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กระทรวงมหาดไทย

คำ�น�

กระทรวงมหาดไทย โดยส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการระดบักรม หนว่ยงาน 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมผลการด�าเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การบริหารงานของ พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการด�าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รวบรวมในครั้งนี้ เป็นแผนงาน/
โครงการ ที่ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจ (Function) และ 
งานในระดับพื้นที่ (Area) โดยด�าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
ด้านการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ด้านการเสริมสร้างความสุขของชุมชน  
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด ้านการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู ่อนาคต  
และด ้านการวางรากฐานการพัฒนาองค ์กรอย ่างสมดุล ส�าหรับมิติการขับเคล่ือนงาน 
ในระดับพื้นที่นั้น กระทรวงมหาดไทยให้ความส�าคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และการอ�านวยความสะดวกในการติดต่อราชการหรือขอรับบริการจากรัฐ โดยใช้กลไกของ
กระทรวงมหาดไทย ท้ังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการขับเคลื่อนการท�างาน 
อย่างมุ่งมั่นในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างงาน  
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม อันจะน�าพาประเทศไปสู่ 
ความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจขบัเคลือ่นงานต่าง ๆ  ให้ส�าเร็จลุล่วง เกดิผลสัมฤทธิ ์มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์  
และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การรวบรวมผลการด�าเนนิงานในครัง้นี ้หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย และ
สือ่มวลชนทุกแขนงจะได้น�าไปประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รบัทราบและรบัรูถ้งึความก้าวหน้า 
ในการด�าเนินงานของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
อย่างแท้จริง พร้อมน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป
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ข้อมูลทั่วไปของกระทรวงมหำดไทย

ผู้บริหำรกระทรวงมหำดไทย

ผลกำรด�ำเนินงำนของกระทรวงมหำดไทย  
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของกระทรวงมหำดไทย

ภำรกิจส�ำคัญของกระทรวงมหำดไทย
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้านการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

ด้านการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ด้านการเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ด้านการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

ด้านการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล





บทสรุป 
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๑. งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑)	จัดพิธีท�ำน�้ำอภิเษกของจังหวัด	 โดยกระทรวง

มหำดไทยเป็นหน่วยงำนรบัผดิชอบหลกัในกำรพระรำชพธิ	ี
เบื้องต้น	 ประกอบด้วย	 พิธีพลีกรรมตักน�้ำ	 พิธีท�ำน�้ำสรง
มุรธำภิเษกและน�้ำอภิเษก	พิธีเวียนเทียนสมโภช	พิธีเสก	
น�ำ้พระพทุธมนต์	ณ	พระวหิำรหลวง	วดัสทัุศนเทพวรำรำม-		
รำชวรมหำวหิำร	ริว้ขบวนเชญิคนโทน�ำ้อภเิษก	และน�ำ้สรง
มรุธำภิเษก	 จำกกระทรวงมหำดไทยไปยงัพระวหิำรหลวง		
วัดสุทัศนเทพวรำรำมรำชวรมหำวิหำร	 และจำก	
พระวิหำรหลวง	 วัดสุทัศนเทพวรำรำมรำชวรมหำวิหำร		
ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม	 เพ่ือให้	
กำรพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๒		
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ	

๒)	ด�ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
ของกระทรวงมหำดไทย	จ�ำนวน	๒๒	โครงกำร	แบ่งเป็น		
ประเภทที่	 ๑	 โครงกำรที่กระทรวงมหำดไทยได้รับ	
มอบหมำย	จ�ำนวน	๒	 โครงกำร	ประเภทที่	๒	 โครงกำร	
จติอำสำพฒันำสิง่แวดล้อมและคณุภำพชวีติของประชำชน
เฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธ	ี
บรมรำชำภเิษก	จ�ำนวน	๒	โครงกำร	และประเภทที	่๓	โครงกำร
ท่ีกระทรวงมหำดไทยเสนอเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ	
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	
จ�ำนวน	๑๘	โครงกำร	

๒. โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ด�ำเนินกิจกรรมจิตอำสำในส่วนภูมิภำคร่วมกับ	

ทุกส่วนรำชกำร	 ได้แก่	 กิจกรรมพัฒนำแหล่งน�้ำ	 พัฒนำ	
สถำนที่สวนสำธำรณะ	 สร้ำงฝำยชะลอน�้ำ	 ปลูกต้นไม	้
กิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข	 และกิจกรรมด้ำนอื่น	 ๆ	
จ�ำนวน	 ๓๕,๖๓๔	 กิจกรรม	 มีจิตอำสำเข้ำร่วม	 จ�ำนวน		
๕,๓๓๘,๑๘๐	 คน	 ส�ำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหำนครได้
ด�ำเนินกำรพัฒนำท�ำควำมสะอำดและปรับภูมิทัศน์คลอง		

ด้านการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

จ�ำนวน	 ๙๓๖	 คลอง	 ปัจจุบันมีประชำชนที่ลงทะเบียน	
เป็นจติอำสำแล้ว	จ�ำนวน	๕,๙๗๒,๕๙๖	คน	(ข้อมลู	ณ	วนัท่ี		
๓๐	กันยำยน	๒๕๖๒)

๓. โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
ด�ำเนนิกำรคดัเลือก	คดัสรร	นักเรยีนทุนพระรำชทำนฯ		

ของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร-	
มหำวชิรำลงกรณ	พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	ภำยใต้	“มูลนิธิ
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	
สยำมมกุฎรำชกุมำร	 (ม.ท.ศ.)”	 รุ่นที่	 ๑๑	 ปีกำรศึกษำ	
๒๕๖๒	จ�ำนวน	๑๘๗	คน	 และปลัดกระทรวงมหำดไทย	
ในฐำนะกรรมกำรมูลนิธิฯ	 น�ำคณะผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด		
พร้อมด้วยคณะนักเรียนผู้รับทุนพระรำชทำน	 รุ่นที่	 ๑๑		
ดงักล่ำว	เข้ำเฝ้ำฯ	รบัพระรำชทำนทนุกำรศกึษำ	คณะนักเรยีน	
ทนุพระรำชทำนดีเด่น	รุน่ที	่๘	จ�ำนวน	๑๐	คน	และครดูเีด่น
ประจ�ำปี	๒๕๖๒	จ�ำนวน	๘	คน	เข้ำเฝ้ำฯ	รับพระรำชทำน
โล่เชิดชูเกียรติ	 พร้อมด้วยคณะนักเรียนทุนพระรำชทำน	
รุ่นท่ี	 ๒	 ถึงรุ่นท่ี	 ๔	 ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี		
เข้ำเฝ้ำฯ	 กรำบพระบำทส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร-	
มหำวชิรำลงกรณ	พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	เมื่อวันจันทร์ที่	
๑๔	ตุลำคม	๒๕๖๒	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถำน

๔. โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด�าริ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนงบประมำณให้จังหวัด	 จังหวัดละไม่เกิน		
๒๕๐,๐๐๐	 บำท	 เพ่ือขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำก	
พระรำชด�ำริระดับจังหวัด	 โดยจังหวัดได้ด�ำเนินโครงกำร
และเบิกจ่ำยงบประมำณแล้วเสร็จ	 จ�ำนวน	 ๗๑	 จังหวัด	
๑๓๔	 โครงกำร	 มีครัวเรือนได้รับประโยชน์	 จ�ำนวน	
๔๑,๔๕๗	 ครัวเรือน	 ๑๓๐,๑๗๕	 คน	 งบประมำณรวม	
๑๘.๗๑	ล้ำนบำท	
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๕. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนำหมู ่บ ้ ำนเศรษฐกิจพอเพียง	 จ� ำนวน		

๘,๗๘๐	หมู่บ้ำน	ใน	๗๖	จังหวัด	มีผู้แทนครอบครัวพัฒนำ
ได้รบักำรพฒันำและเกดิควำมตระหนกัในกำรปรบัเปล่ียน
กำรใช้ชีวิตที่สมดุล	จ�ำนวน	๒๖๓,๔๐๐	คน

๖. โครงการหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผล 
ตามแนวพระราชด�าริ 

๑)	ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหมู่บ้ำนทุนชุมชน
ขยำยผลตำมแนวพระรำชด�ำริ	 จ�ำนวน	 ๔๓	 หมู ่บ้ำน		
๔๓	จังหวัด	

๒)	ประชุมเชงิปฏบิตักิำรส่งเสรมิกำรบรหิำรจดักำร
ทุนชุมชนและกำรพัฒนำอำชีพหมู่บ้ำนทุนชุมชนขยำยผล
ตำมแนวพระรำชด�ำริ	จ�ำนวน	๓๓	หมู่บ้ำน	๓๓	จังหวัด

๗. โครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดสรรงบประมำณเพื่อด�ำเนินโครงกำรสนองงำน	
พระรำชปณิธำนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ ้ำ		
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	 ฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี		
ที่ มีพระรำชประสงค์ให ้ประชำชนในพื้นท่ีโครงกำร		
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ดังนี้	๑)	โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง		
ในพืน้ที	่๑๘	จงัหวดั	จ�ำนวน	๑๘	กลุม่	งบประมำณ	จ�ำนวน		
๑.๒๐	ล้ำนบำท	 และ	๒)	 โครงกำรสร้ำงป่ำ	 สร้ำงรำยได้	
ในพื้นที่	๕	จังหวัด	จ�ำนวน	๓๖	แห่ง	งบประมำณ	จ�ำนวน	
๖.๑๗	ล้ำนบำท

๘. โครงการขยายผลตามพระราชด�าริ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ�าเภอ 

จัดสรรงบประมำณให้อ�ำเภอ	 ๘๗๘	 อ�ำเภอ	 รวม
เป็นเงินจ�ำนวน	 ๘.๗๘	 ล้ำนบำท	 เพื่อน�ำไปใช้ในกำร
ด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำก	
พระรำชด�ำริระดับอ�ำเภอ

๙. โครงการ อปท. ต้นแบบการจัดการน�้า 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน�้าใต้ดิน) 

จัดต้ังศูนย ์กำรเรียนรู ้ต ้นแบบกำรจัดกำรน�้ำ	
(ธนำคำรน�ำ้ใต้ดนิ)	อย่ำงน้อยจงัหวดัละ	๑	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำพื้นที	่
นอกเขตชลประทำน	รวมท้ังแก้ไขปัญหำน�ำ้ท่วมหรือน�ำ้แล้ง		
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง	 ๗๖	 จังหวัด	 จ�ำนวน	 ๑๔,๐๔๑	 บ่อ		
เป็นระบบเปิด	๘๑๒	บ่อ	และระบบปิด	๑๓,๒๒๙	บ่อ

๑๐. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จัดอบรมวิทยำกรแกนน�ำระดับอ�ำเภอ	 จ�ำนวน	
๙๕๔	 คน	 และฝึกอบรมประธำนอำสำสมัครต้นแบบ
ประชำธปิไตยระดับหมูบ้่ำน	(อสปช.)	จ�ำนวน	๗๕,๐๓๒	คน	
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่อำสำสมัครต้นแบบประชำธิปไตย
ระดับหมู่บ้ำน	(อสปช.)	จ�ำนวน	๑,๕๐๐,๖๔๐	คน	พร้อม
จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยในหมู่บ้ำน
ของตนเองอย่ำงน้อยเดือนละ	 ๑	 คร้ัง	 ท�ำให้ประชำชน	
มีควำมปรองดองสมำนฉันท์	 โดยมีผู ้เข้ำร่วมกิจกรรม	
จ�ำนวนทั้งสิ้น	๓๑,๔๔๕,๖๖๙	คน
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๑๑. โครงการปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคี 
และส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ 

จัดอบรมกระบวนกำร	 “๓	 ร่วม	 เพื่อ	 ๓	 สร้ำง”		
ได้แก่	“ร่วมกันคุย”	เพื่อสร้ำงสำมัคคี	“ร่วมกันคิด”	เพื่อ
สร้ำงพลัง	 และ	 “ร่วมกันท�ำ”	 เพื่อสร้ำงสังคมปรองดอง	
ด�ำเนนิกำรอบรมใน	๒	ระดบั	ทัง้ส่วนภมิูภำคและส่วนกลำง	
มีกลุ่มเป้ำหมำย	จ�ำนวน	๙,๑๒๐	คน	

๑๒. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

๑)	จดัอบรมผูช่้วยจ่ำจงัหวัด	จงัหวดัละ	๑	คน	และ
ชุดปฏิบัติกำรขับเคลื่อนสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
ประจ�ำต�ำบลโดยผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรหมูบ้่ำน	จ�ำนวน	
๑,๗๕๔	ชุด	รวมทั้งสิ้น	๔,๔๖๑	คน

๒)	ชุดปฏิบัติกำรฯ	 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกำรสร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์	 หมู่บ้ำนเป้ำหมำย	 จ�ำนวน	
๙,๐๑๙	หมู่บ้ำน	

๓)	หมู่บ้ำนมีแผนพัฒนำหมู่บ้ำนท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์	 อย่ำงน้อย	 ๑๙,๕๕๙	 แผน	 และหมู่บ้ำน
สำมำรถน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�ำวนัได้	อย่ำงน้อย	๑๙,๕๕๙	หมูบ้่ำน

๑๓. การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด 
๑)	โครงกำรเยำวชนอำสำรักษำดินแดนต้ำนภัย	

ยำเสพติด	
๒)	โครงกำรรณรงค์ป ้องกันและแก้ไขปัญหำ	

ยำเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	
๓)	โครงกำรจัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำร

ป้องกันยำเสพติด	
๔)	โครงกำรพฒันำหมูบ้่ำน/ชมุชนเข้มแขง็เอำชนะ

ยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน	
๕)	โครงกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด	
๖)	โครงกำรตดิตำมช่วยเหลอืผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟู

สมรรถภำพผู้เสพยำเสพติด	
๗)	โครงกำรติดตำมช่วยเหลือสร้ำงอำชีพและ

สงเครำะห์ผู้กระท�ำควำมผิดในชุมชน	

๘)	โครงกำรเร่งรัดปฏิบัติกำรค้นหำผู้เสพ/ผู ้ติด	
ยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัด

๙)	โครงกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบ	
โครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่เฉพำะ	 โดยมีหมู่บ้ำน/
ชุมชนเข้มแข็ง	 จ�ำนวน	 ๗๓,๑๘๙	 หมู ่บ ้ำน/ชุมชน		
จำก	๘๑,๙๐๕	หมู่บ้ำน	คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๓๖

๑๔. โครงการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อ 
สร้างความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เดินส�ำรวจออกโฉนดทีดิ่นในพ้ืนทีจั่งหวดัปัตตำน	ียะลำ	
และนรำธวิำส	จ�ำนวน	๑๕,๗๐๔	แปลง	เนือ้ที	่๓๐,๘๘๔	ไร่	

๑๕. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศึกษำจัดท�ำแผนแม่บทและส�ำรวจออกแบบ		
จ�ำนวน	๑	รำยกำร	พร้อมทั้งด�ำเนินโครงกำรพัฒนำเมือง		
จ�ำนวน	 ๑	 แห่ง	 โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่ง	
เพือ่ป้องกนักำรสญูเสยีดินแดนของประเทศ	จ�ำนวน	๗๙	แห่ง	
และโครงกำรก่อสร้ำงเขือ่นป้องกนัน�ำ้ท่วม	จ�ำนวน	๑๘	แห่ง		
รวมทั้งสิ้น	๙๙	แห่ง

๑๖. โครงการพฒันาพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ด�ำเนนิโครงกำรปรบัปรงุถนนในชมุชนและก่อสร้ำง

สะพำนในชุมชน	จ�ำนวน	๗๖	แห่ง	 โครงกำรพัฒนำเมือง	
จ�ำนวน	๖	แห่ง	และโครงกำรก่อสร้ำงและพฒันำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในฟำร์มตัวอย่ำง	 จ�ำนวน	 ๑๙	 แห่ง	 รวมทั้งสิ้น	
๑๐๑	แห่ง

๑๗. โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
จัดกิจกรรม	 “ค่ำยกรมกำรปกครอง”	 เพ่ือให้

เยำวชนไทยพุทธและเยำวชนไทยมุสลิมใช้ชีวิตเรียนรู	้
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	 กำรท�ำกิจกรรม	
ร่วมกันของเยำวชน	 โดยมีเยำวชนจำกจังหวัดปัตตำนี	
ยะลำ	 นรำธิวำส	 สงขลำ	 และสตูล	 เข้ำร่วมกิจกรรม		
จ�ำนวน	๖๔๐	คน	วทิยำกรแกนน�ำเยำวชน	จ�ำนวน	๒๐	คน		
เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำง	 จ�ำนวน	 ๒๐	 คน	 และครูพี่เลี้ยง		
จ�ำนวน	๔๐	คน	รวมทั้งสิ้น	๗๒๐	คน	
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๑๘. โครงการอ�านวยการบริหารภารกิจด้าน
การส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ 

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูเ้ดนิทำงไปประกอบพธิฮีจัย์		
โดยมีผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์	จ�ำนวน	๘,๔๔๒	คน

๑๙. โครงการขับเคลื่อนแผนงานการป้องกัน 
และแก้ ไขปัญหาค้ามนุษย์ในบทบาทของฝ่ายปกครอง 

ด�ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนแผนงำน	
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์	 โดยมีพนักงำน
ฝ่ำยปกครองเข้ำรับกำรอบรม	จ�ำนวน	๕๑๒	คน	และจัด
ชุดปฏิบัติกำรพิเศษกรมกำรปกครองร่วมกับจังหวัดและ
อ�ำเภอปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดเข้ำข่ำยฐำนค้ำมนุษย์	
รวม	๗	คดี	ด�ำเนินคดีกับผู้ต้องหำรวม	๒๐	คน	ช่วยเหลือ	
ผู้เสียหำยได้	 จ�ำนวน	 ๒๗	 คน	 ตลอดจนตรวจติดตำม	
และนิเทศงำนภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม	
กำรค้ำมนษุย์และกำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยของพนกังำน	
ฝ่ำยปกครอง	ในพื้นที่	๑๑	จังหวัด	จ�ำนวน	๑๗๓	คน

๒๐. โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ ไข
ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทาง
ทะเบียน 

ช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรำยกำรบุคคล	
ในทะเบียนบ้ำน	(ท.ร.๑๔)	ซึ่งไม่มีรำยได้หรือมีรำยได้น้อย	
ไม ่ เพียงพอที่จะน�ำมำเป ็นค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรพิสูจน	์
สำรพันธุกรรม	 (DNA)	 เพื่อน�ำมำเป็นหลักฐำนยืนยัน
สถำนะของตนเองตำมกฎหมำย	 โดยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย	
ในกำรพิสูจน์สำรพันธุกรรม	 (DNA)	 จ�ำนวน	 ๖๕๐	 รำย		
เป็นเงิน	๖.๓๐	ล้ำนบำท

๒๑. โครงการส�ารวจและปรบัปรงุการจดัท�า 
ทะเบียนประวตัแิละบัตรประจ�าตวัส�าหรบับุคคล 
ท่ีไม่มีสญัชาติไทย 

แก้ไขปัญหำให้แก่บุคคลท่ีไม่มีช่ือและรำยกำร
บคุคลในฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรให้ได้รับกำรก�ำหนดให้
เลขประจ�ำตวั	๑๓	หลกั	และมบีตัรประจ�ำตวั	โดยอนมุติัให้ลง
รำยกำรสัญชำตไิทยตำมระเบียบส�ำนกัทะเบียนกลำงว่ำด้วย	
กำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎร	
ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง	พ.ศ.	๒๕๔๓	จ�ำนวน	๑๑๙	รำย		
และอนุมัติให้ลงรำยกำรสัญชำติไทยตำมมำตรำ	 ๒๓	

แห่งพระรำชบัญญัติสัญชำติ	 (ฉบับท่ี	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	
จ�ำนวน	 ๑,๖๐๓	 รำย	 รวมทั้งจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวคนซ่ึง
ไม่มีสัญชำติไทยและบุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน	
จ�ำนวน	๕๘,๐๕๖	 รำย	 ตลอดจนปรับปรุงรำยกำรบุคคล	
ในฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	
จ�ำนวน	๕๗,๖๘๑	รำย	

๒๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อ
ป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 

ด�ำเนินกำรส�ำรวจออกแบบและก่อสร้ำงเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น�้ำชำยแดนตำมแนวแม่น�้ำชำยแดน
ฝั่งไทย	 ที่ประสบปัญหำกำรพังทลำยของตลิ่ง	 ควำมยำว	
๓๕,๓๓๕	เมตร

๒๓. โครงการขับเคลื่อนภารกิจงานด้าน 
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน + ๓ 

ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิควำมสมัพันธ์เมืองพีเ่มอืงน้อง	
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัด	 ณ	 มณฑลยูนนำน	
สำธำรณรัฐประชำชนจีน	ระหว่ำงวันที่	๑๗-๒๐	กันยำยน	
๒๕๖๒	 ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนทำงด้ำนเศรษฐกิจ		
กำรค้ำ	 กำรลงทุน	 กำรท่องเที่ยว	 วัฒนธรรม	 กำรศึกษำ		
และด้ำนอืน่	ๆ 	ในรปูแบบประชำชน-ประชำชน	(people-
to-people)	และกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค

๒๔. การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/ 
กงสลุใหญ่ประจ�าสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดใกล้เคียง 

