จ านวน 521 เส้นทาง 
  1.7 การตรวจป้ายผ้า/ธงสัญลักษณ์ การพ่นสี
ข้อความ จ านวน 154 ครั้ง 
  1.8 การสนับสนุนก าลังพลเข้าร่วมตรวจค้น
เป้าหมายหน่วยก าลังหลักในพ้ืนท่ี จ านวน 54 ครั้ง 
  1.9 จ านวนประชาชนที่แสดงพลังปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์  
จ านวน 484 คน 
  1 .1 0  ก ารฝึ ก ซ้ อ ม แ ผ น รั ก ษ าค วาม
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ จ านวน 13 ครั้ง 
  1 .11  จัดตั้ งศู น ย์ สื่ อสารระดั บต าบล       
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จ านวน 105 ต าบล 
  1.12 การวางระบบและติดตั้งกล้อง CCTV 
ตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล จ านวน 610 กล้อง 
  1.13 เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
จ านวน 1 ครั้ง 
   - มีผู้เสียชีวิต จ านวน 2 คน 
   - มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน 1 คน 
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 2. การลดปัญหาภัยแทรกซ้อน 
  2.1 ยาเสพติด จ านวน 3 คดี ผู้ต้องหา 
จ านวน 3 ราย 
  2.2 การพนัน ไม่พบผู้กระท าความผิด 
  2.3 การค้าแรงงานเถื่อน/แรงงานข้ามชาติ 
ไม่พบการค้าแรงงานเถื่อน  
  2.4 คดีส าคัญและอยู่ในความสนใจของ
ประชาชาชน สื่อมวลชน เช่น ราคาสินค้า หนี้สิน 
การค้าน้ ามันเถื่อน ผู้มีอิทธิพล ฯลฯ ไม่พบคดีส าคัญ
และอยู่ในความสนใจของประชาชน 
 3. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
ปฏิบัติการจิตวิทยาของศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ 
  3.1 การจัดประชุมบูรณาการ การปฏิบัติงาน 
“สร้างเพื่อน ผูกมิตร” จ านวน 433 ครั้ง 
  3.2 การจัดประชุมทีมงานชุดปฏิบัติการ
ประจ าต าบล (ชปต.) “สร้างเพื่อน ผูกมิตร” จ านวน 
427 ครั้ง 
  3.3 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าศาสนา จ านวน 633 ครั้ง 
  3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
จ านวน 504 ครั้ง 
  3.5 การพบปะพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประชาชนตามร้านน้ าชา จ านวน 754 ครั้ง 
  3.6 การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ชุดคุ้มครองต าบล/ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
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จ านวน 920 ครั้ง 
 4. การด าเนินการโครงการ “พาคนกลับบ้าน”    
จัดชุดเจรจากับเครือข่ายหรือญาติของผู้มีความ
ประสงค์จะยุติการต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรง 
  4.1 ประเภทแนวร่วม ซึ่งหลบหนีออกจาก
พื้นที่ไป โดยเข้าใจผิด จ านวน 310 ราย 
  4.2  ตาม พ .ร .ก . การบริหารราชการ       
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (หมาย พ.ร.ก.) 
จ านวน 128 ราย 
  4.3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (หมาย ป.วิอาญา) จ านวน 82 ราย 
  4.4 การรับรายงานตัวตามมาตรา 21 แห่ง 
พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 
จ านวน 104 ราย 
 5. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
  5.1 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ (ทหาร/ต ารวจ/
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท) จ านวน 2 
ราย เป็นเงิน จ านวน 1 ล้านบาท 
  5.2 ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ ไม่พบ
ประชาชนช่วยเหลืองานราชการ 
  5.3 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักการเมือง
ท้องถิ่น ไม่พบการเยียวยา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
นักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
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  5.4 ประชาชนทั่วไป ไม่พบการเยียวยา
ประชาชนทั่ วไปที่ ได้ รับผลกระทบสืบ เนื่ องจาก
สถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 
 6. มี การแจ้ งข้ อมู ลข่ าวสารที่ กระทบต่อความ 
มั่นคง/ความสงบเรียบร้อยให้อ าเภอทราบ จ านวน 92 ข่าว 