เป็นเจ้ำภำพจดัประชมุร่วมระหว่ำงเอกอคัรรำชทตู/
กงสลุใหญ่ประจ�ำสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว	
กับผู ้ ว ่ ำรำชกำรจั งหวัดชำยแดนด ้ำนสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำวและจังหวัดใกล ้ เคียง		
เพื่อก�ำหนดกรอบนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำพื้นที่
ชำยแดนไทย-ลำว	 ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม		
และควำมมั่นคง	 เมื่อวันที่	 ๘-๑๐	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒		
ณ	 นครหลวงเวียงจันทน์	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว	
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๒๕. โครงการประชุมสัมมนาระหว่าง 
เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์การนอกภาครัฐ (NGO) 
และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ที่ดูแลผู้หนีภัย
การสู้รบจากเมียนมา 

จัดประชุมสัมมนำระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐ	 เจ้ำหน้ำที่
องค์กำรนอกภำครัฐ	 (NGO)	 และเจ้ำหน้ำที่องค์กำร	
ระหว่ำงประเทศ	 ที่ดูแลผู้หนีภัยกำรสู้รบจำกเมียนมำ	
ระหว่ำงวันที่	 ๓-๕	 เมษำยน	 ๒๕๖๒	ณ	 โรงแรมเอเชีย	
รำชเทวี	 กรุงเทพมหำนคร	 มีผู้เข้ำร่วมประชุม	 จ�ำนวน		
๑๑๒	คน	 เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือ	
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหำภัยกำรสู ้รบ	
จำกเมียนมำในระหว่ำงรอกำรเดินทำงไปต้ังถิ่นฐำน	
ในประเทศที่สำมหรือรอกำรเดินทำงกลับมำตุภูมิ

๒๖. การส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับ
มาตุภูมิโดยสมัครใจ

ส่งผู ้หนีภัยกำรสู ้รบจำกเมียนมำกลับประเทศ		
ในปี	๒๕๖๒	รวม	๒	ครัง้	จ�ำนวน	๘๗๕	คน	๒๒๖	ครอบครัว		
เป็นกำรเดินทำงกลับคืนสู่ชุมชนในเมียนมำอย่ำงยั่งยืน
และไม่ย้อนกลบัมำเป็นผูห้นีภัยกำรสูร้บในประเทศไทยอกี

๒๗. การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ฉบับปรับปรุง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จัดท�ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด	 เพื่อใช้ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกสำธำรณภัยในระดับพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
ครอบคลุมในทุกมิติ	 สอดคล้องกับกรอบกำรด�ำเนินงำน	
เซนไดเพ่ือลดควำมเสีย่งจำกภยัพบิตั	ิพ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๓

๒๘. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปรับปรุง/ทบทวนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
พ.ศ.	๒๕๖๒	ด้วยกำรปรับปรุงข้อมูลพื้นฐำนให้สอดคล้อง
กับกำรจ�ำแนกข้อมูลพ้ืนฐำนตำมตัวชี้วัดระดับโลกของ
กรอบกำรด�ำเนินงำนเซนไดเพื่อกำรลดควำมเส่ียงจำก	
ภัยพิบัติ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๗๓

๒๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ 

จัดกำรประชุมเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนองค์กร
กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน	 และสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร
ในภำวะฉุกเฉิน	 จัดท�ำร่ำงคู่มือ	 แนวทำงปฏิบัติ	 ระเบียบ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ	 รวมถึงเครื่องมืออื่นที่ เกี่ยวข้อง	
ในกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน	 เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู ้	
ด ้ ำนกำรปฏิบั ติ ง ำนของชุดปฏิ บัติ กำรสนับสนุน	
กำรจัดกำรเหตุกำรณ์	 (IMAT)	 ด้ำนระบบบัญชำกำร
เหตกุำรณ์	ร่วมกบัสถำบนัพัฒนำบคุลำกรด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย	(สพบ.)
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๓๐. การเสริมสร้างศักยภาพทีมสนับสนุน
การจัดการเหตุการณ์ (Incident Management 
Assistance Team : IMAT) หลักสูตรมาตรฐาน
การปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

จั ดกำรฝ ึ กอบรมหลั กสู ตรชุ ดปฏิบั ติ ก ำรฯ		
โดยต ่อยอดกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมรู ้พื้นฐำน	
ด้ำนระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์	 และเพื่อเป็นกำรจัดกำร	
ในภำวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภำพ	 สร ้ำงมำตรฐำน	
กำรปฏิบัติงำน	 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร	
ผู ้ปฏิบัติงำนเป็นชุดปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
เหตุกำรณ์ในระดับพื้นที่

๓๑. การเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

ให้ควำมช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน
ฉุกเฉินเม่ือเกิดภัยพิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง	
ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๖๒	โดยจังหวัดได้ใช้จ่ำยเงินทดรอง
รำชกำร	จ�ำนวน	๑,๐๒๑.๘๑	ล้ำนบำท

๓๒. โครงการรวมพลคนกู้ภัย 
เชิญภำคีเครือข่ำยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

หำรอืแสดงควำมคดิเหน็และมส่ีวนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
และบูรณำกำรจัดกิจกรรมสำธิตด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยร่วมกัน	 โดยมีผู ้เข้ำร่วมกิจกรรม	
จ�ำนวนทั้งสิ้น	๘,๙๒๗	คน	

๓๓. โครงการเตรียมความพร้อมในการรับมือ 
ภัยพิบัติด้านการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ประชุมร่วมติดตำมกำรคำดกำรณ์สภำพอำกำศ	
ข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 เพื่ออ�ำนวยกำร	 สั่งกำร		
ในกำรแก้ไขปัญหำจำกสำธำรณภัย	 และฝึกกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยในแต่ละประเภทภัย	 ในระดับ
จังหวัด	๗๖	จังหวัด	จ�ำนวน	๒	ครั้ง

๓๔. โครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล 
ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 

จัดหำเครื่องจักรกล	 ยำนพำหนะ	 และเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับสภำพสำธำรณภัยในปัจจุบัน		
ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลสำธำรณภัยให้มีควำมพร้อม	
ในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ	รวมทั้งสนับสนุนเครื่องจักรกล
สำธำรณภัย	 เพื่อปฏิบัติงำนให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบ
สำธำรณภัย

๓๕. โครงการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยพิบัติด้านการเตือนภัย 

เฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์	 (Monitoring)	 และ
รวบรวมข้อมลูทีอ่ำจส่งผลให้เกดิสำธำรณภยัจำกหน่วยงำน	
ที่ เกี่ ยวข ้อง	 และด�ำเนินโครงกำรสร ้ำงเครือข ่ำย	
ศนูย์เตอืนภยัพบิตัภิำคประชำชน	โดยเสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้	
ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ	 ระบบกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ		
และกำรใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย	 รวมทั้งด�ำเนินโครงกำร
วำงระบบตรวจวัดคลื่นสึนำมิในมหำสมุทรอินเดีย	
โดยมีทุ ่นตรวจวัดคลื่นสึนำมิในฝั ่งมหำสมุทรอินเดีย	
และในฝั ่งทะเลอันดำมันครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย	
สึนำมิ	 รวมทั้งสิ้น	 ๖	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดภูเก็ต	 พังงำ	
กระบี่	ระนอง	ตรัง	และสตูล

๓๖. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพล 
พายุโซนร้อน “โพดุล” และอิทธิพลพายุโซนร้อน  
“คาจิกิ” 

จำกอิทธิพลของพำยุ	 “โพดุล”	 และ	 “คำจิกิ”	 ได้
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัย
ในหลำยพื้นที่ของประเทศไทย	 โดยมีสถำนกำรณ์
รุนแรงและต่อเนื่องในพ้ืนที่	 ๔	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัด
อุบลรำชธำนี	 ยโสธร	 ศรีสะเกษ	 และร้อยเอ็ด	 รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	 ในฐำนะผู้บัญชำกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ	 ด�ำเนินกำรยกระดับ
กำรจัดกำรสำธำรณภัยขนำดใหญ่ในพื้นที่	๔	จังหวัด	ที่มี
สถำนกำรณ์รนุแรงดงักล่ำว	เมือ่วนัที	่๑๘	กนัยำยน	๒๕๖๒		
จัดต้ังกองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	
แห่งชำติ	 (ส ่วนหน้ำ)	 ณ	 ศูนย์ป ้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย	 เขต	 ๑๓	 อุบลรำชธำนี	 เพ่ือประสำน
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ด้านการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

๑. การวางและจัดท�าผังเมืองให้ครอบคลุม 
ทั้งประเทศตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑)	ผังนโยบำยกำรใช ้ประโยชน์พื้นที่ 	 ได ้แก	่	
(๑)	ผังประเทศ	(๒)	ผังภำค	๖	ภำค	และ	(๓)	ผังเมืองรวม	
จังหวัด	 ๗๓	 จังหวัด	 ซึ่งประกำศเป็นกฎกระทรวง	
ใช้บังคับครบทุกจังหวัดแล้วเมื่อปี	 ๒๕๖๐	 รวมทั้งได้ม	ี
กำรปรับปรุงผังจังหวัดทั้ง	๗๓	จังหวัด	

๒)	ผั งก�ำหนดกำรใช ้ประโยชน ์ที่ดิน	 ได ้แก ่		
(๑)	 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 ด�ำเนินกำรวำงและจัดท�ำ
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแล้ว	จ�ำนวน	๕๓๘	ผัง	ประกำศ
ใช้บังคับแล้ว	 จ�ำนวน	 ๒๕๐	 ผัง	 และ	 (๒)	 ผังพัฒนำ	
พืน้ทีเ่ฉพำะ	ด�ำเนนิกำรศกึษำ	ออกแบบวำงผงัพืน้ทีเ่ฉพำะ
ชุมชน	จ�ำนวน	๒๔	ผัง

๒. โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัล 
ด้านการผังเมือง 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรให้บริกำรข้อมูลดิจิทัล
ด้ำนกำรผงัเมอืง	ให้เป็นระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์	(GIS)	
มีฐำนข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด	 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน		
ทีป่ระกำศบงัคับใช้	จ�ำนวน	๑๘๗	ผงั	และฐำนข้อมลูขอบเขต
ของพื้นที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรและข้อก�ำหนด	

ขอบเขตพื้นที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงฯ	 จ�ำนวน	๗๖	 จังหวัด		
ส ่งผลให ้มีช ่องทำงกำรเข ้ำถึงข ้อมูลกฎกระทรวง	
ผังเมืองรวมทุกระดับเพิ่มขึ้น

๓. การพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนอย่ำงเป็น

ระบบสอดคล้องกับผังเมือง	จ�ำนวน	๔๕	แห่ง	ให้เป็นเมือง
น่ำอยู่	และรองรับกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔. การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว 
พัฒน ำ โ ค ร ง ส ร ้ ำ ง พื้ น ฐ ำ น ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ช น	

เมืองท่องเที่ยว	 จ�ำนวน	 ๑๕	 แห่ง	 เพื่อให้นักท่องเท่ียว	
มคีวำมสะดวกและปลอดภยั	เป็นกำรสนบัสนุนและรองรบั
กำรขยำยตัวด้ำนกำรท่องเที่ยว

๕. การบูรณาการข้อมูลแผนงานและโครงการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

จัดพิมพ์แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงระบบ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศเพือ่พฒันำด้ำนกำรผงัเมือง	
บันทึกข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์	 (GIS)	 รวมทั้ง	
น�ำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์	วำงแผน	และพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ

กำรปฏิบัติในกำรช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในพื้นที่		
และ ได ้ ด� ำ เ นินกำรตำมมติ คณะรั ฐมนตรี ในกำร	
ให้ควำมช่วยเหลือผู ้ประสบภัยที่อยู ่ในพื้นที่ประกำศ
เขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัยหรือพื้นที่ประกำศเขต	
กำรให้ควำมช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	
ครัวเรือนละ	๕,๐๐๐	บำท	จ�ำนวน	๔๑๘,๔๘๐	ครัวเรือน		
และเงินช ่ วย เหลือองค ์กรปกครองส ่ วนท ้อง ถ่ิน	
ในกำรแก้ไขบรรเทำควำมเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได ้รับ	
ควำมเดือดร้อนจำกอุทกภัย	จ�ำนวน	๑,๑๑๐	แห่ง	แห่งละ		
๕	ล้ำนบำท

๓๗. มาตรการบูรณาการแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ 

รณรงค์ป ้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำลและช่วงปกติในทุกพ้ืนที่	 โดยก�ำหนดมำตรกำร	
เข้มข้น	 ๖	 มำตรกำร	 ได้แก่	 ๑)	 มำตรกำรลดปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนคน	 ๒)	 มำตรกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนถนนและสภำพ
แวดล้อม	 ๓)	 มำตรกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนยำนพำหนะ	
๔)	 มำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว		
๕)	 มำตรกำรควำมปลอดภัยทำงน�้ำ	 และ	 ๖)	 มำตรกำร	
ด้ำนกำรช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
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๖. การควบคุม ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย
ของการใช้อาคาร โรงมหรสพ และป้ายโฆษณา 
ขนาดใหญ่

ตรวจสอบอำคำร	 โรงมหรสพ	 ให้มีสภำพพร้อม	
ต่อกำรใช้งำน	จ�ำนวน	๓๑๖	แห่ง	 และตรวจสอบอำคำร
ภำครัฐ	 ๙	 ประเภท	 ท่ีเข้ำข่ำยตำมมำตรำ	 ๓๒	 ทวิ		
แห่งพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร	พ.ศ.	๒๕๒๒	แล้วเสร็จ	
จ�ำนวน	๑๑๓	อำคำร	

๗. การควบคุม ตรวจสอบเครื่องเล่น 
ด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรควบคุม

เคร่ืองเล ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เพื่อให ้ เครื่องเล ่นได ้รับ	
กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนทุกปี	 โดยได	้
ตรวจสอบเครื่องเล่นแล้วเสร็จ	จ�ำนวน	๒๒๐	เครื่อง	

๘. การเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดิน 
ด�ำเนนิกำรเปลีย่นสำยอำกำศเป็นสำยใต้ดนิ	จ�ำนวน	

๗	 เส้นทำงหลัก	 ระยะทำง	 ๔๖.๖๐	 กิโลเมตร	 ได้แก่	
โครงกำรสลีม	โครงกำรจติรลดำ	โครงกำรปทุมวนั	โครงกำร
พหลโยธิน	โครงกำรพญำไท	โครงกำรสุขุมวิท	(บำงส่วน)	
และโครงกำรปทุมวัน	จิตรลดำ	พญำไท	(เพิ่มเติม)

๙. แผนงาน Grid Modernization 
ปรับปรุงพัฒนำระบบผลิตไฟฟ้ำ	 ระบบส่งไฟฟ้ำ	

และระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำโดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย		
และปรับปรุงนโยบำยและกฎระเบียบให้เหมำะสม		
โดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคได้จัดท�ำแผนปรับปรุงระบบส่ง
และระบบจ�ำหน่ำยให้มีควำมทันสมัยรองรับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้ำในอนำคต	 (Grid	 Modernization)	 ส่วน	
กำรไฟฟ้ำนครหลวงได้พัฒนำกำรบริกำรให้เป็นผู้น�ำเมือง
มหำนครของ	ASEAN

๑๐. การขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร 
รายใหม่ 

ขยำยเขตไฟฟ้ำให้บ้ำนเรือนรำษฎรที่ไม่มีไฟฟ้ำใช	้
และบ้ำนเรอืนรำษฎรรำยใหม่	โดยก่อสร้ำงขยำยเขตระบบ
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้รำษฎร	จ�ำนวน	๑,๙๘๗	ครัวเรือน	

๑๑. การขยายระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	 จ�ำนวน	

๑,๔๘๙	 ครัวเรือน	 เพื่อให้รำษฎรมีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง			
ลดอตัรำกำรโยกย้ำยเข้ำสูต่วัเมอืง	และกระจำยควำมเจรญิ
ไปสู่ส่วนภูมิภำคและชนบท	

๑๒. การปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก  
ครั้งที่ ๙ (โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์) 

ขยำยก�ำลังกำรผลิตและขยำยโครงข่ำยระบบ
ประปำให้มีประสิทธิภำพเพื่อให ้ประชำชนในพื้นที	่
กรุงเทพมหำนคร	นนทบุรี	และสมทุรปรำกำร	ได้รับบรกิำร
น�้ำประปำอย่ำงทั่วถึง	เพียงพอ	และมีคุณภำพ	

๑๓. การขยายการให้บริการน�้าประปา 
อย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง 

ด�ำเนินโครงกำรวำงท่อจ่ำยน�้ำเชิงสังคม	 (Public	
Service	 Obligation)	 โดยกำรก่อสร้ำงในส่วนที่เป็น	
ควำมร ่วมมือระหว ่ ำงกำรประปำนครหลวงและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วเสร็จ	 ระยะทำงรวม		
๑๑๖.๙๓	 กิโลเมตร	 และในส่วนที่กำรประปำนครหลวง
ด�ำเนินกำรเองแล้วเสร็จ	ระยะทำงรวม	๖.๙๔๑	กิโลเมตร

๑๔. การพัฒนาระบบประปาในส่วนภูมิภาค 
วำงท่อขยำยเขตจ�ำหน่ำยน�ำ้	จ�ำนวน	๒๖๒	โครงกำร		

และปรบัปรงุเส้นท่อ	จ�ำนวน	๑๔	โครงกำร	เพือ่ให้ประชำชน	
ได้รับบริกำรน�้ำประปำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน

๑๕. การสนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑)	จัดหำที่ดินของรัฐเพ่ือน�ำไปใช้ประโยชน์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ	จ�ำนวน	๘	จังหวัด	รวมพื้นที่	๑๐,๙๘๘	ไร่	
๓	งำน	๗๒.๖๕	ตำรำงวำ	

๒)	พัฒนำและปรับปรุงโครงสร ้ำงพื้นฐำนที่มี
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยท่ีดีในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ	จ�ำนวน	๑๔	แห่ง	

๓)	จัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน	One	
Stop	Service	:	OSS	ทัง้	๑๐	จังหวดัในเขตเศรษฐกจิพเิศษ	
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๔)	พัฒนำระบบไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรจัดตั้งเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ	ระยะที่	๑	และระยะที่	๒

๕)	พัฒนำระบบประปำใน	 ๔	 พื้นท่ี	 ได้แก่	 พ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลำ	กำญจนบุรี	นครพนม	และเชียงรำย

๑๖. การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development : EEC) 

พฒันำพืน้ท่ีในจงัหวดัฉะเชิงเทรำ	ชลบรุ	ีและระยอง	
เพือ่ยกระดบัพืน้ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษช้ันน�ำของเอเชยี	
และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน	

๑)	จัดเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำท�ำกำรรังวัดพื้นท่ีสนำมบิน	
อู่ตะเภำ	 และพื้นที่เมืองกำรบินภำคตะวันออก	 โดยรังวัด
ด้วยระบบ	RTK	GNSS	Network	

๒)	วำงและจัดท�ำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 เพ่ือ
ก�ำหนดทิศทำงและศักยภำพกำรพัฒนำพื้นท่ีอย่ำงเป็น
ระบบ	จ�ำนวน	๗	โครงกำร	

๓)	พัฒนำระบบไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรพัฒนำพื้นที่	
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก	 จ�ำนวน		
๑๑	โครงกำร

๔)	พัฒนำระบบประปำ	 โดยด�ำเนินโครงกำร
ก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย	 จ�ำนวน	 ๘	 โครงกำร	 โครงกำร
ย้ำยแนวท่อ	 จ�ำนวน	 ๗	 โครงกำร	 และโครงกำรวำงท่อ	
ขยำยเขตจ�ำหน่ำยน�้ำ	จ�ำนวน	๑๒	โครงกำร

ด้านการเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

๑. การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนของ 
คณะอนุกรรมการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

ด�ำเนินกำรจัดที่ดินให ้แก ่ประชำชน	 จ�ำนวน	
๑๗,๕๗๙	รำย	๒๑,๕๘๖	แปลง	๑๑๘,๕๗๗	ไร่

๒. การจัดที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่
ประชาชนที่ยากจน 

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนจัดที่ดินโครงกำรหมู่บ้ำน
อำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง	 (อพป.)	 ในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว	 โดยส�ำรวจรังวัดเพื่อท�ำแผนท่ีกำรถือครอง
ที่ดินท�ำกินและที่อยู่อำศัย	 พร้อมจัดท�ำสำธำรณูปโภค	
ขั้นพื้นฐำน	จ�ำนวน	๑,๕๐๐	แปลง	๗๐๕	ครัวเรือน

๓. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตกเกณฑ์ 

สนบัสนนุกำรพฒันำคณุภำพของศนูย์พฒันำเดก็เลก็	
ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรศกึษำทีม่คีณุภำพ	จ�ำนวน	๓๐๔	แห่ง

๔. การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
จั ด ส ร ร ง บป ร ะ ม ำณ เพื่ อ เ ป ็ น ค ่ ำ ใช ้ จ ่ ำ ย

ส�ำหรับหลักประกันด้ำนรำยได้แก่ผู ้สูงอำยุ	 จ�ำนวน		
๖๖,๖๔๔.๖๕	ล้ำนบำท

๕. การสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ 
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

จัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ ่ำยส�ำหรับ
โครงกำรสนบัสนนุกำรเสริมสร้ำงสวสัดิกำรทำงสังคมให้แก่
คนพิกำรหรือทุพพลภำพ	จ�ำนวน	๑๘,๑๙๖.๓๖	ล้ำนบำท

๑๗. การพัฒนารูปแบบการจัดท�าแผนพัฒนา
ระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงกันในทุกระดับ รวมทั้งบูรณาการ 
การจัดท�างบประมาณเข้าด้วยกัน

ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรจัดท�ำและประสำน
แผนกำรพฒันำในระดบัพืน้ที	่(One	Plan)	เพือ่ให้กำรจดัท�ำ	
แผนตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน	 ต�ำบล	 ท้องถิ่น	 และ
อ�ำเภอ	 สนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที	่
ได้อย่ำงแท้จริง
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๖. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จัดสรรงบประมำณ	 จ�ำนวน	 ๕๓๗.๕๗	 ล้ำนบำท	
เพือ่เป็นกำรสนบัสนนุกำรสงเครำะห์เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์
ที่มีควำมเป็นอยู่ยำกจน	ถูกทอดทิ้ง

๗. การแก้ ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ภายใต้กระบวนงาน ๔ กิจกรรม

๑)	ชี้ เป ้ำชีวิต	 (Life	 Identification)	 โดย	
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้น�ำอำสำพัฒนำชุมชน	 จ�ำนวน	
๑๓,๕๐๐	 คน	 เพื่อตรวจสอบสถำนะครัวเรือนเป้ำหมำย	
ที่สำมำรถพัฒนำได้	

๒)	จดัท�ำเขม็ทศิชวิีต	(Life	Compass)	ด�ำเนนิกำร
จดัท�ำคู่มอืสนบัสนนุกำรปฏิบัติงำน	จ�ำนวน	๑๕,๐๐๐	เล่ม	

๓)	บริหำรจัดกำรชีวิต	 (Life	 Management)		
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของครัวเรือนเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตให้เหมำะสม

๔)	ดูแลชีวิต	 (Life	 Improvement)	 ติดตำม	
ควำมก้ำวหน้ำและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำครัวเรือน
ยำกจน	

๘. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ส่งเสรมิและพฒันำกลุม่เป้ำหมำย	ในด้ำนกำรเกษตร		

ด้ำนกำรแปรรปู	และด้ำนกำรท่องเทีย่ว	จ�ำนวน	๔,๖๑๒	กลุม่		
ก่อให้เกิดรำยได้เพิ่มขึ้น	 เป็นเงิน	 ๓,๑๖๐.๖๑	 ล้ำนบำท	
รวมทั้งด�ำเนินโครงกำรโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัยใน	
๔๐	จังหวัด

๙. การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑)	ฝึกอบรมปรำชญ์ชุมชนด้ำนอำชีพ	 จ�ำนวน	
๗๐,๐๐๐	คน	

๒)	ฝึกอบรมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน	 จ�ำนวน	
๒๘๐,๐๐๐	ครวัเรอืน	โดยครวัเรอืนสมัมำชพี	ร้อยละ	๙๙.๘๓		
สำมำรถน�ำควำมรู ้จำกกำรอบรมไปประกอบอำชีพได	้
อย่ำงต่อเนือ่ง	มรีำยได้เพิม่ขึน้ทัง้สิน้	๒,๔๗๗.๘๘	ล้ำนบำท

๑๐. โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย ์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหำรจัดกำรผ่ำนกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ
ทำงกำรเงิน	 จ�ำนวน	 ๒๓,๒๑๒	 กลุ่ม	 รักษำมำตรฐำน	
กำรด�ำเนนิงำนกลุ่มออมทรัพย์	จ�ำนวน	๓,๐๐๐	กลุ่ม	และ
พัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตสู่มำตรฐำน	 SMART	
SAVING	GROUP	(SSG)	จ�ำนวน	๑,๕๐๐	กลุ่ม

๑๑. การยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยอีสำนร่วมกับนักออกแบบ

ต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงแบรนด์ผ้ำฝ้ำยไทยสู ่ตลำดโลก	
(Cotton	Thai	to	Global	Market)

๑๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ  
OTOP รุ่นใหม่ สู่ Thailand 4.0

พัฒนำและเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ในกลุ่ม	
ปรบัตัวสูก่ำรพัฒนำ	(กลุม่	Quadrant	D)	เข้ำสูก่ระบวนกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์	ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก�ำหนดไว้	จ�ำนวน	
๓๐๑	ผลิตภณัฑ์	มกีำรพัฒนำรูปแบบผลิตภณัฑ์ทีต่อบสนอง	
ต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคในยุคกำรตลำด	๔.๐

๑๓. การเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน 
ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

พัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่ให้เป็น		
“ศูนย ์กลำงเศรษฐกิจของอนุภูมิภำคลุ ่มน�้ ำ โขง”		
โดยยกระดับและสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ	์
OTOP	 ของผู้ผลิต	 ผู ้ประกอบกำรท่ีลงทะเบียนและ
ผ่ำนกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย		
จ�ำนวน	 ๔,๖๐๐	 ผลิตภัณฑ์	 ในพื้นท่ีภำคตะวันออก	
เฉียงเหนือ	 จ�ำนวน	 ๒๐	 จังหวัด	 และส่งเสริมกำรจัด	
จ�ำหน่ำยและกำรตลำด	 ได้แก่	 กำรจัดงำนแสดงและ
จ�ำหน่ำยสินค้ำ	 OTOP	 และส่งเสริมกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ		
OTOP	 Online	 ท�ำให ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภำพ		
มีมูลค่ำเพิ่ม	และมียอดจ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้น
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๑๔. โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)

ขับเคลื่อนโครงกำรหนึ่งต�ำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ	์
(OTOP)	 เพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำน	 สร้ำงอำชีพ	 และ
สร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง	โดยมุง่ส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู	้กำรพฒันำยกระดบัคณุภำพมำตรฐำน
ของผลิตภัณฑ์	OTOP	และกำรตลำดเพือ่เชือ่มโยงสนิค้ำจำก
ชุมชนสู่ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	โดยส่งเสริม	
ช่องทำงกำรตลำดในทุกระดับ	

๑๕. โครงการตลาดประชารัฐ 
เน้น	“พัฒนำตลำดใหม่	ขยำยพื้นที่ตลำดเดิม”	
๑)	ตลำดประชำรัฐคนไทยยิ้มได ้	 ด�ำเนินกำร

ครอบคลุม	๗๖	จังหวัด	จ�ำนวน	๒,๑๕๕	แห่ง	
๒)	ตลำดประชำรฐัท้องถิน่สขุใจ	จ�ำนวน	๓,๘๒๒	แห่ง
๓)	ตลำดประชำรัฐ	กทม.	คืนควำมสุข	ด�ำเนินกำร

เปิดตลำดใหม่	๔๖	แห่ง	ใน	๒๔	ส�ำนกังำนเขต	และคัดเลือก	
ตลำดน�้ำบึงพระยำสุเรนทร์ให้เป็นตลำดกำรท่องเท่ียว	
เชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร	

๑๖. โครงการพัฒนาตลาดเดิมให้เป็นตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย

ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับควำมเดือดร้อนด้ำน
สินค้ำเกษตรล้นตลำด	 สร้ำงควำมโดดเด่นและจูงใจ	
ในกำรพัฒนำสู่จุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียว

ศักยภำพภำคกำรเกษตร	 โดยมุ ่ ง เน ้นพัฒนำแผน	
กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
จังหวัดเชื่อมโยงกำรตลำดเชิงรุกร่วมกับจังหวัด	 จ�ำนวน	
๓	แห่ง	ได้แก่	ตลำดสำขำล�ำพูน	ตลำดสำขำตลิ่งชัน	และ
ตลำดสำขำบำงคล้ำ

๑๗. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยกำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ทำงกำรเกษตร	 พัฒนำตลำดสินค้ำเกษตร	 สร้ำงโอกำส
ให้แก่เกษตรกรในกำรเข้ำถึงแหล่งจ�ำหน่ำย	 และสร้ำง
รำยได้ให้แก่เกษตรกร	 โดยมีกำรจัดตลำดหรือมหกรรม	
สินค้ำเกษตรใน	 ๗๔	 จังหวัด	 จ�ำนวน	 ๓๐๗	 แห่ง		
มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	๗๐,๑๖๖	คน

๑๘. การให้บริการด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

ออกแบบชุมชนเมืองที่มีกำรก�ำหนด	 Urban	
Design	 Guideline	 และออกแบบกำรพัฒนำที่ค�ำนึงถึง		
Universal	 Design	 โดยจัดท�ำแบบก่อสร้ำง	 จ�ำนวน		
๔	แบบ	ได้แก่	บ้ำนอำรยสถำปัตย์	จ�ำนวน	๓	แบบ	และ
โครงกำรออกแบบเพื่อพัฒนำพื้นที่กองบัญชำกำรต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดน	 จ�ำนวน	 ๑	 แบบ	 เพื่อให้ประชำชน	
ทกุเพศ	ทกุวยั	และทกุสภำพร่ำงกำย	สำมำรถเข้ำถึงบรกิำร
ของรัฐได้ทุกอำคำร
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ด้านการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

๑. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ให้จังหวัด	 อ�ำเภอ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

หมูบ้่ำน/ชมุชน	และประชำชนในทกุครวัเรอืน	ด�ำเนนิกำร		
ดังนี้	

๑)	จัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง	จ�ำนวน	๕,๙๘๘	แห่ง	
๒)	จดักำรขยะเปียก	จ�ำนวน	๑๗,๕๙๕,๘๔๑	ครัวเรอืน	
๓)	จัดท�ำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ	 จ�ำนวน	

๖,๒๖๔	แห่ง	
๔)	จัดท�ำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สำธำรณะ	

จ�ำนวน	๑๔๓,๗๑๐	ถัง
๕)	ก�ำหนดวัน	 เวลำในกำรเก็บขยะตำมประเภท	

ต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	๓,๓๙๒	แห่ง	
๖)	รวมกลุ่มพื้นที่	จ�ำนวน	๒๖๒	กลุ่ม	เพื่อจัดกำร

ขยะในพื้นที่

๒. การบูรณาการแก้ ไขปัญหาผักตบชวา 
และวัชพืชในแหล่งน�้าต่าง ๆ

๑)	ด�ำเนนิกำรก�ำจดัผกัตบชวำ	ตัง้แต่เดอืนเมษำยน		
๒๕๖๐	 ถึง เดือนกันยำยน	 ๒๕๖๒	 จ�ำนวนทั้ งสิ้น	
๑๗,๗๙๑,๕๒๗	ตัน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	ก�ำจัดได้	จ�ำนวน	
๗๕๐,๖๘๓	ตัน

๒)	 จัดซื้อเรือท้องแบนเพื่อจัดเก็บผักตบชวำและ
วัชพืช	จ�ำนวน	๔๙๒	ล�ำ

๓)	 จัดตั้งชมรมคนริมน�้ำ	 จ�ำนวน	 ๗,๖๐๗	 ชมรม		
มีสมำชิก	๑,๔๒๔,๐๓๖	คน	ทั่วประเทศ	เพื่อร่วมอนุรักษ์	
ฟ้ืนฟ	ูดแูลรกัษำแม่น�ำ้ล�ำคลอง	แหล่งน�ำ้ให้มคีวำมสวยงำม
ปรำศจำกผักตบชวำและวัชพืช

๓. การเดินส�ารวจจัดท�ารูปแปลงโฉนดที่ดิน 
และเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ  
RTK GNSS NETWORK 

เดินส�ำรวจให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 จ�ำนวน	
๘๐,๓๒๕	 แปลง	 เนื้อที่	 ๑๗๕,๗๘๔	 ไร่	 เพื่อลดปัญหำ	
ควำมขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน

๔. การจัดท�าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อใช้ในการบริหาร 
จัดการที่ดินของประเทศ

ตรวจสอบท่ีดินสำธำรณประโยชน์	 ท่ีมีกำรออก
หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง	 (น.ส.ล.)	 เพื่อใช้ในกำรสรุป
ข้อมลูกำรจัดท�ำแผนที	่One	Map	จ�ำนวน	๘๘,๑๙๘	แปลง	
ในพื้นที่	๗๖	จังหวัด	และกรุงเทพมหำนคร	รวมทั้งจัดท�ำ
ข้อมูลระวำงแผนที่ที่มีกำรรับรองแนวเขตป่ำไม้	 จ�ำนวน	
๒๙,๕๐๑	 ระวำง	 ในพื้นที่	 ๖๘	 จังหวัด	 ส�ำหรับใช้ในกำร
ตรวจสอบและวำงแนวทำงในกำรพิจำรณำร่วมกับข้อมูล
แผนที่	One	Map	

๕. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก

ด�ำเนินกำรรังวัดวำงผังแนวเขตกำรครอบครอง	
ในพื้นที่จังหวัดตรำด	บุรีรัมย์	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	และสุรินทร์	
จ�ำนวน	 ๒,๓๒๕	 แปลง	 ๑,๙๕๙	 ครัวเรือน	 เพื่อขจัด	
ควำมยำกจนและพัฒนำชนบท

๖. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดท� ำแผนด� ำ เนิน โครงกำรบริหำรจั ดกำร	
ทรัพยำกรน�้ำเพ่ือแก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่
เสี่ยงภัยและพื้นที่เกิดภัยซ�้ำซำก	จ�ำนวน	๗๐	แห่ง	วงเงิน
รวมทั้งสิ้น	๑๘๖.๑๓	ล้ำนบำท

๗. การแก้ ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง 
และอุทกภัยในจังหวัด

มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 สิงหำคม	๒๕๖๒		
เหน็ชอบให้กระทรวงมหำดไทย	เป็นเจ้ำภำพหลกับรูณำกำร	
ร่วมกับส่วนรำชกำรต่ำง	 ๆ	 ในกำรแก้ไขและบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ทุกจังหวัด	
และมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 สิงหำคม	 ๒๕๖๒		
อนุมัติในหลักกำรให้ใช้งบประมำณในกำรแก้ไขปัญหำ
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ดังกล่ำว	 จำกงบกลำง	 รำยกำรเงินส�ำรองจ่ำยเพ่ือกรณี
ฉกุเฉนิหรอืจ�ำเป็น	ภำยในกรอบวงเงนิ	๑๕,๘๐๐	ล้ำนบำท		
โดยกองจดัท�ำงบประมำณเขตพืน้ที	่(CBO)	ได้อนมัุติวงเงิน
ค�ำขอ	จ�ำนวน	๑๓,๗๕๗	ล้ำนบำท	รวม	๑๘,๙๕๔	โครงกำร		
เพ่ือให้ประชำชนมีแหล่งน�้ำใช้ในกำรท�ำเกษตร	 ประมง	
ปศุสัตว์	 ช่วยเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร	 ตลอดจนท�ำให้
คนในหมู่บ้ำน/ชุมชนมีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู ่	
ที่ดีขึ้น

๘. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้า 
ภายในประเทศ 

ด�ำเนินกำรส�ำรวจ	 ออกแบบ	 และประมำณรำคำ
เขือ่นป้องกันตลิง่รมิแม่น�ำ้ภำยในประเทศทีป่ระสบปัญหำ
กำรพังทลำย	 เพื่อจะได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น�้ำภำยในประเทศ	ควำมยำว	๑๐๖,๙๒๖	เมตร	
ไม่ให้ตลิ่งริมแม่น�้ำพังทลำยเสียหำยจนส่งผลกระทบ	
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

๙.  การวางและจัดท�าผังนโยบายบรรเทา 
อุทกภัยลุ่มน�้า 

วำงผั ง ระบำยน�้ ำ จั งหวั ด ในลุ ่ มน�้ ำทั้ งหมด		
๑๕	 ลุ ่มน�้ำ	 เพื่อน�ำไปใช้ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด	
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	 ให้สำมำรถป้องกันและลด	
ผลกระทบจำกอุทกภัย	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๑๐.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน�้าดิบ
เพื่อป้องกันน�้าท่วมเป็นการถาวรของการประปา-
นครหลวง

ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแนวป้องกันน�้ำท ่วมกรณ	ี
เร่งด่วน	 จำกโรงงำนผลิตน�้ำบำงเขนถึงสถำนีสูบน�้ำดิบ
ส�ำแล	 เพื่อให้มีศักยภำพในกำรส่งน�้ำและป้องกันน�้ำท่วม
ตำมแนวคลองประปำอย่ำงถำวร	 และประชำชนได้รับ	
น�้ำประปำใช้อย่ำงต่อเนื่องด้วยปริมำณและคุณภำพท่ีดี	
แม้เกิดเหตุกำรณ์วิกฤตอุทกภัย

๑๑. การแก้ ไขปัญหาน�้าเสีย
๑)	ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัด	

น�้ำเสีย	จ�ำนวน	๒๖	พื้นที่	
๒)	 ก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	

ขนำดเล็ก	 และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในพื้นที่โครงกำร	
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	รวม	๒๔	พื้นที่	

๓)	 น�ำน�้ำเสียท่ีผ ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่ในด้ำนเกษตรกรรมในพื้นที่รอบบริเวณ
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	

๑๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตู
ระบายน�้า คลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน 
คลองสอง และคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิม
อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามค�าแหง ไปทางประต ู
ระบายน�้าคลองสองสายใต้

จัดระเบียบและบริหำรจัดกำรสิ่งรุกล�้ำล�ำน�้ำ
สำธำรณะ	โดยมีกำรส่งมอบพื้นที่แล้ว	ควำมยำวประมำณ	
๒๕.๑๙	กิโลเมตร	รวมเสำเข็มที่ด�ำเนินกำรได้ทั้งโครงกำร	
จ�ำนวน	๓๐,๘๕๗	ต้น	ควำมยำว	๒๓.๓๑	กิโลเมตร	

๑๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. 
คลองเปรมประชากร จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ 
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงและพัฒนำคลองเปรมประชำกรให ้	
มีควำมสะอำด	 สวยงำม	 สำมำรถเป็นทำงสัญจรได	้	
โดยตอกเสำเข็มได้ทั้งโครงกำร	จ�ำนวน	๗๖๘	ต้น
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ด้านการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

๑. โครงการพัฒนาศูนย์ด�ารงธรรม
ก�ำกับดูแลและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำร

งำนของศูนย์ด�ำรงธรรม	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในกำรรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน	 กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร	 ให้ค�ำปรึกษำแก่
ประชำชน	 ทั้งนี้	 มีประชำชนมำขอรับบริกำร	 จ�ำนวน	
๔,๔๑๐,๗๙๙	 เรื่อง	 สำมำรถแก้ไขปัญหำแล้วเสร็จ	
จ�ำนวน	๔,๓๕๐,๖๔๙	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๖๔	สร้ำง	
ควำมพึงพอใจให้กับประชำชนท่ีใช้บริกำรศูนย์ด�ำรงธรรม	
กระทรวงมหำดไทย	 โดยมีผลคะแนนควำมพึงพอใจ	
ร้อยละ	๙๖.๕

๒. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของ 
ศูนย์ด�ารงธรรมกรมที่ดิน

ด�ำเนินกำร	 “โครงกำรศูนย์ด�ำรงธรรมน�ำสุข		
คลำยทุกข์ด้ำนที่ดิน”	 โดยมีประชำชนเข้ำรับบริกำร	
จ�ำนวน	 ๔๓,๖๓๕	 เรื่อง	 ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	 จ�ำนวน	
๔๓,๔๔๙	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๕๗

๓. โครงการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ออกบัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์
โดยหน่วยให้บริกำรจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชน	
ในประเทศ	จ�ำนวน	๑,๔๔๓	แห่ง	จ�ำนวน	๗,๑๗๔,๖๖๒	บตัร		
และหน่วยให้บริกำรฯ	 ในต่ำงประเทศ	 จ�ำนวน	๘๓	 แห่ง		
จ�ำนวน	 ๑๖,๔๓๓	 บัตร	 นอกจำกนี้	 ยังมีหน่วยบริกำร
เคลื่อนที่ ที่ออกไปให ้บริกำรตำมหน่วยงำนต ่ำง	 ๆ		
ที่มีหนังสือประสำนมำ	 โดยกำรจัดหน่วยบริกำรจัดท�ำ	
บัตรเคล่ือนที่	 (Mobile	 Unit)	 กรณีผู ้ป ่วยติดเตียง		
คนชรำ	 และผู้พิกำรจนไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้	 จ�ำนวน		
๒,๐๓๖	ครั้ง	ออกบัตรได้	จ�ำนวน	๓๐,๙๘๓	บัตร

๔. โครงการอ�านวยการบริหารการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออก
หนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Border Pass)

เชื่ อ ม โย งฐำนข ้ อมู ลทะ เบี ยนรำษฎรและ	
บัตรประจ�ำตัวประชำชนมำเป็นฐำนข้อมูลในกำรออก
หนังสือผ่ำนแดนและหนังสือผ่ำนแดนช่ัวครำว	 ท�ำให้
กำรบริกำรเป็นไปอย่ำงสะดวก	 รวดเร็ว	 รวมทั้งสำมำรถ
พสิจูน์ทรำบตวับคุคลได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ซึง่ในแต่ละปี	
จะมีประชำชนเข้ำใช้บริกำรในกำรออกหนังสือผ่ำนแดน		
โดยเฉลี่ยประมำณ	 ๓-๔	 ล้ำนคน	 สร้ำงรำยได้ให้แก่	
แผ่นดินโดยเฉลี่ยปีละกว่ำ	๑๔๐	ล้ำนบำท

๕. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ (Linkage Center)