     5.4.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้านและป้องกัน
ตนเองในระดับหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงาน โดยสรุปชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่ บ้ าน (ชรบ.) ได้ ร่ วมกั บราชการฝ่ ายปกครอง                 
ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1. จังหวัดสงขลา 
1.1 การรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญ (วัด 

มัสยิด โรงเรียน สถานท่ีราชการ) จ านวน 409 แห่ง 
1.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จ านวน 

37 เส้นทาง ระยะทาง 5,544 กิโลเมตร 
1.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเปา้หมายที่

เสี่ยงต่อการถูกท าร้าย (ครู นักเรียน พระ) จ านวน 
114 ครั้ง จ านวน 9,012 ราย 

1.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จ านวน 10 จุด 

1.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จ านวน 2 ครั้ง จ านวน 6 เส้นทาง 

1.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยแผน
เผชิญเหตุ จ านวน 1 ครั้ง 

 

- ปค. 
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1.7 จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย จ านวน 2 คดี 
2. จังหวัดยะลา 

2.1 การรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญ      
(วัด มัสยิด โรงเรียน สถานที่ราชการ) จ านวน 801 แห่ง 

2.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จ านวน 
651 เส้นทาง ระยะทาง 1,407 กิโลเมตร 

2.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเปา้หมายที่
เสี่ยงต่อการถูกท าร้าย (ครู นักเรียน พระ) จ านวน 
732 ครั้ง จ านวน 5,740 ราย 

2.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จ านวน 1,013 จุด 

2.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จ านวน 9 ครั้ง จ านวน 12 เส้นทาง 

2.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จ านวน 15 ครั้ง 

2.7 จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย จ านวน 3 คดี 
3. จังหวัดนราธิวาส 

3.1 การรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญ (วัด 
มัสยิด โรงเรียน สถานท่ีราชการ) จ านวน 371 แห่ง 

3.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จ านวน 
41 เส้นทาง ระยะทาง 917 กิโลเมตร 

3.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเป้าหมาย    
ที่เสี่ยงต่อการถูกท าร้าย (ครู นักเรียน พระ) จ านวน 
162 ครั้ง จ านวน 14,576 ราย 

3.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จ านวน 14 จุด 
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3.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
จ านวน 8 ครั้ง จ านวน 41 เส้นทาง 

3.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผชิญเหตุ จ านวน 8 ครั้ง 

3.7 จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย จ านวน 1 คดี 
4. จังหวัดปัตตานี 

4.1 การรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญ (วัด 
มัสยิด โรงเรียน สถานท่ีราชการ) จ านวน 876 แห่ง 

4.2 การรักษาความปลอดภัยเส้นทาง จ านวน 
29 เส้นทาง ระยะทาง 1,103 กิโลเมตร 

4.3 การรักษาความปลอดภัยบุคคลเปา้หมายที่
เสี่ยงต่อการถูกท าร้าย (ครู นักเรียน พระ) จ านวน 
599 ครั้ง จ านวน 2,641 ราย 

4.4 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบยานพาหนะ 
จ านวน 48 จุด 

4.5 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 
ไม่พบการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ปลอดภัย 

4.6 ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย/แผน
เผ ชิญ เหตุ  ไม่ พบการฝึ กซ้ อนแผนรักษาความ
ปลอดภัย/แผนเผชิญเหตุ 

 ๕ .๕  ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น
สัญชาติและก าหนดสถานะ
บุคคล 

น โย บ าย ที่  ๒  ก า ร
รักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 
ข้อ ๒.๑ ปัญหาสถานะ
และสิทธิของบุคคล 
 

  5.5.1 โครงการเร่งรัดให้สถานะตามกฎหมายกับ
บุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ในประเทศไทย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
 
 

- ปค. 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน ต.ค. 2560 
1. การอนุมัติ ให้มีสัญชาติ ไทยให้แก่คนต่างด้าว       

ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 259,590 ราย ดังนี้ 
 1.1 ขอรายการสัญชาติไทยระเบียบส านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถาน
บุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลพื้นที่สูง พ.ศ. 
2543 จ านวน 106,504 ราย 
 1.2 ขอลงรายการสัญชาติไทย ตามมาตรา 
23 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
จ านวน 49,497 ราย 
 1.3 ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ 
วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 จ านวน 95,497 ราย 
 1.4 พิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิ่น ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 
จ านวน 8,076 ราย 
 1.5 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 
9 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ชนกลุ่มน้อย) จ านวน 4 ราย 
 1.6 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10, 11, 12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (ชนกลุ่มน้อย) 
จ านวน 12 ราย 
 2. การอนุมัติให้สัญชาติไทยของคนต่างด้าวทั่วไป 
รวม 1,999 ราย ดังนี ้
  2.1 ขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามมาตรา 9 
พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าวทั่วไป) จ านวน 
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1,027 ราย 
 2.2 ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 

10,11,12 พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 (คนต่างด้าว
ทั่วไป) จ านวน 972 ราย 

     ๕.๕.2 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือการแก้ไข
ปัญ หาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ ตกหล่น      
ทางทะเบียนราษฎร  
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 กรมการปกครอง 
จัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 9.25 ล้านบาท เพื่อด าเนิน
โครงการฯ โดยก าหนดแผนการด าเนินงาน ดังนี ้
 1. กรมการปกครองขอความร่วมมือประสานงาน
การตรวจกับโรงพยาบาลที่สามารถตรวจ ดีเอ็นเอ     
ได้ ในห้วงเดือน ต.ค. 2560 
 2. ส านักบริหารการทะเบียนแจ้งส านักทะเบียน
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งให้ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ท้องถิ่น คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่จะขอตรวจ     
ดีเอ็นเอ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้ยื ่นค าร้อง
ทราบ พร้อมจัดท าหนังสือส่งตัวบุคคลพร้อมคู่ตรวจ
เพื่ อรับการตรวจ ณ โรงพยาบาลที่ก าหนด  และ
รายงานผลการส่งผู้ยื่นค าร้องที่มีคุณสมบัติที่ส่งตรวจ    
ดีเอ็นเอ ไปยังส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อรายงานไปยัง
ส านักบริหารการทะเบียน ในห้วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2560 
 3. ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
จัดสรรงบประมาณตามยอดผู้ยื่นค าร้องที่มีคุณสมบัติ
ส่งตรวจดีเอ็นเอตามที่ได้รับรายงานจากส านักทะเบียน

9.7 ปค. 
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จังหวัด ไปยังที่ท าการปกครองจังหวัด เพื่อด าเนินการ
เบิกจ่าย และส าหรับกรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง
เบิกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลฯ โดยตรง ธ.ค. 2560 – พ.ค. 
2561 
 4. โรงพยาบาลฯ แจ้งผลการตรวจโดยตรง     
ให้ส านักทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิ่น และน าผลการตรวจ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอแจ้งเกิดเกินก าหนด
หรือขอเพิ่ ม ช่ือในทะเบี ยนบ้ านและรายงานผล         
ต่อกรมการปกครอง อันจะเป็นการ“ให้ชีวิตคนไทย”
แล ะส าม ารถ เข้ าถึ งสิ ท ธิ แ ล ะส วัส ดิ ก ารต่ า งๆ           
ตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป     
ในห้วงเดือน ธ.ค. 2560 – ก.ย. 2561 

 ๕.๖ ส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

น โย บ าย ที่  ๒  ก า ร
รักษาความมั่นคงของ
รัฐและการต่างประเทศ 
ข้ อ  ๒ .๑  ก ารส ร้ า ง
ค ว า ม ไว้ ว า ง ใจ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

  ๕.๖.๑ โครงการสร้างความความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน (People 
to People Connectivity) 
ผลการด าเนินงาน  
 ก าร เต รี ย ม ก ารด า เนิ น โค ร งก ารส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่
ช า ย แ ด น  (People to People Connectivity) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานวิเทศ
สัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง   
ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 14.40 ล้านบาท โดยมี
แนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนภูมิภาคดังนี้ 
 1. กิจกรรมที่  ๑ โอนจัดสรรให้  ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดชายแดน 32 แห่ง (รวมปัตตานี) เพื่อ
อ านวยการบริหารจัดประชุมช้ีแจงซักซ้อมแนวทาง     

27.20 ปค. 
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การด าเนินงาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน     
โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามจ านวน
อ าเภอชายแดน รวมวงเงินงบประมาณ 640,000 
บาท ดังนี ้
   1) จ านวนอ าเภอชายแดน 1 – 3 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 10,000 บาท (13 แห่ง) 
   2) จ านวนอ าเภอชายแดน 4 – 5 
แห่ง ได้รับการจัดสรร 20,000 บาท (11 แห่ง) 
   3) จ านวนอ าเภอชายแดน 6 แห่ง 
ได้รับการจัดสรร 30,000 บาท (7 แห่ง) 
   4) จังหวัดปัตตานี ได้รับการจัดสรร
แบบเหมาจ่าย 80,000 บาท 
 2. กิจกรรมที่  2  โอนจัดสรรให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอชายแดน 128 แห่ง เพื่อด าเนิน
โครงการตามกรอบกิจกรรมที่ก าหนด ภายในกรอบ
วงเงินอ า เภอละ 10 0 ,00 0  บาท  รวมวงเงิน
งบประมาณ 12.80 ล้านบาท 
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แแบบรายงานผลการด าเนินงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 
(วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕60) 

6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย     :  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการท างานอย่างบูรณาการและยึดหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
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(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

6. การบริหารกิจการบา้นเมือง
ที่ดี 
๖.๑ บริการประชาชนเชิงรุก 

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

นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 6.1.1 ส่งช่ างรังวัดเฉพาะกิจไปเร่งรัดงานรังวัด         
ของส านักงานที่ดิน 
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 6,000 ราย 
ผลการด าเนินงาน เริ่มด าเนินการวันท่ี 15 พ.ย. 2560 

2.51 ทด. 

     6.1.2 การประปานครหลวง (กปน.) ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 1. เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2560 ผู้บริหาร กปน. 
น าทีมปฏิบัติการนักวิทย์ ชุดขาว ร่วมกับทีมงาน
ส านักงานประปาสาขาแม้นศรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ
คุณภาพน้ าประปาบริเวณพระเมรุมาศจ าลอง 3 แห่ง 
ได้แก่ กองสลากเดิม สวนนาคราภิรมย์ ลานปฐมบรม   
ราชานุสรณ์ ร.1 สะพานพุทธ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ใช้น้ าประปาที่ปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเข้ามา
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช การตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
บริเวณพระเมรุมาศจ าลอง ท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของ 
กปน. ได้ด าเนินการทดสอบคุณภาพน้ าครบทุกแห่ง
แล้ว จ านวน 9 แห่ ง โดยผลทดสอบคุณภาพน้ า
เบื้ องต้นพบว่า น้ าใส ความขุ่นต่ า คลอรีนอิสระ

- กปน. 
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คงเหลือมีค่าตามเกณฑ์คุณภาพน้ าของการประปานคร
หลวงทุกแห่ง 
 2. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2560  ตามที่ระบบ
ผลิตน้ าประปาของบริษัทน้ าประปาไทย จ ากัด บริเวณ 
อ.บางเลน จ.นครปฐม ประสบเหตุขัดข้องท าให้ ไม่
สามารถส่งน้ าประปาให้บริการในพื้นที่ของการประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ใน จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร 
กปน. จึงได้ออกมาตรการเปิดจุดจ่ายน้ าบริเวณพื้นที่
รอยต่อของ กปน. และ กปภ. เพื่อให้รถบรรทุกน้ าของ
ห น่ ว ย งาน ราชก าร ใน ท้ อ งถิ่ น ข อ ง  2 จั งห วั ด             
มารับน้ าประปาของ กปน. ไปช่วยเหลือประชาชน
จน กว่ าส ถาน การณ์ จะ เข้ าสู่ ภ าวะป กติ  แ ล ะ                  
ยังน ารถบรรทุกน้ าประปาออกแจกจ่ายน้ าประปา
บริเวณตลาดสามพรานและพื้นท่ีใกล้เคียง 
 3. เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2560 ผู้บริหาร กปน. 
น าทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว ลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าประปา บริเวณท้องสนามหลวง      
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้น้ าประปา
ที่สะอาดปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะมาเฝ้ารอรับ
เสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 6 อัญเชิญพระบรม
ราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ และวัดบวรนิเวศฯ 
ในวันอาทิตย์ที ่29 ต.ค. 2560 
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 ๖ .๒  ป้ อ งกั นแล ะแก้ ไข
ปัญหาการทุจริตภายใต้
แผนมหาดไทยใสสะอาด 