เชื่อมโยงฐำนข้อมูลประชำชนระหว่ำงส�ำนัก
ทะเบียนกลำง	 กรมกำรปกครอง	 กับหน่วยงำนของรัฐ		
จ�ำนวน	 ๒๔๘	 หน่วยงำน	 และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน	
ฐำนข ้อมูลของหน ่วยงำนภำครัฐให ้หน ่วยงำนอื่น	
ใช้ร่วมกันได้	 จ�ำนวน	 ๑๘๑	 ฐำนข้อมูล	 ๖๙	 หน่วยงำน		
โดยมกีระบวนงำนภำครัฐทีใ่ช้ข้อมลูบคุคลจำกบตัร	Smart	
Card	หรือฐำนข้อมูลประชำชนกลำง	(Linkage	Center)	
แทนกำรใช้ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว
ประชำชนของผูข้อรบับริกำร	จ�ำนวน	๓๐๙	กระบวนงำน		
และมีกระบวนงำนที่ใช้บัตรประจ�ำตัวประชำชนใบเดียว
ในกำรขอรับบริกำร	 (ยกเลิกส�ำเนำเอกสำรทุกประเภท)	
จ�ำนวน	๒๑๔	กระบวนงำน	รวมปริมำณกำรใช้งำนข้อมูล
ประชำชนบนระบบ	Linkage	Center	ปี	๒๕๖๒	จ�ำนวน
ทั้งสิ้น	๑๕,๗๗๗,๐๔๗	รำยกำร
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๖. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
ด้านทะเบียนที่ดินด้วยระบบออนไลน์

ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรค้นหำต�ำแหน่ง
แปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสำรสนเทศทำงอินเทอร์เน็ต	
(LandsMaps)	จ�ำนวน	๓	ช่องทำง	คอื	๑)	ค้นหำทำงเวบ็ไซต์	
http://dolwms.dol.go.th	๒)	ค้นหำทำงแอปพลิเคชัน	
“LandsMaps”	และ	๓)	จดุบรกิำรประชำชนในส�ำนกังำน
ทีด่นิจังหวดั/สำขำ/ส่วนแยกทัว่ประเทศ	โดยมยีอดผูใ้ช้งำน	
สะสม	รวมทั้งสิ้น	๔๗,๙๒๘,๔๑๗	รำย

๗. การน�าเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ 
เข้าสู่ระบบดิจิทัล

ด�ำเนินกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ของรัฐในระบบภูมิสำรสนเทศให้มีควำมถูกต้องและ	
ทันสมัย	 โดยได้น�ำเข้ำข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ		
เข้ำสู่ระบบดิจิทัล	รวมทั้งสิ้น	๓๐,๙๐๖	แปลง

๘. การพัฒนาระบบงานบริการลูกค้าเพื่อรองรับ
รัฐบาลดิจิทัลหรือพัฒนาการให้บริการประชาชน
รองรับ Thailand 4.0

๑)	โครงกำร	PEA	Solar	Hero	Application	โดย
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรผลิตพลังงำนทดแทน	
ทั้งนี้	 มียอดดำวน์โหลดและลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน	
จ�ำนวน	๕,๐๐๐	รำย	

๒)	กำรให้บริกำรรับช�ำระค่ำสำธำรณูปโภคผ่ำน
ระบบ	Electronic	ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	โดยไม่ต้อง
ใช้เงินสด	 มีผู้ช�ำระเงินผ่ำนระบบ	 Electronic	 จ�ำนวน	
๑๙,๔๐๒,๔๔๑	รำย	

๓)	MEA	 Smart	 Service	 4.0	 ยกระดับคุณภำพ
กำรให้บริกำรของกำรไฟฟ้ำนครหลวง	ภำยใต้แผน	MEA	
Smart	 Service	 4.0	 โดยจัดให้มีระบบ	 e-Service/
Digital	 ส�ำหรับกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนอินเทอร์เน็ต		
ทำงแอปพลิเคชันระบบ	 iOS	 และ	 Android	 และระบบ	
กำรขอใช ้ไฟฟ้ำผ ่ำนอินเทอร ์เน็ต	 ดังนี้ 	 (๑)	 Web	
Application	ได้แก่	MEASY,	MEA	e-Service	และ	MEA	
Service	Tracking	และ	(๒)	Mobile	Application	ได้แก่	
MEA	Smart	Life	และ	MEA	EV	

๔)	โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัล	
(Digital	 Service)	 ของกำรประปำนครหลวง	จัดท�ำแผน
ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน	
MWA	onMobile	โดยกำรวเิครำะห์และออกแบบหน้ำจอ	
ระบบกำรรับช�ำระค่ำติดตั้งประปำผ่ำนบัตรเครดิต		
และกำรรับช�ำระเงินค่ำน�้ำแบบมีหนี้ค้ำงช�ำระเกินก�ำหนด	

๕)	โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำรประชำชนในรูปแบบดิจิทัล	 (Digital	
Service)	 และบริกำรเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	
และโครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนรองรับ	
Thailand	4.0	(App	Mobile)	ของกำรประปำส่วนภมิูภำค		
โดยได้พัฒนำระบบใบแจ้งหน้ีค่ำน�้ำผ่ำนสมำร์ตโฟน		
เพือ่ให้บรกิำรตรวจสอบค่ำใช้น�ำ้ประปำผ่ำนระบบออนไลน์

๙. การด�าเนินการตามรายงานการจัดล�าดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing 
Business)

ผลกำรจัดล�ำดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจ	 (Doing	Business)	๒๐๑๙	ตำมข้อเสนอแนะของ
ธนำคำรโลก	ประเทศไทยมีผลกำรจัดล�ำดับอยู่ที่	๒๗	จำก	
๑๙๐	ประเทศทั่วโลก	โดยมีกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหำดไทย	ดังนี้	๑)	ด้ำนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง	
๒)	 ด้ำนกำรขอใช้ไฟฟ้ำ	 และ	 ๓)	 ด้ำนกำรจดทะเบียน
ทรัพย์สิน

๑๐. การด�าเนินการด้านการปฏิรูปประเทศ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 

๑)	จัดท�ำแผนงำน/โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิรูป
ประเทศ	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ	
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหำดไทย	จ�ำนวน	๙๔	ประเด็น	
โดยบันทึกข้อมูลแผนงำน/โครงกำรในระบบติดตำมและ
ประเมินผลแห่งชำติ	(eMENSCR)	จ�ำนวน	๑๓๐	โครงกำร	

๒)	ประชุมหำรือกับคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อรับทรำบเจตนำรมณ์	 และประเด็น	
กำรปฏิรูปส�ำคัญตำมที่คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ	
แต่ละด้ำนจะได้ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร	 หรือเร่งรัด	
ผลักดันให้กระทรวงมหำดไทยด�ำเนินกำร
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๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 

ด�ำ เนินกำรแก ้ ไขปรับปรุ งกฎหมำยที่อยู ่ ใน	
ควำมรับผิดชอบของกระทรวงมหำดไทย	 ให้เป็นไปตำม	
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐		
จ�ำนวน	๒	ฉบับ	ได้แก่	

๑)	 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

๒)	 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอ	
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	พ.ศ.	....

๑๒. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

จดัท�ำประกำศกระทรวงมหำดไทย	เรือ่ง	มำตรกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน	 ลงวันท่ี	 ๑๙	
มิถุนำยน	๒๕๖๒	และประกำศกระทรวงมหำดไทย	เรื่อง	
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรรับสินบน	 เพื่อป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ	ลงวันที่	๑๙	มิถุนำยน	๒๕๖๒	 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ	 “มหำดไทยใสสะอำด”	 และได้
จัดท�ำโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	

โดยด�ำเนินโครงกำรอบรม/สัมมนำสร้ำงกำรรับรู ้และ	
ควำมเข้ำใจร่วมกันของข้ำรำชกำร	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริม
คณุธรรมจริยธรรม	ซ่ึงเป็นโครงกำรของส่วนกลำง	จงัหวดั	
และส่วนรำชกำรระดับกรม	 จ�ำนวน	 ๑๘๖	 โครงกำร		
มีกลุ่มเป้ำหมำย	จ�ำนวน	๔๑,๕๑๑	คน

๑๓. โครงการประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA) 

แบ่งกำรประเมนิประสทิธภิำพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็น	๕	ด้ำน	คือ	

๑)	ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	
๒)	ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ	
๓)	ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลัง	
๔)	ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ
๕)	ด้ำนธรรมำภิบำล	
ซึง่กำรประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จ�ำนวน	

๗,๘๕๑	แห่ง	พบว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน	(ได้คะแนนใน
ด้ำนที่	๑-๕	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	๗๐)	จ�ำนวน	๗,๕๓๑	แห่ง	
คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๙๓

๑๔. การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
จัดพิธีลงนำมบันทึกข ้อตกลงควำมร ่วมมือ	

กำรบูรณำกำรเสริมสร ้ำงกำรรับรู ้สู ่ชุมชน	 ร ่วมกับ		
๒๒	 หน่วยงำน	 เมื่อวันที่ 	 ๑๑	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๒		
ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�ำเนียบรัฐบำล	ซึ่งกระทรวงมหำดไทย		
โดยคณะท�ำงำนบูรณำกำรข้อมูลและกำรสร้ำงกำรรับรู้	
สู ่ชุมชน	 ได้พิจำรณำและคัดเลือกข้อมูลข่ำวสำรจำก	
ทกุกระทรวง/หน่วยงำน	ซ่ึงเป็นข้อมลูทีท่นัต่อสถำนกำรณ์/
มีผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง	 เพื่อสร้ำงกำรรับรู	้	
และได้ส่งข้อมูลข่ำวสำร	 จ�ำนวน	 ๒๐	 ครั้ง	 ๑๔๙	 เรื่อง		
ให้ทกุจงัหวดั	อ�ำเภอ	หมูบ้่ำน/ท้องถิน่	ผ่ำนกลไกกำรท�ำงำน
และช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง	 ๆ	 ของกระทรวง
มหำดไทยในทกุระดบั	เช่น	Line	Application,	Facebook,	
Website	และหอกระจำยข่ำวทีม่อียู	่จ�ำนวน	๗๒,๒๑๗	แห่ง	
ทั่วประเทศ	
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ข้อมูลทั่วไปของ
กระทรวงมหาดไทย
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ประวัติกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ 

โดยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๕  
ทรงตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 
๒๔๓๕ และโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย งานของกระทรวงมหาดไทยในระยะ
เริม่ต้น จดัแบ่งเป็น ๓ กรม คอื กรมมหาดไทยกลาง มหีน้าที ่
ทั่วไป กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ปราบปรามโจร
ผู้ร้ายและงานด้านอัยการ และกรมพลัมภัง มีหน้าที่ด้าน
การปกครองท้องที่

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชา- 
นุภาพ ได้ทรงจัดระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
ขึ้นใหม่ เรียกว่า เทศาภิบาล โดยแบ่งการปกครองเป็น

มณฑล เมอืง และอ�าเภอ ต่อมาได้มพีระราชบญัญตั ิว่าด้วย 
ระเบยีบบรหิารราชการแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ 
แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นส่วนกลาง  
ส ่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมี 
ผู ้ว ่ าราชการจังหวัด (ข ้าหลวง) และนายอ�าเภอ  
เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีต�าแหน่ง
เป ็นประธานคณะกรมการ จั งหวัดและประธาน 
คณะกรมการอ�าเภอ ทั้งนี้ ในส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก�าหนด
ให้มีรูปแบบการปกครองต่าง ๆ นั้น อยู่ในความดูแล 
ของกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกนั ต่อมาได้มกีารปรับปรงุ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและแบ่งส่วนราชการ 
อีกหลายครั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่

๑. โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย 

มีโครงสร้างการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑) ส่วนราชการในสงักัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย

(๑) ส�านักงานรัฐมนตรี
(๒) ส�านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย

• กลุ ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน  
(กรมการปกครอง และกรมที่ดิน)

• กลุ ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน (กรมการพัฒนาชุมชน 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

• กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง)

๒) รัฐวิสาหกิจ ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย การไฟฟ้า-
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การ
จัดการน�้าเสีย

๓) การบรหิารราชการส่วนภมูภิาค มส่ีวนราชการของกรม
ต่าง ๆ  ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัด ดังนี้
(๑) ส�านักงานจังหวัด
(๒) ที่ท�าการปกครองจังหวัด/อ�าเภอ
(๓) ส�านักงานที่ดินจังหวัด/อ�าเภอ
(๔) ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ�าเภอ
(๕) ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/

อ�าเภอ
(๖) ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(๗) ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

๔) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๗,๘๕๒ แห่ง ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�านวน ๗๖ แห่ง
(๒) เทศบาลนคร จ�านวน ๓๐ แห่ง
(๓) เทศบาลเมือง จ�านวน ๑๘๗ แห่ง
(๔) เทศบาลต�าบล จ�านวน ๒,๒๓๕ แห่ง
(๕) องค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน ๕,๓๒๒ แห่ง
(๖) องค์กรปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษ จ�านวน ๒ แห่ง 
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
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๒. อ�านาจหน้าที่
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๐ ก�าหนดให้กระทรวงมหาดไทย 
มีหน้าที่ในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การอ�านวยความเป็นธรรม 
ของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง  
การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครอง

ท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนา
ชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการ
สาธารณภัยและการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที ่
กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง
มหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

อัตราก�าลัง
๑. อัตราก�าลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๘๓,๙๔๒ คน ดังนี้

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (คน)

ลูกจ้างประจ�า  
(คน)

พนักงานราชการ 
(คน)

รวม  
จ�านวน (คน)

ส�านักงานรัฐมนตรี ๒๐ - - ๒๐

ส�านักงานปลัดกระทรวง ๓,๒๒๐ ๔๓๒ ๔๑๒ ๔,๐๖๔

กรมการปกครอง ๑๕,๐๑๕ ๓๑๘ ๒,๐๘๔ ๑๗,๔๑๗

กรมที่ดิน ๑๐,๙๑๕ ๖๙๑ ๕๒๔ ๑๒,๑๓๐

กรมการพัฒนาชุมชน ๖,๘๔๙ ๑๐๘ ๑๑๗ ๗,๐๗๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓,๕๗๕ ๔ ๑๗๔ ๓,๗๕๓

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ๒,๑๙๘ ๘๒๖ ๑,๒๕๗ ๔,๒๘๑

กรมโยธาธิการและผังเมือง ๑,๙๑๙ ๖๕๘ ๑,๐๒๖ ๓,๖๐๓

การไฟฟ้านครหลวง ๘,๐๑๒ - - ๘,๐๑๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒๘,๙๙๐ ๕,๗๖๖ - ๓๔,๗๕๖

การประปานครหลวง ๔,๒๑๖ - - ๔,๒๑๖

การประปาส่วนภูมิภาค ๘,๗๔๙ ๒๐๕ - ๘,๙๕๔

องค์การตลาด ๘๘ ๖ - ๙๔

องค์การจัดการน�้าเสีย ๑๒๗ - - ๑๒๗

กรุงเทพมหานคร ๓๘,๙๑๙ ๓๔,๑๓๙ - ๗๓,๐๕๘

เมืองพัทยา ๙๓๓ ๑๒๑ ๑,๓๒๙ ๒,๓๘๓

รวมทั้งสิ้น ๑๓๓,๗๔๕ ๔๓,๒๗๔ ๖,๙๒๓ ๑๘๓,๙๔๒

๒. ก�านัน จ�านวน ๖,๙๒๖ คน 
 ผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน ๖๗,๑๐๕ คน  
 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จ�านวน ๒๕,๙๒๕ คน 

๓. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้างประจ�า/พนักงานราชการ จ�านวน ๔๗๑,๔๒๕ คน
๔. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ�านวน ๑,๒๒๐,๗๒๒ คน
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กระทรวงมหาดไทย
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ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายนิพนธ์  บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายทรงศักดิ์  ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
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นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายปวิณ  ช�านิประศาสน์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายพรพจน์  เพ็ญพาส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสมคิด  จันทมฤก
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย



๓

26

รา
ยง

าน
ผล

กา
รด

�าเ
นิน

งา
นข

อง
กร

ะท
รว

งม
หา

ดไ
ทย

 ใน
รอ

บป
ีงบ

ปร
ะม

าณ
 พ

.ศ
. ๒

๕๖
๒

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมที่ดิน

นายชยพล  ธิติศักดิ์
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายมณฑล  สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธนาคม  จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

นายประยูร  รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

นายกีรพัฒน์  เจียมเศรษฐ์
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

นายปริญญา  ยมะสมิต
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร
ผู้อ�านวยการองค์การตลาด

นายสมพงษ์  ปรีเปรม
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

นายชีระ  วงศบูรณะ
ผู้อ�านวยการองค์การจัดการน�้าเสีย
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ผลการดำ�เนินงาน 
ของกระทรวงมหาดำไทย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ดำ้านการเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคงภายใน
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๑)	 จัดพิธีท�าน�้าอภิเษกของจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ในการพระราชพธิเีบ้ืองต้น ประกอบด้วย พธีิพลีกรรมตกัน�า้  
พิธีท�าน�้าสรงมุรธาภิเษกและน�้าอภิเษก พิธีเวียนเทียน
สมโภช พิธีเสกน�้าพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง  
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ร้ิวขบวนเชิญ
คนโทน�้าอภิเษก และน�้าสรงมุรธาภิเษก จากกระทรวง
มหาดไทยไปยังพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม-  
ราชวรมหาวิหาร และจากพระวิหารหลวง วัดสุทัศน- 
เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยั งพระอุ โบสถ  
วัดพระศรี รัตนศาสดาราม เพื่อให ้การพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป ็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ โดยมีล�าดับขั้นตอน 
ดังนี้

ด้านการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

ขั้นตอนที่ ๑ 
พิธีพลีกรรมตักน�้ าของจังหวัด ๗๖ จังหวัด  

ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ แหล่งน�้าศักด์ิสิทธิ์
ของทุกจั งหวัด  จ� านวน ๑๐๗ แหล ่ งน�้ า  โดยม ี
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และในวันศุกร์ที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง  
จ�านวน ๑ แหล่งน�้า โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธาน รวม ๑๐๘ แหล่งน�้า เพื่อน�าไปท�าน�้าอภิเษก  
และ ณ แหล่งน�้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อน�าไปท�าน�้าสรงมุรธาภิเษก  
จากสระน�้าศักดิ์สิทธิ์  ๔ สระ ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได ้แก ่ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ  
โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และแม่น�้า  
๕ สาย หรือ “เบญจสุทธคงคา” ประกอบด้วย แม่น�้า
บางปะกง จังหวัดนครนายก แม่น�้าป่าสัก จังหวัดสระบุรี 
แม่น�้าเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง แม่น�้าราชบุรี จังหวัด
สมุทรสงคราม และแม่น�้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๑ งานพระราชพิธี	
บรมราชาภิเษก
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ขั้นตอนที่ ๒ 
พิธีท�าน�้ าสรงมุรธาภิ เษกและ 

น�า้อภเิษก ในวนัจนัทร์ที ่๘ เมษายน ๒๕๖๒  
พร้อมกนัทุกจังหวดัทัว่ประเทศ ณ สถานที่ 
ตามทีจ่งัหวดัก�าหนด มผีูว่้าราชการจงัหวดั 
เป็นประธาน และส�าหรบัจงัหวดัสพุรรณบุรี  

นครนายก สระบรุ ีอ่างทอง สมทุรสงคราม 
และเพชรบุรี มีปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกคน  
และอธบิดกีรมการปกครอง เป็นประธาน 
ตามล�าดับ
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ขั้นตอนที่ ๓ 
พิธีเวียนเทียนสมโภชน�้าสรง

มุรธาภิเษกและน�้าอภิเษก ในวัน
องัคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมกนั
ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ณ สถานท่ีตามท่ี 
จังหวัดก�าหนด โดยมีผู ้ว ่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน และส�าหรับ
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีนครนายก สระบรุี  
อ่างทอง สมุทรสงคราม และเพชรบุรี  
มีปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัด 
กระทรวงมหาดไทยทุกคน และ
อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน  
ตามล�าดับ

ขั้นตอนที่ ๔ 
ก า ร เ ชิ ญ ค น โ ท น�้ า ส ร ง

มุรธาภิเษก จ�านวน ๙ ใบ และ
คนโทน�้าอภิเษก จ�านวน ๗๖ ใบ  
รวม ๘๕ ใบ จากจังหวัด ๗๖ 
จังหวัด โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้เชิญคนโทน�้ามาเก็บรักษาไว้  
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ณ ห้องประชุมดอกแก ้ว อาคาร 
ศาลาว ่าการกระทรวงมหาดไทย  
ในวันพุธที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  
และผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครเป็น
ผู้เชิญคนโทน�้าอภิเษก ซึ่งได้ประกอบ
พิธีพลีกรรมตักน�้า ณ หอประชุม
ศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง  
จ�านวน ๑ ใบ มาเก็บรักษาไว้ ณ  
ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลา
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันศุกร์
ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

ขั้นตอนที่ ๕ 
ริ้วขบวนเชิญคนโทน�้าสรง

มรุธาภเิษกและน�า้อภเิษกของจังหวดั 
๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งส้ิน ๘๖ ใบ จากห้องประชุม 
ดอกแก้ว อาคารศาลาว่าการกระทรวง 
มหาดไทยไปยังพระวิหารหลวง  
วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวหิาร  
ในวนัพฤหัสบดีที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
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โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเดิน
ริว้ขบวน พร้อมด้วยผูบ้รหิารส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิในสังกดั
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทย
และกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ ๖ 
พิธีเสกน�้าพระพุทธมนต์ (คนโทน�้าสรงมุรธาภิเษกและ