นโยบายที่  ๑๐  การ
ส่ งเสริมการบริห าร
ราชการแผนดินที่ มี
ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 

  ๖.๒.1 โครงการตรวจราชการ กรมการปกครอง
กรมการปกครองมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
(ผต.ปค.) จ านวน ๑๑ คน แบ่งเขตตรวจราชการ
ออกเป็น ๑๘ เขตตรวจราชการ ซึ่ง ผต.ปค. ได้ออก
ตรวจราชการใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบตามประเด็น       
การตรวจ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
และกรมการปกครอง ได้ด าเนินการ ดังนี ้
 1. งานนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
  1.1 ติดตามการเตรียมความพร้อมของ
อ าเภอในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร โดยเน้นย้ านายอ าเภอให้ถือปฏิบัติ ดังนี ้
   1) การสร้างพระจิตกาธานและ
ตกแต่งบริเวณโดยรอบให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2) การดูแลความสะอาดเรียบร้อย
ของพระเมรุมาศจ าลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 
   3) การประดับดอกดาวเรืองหรือ
ดอกไม้อื่นๆ ที่มีสีเหลืองบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
   4 ) ก ารอ าน วยค วาม ส ะด วก       
แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี ในด้านอาหาร เครื่องดื่ม       
ห้องสุขา แพทย์ พยาบาล การรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 
  1 .2  ต รวจ เยี่ ย ม ศู น ย์ ก า ร เรี ย น รู้
เศรษฐกิจพอเพียงที่มี ความโดดเด่นของอ าเภอ       
เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานตามหลักการทรงงาน

1.26 
 

ปค. 
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ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
  1.3 ตรวจติดตามการด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ การขอสัญชาติไทย การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันและ      
ลดอุบัติเหตุทางถนนอ าเภอ (ศปภ.อ.) 
  1.4 การแสดงความคิดเห็นต่อค าถาม 
4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นการประชาสัมพันธ์
และการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีเข้าร่วม
ตอบค าถาม แต่ห้ามมิให้มีการชี้น าโดยเด็ดขาด 
 2. งานภารกิจของกรมการปกครอง 
  2.1 ตรวจติดตามการด าเนินงานของ
จังหวัด/อ าเภอในการตรวจตราสถานบริการและ  
สถานประกอบการ การเร่งรัดงบประมาณของกรมการ
ปกครอง การดูแลกล้องวงจรปิดในความรับผิดชอบ
ตรวจสอบความเรียบร้อยกองร้อยอาสาสมัครรักษา
ดินแดน คลังอาวุธและคลังอาภรณ์ภัณฑ์ การกวดขัน
วินัยสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน และการบริจาค
อวัยวะ – ดวงตา ให้สภากาชาดไทยผ่านส านั ก
ทะเบียนอ าเภอ 
  2 .2  ต รวจติ ด ต าม ค วาม คื บ ห น้ า       
การด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอ าเภอ
และบ้านพักข้าราชการ อาทิ หอประชุม อ.ห้วยกระเจา   
จ.กาญจนบุรี  หอประชุม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และ
บ้านพักข้าราชการ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และ อ.บันนังสตา 
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จ.ยะลา เป็นต้น 
  2.3 ติดตามการเตรียมความพร้อม   
การเปิดศูนย์บริการประชาชน G Service Point       
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัย    
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
 3. ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครอง 
  3.1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ    
การท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี จ านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงพื้นที่โครงการตามแนวพระราชด าริ อ่างเก็บน้ า
คลองบึ ง ต .อ่ าวน้ อย  อ .เมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์            
จ .ป ระจวบ คี รี ขั น ธ์  งบ ป ระม าณ  2  ล้ าน บ าท         
และกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
จ.สมุทรสงคราม จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณ 
๑๔.๘๙ ล้านบาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  3.2 ติดตามปัญหาความล่าช้าและ
ความไม่เป็นธรรม ในการด าเนินการพิสูจน์สัญชาตแิละ
รับรองความเป็นไทยพลัดถิ่นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ 
ในพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์     
ทั้งสองอ าเภอได้ด าเนินการตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติ
และส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณาแล้ว 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมดี เด่น (Best 
Practice) คื อ  โครงการเยี่ ยมม ารดาและทารก        
แรกเกิดของ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยไปเยี่ยม
และมอบสิ่งของ พร้อมการ์ดแสดงความยินดีแก่มารดา
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ที่คลอดทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง     
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความสัมพันธ์อันดี 
  3.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน 
โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน 
(๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐) มีเรื่องร้องเรียน จ านวนทั้งสิ้น        
๔ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒ เรื่อง อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 

     6.2.2 กรมการปกครองได้ด าเนินการกิจกรรม    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังน้ี 
ผลการด าเนินงาน (ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ต.ค. 2560) 
 1. การด าเนิ นการเฝ้ าระวั งและตรวจสอบ         
การทุจริตทางทะเบียนบ้าน จ านวน 1,654 ราย 
 2. การด าเนินการตรวจสอบการทุจริตของ
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก ากับ
ดูแล จ านวน 104 ครั้ง  
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จ านวน 66 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 6,207 คน 

- ปค. 

     6.2 .3 โครงการตรวจนิ เทศของกรมส่ งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงาน ส านักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ตรวจราชการกรม 
งบประมาณ 2.42 ล้านบาท (1 ต.ค. 2560 – 30 

2.42 
 

สถ. 
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เม.ย. 2561) ได้ด าเนินการตรวจราชการ จ านวนทั้งสิ้น 50 
หน่วย 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ผู้ตรวจราชการกรม มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึน ที่ต้องร่วมตรวจราชการแบบปกติ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพิ่มขึ้น 
 2 . ผู้ ช่ วย ผู้ ต รวจ ราชการกรม  มี จ าน วน          
ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ตรวจฯ และภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 

     6.2.4 โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 2. ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ
ทางวินัยกระท าผิดวินัยและทุจริตประพฤติมิชอบ 

- พช. 

     6.2.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน ก าหนดด าเนินโครงการ จ านวน ๑ 
รุ่น กลุ่มเป้ามาย ๙๐ คน จ านวน ๔ วัน ด าเนินการ             
ในไตรมาสที่ ๑ 

- พช. 

     6.2.6 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน ก าหนดด าเนินโครงการ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน ด าเนินการในไตรมาสที่ ๑ – ๔  

- พช. 



- ๘๗ - 

ล าดับ Roadmap และ กลยุทธ ์ ความสอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล/  
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
หรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินการ การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

     6.2.7 โครงการข้าราชการกรมที่ดินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง  
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 500 คน 
ผลการด าเนินงาน ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการฯ  

2.58 ทด. 

 ๖.๓ พัฒนาและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 

   ๖.๓.๑ โครงการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) 
ผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 17 – 31 ต.ค. 2560       
ได้มีการออกบัตร (Smart Card) รวมจ านวน 381,123 
บัตร แยกเป็น 
 1. การท าบัตรในประเทศ จ านวน 380,359 บัตร 
 2. การท าบัตรในต่างประเทศ จ านวน 664 บัตร 

- ปค. 

     6.3.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
ผลการด าเนินงาน : ได้ติดตั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ และ
วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๔ ระดับ ได้แก่ 
 1. ระดับกรมการพัฒนาชุมชน 2 ระบบ 
 2. ระดับศูนย์ศึกษาฯ 11 ศูนย์ และวิทยาลัยฯ 
1 แห่ง 
 3. ระดับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 
จังหวัด 
 4. ระดับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 878 
อ าเภอ 
 ทั้งนี้ก าหนดติดตั้งฯ แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 
ม.ค. 2560 

38.85 พช. 
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     6.3 .3  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ ดิน          

ระยะที่ ๒  
เป้าหมาย ปี 2561 จ านวน 100 แห่ง  
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

617.10 ทด. 

     
 

6.3.4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 27 และ 31 ต.ค. 2560 
สนับสนุนระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการ
ประชุมช้ีแจง การด าเนินการโครงการตลาดประชารัฐ 

- สป. 
(ศสส.) 

 

 