น�้าอภิเษกของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
รวมทั้งสิ้น ๘๖ ใบ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒  
ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยม ี
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปรณิายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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ขั้นตอนที่ ๗ 
ริ้วขบวนเชิญคนโทน�้าสรงมุรธาภิเษกและน�้าอภิเษกที่ผ่านพิธีเสกน�้า

พระพุทธมนต์ จ�านวน ๘๖ ใบ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม- 
ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ 
ที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
ในการเดินริ้วขบวน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย ผูว่้าราชการจงัหวัดทุกจังหวดั ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
ตลอดจนข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร
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๒)	 ด�าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคล	
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกระทรวงมหาดไทย	

จ�านวน ๒๒ โครงการ แบ่งเป็น 
๓ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ 

โครงการท่ีกระทรวงมหาดไทย
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จ�านวน 
๒ โครงการ ได้แก่ 

ประเภทที่ ๒ 
โครงการ จิตอาสาพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน 
โ อ ก า ส ม ห า ม ง ค ล พ ร ะ ร า ช พิ ธ ี
บรมราชาภิเษก จ�านวน ๒ โครงการ 
ได้แก่ 

๑) โครงการ “๑ จังหวัด  
๑ ถนนเฉลมิพระเกยีรต”ิ จดัระเบียบ
สายไฟฟ้า สายส่ือสาร หรือการน�า 
สายไฟฟ้าลงดิน

๒) โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก  
(โครงการเพิม่สวนหย่อม/สวนสาธารณะ 
ให้แก่ชุมชน)

๑) โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณ
หมูบ้่านแกรนด์คาแนลเฉลิมพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิ 
บรมราชาภิเษก 

๒) โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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ประเภทที่ ๓ 
โครงการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จ�านวน ๑๘ โครงการ ได้แก่

๖) โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 
(Pattaya International Fireworks Festival 2019) 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก

๓) โ ค ร งก า รพัฒนาพื้ น ที่ ค ลอ ง เจดี ย ์ บู ช า 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก

๔) โครงการพัฒนาหมู ่บ ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๕) โครงการก่อสร้าง บ�ารุงรักษาบ่อพักและ 
ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแรงต�่าบริเวณถนนพระสุเมรุ  
ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๗) โครงการเปลี่ยนน�้าเสีย เป็นน�้าใส ให้ชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก

๑) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล�าน�้า คูคลองเพ่ือ 
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวติของประชาชนเฉลมิพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๒) โครงการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวส�าหรับ 
ผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๘) โครงการมอบโฉนดที่ดินเฉลิมพระเกียรติ  
เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๙) โครงการแผนที่ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรต ิ 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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๑๐) โครงการ PEA ช่วยภัยแล้งด้วยพลังงาน
ทดแทนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๔) โครงการ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ๑ โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๕) โ ค ร งก า ร ธนาค า รน�้ า ใ ต ้ ดิ นต ้ น แบบ
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

๑๖) โครงการน�้าประปาดื่มได้เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๗) โครงการธารน�้าใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหาร
กลางวันแก่ผู ้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๘) โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

๑๑) โครงการซุ ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๒) โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๓) โครงการสานพลังท ้องถ่ินไทยถวายพ่อ 
ของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทร- 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน  
เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย 
ทุกคน ในการท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนา
พื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ  ให้มีความเจริญและให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างถาวร และมีศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน เป็นผู้ควบคมุ ดแูล และมีภารกจิในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การพัฒนาประเทศอย ่างยั่ งยืน รวมท้ัง 
การป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีความสุข  
โดยมีการด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาในส่วนภูมิภาคร่วมกับ 

ทุกส่วนราชการ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน�้า พัฒนา
สถานท่ีสวนสาธารณะ สร้างฝายชะลอน�้า ปลูกต้นไม้ 
กิจกรรมด้านสาธารณสุข และกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ 
จ�านวน ๓๕,๖๓๔ กิจกรรม มีจิตอาสาเข้าร่วม จ�านวน 
๕,๓๓๘,๑๘๐ คน ส�าหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ได้ด�าเนนิการพฒันาท�าความสะอาดและปรบัภมูทิศัน์คลอง  
จ�านวน ๙๓๖ คลอง ปัจจบุนัมปีระชาชนทีล่งทะเบยีนเป็น
จิตอาสาแล้ว จ�านวน ๕,๙๗๒,๕๙๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

๒โครงการ	
จิตอาสาพระราชทาน
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โครงการทุนการศึกษา	
พระราชทานฯ	ภายใต้	“มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทาน	
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร	(ม.ท.ศ.)”

ด�าเนนิการคดัเลอืก คดัสรร นกัเรยีนทนุพระราชทานฯ  
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร- 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ “มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จ�านวน ๑๘๗ คน และปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
น�าคณะผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะนักเรียนผู้รับ
ทนุพระราชทาน รุน่ที ่๑๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ จากทกุจงัหวดั  

รวม ๑๘๗ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา  
คณะนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ ่นที่ ๘ จ�านวน  
๑๐ คน และครูดีเด่นประจ�าปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๘ คน 
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมด้วย 
คณะนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๔ ที่ส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเฝ้าฯ กราบพระบาท 
ส� านึ ก ในพระมหาก รุณาธิ คุณพระบาทสม เด็ จ - 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่วนัจนัทร์ที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด จังหวัดละไม่เกิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท วงเงนิงบประมาณรวม ๑๘.๗๑ ล้านบาท  
เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริระดับ
จังหวัด โดยจังหวัดได้ด�าเนินโครงการและเบิกจ่าย 
งบประมาณแล้วเสร็จ จ�านวน ๗๑ จังหวัด ๑๓๔ โครงการ 
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๔๑,๔๕๗ ครัวเรือน 
๑๓๐,๑๗๕ คน มีโครงการแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑) โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน�้าเพื่อ
การอุปโภคบรโิภค จ�านวน ๕๙ โครงการ งบประมาณรวม 
๗.๘๒ ล้านบาท 

๒) โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้  
ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ�านวน ๗๕ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐.๘๙ ล้านบาท 

๓

๔ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด�าริ	
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
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น ้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นหลกัในการพฒันาหมูบ้่านและชมุชน โดยการพัฒนา 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๘,๗๘๐ หมู่บ้าน  

ทฤษฎีใหม่หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับ

“การจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีการแบ่งที่เป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น�้า พื้นที่ดิน  
เพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่ดินส�าหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์”

๕โครงการพัฒนา	
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	

๖โครงการหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผล	
ตามแนวพระราชด�าริ	

ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชน

ขยายผลตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน ๔๓ หมู่บ้าน  
ใน ๔๓ จังหวัด 

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหาร
จัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพหมู่บ้านทุนชุมชน
ขยายผลตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน ๓๓ หมู่บ้าน  
ใน ๓๓ จงัหวดั ทัง้นี ้หมูบ้่านทุนชุมชนตามแนวพระราชด�าริ  
มีการน้อมน�าแนวพระราชด�าริไปบริหารจัดการทุนชุมชน
ให้เกิดความคุ้มค่า โดยน�าหลักองค์ความรู้ ๖ มิติ และ
หลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้

ในการแก้ไขปัญหา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีการบูรณาการทุนชุมชนและพัฒนา
กลุ่มอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

ใน ๗๖ จังหวัด มีผู้แทนครอบครัวพัฒนาได้รับการพัฒนา
และเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่
สมดุล หมูบ้่านละ ๓๐ ครัวเรือน รวมทัง้ส้ิน ๒๖๓,๔๐๐ คน 
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จดัสรรงบประมำณเพือ่ด�ำเนนิโครงกำรสนองงำน 
พระรำชปณิธำนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ ้ำ  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ที่มีพระรำชประสงค์ ให ้ประชำชนในพื้นที่ โครงกำร 
มีควำมเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น มีรำยได้เพิ่มขึ้น มีจิตส�ำนึก 
ในกำรดูแลรักษำป่ำ และป่ำต้นน�้ำล�ำธำรได้รับกำรฟื้นฟู 
ให้อุดมสมบูรณ์มำกขึ้น ดังนี้ 

๑) โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ในพืน้ที ่๑๘ จงัหวดั  
จ�านวน ๑๘ กลุ ่ม งบประมาณสนับสนุน จ�านวน  
๑.๒๐ ล้านบาท

๒) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในพืน้ที ่๕ จงัหวดั  
จ�านวน ๓๖ แห่ง งบประมาณสนับสนุน จ�านวน  
๖.๑๗ ล้านบาท 

๘ โครงการขยายผลตามพระราชด�าริ	
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ�าเภอ	

๗
โครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า		
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ		
สยามบรมราชกุมารี	

จัดสรรงบประมาณให้อ�าเภอ ๘๗๘ อ�าเภอ  
รวมเป็นเงินจ�านวน ๘.๗๘ ล้านบาท เพื่อน�าไปใช ้
ในการด� า เนินกิจกรรมของศูนย ์ เรี ยนรู ้ โครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารริะดบัอ�าเภอ ท�าให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับความรู้ แนวคิด เกิดทักษะในการประกอบ
อาชีพ ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ศูนย์เรียนรู้โครงการ	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริระดับอ�าเภอ
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จดัตัง้ศนูย์การเรียนรูต้้นแบบการจดัการน�า้ (ธนาคาร
น�้าใต ้ดิน) อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าพื้นที ่
นอกเขตชลประทาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาน�้าท่วมหรือ 
น�้าแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๗๖ จังหวัด ด�าเนินการทั้งสิ้น  
๑๔,๐๔๑ บ่อ เป็นระบบเปิด ๘๑๒ บ่อ และระบบปิด 
๑๓,๒๒๙ บ่อ 

๙โครงการ	อปท.	ต้นแบบ	
การจัดการน�้าตามหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง		
(ธนาคารน�้าใต้ดิน)	

๑๐โครงการส่งเสริม	
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	

อันมีพระมหากษัตริย	์
ทรงเป็นประมุข	

จัดอบรมวิทยากรแกนน�าระดับอ�าเภอ จ�านวน 
๙๕๔ คน เพื่อเป็น ครู ก. ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 
อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน (อสปช.) 
และฝึกอบรมประธาน อสปช. จ�านวน ๗๕,๐๓๒ คน 
เพื่อถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ อสปช. ที่ได้รับคัดเลือก 
จ�านวน ๑,๕๐๐,๖๔๐ คน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ  
๑ ครัง้ ต่อเนือ่งทกุเดอืน ท�าให้ประชาชนมคีวามปรองดอง 
สมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้าและมีจิตส�านึกร่วมที่ยึดม่ัน 
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนท้ังสิ้น  
๓๑,๔๔๕,๖๖๙ คน ปัจจบุนัมหีมูบ้่านต้นแบบประชาธปิไตย
ดีเด่นระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๓ หมู่บ้าน  
รวมทั้งสิ้น ๒๒๘ หมู่บ้าน 
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จัดอบรมกระบวนการ “๓ ร่วม เพื่อ ๓ สร้าง” 
ได้แก่ “ร่วมกันคุย” เพื่อสร้างสามัคคี “ร่วมกันคิด” เพื่อ
สร้างพลัง และ “ร่วมกันท�า” เพื่อสร้างสังคมปรองดอง  
ด�าเนนิการอบรมใน ๒ ระดบั ท้ังส่วนภูมภิาคและส่วนกลาง  
กลุ ่มเป้าหมาย จ�านวน ๙,๑๒๐ คน มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ให้ประชาชนในแต่ละพืน้ทีส่ามารถจดัการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่มีหรืออาจเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง จนน�าไปสู่
สังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

๑๑ โครงการปลูกฝังจิตส�านึกรักสามัคคี	
และส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ	

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน	(กม.)	 ๑๒

ด�ำเนินกำร ดังนี้ 
๑) จัดอบรมผู้ช่วยจ่าจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน และชุดปฏิบัติการ

ขับเคล่ือนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจ�าต�าบลโดยผ่านกลไก 
คณะกรรมการหมูบ้่าน จ�านวน ๑,๗๕๔ ชดุ ชดุละ ๕ คน รวมทัง้ส้ิน ๔,๔๖๑ คน 

๒) ชุดปฏิบัติการฯ ลงพื้นท่ีขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์ หมูบ้่านเป้าหมาย จ�านวน ๙,๐๑๙ หมูบ้่าน โดยแก้ไขปัญหาในพืน้ที่ 
๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม ด้านความมัน่คง ด้านสิง่แวดล้อม และ
ด้านอื่น ๆ

๓) หมูบ้่านมแีผนพัฒนาหมูบ้่านทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์ อย่างน้อย 
๑๙,๕๕๙ แผน และหมูบ้่านสามารถน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ อย่างน้อย ๑๙,๕๕๙ หมู่บ้าน 
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๑๓การป้องกันและแก้ ไขปัญหา	
ยาเสพติด	

ด�าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จ�านวน ๙ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเยาวชนอาสา
รักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ๒) โครงการรณรงค์
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE  
๓) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกัน 
ยาเสพติด ๔) โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ๕) โครงการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๖) โครงการติดตามช่วยเหลือผู ้ผ ่านการบ�าบัดฟื ้นฟู
สมรรถภาพผูเ้สพยาเสพตดิ ๗) โครงการตดิตามช่วยเหลอื 
สร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู ้กระท�าความผิดในชุมชน  
๘) โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เข้าสูก่ระบวนการบ�าบัด และ ๙) โครงการขยายผลโครงการ 
พฒันาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ 
โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง จ�านวน ๗๓,๑๘๙ หมู่บ้าน/
ชมุชน จาก ๘๑,๙๐๕ หมูบ้่าน คดิเป็นร้อยละ ๘๙.๓๖ ท�าให้ 

ประชาชนมีชีวิตท่ีดีข้ึน ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
สถาบนัครอบครวัมคีวามอบอุน่ ชมุชนมคีวามเข้มแขง็ และ
สังคมปลอดจากอาชญากรรม 

๑๔ โครงการเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน	
เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่	
๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

แต่งตั้งเจ ้าหน้าที่ศูนย ์อ�านวยการเดินส�ารวจ 
ออกโฉนดที่ดิน จ�านวน ๓ ศูนย ์ ๓๐ สายส�ารวจ  
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสามารถ 
เดินส�ารวจออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๔ แปลง  
เนื้อท่ี ๓๐,๘๘๔ ไร่ ท�าให้ประชาชน ร้อยละ ๙๑.๙๕  
พึงพอใจในการให ้ความเสมอภาคและรู ้สึกมั่นคง 
ในการถือครองโฉนดที่ดิน 
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ศึกษาจัดท�าแผนแม่บทและส�ารวจออกแบบ 
จ�านวน ๑ รายการ พร้อมทั้งด�าเนินโครงการพัฒนาเมือง 
จ�านวน ๑ แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน�้า  
จ�านวน ๗๙ แห่ง และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 
น�้าท่วม จ�านวน ๑๘ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๙๙ แห่ง 

ด�าเนนิโครงการปรบัปรงุถนนในชมุชนและก่อสร้าง
สะพานในชุมชน จ�านวน ๗๖ แห่ง โครงการพัฒนาเมือง 
จ�านวน ๖ แห่ง และโครงการก่อสร้างและพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในฟาร์มตัวอย่าง จ�านวน ๑๙ แห่ง รวมทั้งสิ้น 
๑๐๑ แห่ง 

ความคิดอย่างเป ็นระบบและการสร้างองค์ความรู ้ 
ด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ ่มทั้งกลุ ่มย่อย
และกลุ ่มใหญ ่  ให ้ เยาวชนไทยพุทธและเยาวชน 
ไทยมุสลิมร่วมกันท�างานในประเด็นเร่ืองท่ีมอบหมาย  
โดยมีเยาวชนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
และสตูล เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๖๔๐ คน วิทยากร
แกนน�าเยาวชน จ�านวน ๒๐ คน เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง  
จ�านวน ๒๐ คน และครูพี่ เลี้ยง จ�านวน ๔๐ คน  

จัดกิจกรรม “ค่ายกรมการปกครอง” 
เ พ่ือ ให ้ เ ยาวชนไทยพุทธและ เยาวชน 
ไทยมุสลิมใช ้ชีวิตเรียนรู ้การอยู ่ร ่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการท�ากิจกรรม 
ร่วมกนัของเยาวชน และจัดกจิกรรมฝึกทกัษะ 

๑๕ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

๑๖ โครงการพัฒนาพื้นที	่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	

๑๗ โครงการ		
“สานใจไทย	สู่ใจใต้”	
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รวมทั้งสิ้น ๗๒๐ คน ท�าให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิถีชีวิต 
ความเป็นมุสลิมที่แตกต่างจากบริบทของสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับบริบทการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
อุปถมัภ์ทีอ่ยูใ่นสงัคมพหวุฒันธรรมทีแ่ท้จรงิ มคีวามเข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 
มากยิง่ขึน้ จนสามารถน�าไปพฒันาตนเองและเป็นผูน้�าทีด่ี 
ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

๑๘
อ� านวยความสะดวกแก ่ ผู ้ เ ดินทาง ไป

ประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยาน ๔ แห่ง คือ  
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
นานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  
และท่าอากาศยานนราธิวาส โดยมีผู ้ เดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ จ�านวน ๘,๔๔๒ คน 

โครงการอ�านวยการบริหาร
ภารกิจด้านการส่งเสริม
องค์กรศาสนาอิสลาม	

และกิจการฮัจย์

๑๙โครงการขับเคลื่อนแผนงาน	
การป้องกันและแก้ ไขปัญหาค้ามนุษย	์

ในบทบาทของฝ่ายปกครอง	ด�า เนินโครงการฝ ึกอบรม
เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกัน
และปราบปรามการค ้ ามนุษย ์  
โดยมีพนักงานฝ่ายปกครองเข้ารับ 
การอบรม จ�านวน ๕๑๒ คน และจดัชดุ 
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
ร่วมกบัจงัหวดัและอ�าเภอปราบปราม 
ผู ้ กระท� าความผิด เข ้ าข ่ ายฐาน 
ค้ามนุษย์ รวม ๗ คดี ด�าเนินคดีกับ 
ผู ้ต ้องหารวม ๒๐ คน ช่วยเหลือ 
ผู้เสยีหายได้ จ�านวน ๒๗ คน ตลอดจน 
ตรวจติดตามและนิเทศงานภารกิจ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของพนักงานฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด จ�านวน ๑๗๓ คน  
ท�าให้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้รับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขได ้
อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ 
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ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่บุคคลที่ไม่มีชื่อและ
รายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ได้รับ 
การก�าหนดให้เลขประจ�าตัว ๑๓ หลกั และมีบตัรประจ�าตวั  
โดยอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามระเบียบส�านัก
ทะเบียนกลางว่าด้วยการพจิารณาลงรายการสถานะบคุคล
ในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จ�านวน ๑๑๙ ราย และอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทย
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�านวน ๑,๖๐๓ ราย รวมทั้งจัดท�า 
บัตรประจ�าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน จ�านวน ๕๘,๐๕๖ ราย ตลอดจน
ปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนประวัต ิ
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จ�านวน ๕๗,๖๘๑ ราย 

ช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคล 
ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ซึ่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย 
ไม ่ เพียงพอที่จะน�ามาเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการพิสูจน ์
สารพนัธกุรรม (DNA) เพือ่น�ามาเป็นหลกัฐานยนืยนัสถานะ
ของตนเองตามกฎหมายในการขอแจ้งเกิดเกินก�าหนด 
หรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท�าให้ได้รับสิทธิประโยชน ์
ขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ  อนัชอบธรรมตามกฎหมาย โดยสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) จ�านวน  
๖๕๐ ราย รวมเป็นเงิน ๖.๓๐ ล้านบาท 

๒๑

๒๐ โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ ไขปัญหา
สถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน	

โครงการส�ารวจและปรับปรุง	
การจัดท�าทะเบียนประวัติและบัตรประจ�าตัว	

ส�าหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	
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ด�าเนินการส�ารวจออกแบบและก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าชายแดนตามแนวแม่น�้าชายแดน
ฝั่งไทย ที่ประสบปัญหาการพังทลายของตลิ่ง ความยาว 
๓๕,๓๓๕ เมตร เพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าชายแดนไม่ให ้
พังทลายสูญเสียดินแดนเนื่องจากภัยธรรมชาติ 

๒๒โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ	

ด�าเนนิโครงการขับเคลือ่นการด�าเนนิความสมัพนัธ์
เมอืงพีเ่มืองน้องเพือ่สนบัสนนุการพฒันาจงัหวดั ณ มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการน�าจังหวัด  
๘ จงัหวดั ประกอบด้วย จงัหวัดพษิณโุลก ล�าพนู เชยีงราย 
เชียงใหม่ พะเยา เพชรบูรณ์ หนองคาย และนครนายก  
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) จังหวัดที่ได้ลงนามสถาปนา 
ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับมณฑลหรือเมืองใน 
ยูนนานแล้ว ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ (เทศบาล
นครเชียงใหม่) พะเยา และเพชรบูรณ์ ๒) จังหวัด 
ทีร่อลงนามสถาปนาความสมัพนัธ์ฯ ได้แก่ จงัหวดัพษิณโุลก 

และเชียงใหม่ และ ๓) จังหวัดที่ยังไม ่เคยลงนาม 
แต่มีความประสงค์ที่จะด�าเนินการ ได ้แก่ จังหวัด 
หนองคาย ล�าพูน และนครนายก เดินทางไปขับเคลื่อน
และกระชับความสัมพันธ์ ปรึกษาหารือ และศึกษาดูงาน 
ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
๑๗-๒๐ กนัยายน ๒๕๖๒ อนัจะก่อให้เกดิการแลกเปลีย่น 
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
วฒันธรรม การศกึษา และด้านอืน่ ๆ  ในรูปแบบประชาชน-
ประชาชน (people-to-people) และกระจายความเจรญิ
สู่ภูมิภาค 

๒๓โครงการขับเคลื่อนภารกิจงาน	
ด้านการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	

ในกลุ่มประเทศอาเซียน	+	๓	
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โครงการประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ	
เจ้าหน้าที่องค์การนอกภาครัฐ	(NGO)		
และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ		
ที่ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา	

จัดประชุมสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่
องค์การนอกภาครัฐ (NGO) และเจ้าหน้าที่องค์การ 
ระหว่างประเทศ ที่ดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา 
ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชีย 
ราชเทวี กรงุเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชมุ 

การประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่	
ประจ�าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		
กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	และจังหวัดใกล้เคียง	

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ ่
ประจ�าสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว กบัผู้ว่าราชการจังหวดัชายแดน
ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อก�าหนด
กรอบนโยบายและทศิทางการพฒันาพืน้ทีช่ายแดนไทย-ลาว ทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง เพ่ือบรรลุเป้าหมายการสร้างความมั่นคง 
มัง่คัง่ และยัง่ยนื ระหว่างวนัท่ี ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
จะแปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่ได้จากการประชุมสู ่การปฏิบัติ  
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนติดต่อกับสปป.ลาว  
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 

๒๔

๒๕
จ�านวน ๑๑๒ คน เพ่ือก�าหนดแนวทางการประสาน 
ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา  
การเตรยีมความพร้อมให้กบัผูห้นภียัการสูร้บจากเมียนมา
ในระหว่างรอการเดินทางไปต้ังถิ่นฐานในประเทศที่สาม 
หรือรอการส่งกลับมาตุภูมิเมื่อสถานการณ์ปลอดภัย 
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ส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ในปี  
๒๕๖๒ รวม ๒ ครัง้ จ�านวน ๘๗๕ คน ๒๒๖ ครอบครวั ทัง้นี้ 
ได้มีการส่งผูห้นภียัการสูร้บจากเมยีนมากลบัประเทศแล้ว  
ทั้งหมด ๔ ครั้ง จ�านวน ๑,๐๓๙ คน ๒๗๒ ครอบครัว  

เป็นการเดินทางกลับคืนสู่ชุมชนในเมียนมาอย่างย่ังยืน 
ท�าให้ผู ้หนีภัยมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศไทย  
เป็นมิตรกับคนไทย และไม่ย้อนกลับมาเป็นผู ้หนีภัย 
การสู้รบในประเทศไทยอีก 

๒๖การส่งผู้หนีภัยการสู้รบ	
จากเมียนมากลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ	

จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับกรอบการด�าเนินงาน 
เซนไดเพือ่ลดความเสีย่งจากภัยพบัิต ิพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓ 
ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐบาล เอกชน องค์กรสาธารณกุศลและ
ประชาชนได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดการความเส่ียง 
จากสาธารณภัยในระดับพื้นท่ีครบทุกมิติ  ท้ังด ้าน 
การป้องกัน การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู 

๒๗การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
ระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด	ฉบับปรับปรุง		

ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	
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จัดการประชุม เชิ งปฏิบั ติการ เ พ่ือพัฒนา 
องค์ความรู้ด้านองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ
การสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน จัดท�าร่าง
คูม่อื แนวทางปฏบิติั ระเบียบขัน้ตอนการปฏบิติั รวมถงึ 
เครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการปฏิบัติงาน 
ของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์  
ด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนา
บคุลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (สพบ.) 
ตลอดจนอ�านวยการ ก�ากับติดตามผลการด�าเนินการ 
และการประสานงานด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์
และชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์  
ซ่ึ งบุ คลากร ท่ี เกี่ ย วข ้ อ งกับการบ ริหาร จัดการ
สาธารณภัยร่วมกบัภาคเีครอืข่ายน�าองค์ความรู้ดังกล่าว  
ไปบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยได ้ 
อย ่างมีประสิทธิภาพ ส ่งผลให ้สามารถตอบโต ้
สถานการณ์และเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

๒๘
ปรับปรุง/ทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้สอดคล้อง
กับการจ�าแนกข้อมูลพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดระดับโลกของ
กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๓ โดยรวบรวมแผนงาน/
โครงการ ด้านการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

๒๙

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ	
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ	
ในภาวะฉุกเฉินของกองบัญชาการป้องกัน	
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	
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๓๐
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการฯ โดย

ต่อยอดการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานด้านระบบ 
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อเป ็นการจัดการในภาวะ 
ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานเป็น 
ชุดปฏิบตักิารสนบัสนนุการจดัการเหตกุารณ์ในระดับพ้ืนที่ 
พัฒนาและส่งเสริมการน�าระบบบัญชาการเหตุการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม จ�านวน ๔๑ คน ซ่ึงจะท�าให้ประชาชน 
ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และลดความเสียหาย 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ้น 

ให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน
ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการ จ�านวน ๑,๐๒๑.๘๑ ล้านบาท จ�าแนกเป็น 

๑) วงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติ จ�านวน ๙๘.๓๓ ล้านบาท 

๒) วงเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติ จ�านวน ๙๒๓.๔๘ ล้านบาท 

การเสรมิสร้างศกัยภาพทีมสนับสนุนการจัดการเหตกุารณ์		
(Incident	Management	Assistance	Team	:	IMAT)	

หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการ	
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน	

๓๑
การเตรียมความพร้อม	
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	
ในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน	
เมื่อเกิดภัยพิบัติ	
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๓๒
จัดโครงการรวมพลคนกู้ภัย โดยเชิญ

ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
หารือแสดงความคิดเห็นและมีส ่วนร ่วม 
ในการจัดกิจกรรมและบูรณาการจัดกิจกรรม
สาธติด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ร ่วมกัน อันจะก ่อให ้ เกิดการประสาน 
การปฏิบัติงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว  
มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวนท้ังสิน้  
๘,๙๒๗ คน 

ประชุมกองอ�านวยการป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) และกองบัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อร่วม
ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ ข้อมูลการบริหาร
จัดการน�้า เพื่ออ�านวยการ สั่งการในการแก้ไขปัญหาจาก
สาธารณภัย ตลอดจนการแจ้งเตือนให้หน่วยปฏิบัติและ
ประชาชนในพืน้ทีเ่ตรยีมความพร้อมรับมอืได้อย่างถกูต้อง  
แม่นย�า และทันเวลา และฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในแต ่ละประเภทภัย ในระดับจังหวัด 
๗๖ จังหวัด จ�านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ การฝึก 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (IDMEx 2019) ระหว่าง
วนัที ่๒๔ มิถนุายน ถงึวนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวดั
ภูเก็ต และครั้งที่ ๒ พื้นที่ภาคเหนือ ด�าเนินการในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดข้างเคียง 

โครงการ	
รวมพลคนกู้ภัย	

๓๓ โครงการเตรียมความพร้อม	
ในการรับมือภัยพิบัติด้านการฝึก	
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
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ด�าเนินการจัดหาเคร่ืองจักรกล  
ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ 
ให ้ เหมาะสมกับสภาพสาธารณภัย 
ในป ัจจุบัน  โดยมี เครื่ อ งจั กรกลที่ 
ใช้การได้ จ�านวน ๕,๐๔๘ คัน ซ่อมแซม 
เครือ่งจกัรกลสาธารณภยัให้มคีวามพร้อม
ในการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ และสนบัสนนุ
เครือ่งจกัรกลสาธารณภยั เพือ่ปฏบิตังิาน
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
และเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานตาม 
วงรอบปฏิทินภัย เช่น อุทกภัย ไฟป่า 
และหมอกควนั ภยัแล้ง อัคคภียั เป็นต้น 

เฝ ้าระวังติดตามสถานการณ์ (Monitoring)  
และรวบรวมข้อมูลที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยจาก
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง โดยได้ออกโทรสาร จ�านวน ๑๔๘ ฉบบั  
ส่งข้อมลูรายงานข่าวแผ่นดนิไหว (SMS) จ�านวน ๒๒๘ ครัง้  
และด�าเนินโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ 
ภาคประชาชน โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ภยัพบิตั ิระบบการแจ้งเตอืนภยัล่วงหน้า และการใช้อปุกรณ์ 
แจ้งเตอืนภยั ตลอดจนช่องทางการสือ่สารและแลกเปลีย่น 
ข้อมูลระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธี
ปฏิบตัทิีถ่กูต้องให้แก่เครอืข่ายภาคประชาชนทีม่จิีตอาสา  
เพื่อติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย 
รวมทั้งด�าเนินโครงการวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ
ในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในฝั่ง
มหาสมทุรอนิเดยีและในฝ่ังทะเลอนัดามันครอบคลมุพืน้ที ่
แจ้งเตือนภัยสึนามิ รวมท้ังสิ้น ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ภเูกต็ พงังา กระบี ่ระนอง ตรงั และสตลู เพือ่ให้ประชาชน
เตรียมความพร้อมในการอพยพหรือป้องกันตนเอง 
เมื่อเกิดเหตุสึนามิขึ้น 

๓๔โครงการเตรียม	
ความพร้อมเครื่องจักรกล	

ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่	

๓๕โครงการเตรียมความพร้อม	
ในการรับมือภัยพิบัติด้านการเตือนภัย	
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๓๖

ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ด�าเนินการยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ ่
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ที่มีสถานการณ์รุนแรงและต่อเนื่องดังกล่าว  
เมือ่วนัที ่๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ และจดัตัง้กองบญัชาการป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี เพื่อก�ากับ 
ดแูล และประสานการปฏิบตัใินการช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั 
ใ นพื้ น ที่  โ ด ย ไ ด ้ ด� า เ นิ น ก า รต ามม ติ คณะรั ฐ มนต ร ี
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีประกาศ 
เ ข ต พ้ื น ที่ ป ร ะ ส บ ส า ธ า ร ณ ภั ย ห รื อ พ้ื น ท่ี ป ร ะ ก า ศ 
เขตการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท จ�านวน ๔๑๘,๔๘๐ ครัวเรือน  
และเงินช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไข
บรรเทาความเดือดร ้อนในพ้ืนที่ที่ ได ้ รับความเดือดร ้อน 
จากอุทกภัย จ�านวน ๑,๑๑๐ แห่ง แห่งละ ๕ ล้านบาท 

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	
จากอิทธิพลพายุโซนร้อน	“โพดุล”		
และอิทธิพลพายุโซนร้อน	“คาจิกิ”

ด�าเนินการกรณีเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล”  
และ “คาจิกิ” รวม ๓๒ จังหวัด ซึ่งมีสถานการณ์รุนแรง
และต่อเนือ่งในพ้ืนท่ี ๔ จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัอบุลราชธานี 
ยโสธร ศรสีะเกษ และร้อยเอด็ โดยกรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย ได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
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รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
และช่วงปกติในทกุพืน้ที ่โดยก�ำหนดมำตรกำรเข้มข้น ๖ มำตรกำร 
ได้แก่ 

๑) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
๒) มาตรการลดปัจจยัเสีย่งด้านถนนและสภาพแวดล้อม
๓) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
๔) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
๕) มาตรการความปลอดภัยทางน�้า
๖) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ  

ซึ่งท�าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในระดับท้องถ่ินและชุมชน
ผ่านกลไกความร่วมมอืของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเชงิบูรณาการ 

๓๗มาตรการบูรณาการแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุ	
ทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงปกติ	
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ดำ้านการพัฒนา 
ภูมิภาค  
เมือง  
และพื้นที่เศรษฐกิจ
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๑

ด�ำเนินกำรวำงและจัดท�ำผังเมือง ๒ ระดับ  
๕ ประเภทผัง ดังนี้

๑)	ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ได้แก่  
(๑) ผังประเทศ เป็นกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ระดับชาติ
ได้ด�าเนนิการจดัท�าร่างวสิยัทศัน์ วัตถปุระสงค์ ยทุธศาสตร์
การพัฒนา และร่างกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของ
ประเทศ เพื่อน�าไปประชุมระดมความเห็นกับภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง (๒) ผงัภาค ๖ ภาค เป็นการถ่ายทอดนโยบายจาก
ประเทศสู่นโยบายการใช้พื้นที่ของแต่ละภาคทั้ง ๖ ภาค  
ด�าเนินการแล้วท้ัง ๖ ภาค และ (๓) ผังเมืองรวม
จังหวัด ๗๓ จังหวัด เป็นผังแม่บททางกายภาพ ชี้น�า
การพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง ซึ่งประกาศเป็น 
กฎกระทรวงใช้บังคับครบทุกจังหวัดแล้วเมื่อปี ๒๕๖๐ 
รวมทั้งได้มีการปรับปรุงผังจังหวัดทั้ง ๗๓ จังหวัด  
เ พ่ือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ 
แต่ละจังหวัด

๒)	ผังก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ได ้แก ่  
(๑) ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ด�าเนินการวางและจัดท�า
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนแล้ว จ�านวน ๕๓๘ ผัง ประกาศ
ใช้บังคับแล้ว จ�านวน ๒๕๐ ผัง และ (๒) ผังพัฒนา 
พืน้ท่ีเฉพาะ ด�าเนนิการศกึษา ออกแบบวางผงัพืน้ทีเ่ฉพาะ
ชุมชน จ�านวน ๒๔ ผัง 

ด้านการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

การวางและจัดท�าผังเมืองให้ครอบคลุมทั้งประเทศ	
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๒
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐานอย่างเป็นระบบสอดคล้อง
กับผังเมือง จ�านวน ๔๕ แห่ง ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และรองรับการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ก่อนการก่อสร้าง

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการข้อมูลดิจิทัล
ด้านการผงัเมอืง ให้เป็นระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS) 
โดยมีฐานข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนทีป่ระกาศบังคบัใช้ จ�านวน ๑๘๗ ผงั และฐานข้อมูล 
ขอบเขตของพื้นท่ีควบคุมการก ่อสร ้างอาคารและ 
ข้อก�าหนดขอบเขตพื้นท่ีควบคุมการก่อสร้างฯ จ�านวน  
๗๖ จงัหวัด ตลอดจนมโีปรแกรมประยกุต์ระบบการสบืค้น
และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวง
ผังเมืองรวมและตรวจสอบข้อก�าหนดขอบเขตพื้นที่
ควบคมุการก่อสร้างอาคาร โปรแกรมระบบตรวจสอบและ 
ขอยื่นค�าร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวม และ
โปรแกรมระบบติดตามการด�าเนินงานผังเมืองรวม ส่งผล 
ให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
ทุกระดับเพิ่มขึ้น 

๒โครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัล	
ด้านการผังเมือง	

๓การพัฒนาพื้นที	่
ตามผังเมือง	
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พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานในพื้นที่ชุมชนเมือง 
ท ่องเที่ยว จ�านวน ๑๕ แห ่ง ให ้มีศักยภาพและ 
มีการพัฒนาอย ่างเหมาะสม เ พ่ือให ้นักท ่องเที่ยว 
มีความสะดวกและปลอดภัย เป็นการสนับสนุนและ 
รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 

บรูณาการข้อมลูเพ่ือเป็นแผนหลักในการด�าเนนิการ 
ด้านการผังเมือง โดยด�าเนินการจัดพิมพ์แผนภาพแสดง
ความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อ
พัฒนาด้านการผังเมือง บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร์ (GIS) ท�าให้หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องน�าข้อมลู
ไปใช้ในการวเิคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสะดวกสบาย  
และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

๔ การพัฒนาพื้นที่
เพื่อการท่องเที่ยว	

๕ การบูรณาการข้อมูลแผนงาน	
และโครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง	
พื้นฐานของประเทศ	
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๖
ตรวจสอบอาคาร  โร งมหรสพ  

ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อม 
ต ่ อการใช ้ ง าน จ� านวน ๓๑๖ แห ่ ง  
และด�าเนินการตรวจสอบอาคารภาครัฐ 
๙ ประเภท ท่ีเข้าข่ายตามมาตรา ๓๒ ทวิ  
แห ่ งพ ระ ร าช บัญญั ติ ค วบคุ มอ าคา ร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วเสร็จ จ�านวน ๑๑๓ อาคาร  
ท�าให้ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการเข้าใช้ 
อาคาร โรงมหรสพ และเจ้าของอาคาร 
มคีวามพร้อมในการป้องกนัอบุติัภยัท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอาคาร 

ด�าเนินการตามกฎกระทรวง 
ว ่ าด ้ วยการควบคุ ม เค ร่ื อ ง เล ่ น  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานด้าน 
ความปลอด ภัยของ เครื่ อ ง เ ล ่ น 
ในสวนสนุก เพ่ือให้เครื่องเล่นได้รับ
การตรวจสอบความปลอดภัยตาม
มาตรฐานทุกปี โดยได้ด�าเนินการ 
ตรวจสอบเครือ่งเล่นแล้วเสรจ็ จ�านวน 
๒๒๐ เครื่อง 

การควบคุม	ตรวจสอบ	ดูแลความปลอดภัย	
ของการใช้อาคาร	โรงมหรสพ	และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	

๗ การควบคุม	
ตรวจสอบเครื่องเล่น	
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ด�าเนินการเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต ้ดิน 
เ พ่ือเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย ์สินของ
ประชาชนและรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน  
โดยด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จ�านวน ๗ เส้นทางหลกั ระยะทาง  

ปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า  
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
และปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบให้เหมาะสม เพื่อ
ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าให้สามารถจัดการ 
ควบคุม และด�าเ นินงานได ้อย ่างมั่นคงเชื่อถือได  ้ 
มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ ่น และเป ็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดท�าแผน
ปรับปรุงระบบส่งและระบบจ�าหน่ายให้มีความทันสมัย 
รองรับ เทคโนโลยี ระบบไฟฟ ้ า ในอนาคต (Gr id 
Modernization) ส่วนการไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนา 
การบริการให้เป็นผู้น�าเมืองมหานครของ ASEAN 

๘ การเปลี่ยนสายอากาศ
เป็นสายใต้ดิน	

๔๖.๖๐ กิโลเมตร ได้แก่ โครงการ
สีลม โครงการจิตรลดา โครงการ
ปทุมวัน โครงการพหลโยธิน โครงการ
พญาไท โครงการสุขุมวิท (บางส่วน) 
และโครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท 
(เพิ่มเติม) 

๙ แผนงาน	
Grid	Modernization	
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การขยายเขตไฟฟ้า
ให้บ้านเรือนราษฎร
รายใหม่	

การขยายระบบไฟฟ้า
ให้ครัวเรือนที่ห่างไกล	

ก ่อสร ้ า งขยาย เขตระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า จ�านวน ๑,๔๘๙ ครัวเรอืน  
เพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรม 
ในชนบท ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 
ซึ่งก ่อให้เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากร ลดอัตราการโยกย้าย
เข้าสู่ตัวเมือง กระจายความเจริญ 
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและชนบท 

ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ 
และบ้านเรอืนราษฎรรายใหม่ เพือ่กระจายความเจริญไปสู่
ภมิูภาคและชนบท ลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึบรกิาร 
ในพื้นที่ ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ โดยก่อสร้างขยายเขต 
ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ราษฎร จ�านวน ๑,๙๘๗ ครวัเรือน 

๑๐

๑๑
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ขยายก�าลังการผลิตและขยาย 
โครงข่ายระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ
เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้รับบริการ
น�้าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ 
มีคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเมือง 
ได้อย่างเต็มที่ 

ด�าเนินโครงการวางท่อจ่ายน�้าเชิงสังคม (Public 
Service Obligation) เพื่อให้บริการประชาชนท่ียังไม่มี 
น�้าประปาใช้ในพ้ืนท่ีห่างไกล โดยด�าเนินการก่อสร้าง 
ในส่วนที่เป็นความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเสร็จ ระยะทางรวม 
๑๑๖.๙๓ กิโลเมตร และในส่วนที่การประปานครหลวง
ด�าเนินการเองแล้วเสร็จ ระยะทางรวม ๖.๙๔๑ กิโลเมตร 
ส่งผลให้ประชาชนมีน�้าประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
สากล ส�าหรับใช ้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมกัน 

นนทบุรี
งำนวำงท่อจ่ำยน�้ำที่ก่อสร้ำง
แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ คิดเป็นระยะทำง 
๕๒.๑๖๓ กม. กรุงเทพมหานคร

งำนวำงท่อจ่ำยน�้ำที่ก่อสร้ำง
แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ คิดเป็นระยะทำง 
๕๔.๕๗๘ กม.

สมุทรปราการ
งำนวำงท่อจ่ำยน�้ำที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
คิดเป็นระยะทำง ๑๐.๑๘๙ กม.

๑๒ การปรับปรุงกิจการ	
ประปาแผนหลัก	ครั้งที่	๙		
(โรงงานผลิตน�้ามหาสวัสดิ์)

การขยายการให้บริการ	
น�้าประปาอย่างทั่วถึง	
เพียงพอ	และมั่นคง	

๑๓
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๑๕

๑) จัดหาที่ดินของรัฐเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด�าเนินการวิเคราะห์ และเสนอพื้นที ่
ท่ีเหมาะสมในเขตจังหวัดเพื่อเสนอประกาศเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้จัดหาพื้นที่ของรัฐเพื่อน�ามา 
ถอนสภาพ และร่วมกับกระทรวงการคลังในการก�าหนด
อตัราค่าเช่า/ค่าธรรมเนยีม เพือ่ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์
และจัดสรรให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และเอกชนเช่า โดยท่ีผ่านมาได้จัดสรรพื้นท่ีแล้ว จ�านวน  
๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สงขลา สระแก้ว มุกดาหาร 
หนองคาย ตราด นครพนม และกาญจนบุรี รวมพื้นที่ 
๑๐,๙๘๘ ไร่ ๓ งาน ๗๒.๖๕ ตารางวา 

๒) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มี
มาตรฐานและความปลอดภัยท่ีดีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการพัฒนาและขยายตัว 
ของชุมชน เศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
จ�านวน ๑๔ แห่ง 

๓) จดัตัง้ศนูย์บริการเบด็เสรจ็ด้านการลงทนุ One 
Stop Service : OSS มีความพร้อมให้บริการประชาชน
และนักลงทุนท้ัง ๑๐ จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
มกีารด�าเนนิกจิกรรมทีเ่สรมิสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องและ
สนับสนุนการลงทุนของนักลงทุน เช่น การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

วางท่อขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ จ�านวน ๒๖๒ โครงการ 
และปรับปรุงเส้นท่อ จ�านวน ๑๔ โครงการ เพื่อให ้
ประชาชนได ้รับบริการน�้ าประปาที่มี คุณภาพและ 
ได ้มาตรฐาน สามารถใช ้ ในการอุปโภคบริ โภคได ้ 
อย่างทั่วถึง 

๑๔การพัฒนาระบบประปา
ในส่วนภูมิภาค

การสนับสนุน	
การขับเคลื่อน	
การด�าเนินงาน	

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	
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๔) พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เช่น 
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง เพิ่มสายส่ง
ระบบ ๑๑๕ เควี ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้าแรงต�่า โดยระยะที่ ๑ ด�าเนินการ ๖ พื้นที่ 
ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา และ
หนองคาย ระยะที่ ๒ ด�าเนินการ ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส เพื่อรองรับ
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการจัดตั้ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ดังกล่าว

๕) พัฒนาระบบประปาใน ๔ พ้ืนท่ี ได้แก่ พ้ืนที่
จังหวัดสงขลา กาญจนบุรี นครพนม และเชียงราย  
เพื่อรองรับความต้องการน�้าที่เพิ่มข้ึนจากการขยายตัว 
ของประชากร และเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

ด�ำเนินกำรเพื่อยกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชั้นน�ำของเอเชีย และอ�ำนวยควำมสะดวกแก ่
นักลงทุน ดังนี้

๑) จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าท�าการรังวัดพื้นท่ีสนามบิน 
อู่ตะเภา และพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก โดยรังวัด
ด้วยระบบ RTK GNSS Network ที่มีความละเอียดสูง 
ตามมาตรฐานสากลเพ่ือใช้เป็นแผนท่ีแนบท้ายสัญญาเช่า 
และค่าพิกัดต�าแหน่งที่ได้จากการรังวัดสามารถน�าไปใช้ 
ในด้านการออกแบบหรือการก่อสร้างได้ทันที

๒) วางและจัดท� าผั ง เมืองรวมเมือง/ชุมชน  
เพื่อก�าหนดทิศทางและศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ี 
อย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเสริมขีด 
ความสามารถในการลงทุนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง จ�านวน ๗ โครงการ

๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนา 
พื้ นที่ ต ามแนวระ เ บียง เศรษฐกิ จภาคตะวันออก  
ให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ จ�านวน ๑๑ โครงการ

๑๖ การพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
(Eastern	Economic	Corridor	Development	:	EEC)	
(จังหวัดฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และระยอง)	

๔) พฒันาระบบประปา โดยด�าเนนิโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย จ�านวน ๘ โครงการ โครงการย้ายแนวท่อ  
จ�านวน ๗ โครงการ และโครงการวางท่อขยายเขต
จ�าหน่ายน�้า จ�านวน ๑๒ โครงการ เพื่อให้ได้น�้าประปา 
ที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 
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๑๗
ขับเคล่ือนกำรจัดท�ำและประสำนแผนกำรพัฒนำ

ในระดับพื้นที่ (One Plan) เพื่อให้กำรจัดท�ำแผนต้ังแต่
ระดบัหมูบ้่ำน/ชมุชน ต�ำบล ท้องถ่ิน และอ�ำเภอ สนองตอบ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ได้อย่ำงแท้จริง โดย

๑) ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการจัดท�าและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน ต�าบล 
และอ�าเภอ) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) จั ดท� า  “คู ่ มื อ ก า รจั ดท� า และประสาน 
แผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี” ส�าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิ
ของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดท�าแผน 
ในระดับพื้นที่

๓) ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 
การจัดท�าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับ
อ�าเภอและต�าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

การพัฒนารูปแบบ	
การจัดท�าแผนพัฒนา

ระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับ	รวมทั้ง	

บูรณาการการจัดท�า	
งบประมาณเข้าด้วยกัน	

๔) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในสังกดักระทรวงมหาดไทย ให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 
การจัดท�าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 
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ดำ้านการเสริมสร้างความสุข 
ของชุมชนและพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก
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๑

จดัทีด่นิท�ากนิให้แก่ประชาชน จ�านวน ๑๗,๕๗๙ ราย  
๒๑,๕๘๖ แปลง ๑๑๘,๕๗๗ ไร ่ ซ่ึงท�าให ้ราษฎร  
ร ้อยละ ๙๑ มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและ 
การประกอบอาชีพ และช่วยลดการรุกล�้าพ้ืนที่ป ่า 
หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ 

สนับสนุนการด�าเนินงานจัดที่ดินโครงการหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว โดยส�ารวจรังวัดเพื่อท�าแผนที่การถือครอง
ที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย พร้อมจัดท�าสาธารณูปโภค 
ขัน้พืน้ฐาน จ�านวนรวมทัง้สิน้ ๑,๕๐๐ แปลง ๗๐๕ ครวัเรอืน  
ท�าให้ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินท�ากินและท่ีอยู่อาศัย 
มีความเป็นอยู ่ที่ ดีขึ้น ไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ ๘๔.๖๘  
ของประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินท�ากินทั้งหมด 

ด้านการเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน	
ของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน		
ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ	(คทช.)	

๒ การจัดที่ดินท�ากิน	
และที่อยู่อาศัย	
ให้แก่ประชาชนที่ยากจน	
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๓
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กให ้สามารถเข ้าถึงการศึกษาที่ มี คุณภาพ 
จ�านวน ๓๐๔ แห่ง ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ท้ั ง ในด ้านการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย  
ด้านวิชาการหลักสูตร และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ส�าหรบัเดก็ รวมถงึด้านคณุภาพของเดก็ปฐมวยั และพฒันา 
ความรู ้ด ้านการประกันคุณภาพแก่ครูผู ้ดูแลเด็กและ 
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิเพือ่ให้ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
มแีนวทางในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานให้ดียิง่ข้ึน 

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ ่ายส�าหรับ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ จ�านวน 
๖๖,๖๔๔.๖๕ ล้านบาท โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับเงินเป็นประจ�า
ทุกเดือน คนละ ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน จ�านวน 
รวมทัง้สิน้ ๘,๒๗๒,๕๖๓ คน ท�าให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติ 
ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้า และเอื้อต่อการด�ารงชีวิต 
ในสังคมสูงวัย 

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ที่ตกเกณฑ์	

๔ การสร้างหลักประกัน	
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	
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๓) บริหารจัดการชวีติ (Life Management) โดยส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้เหมาะสม

๔) ดูแลชีวิต (Life Improvement) โดยติดตาม 
ความก้าวหน้าและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน 
ท�าให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสามารถจดัการชวีติตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถพึง่พา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด�ำเนนิกำรภำยใต้กระบวนงำน ๔ กิจกรรม 
ได้แก่ 

๑) ชี้เป้าชีวิต (Life Identification) โดย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน 
จ�านวน ๑๓,๕๐๐ คน เพือ่ตรวจสอบจ�าแนกสถานะ
ครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถพัฒนาได้

๒) จดัท�าเขม็ทศิชวีติ (Life Compass) โดย
จัดท�าคู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงานในการพัฒนา
ชีวิต จ�านวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ ่ายส�าหรับ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยผู้พิการที่ลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยความพิการ ได้รับเงินเป็นประจ�าทุกเดือน  
คนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
๑๘,๑๙๖.๓๖ ล้านบาท ท�าให้ผู ้พิการมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้า และเอื้อต่อการด�ารงชีวิต 

การสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	

๗

๕ การสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคม	
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	

๖
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู ้ป่วยเอดส์ 

ทีม่คีวามเป็นอยูย่ากจน หรอืถกูทอดทิง้ หรอืขาดผูอ้ปุการะ 
ดูแลหรือไม ่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้  
โดยจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๕๓๗.๕๗ ล้านบาท  
ท�าให ้ ผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

การแก้ ไขปัญหาความยากจน
แบบบูรณาการ	
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ส่งเสริมและพัฒนากลุ ่มเป ้าหมายในด้าน
การเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยว 
จ�านวน ๔,๖๑๒ กลุ่ม ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น เป็นเงิน  
๓,๑๖๐.๖๑ ล้านบาท และมีผู ้ได้รับผลประโยชน์ 
จ�านวน ๖๑๖,๑๖๔ คน นอกจากนี ้การด�าเนนิโครงการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยใน ๔๐ จังหวัด สามารถ
สร้างรายได้กว่า ๕๗ ล้านบาท ท�าให้เกิดการท�างาน 
ร ่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมไปถึง 
ก า รขั บ เ คลื่ อ น เ ศ รษฐ กิ จ ฐ านร าก โดยกล ไก
ประชารัฐท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล�้า  
สร้างความเป็นธรรม สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

๘การส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก	

มีเป้ำหมำยเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได ้ เพิ่ม โดย 
ด�ำเนินกำร ดังนี้ 

๙การสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	

๑) ฝึกอบรมปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จ�านวน 
๗๐,๐๐๐ คน

๒) ฝึกอบรมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ได้แก่ 
อาชีพแปรรูป อาชีพเกษตร และอาชีพอื่น ๆ จ�านวนรวม 
๒๘๐,๐๐๐ คน โดยครัวเรือนสัมมาชีพ ร้อยละ ๙๙.๘๓ 
สามารถน�าความรู ้จากการอบรมไปประกอบอาชีพได้ 
อย่างต่อเน่ือง มรีายได้เพิม่ข้ึนทัง้สิน้ ๒,๔๗๗.๘๘ ล้านบาท 
เฉล่ียครัวเรือนละ ๘,๘๖๔ บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังได้ 
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จ�านวน ๑,๔๐๐ กลุ่ม 
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ที่ลงทะเบียนและผ่านการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จ�านวน 
๒,๙๐๐ ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื ๒๐ จังหวดั เข้าร่วมโครงการ เพือ่
ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ท�าให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอีสาน
ร่วมกับนักออกแบบต่างประเทศเพื่อ
สร้างแบรนด์ผ้าฝ้ายไทยสู่ตลาดโลก  
(Cotton Thai to Global Market) 
โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ประเภทผ ้าและเค ร่ืองแต ่ งกาย  

ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันำ
กลุ่มออมทรัพย์ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ  
ได้แก่

๑) การตรวจสุ ขภาพทาง 
การเงิน จ�านวน ๒๓,๒๑๒ กลุ่ม

๒) การรักษามาตรฐานการด�าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ จ�านวน ๓,๐๐๐ กลุม่  
และพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group 
(SSG) จ�านวน ๑,๕๐๐ กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอยู่ในระดับ
มาตรฐานและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๐ โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล	

๑๑การยกระดับ	
ผ้าทออีสานสู่สากล	
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๑๒

พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม 
ปรบัตัวสูก่ารพัฒนา (กลุม่ Quadrant D) เข้าสูก่ระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแผนปฏิบั ติการที่ก�าหนดไว ้  
จ�านวน ๓๐๑ ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่ตอบสนองต ่อความต ้องการของผู ้บริ โภคในยุค 
การตลาด ๔.๐ ท�าให้มีช่องทางการจ�าหน่ายและสร้าง 
รายได้ให้แก่ชุมชน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์	
ผู้ประกอบการ	OTOP	รุ่นใหม่		

สู่	Thailand	4.0

๑๓การเพิ่มศักยภาพการค้า		
การลงทุนตามแนวชายแดน		

และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ	
อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่
ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มน�้าโขง” โดยยกระดับและสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ 
ลงทะเบยีนและผ่านการคดัสรรสดุยอดหนึง่ต�าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย จ�านวน ๔,๖๐๐ ผลิตภัณฑ์  
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน  
๒๐ จังหวัด และส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายและ 
การตลาด โดยการจดังานแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า 
OTOP ส่งเสรมิการจ�าหน่ายสนิค้า OTOP Online 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค ้า 
OTOP Online ท�าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ  
มีมูลค่าเพิ่ม และมียอดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น 
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๑)	 ตลาดระดับจังหวัด	
(๑) โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 

 เปิดตลาดประชารัฐ จ�านวน ๒,๒๒๕ แห่ง  
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ๗๗,๑๐๗ ราย  
มีรายได้จากการจ�าหน่ายปี ๒๕๖๒ จ�านวน 
๒,๕๘๖.๘๔ ล้านบาท 
 จัดตลาด OTOP Mobile ท้ัง ๗๖ จังหวัด  
รวม ๓๐๔ ครั้ง มีผู้ร่วมจ�าหน่าย ๕,๔๐๔ ราย
และมียอดจ�าหน่าย ๓๑.๗๓ ล้านบาท 

(๒) โครงการ OTOP To The Tourist And Festival 
มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในสถานที ่
ท ่องเที่ยวและเทศกาลประจ�าปีของจังหวัด 
จ�านวน ๒๖ ครั้ง ใน ๒๐ จังหวัด มียอดจ�าหน่าย 
๕๕.๑๕ ล้านบาท 

๑๔

ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ค ร ง ก ำ ร ห นึ่ ง ต� ำ บ ล  
หนึ่ งผลิต ภัณฑ ์  (OTOP)  เ พ่ือก ่อ ให ้ เ กิด 
กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได ้
ให้แก่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง โดยมุ่งส่งเสริม 
กระบวนกำรเรียนรู ้  กำรพัฒนำยกระดับ 
คุณภำพมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์  OTOP  
และกำรตลำดเพื่อเชื่อมโยงสินค้ำจำกชุมชน 
สู่ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยส่งเสริม
ช่องทำงกำรตลำดในทุกระดับ ดังนี้ 

โครงการหนึ่งต�าบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ์	
(OTOP)

(๓) โครงการ OTOP To The Town จัดงาน  
จ�านวน ๑๐ คร้ัง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน  
๖๐๒ ราย มีผู ้ เข ้าชมงาน ๑๑๗,๙๐๐ คน  
มีรายได้ ๙๙.๐๓ ล้านบาท
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๒)	 ตลาดระดับภูมิภาค	
 จัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจ�าป ีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าชมงาน ๒๐๖,๗๕๓ คน 
มียอดจ�าหน่าย ๑๖๘.๗๗ ล้านบาท 
๓)	 ตลาดระดับประเทศ	

(๑) โครงการ OTOP City Happy Market 2018  
ระหว ่ างวัน ที่  ๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
มีผู ้ประกอบการเข ้าร ่วมงาน ๓,๓๔๐ ราย  
มีผู ้เข้าชมงาน ๓๘๒,๗๕๒ คน มียอดจ�าหน่าย 
๑,๓๐๕.๑๖ ล้านบาท

(๒) โครงการ OTOP Midyear 2019 ระหว่างวันที ่ 
๑๕-๒๓ มถินุายน ๒๕๖๒ มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมงาน  
๓,๐๒๑ ราย มีผู ้เข้าชมงาน ๓๗๕,๒๓๔ คน  
มียอดจ�าหน่าย ๑,๑๗๕.๒๒ ล้านบาท 

(๓) โครงการศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล 
ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ๒,๖๐๗ ราย 
มีผู้เข้าชมงาน ๓๗๕,๒๓๔ คน มียอดจ�าหน่าย 
๙๔๐.๙๒ ล้านบาท 

๔)	 ตลาดระหว่างประเทศ	
 จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
สานสัมพันธ์สองแผ่นดินประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๓๐ ครั้ง ใน ๒๘ จังหวัด  
มียอดจ�าหน่าย ๖๐.๙๖ ล้านบาท 
๕)	 ตลาดออนไลน์	
 มีผลิตภัณฑ์ OTOP จ�าหน ่าย จ�านวน  
๒ ๓ , ๔ ๗ ๗  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์  มี ย อ ด จ� า ห น ่ า ย  
๑๘.๑๒ ล้านบาท 
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๑๕ โครงการ	
ตลาดประชารัฐ	

เน้น “พัฒนำตลำดใหม่ ขยำยพื้นที่ตลำดเดิม” 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรำยได้น้อย ผู้ประกอบกำร 
หำบเร่แผงลอยและผู ้ประกอบกำรที่ เดือดร้อนจำก 
กำรไม่มีสถำนที่ค้ำขำย โดยมีกลไกในกำรขับเคลื่อน
โครงกำร ดังนี้ 

๑) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได ้ ด�าเนินการ
ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด จ�านวน ๒,๑๕๕ แห่ง ตลอดจน
ขยายผลเพิ่มเติม ซึ่งได้ด�าเนินการจัดตลาดประชารัฐ 
คนไทยยิ้มได้ไปแล้วทั้งสิ้น จ�านวน ๗๗,๘๐๐ ครั้ง ท�าให้
เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนมีช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เพิ่มขึ้น

๒) ตลาดประชารัฐท ้อง ถ่ินสุขใจ ซ่ึ งอยู ่ ใน 
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชน จ�านวน ๓,๘๒๒ แห่ง โดยด�าเนินการจัดคน 
ลงพื้นท่ีตลาดประชารัฐท ้องถิ่นสุขใจแล ้ว จ�านวน  
๒๕,๕๓๙ ราย มรีายได้สะสมรวมทัง้ส้ิน ๗๒.๑๘ ล้านบาท

๓) ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ด�าเนินการ 
เป ิดตลาดใหม ่ ๔๖ แห ่ง ใน ๒๔ ส�านักงานเขต  
เ พ่ือจัดสรรพื้ นที่ ให ้ ผู ้ ประกอบการที่ ลงทะเ บียน 
ได้ขายสินค้าในตลาด จ�านวน ๑,๔๔๐ ราย และคัดเลือก
ตลาดน�้าบึงพระยาสุเรนทร์ให้เป็นตลาดการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 
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ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนด้าน 
สินค้าเกษตรล้นตลาด สร้างความโดดเด่นและจูงใจ 
ในการพัฒนาสู่จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว
ศักยภาพภาคการเกษตร โดยมุ ่ ง เน ้นพัฒนาแผน 
การประชาสัมพันธ์กจิกรรมท่องเท่ียวในท้องถ่ินและจังหวัด 
เชื่อมโยงการตลาดเชิงรุกร่วมกับจังหวัด จ�านวน ๓ แห่ง  
ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดตลาด จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่  
๑) ตลาดสาขาล�าพูน ๒) ตลาดสาขาตลิ่งชัน และ 
อยู ่ระหว่างการปรับปรุงตลาด จ�านวน ๑ แห่ง คือ  
ตลาดสาขาบางคล้า ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนมีสถานที่
จัดจ�าหน่ายสินค้า เพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่ชุมชน 
ท่ีประกอบอาชีพด้านเกษตรปลอดภัย และสินค้าแปรรูป
ทางการเกษตร OTOP ตลาด Green Market มีศูนย์ 
การเรียนรู้ส�าหรับฝึกวิชาชีพในการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ท�าให้เกษตรกรหรือผู ้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ 

๑๖ โครงการพัฒนาตลาดเดิม	
ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
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๑๗
แก้ไขปัญหาความเดือดร ้อนให้แก ่เกษตรกร 

ในพื้นที่โดยการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าทาง 
การเกษตร พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สร้างโอกาสให้แก ่
เกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งจ�าหน่าย และสร้างรายได ้
ให้แก่เกษตรกร โดยมีการจัดตลาดหรือมหกรรมสินค้า
เกษตรใน ๗๔ จังหวัด จ�านวน ๓๐๗ แห่ง มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน ๗๐,๑๖๖ คน 

ออกแบบชุมชนเมืองท่ีมีการก�าหนด Urban 
Des i gn  Gu ide l ine  และออกแบบการพัฒนา 
ที่ค�านึงถึง Universal Design โดยจัดท�าแบบก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ จ�านวน ๔ แบบ ได้แก่ บ้านอารยสถาปัตย์ 
จ�านวน ๓ แบบ และโครงการออกแบบเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จ�านวน ๑ แบบ 
เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย 
สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ทุกอาคาร 

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๒	

๑๘ การให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
และภูมิสถาปัตยกรรม	
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ลักษณะตลาด
สินค้ำเกษตร OTOP  
หำบเร่และแผงลอย

สถานที่จ�าหน่าย
ด�ำเนินกำรในพื้นที่สำธำรณะ  
สถำนที่เอกชน และสถำนที่ตั้ง 
ส่วนรำชกำร จ�ำนวน ๒,๒๒๕ แห่ง  
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เวลาท�าการ
ด�ำเนินกำรทุกวัน  
ด�ำเนินกำรทุกสัปดำห์  
ด�ำเนินกำรทุกเดือน

สร้างงาน/สร้างอาชีพ 
ลดความเหลื่อมล�้า
สร้างประสบการณ์ทางการตลาด

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
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ดำ้านการเพิ่มศักยภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดำล้อม 
สู่อนาคต
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ด้านการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต

การส่งเสริม	
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	

ก�ำหนดแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้ำง
แรงกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร ต้ังแต่ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง โดยให้
จังหวัด อ�ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมู่บ้ำน/
ชุมชน และประชำชนในทุกครัวเรือน ร่วมด�ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบติักำรจดักำรขยะมลูฝอยชมุชน “จงัหวัดสะอำด” 
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑) ด�าเนินกิจกรรมแยกก่อนทิ้ง จ�านวน ๕,๙๘๘ แห่ง 
๒) จัดการขยะเปียกในครัวเรือน จ�านวน ๑๗,๕๙๕,๘๔๑ 

ครัวเรือน 
๓) จดัท�าสญัลกัษณ์แยกประเภทขยะ จ�านวน ๖,๒๖๔ แห่ง 
๔) จัดท�าถังขยะแยกประเภทในพื้นท่ีสาธารณะ จ�านวน 

๑๔๓,๗๑๐ ถัง
๕) ก�าหนดวัน เวลาในการเก็บขยะตามประเภทต่าง ๆ 

จ�านวน ๓,๓๙๒ แห่ง
๖) รวมกลุ ่มพื้นที่  (Clusters) จ�านวน ๒๖๒ กลุ ่ม  

เพือ่จดัการขยะ ท�าให้ปรมิาณขยะลดลง มรีายได้เพิม่ขึน้
จากการคัดแยกขยะเพือ่น�าไปขายและช่วยลดมลภาวะ 
เป็นพิษ ท�าให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

๑
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๑) ด�าเนินการก�าจัดผักตบชวา ตั้งแต่
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒  
จ� านวนทั้ งสิ้ น  ๑๗,๗๙๑,๕๒๗ ตัน ในป ี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก�าจัดได้ จ�านวน ๗๕๐,๖๘๓ ตัน

๒) จัดซ้ือเรือท้องแบนเพื่อจัดเก็บผักตบชวาและ
วัชพืช จ�านวน ๔๙๒ ล�า 

๓) จัดตั้งชมรมคนริมน�้า จ�านวน ๗,๖๐๗ ชมรม  
มีสมาชิก ๑,๔๒๔,๐๓๖ คน ทั่วประเทศ เพื่อร่วมอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาแม่น�า้ล�าคลอง แหล่งน�า้ให้มคีวามสวยงาม
ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช 

ส�ารวจจัดท�ารูปแปลงโฉนดท่ีดินและเดิน
ส�ารวจออกโฉนดที่ดิน จ�านวน ๘๐,๓๒๕ แปลง  
เนื้อที่  ๑๗๕,๗๘๔ ไร ่ ท�าให ้ประชาชนที่ ได ้รับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดิน 
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
การยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน ์
ในที่ดิน เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในระบบ เกิดแรงจงูใจทีจ่ะพัฒนาทีด่นิเพือ่เพิม่ผลผลติ 
สร้างรายได้ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน 
ทัง้นี ้รฐัสามารถน�าข้อมลูทีด่นิและรปูแปลงโฉนดทีด่นิ
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 

๒ การบูรณาการแก้ ไขปัญหา	
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้าต่าง	ๆ	

๓ การเดินส�ารวจจัดท�ารูปแปลงโฉนดที่ดิน	
และเดินส�ารวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ		
RTK	GNSS	NETWORK		
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	
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One	Map	คือ

ประโยชน์ของ	One	Mapกำรปรับปรุงแผนที่ 
แนวเขตที่ดินของรัฐ 

แบบบูรณำกำร

มาตราส่วน	
๑	:	๔,๐๐๐

เพื่อให้แนวเขตไม่ทับซ้อนกัน

ถูกต้อง
ประเทศไทยต้องมี
แนวเขตที่ถูกต้อง 

มีมำตรฐำนเดียวกัน

หยุดยั้ง
หยุดยั้ง  

กำรตัดไม้  
ท�ำลำยป่ำ

แผนการ
ก�ำหนด  

แผนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนำคต

ฟื้นฟู
ฟื้นฟูป่ำไม้  

ให้มีสภำพสมบูรณ์ 
อย่ำงน้อย ๔๐% 

ของประเทศ

บุกรุก
แก้ไขปัญหำ  

กำรบุกรุกป่ำและ
ปัญหำกำรทับซ้อน

ของที่ดิน

๔การจัดท�าฐานข้อมูลที่ดิน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ

ต ร ว จ ส อ บ ที่ ดิ น ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น ์ ที่ มี 
การออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เพื่อใช้
ในการสรุปข้อมูลการจัดท�าแผนที่ One Map จ�านวน  
๘๘,๑๙๘ แปลง ในพืน้ที ่๗๖ จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร 
และจัดท�าข้อมลูระวางแผนทีท่ีม่กีารรับรองแนวเขตป่าไม้  
จ�านวน ๒๙,๕๐๑ ระวาง ในพื้นที่ ๖๘ จังหวัด ส�าหรับใช้
ในการตรวจสอบและวางแนวทางในการพิจารณาร่วมกับ 
ข้อมูลแผนที่ One Map รวมทั้งมีการพิจารณาปัญหา 
ข้อขัดแย้งในแต่ละพื้นที่ และแนวเขตที่ดินของรัฐทั้งหมด
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้การบริหารจัดการ
ที่ดินในประเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

รังวัดวางผังแนวเขตการครอบครองในพื้นที ่
จังหวัดตราด บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ 
จ�านวน ๒,๓๒๕ แปลง ๑,๙๕๙ ครัวเรือน โดยราษฎรได้
เข้าอยู่อาศัยในท่ีดินของรัฐ มีความมั่นคงในการถือครอง
ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ท�าให้ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนลดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ
การครอบครองที่ดินระหว่างรัฐกับราษฎร 

๕การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก	

เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	
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จัดท�ำแผนด�ำเนินโครงกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร น�้ ำ  
เพ่ือแก้ ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย
ในพื้นที่ เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ เ กิดภัย 
ซ�้ำซำก จ�ำนวน ๗๐ แห่ง วงเงินรวม
ทั้งสิ้น ๑๘๖.๑๓ ล้ำนบำท แบ่งเป็น  
๒ โครงกำร ได้แก่

๖ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า		
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	

๒) โครงการบริหารจัดการน�้าเพ่ือการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั จ�านวน ๔๙ โครงการ วงเงินรวมทัง้สิน้ ๑๒๐.๗๘ ล้านบาท  
ท�าให้เพ่ิมปริมาณการกักเก็บน�้า เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม และ 
ลดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

๑) โครงการฟ้ืนฟบููรณะแหล่งน�า้เดมิ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย จ�านวน ๒๑ โครงการ วงเงินรวม
ทั้งสิ้น ๖๕.๓๕ ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๒  
เหน็ชอบให้กระทรวงมหำดไทย เป็นเจ้ำภำพหลกับรูณำกำร 
ร่วมกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  ในกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ทุกจังหวัด และ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๒ อนุมัต ิ
ในหลักกำรให้ใช้งบประมำณในกำรแก้ ไขปัญหำดังกล่ำว

๗ การแก้ ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน	
ของประชาชนในพื้นที	่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

จำกงบกลำง รำยกำรเงินส�ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ�ำเป็น ภำยในกรอบวงเงิน ๑๕,๘๐๐ ล้ำนบำท  
โดยกองจัดท�ำงบประมำณเขตพ้ืนที่  (CBO) ได ้
อนุมัติวงเงินค�ำขอ จ�ำนวน ๑๓,๗๕๗ ล้ำนบำท รวม  
๑๘,๙๕๔ โครงกำร จ�ำแนกเป็น 
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๑) การจัดการน�้าเพื่อการเกษตร
๒) การบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและ

อุทกภัย
๓) การจัดการน�้าเสียเพื่อการอุปโภคบริโภค
๔) การแก้ไขปัญหาการรักษาระบบนิเวศ 
๕) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างงาน  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน�้าใช้ในการท�าเกษตร ประมง 
ปศุสัตว์ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนท�าให้
คนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

๘

ส�ารวจ ออกแบบ และประมาณราคาเขื่อนป้องกัน
ตลิง่รมิแม่น�า้ภายในประเทศทีป่ระสบปัญหาการพงัทลาย  
เพื่อจะได้ด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้า

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	
ริมแม่น�้าภายในประเทศ	

ภายในประเทศ ความยาว ๑๐๖,๙๒๖ เมตร ไม่ให ้
ตลิ่งริมแม่น�้าพังทลายเสียหายจนส่งผลกระทบต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 
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๙
วางผังระบายน�า้จังหวดัในลุ่มน�า้ จ�านวน ๑๕ ลุม่น�า้  

ได้แก่ ลุ่มน�้าวัง ลุ่มน�้าท่าจีน ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ลุ่มน�้ายม  
ลุ ่มน�้าน่าน ลุ ่มน�้าสาละวิน ลุ ่มน�้าภาคใต้ฝั ่งตะวันตก  
ลุ่มน�้าบางปะกง ลุ่มน�้าปัตตานี ลุ่มน�้ากก ลุ่มน�้าป่าสัก 
ลุ่มน�้าชี ลุ่มน�้าโขง ลุ่มน�้ามูล และลุ่มน�้าปิง เพื่อน�าไปใช้
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
ให ้สามารถป ้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวางและจัดท�าผังนโยบาย
บรรเทาอุทกภัยลุ่มน�้า	

โครงการวางผังการระบายน�า้จงัหวดัในลุม่น�า้

ผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วมลุ่มน�้ากกด้วยแบบจ�าลอง
แนวทางการจัดท�าระบบระบายน�้า	การป้องกันน�้าท่วม	

และการบรรเทาอุทกภัยในอนาคต

๑๐ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน�้าดิบ	
เพื่อป้องกันน�้าท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง	

จากการเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ท�าให ้
เกิดน�้าท่วมเข้าสู ่ระบบส่งน�้าดิบและส่งผลกระทบต่อการผลิต 
น�า้ประปา จงึได้ด�าเนนิการก่อสร้างแนวป้องกนัน�า้ท่วมกรณเีร่งด่วน  
จากโรงงานผลิตน�้าบางเขนถึงโรงงานสูบน�้าดิบส�าแล เพื่อให้มี
ศักยภาพในการส่งน�้าและป้องกันน�้าท่วมตามแนวคลองประปา 
อย่างถาวร และประชาชนได้รับน�้าประปาใช้อย่างต่อเนื่อง 
ด้วยปริมาณและคุณภาพที่ดีแม้เกิดเหตุการณ์วิกฤตอุทกภัย 
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๑) ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ�าบัด 
น�้าเสียในระยะเวลา ๑๕ ปี จ�านวน ๒๖ พื้นที่ ปริมาณ 
น�้าเสียที่บ�าบัดได้ เท่ากับ ๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๒) ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ขนาดเล็ก และระบบบ�าบัดน�้าเสียในพื้นท่ีโครงการ 
อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิรวม ๒๔ พืน้ที ่ปรมิาณน�า้เสยี
ที่บ�าบัดได้ เท่ากับ ๐.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร

๓) น� าน�้ า เสี ยที่ ผ ่ านการบ� าบัดแล ้ วกลับมา 
ใช้ประโยชน์ใหม่ในด้านการเกษตรกรรมในพ้ืนที่รอบ
บริเวณระบบบ�าบัดน�้าเสีย และน�ามาใช้ในโครงการ 
ศูนย ์การเรียนรู ้ด ้านการจัดการน�้าเสียโดยมีน�้าเสีย 
ที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ปริมาณ  
๒ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๑๑การแก้ ไขปัญหาน�้าเสีย
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๑๒
ก่อสร ้างเข่ือน ค.ส.ล. และประตูระบายน�้า 

เพือ่จดัระเบยีบและบรหิารจดัการสิง่รกุล�า้ล�าน�า้สาธารณะ  
โดยมีการส ่ งมอบพื้นที่ แล ้ ว  ความยาวประมาณ  
๒๕.๑๙ กิโลเมตร รวมเสาเข็มที่ด�าเนินการได้ทั้งโครงการ 
จ�านวน ๓๐,๘๕๗ ต้น ความยาวประมาณ ๒๓.๓๑ กโิลเมตร  
ส่งผลให้เพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ เกดิการถ่ายเทน�า้
ในพืน้ที ่ท�าให้คณุภาพน�า้ดขีึน้ และเป็นการพฒันาภมูทิศัน์ 
ริมฝั่งคลอง 

โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.	และประตูระบายน�้า		
คลองลาดพร้าว	คลองบางบัว	คลองถนน	คลองสอง	
และคลองบางซื่อ	จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ	์
พระรามเก้า-รามค�าแหง	ไปทางประตูระบายน�้าคลองสองสายใต้	

๑๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน	ค.ส.ล.		
คลองเปรมประชากร	จากถนนเทศบาลสงเคราะห์	
ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	

ปรับปรุงและพัฒนาคลองเปรมประชากรให้ม ี
ความสะอาด สวยงาม สามารถเป็นทางสัญจร เนื่องจาก
คลองเปรมประชากรมีปัญหาถูกรุกล�้าเป็นอุปสรรค 
ต่อการระบายน�้า ชุมชนริมคลองส่วนใหญ่มีสภาพ 
ความเป ็นอยู ่ ที่ แออัด  มีป ัญหาขยะและน�้ า เสี ย  
สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยแบ่งพื้นที่ด�าเนินงาน
เป็น ๔ ช่วง ความยาวประมาณ ๒๖,๑๖๐ เมตร ปัจจุบัน
อยู ่ระหว่างด�าเนินการ ช่วงท่ี ๑ จากคลองบ้านใหม ่
ถึงบริ เวณหมู ่บ ้านแกรนด์คาแนลโดยตอกเสาเข็ม 
ได้ทั้งโครงการ จ�านวน ๗๖๘ ต้น 
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ดำ้านการวางรากฐาน
การพัฒนาองค์กร
อย่างสมดำุล
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ก�ากับดูแลและอ�านวยความสะดวกในการบริการ
งานของศูนย์ด�ารงธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงูสุดต่อประชาชนในการรบัเรือ่งร้องทกุข์/ 
ร้องเรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา
แก่ประชาชน โดยมีประชาชนขอรับบริการ จ�านวน 
๔,๔๑๐,๗๙๙ เรื่อง สามารถแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 
จ�านวน ๔,๓๕๐,๖๔๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔ 
สร ้างความพึงพอใจให ้แก ่ประชาชนที่ ใช ้บริการ 
ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โดยมีผลคะแนน 
ความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๖.๕ 

บริหารจัดการและก�ากับติดตามการด�าเนินการ
เกี่ยวกับงานร้องเรียน ร้องทุกข์ และงานเพิกถอน
หรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และการด�าเนินการ “โครงการศูนย์ด�ารงธรรมน�าสุข  
คลายทุกข์ด้านท่ีดิน” มเีร่ืองร้องเรียน จ�านวน ๔๓,๖๓๕ เรือ่ง  
แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ จ�านวน ๔๓,๔๔๙ เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๙.๕๗ 

ด้านการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล

๑ โครงการพัฒนา	
ศูนย์ด�ารงธรรม	

๒ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรมกรมที่ดิน
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E-Boarding Pass

ออกบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
โดยหน่วยให้บริการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ในประเทศ จ�านวน ๑,๔๔๓ แห่ง จ�านวน ๗,๑๗๔,๖๖๒ บตัร  
และหน่วยให้บริการฯ ในต่างประเทศ จ�านวน ๘๓ แห่ง  
จ�านวน ๑๖,๔๓๓ บัตร นอกจากนี้ ยังมีหน่วยบริการ
เคล่ือนที่ที่ออกไปให้บริการตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่ม ี

หนั งสือประสานมา โดยจัดหน ่ วยบริการจัดท� า 
บัตรเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา  
และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ กรณีผู ้ต้องขัง 
ที่อยู่ในความดูแลของเรือนจ�าหรือทัณฑสถาน และกรณี
ทัว่ไป จ�านวนรวมทัง้สิ้น ๒,๐๓๖ ครั้ง ออกบัตรได้ จ�านวน 
๓๐,๙๘๓ บัตร 

๔
จัดซื้อระบบและอุปกรณ์ในการออกหนังสือ 

ผ ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให ้แก่ส�านักงาน 
ออกหนังสือผ่านแดน ๗๒ แห่งทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน
มาเป็นฐานข้อมลูในการออกหนงัสอืผ่านแดนและหนงัสือ
ผ่านแดนช่ัวคราว ท�าให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว รวมทั้งสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีประชาชนเข้าใช้บริการ 
ในการออกหนังสือผ ่านแดน โดยเฉลี่ ยประมาณ  
๓-๔ ล้านคน สร้างรายได้ให้แก่แผ่นดินโดยเฉลี่ยปีละ 
กว่า ๑๔๐ ล้านบาท 

๓โครงการจัดท�า	
บัตรประจ�าตัวประชาชน

แบบอเนกประสงค์	
(Smart	Card)

โครงการอ�านวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพ	
การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน	

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	(E-Border	Pass)
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๕
เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนระหว่างส�านัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครองกับหน่วยงานของรัฐ  
จ�านวน ๒๔๘ หน่วยงาน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน 
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้หน่วยงานอื่นใช้ 
ร่วมกันได้ จ�านวน ๑๘๑ ฐานข้อมูล ๖๙ หน่วยงาน โดยม ี
กระบวนงานภาครัฐท่ีใช้ข้อมูลบุคคลจากบัตร Smart 
Card หรือฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) 
แทนการใช้ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาบัตรประจ�าตัว
ประชาชนของผู้ขอรับบริการ จ�านวน ๓๐๙ กระบวนงาน 
และมีกระบวนงานท่ีใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนใบเดียว 
ในการขอรับบริการ (ยกเลิกส�าเนาเอกสารทุกประเภท) 

จ�านวน ๒๑๔ กระบวนงาน รวมทั้งได ้มีการจัดหา 
เคร่ืองอ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนราชการ  
หน่วยงานของรฐั จ�านวน ๑๑๘ หน่วยงาน ๒๑๔,๗๐๘ เครือ่ง  
รวมปริมาณการใช้งานข้อมลูประชาชนบนระบบ Linkage 
Center ในปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑๕,๗๗๗,๐๔๗ รายการ 

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ	(Linkage	Center)	

E-Boarding Pass

248



๔

100

รา
ยง

าน
ผล

กา
รด

�าเ
นิน

งา
นข

อง
กร

ะท
รว

งม
หา

ดไ
ทย

 ใน
รอ

บป
ีงบ

ปร
ะม

าณ
 พ

.ศ
. ๒

๕๖
๒

๖

๗
ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูล

แผนท่ีรูปแปลงท่ีดินของรัฐในระบบ
ภูมิสารสนเทศให ้มีความถูกต ้อง 
และทนัสมยั โดยได้น�าเข้าข้อมลูแผนท่ี
รูปแปลงที่ดินของรัฐ เข ้าสู ่ระบบ 
ดิจิทัล รวมทั้งสิ้น ๓๐,๙๐๖ แปลง  
เพื่อให ้การบริการประชาชนและ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ผ่านระบบสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ด้านทะเบียนที่ดินด้วยระบบออนไลน์

ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรค้นหำต�ำแหน่ง
แปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสำรสนเทศทำงอินเทอร์เน็ต 
(LandsMaps) โดยเพ่ิมช่องทำงกำรเข ้ำถึงข ้อมูล
ที่ดิน เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกและประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
ของประชำชน รวม ๓ ช่องทำง คือ 

๑) ค้นหาทางเวบ็ไซต์ http://dolwms.dol.go.th
๒) ค้นหาทางแอปพลิเคชัน “LandsMaps”
๓) จุดบริการประชาชนในส�านักงานที่ดินจังหวัด/

สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยมียอดผู ้ใช้งานสะสม 
รวมทั้งส้ิน ๔๗,๙๒๘,๔๑๗ ราย ตลอดจนขยายระบบ
สารสนเทศท่ีดินเพ่ือให้การบริการครอบคลุมส�านักงาน
ท่ีดินจังหวัด/สาขา/ส ่วนแยกท่ัวประเทศ จ�านวน  
๔๖๑ ส�านักงาน 

การน�าเข้าข้อมูลแผนที	่
รูปแปลงที่ดินของรัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัล	
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๘
๑) โครงการ PEA Solar Hero  

App l i ca t ion  ส ่ ง เสริ ม ให ้ ชุ มชน 
มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานทดแทน  
ซึง่ได้น�าร่อง จ�านวน ๔ จงัหวดั คอื จงัหวดั
ระยอง เชียงใหม่ ภเูก็ต และนครราชสมีา 
ท้ังน้ี มียอดดาวน์โหลดและลงทะเบียน 
ใช้แอปพลเิคชัน จ�านวน ๕,๐๐๐ ราย โดย
มีลูกค้าขอเข้าร่วมโครงการ ๓,๐๐๐ จุด  
ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกและ
รวดเร็วในการติดตั้ง Solar Rooftop 
และลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานภายใน
ครัวเรือน

การพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า	
เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลหรือพัฒนา	
การให้บริการประชาชนรองรับ	Thailand	4.0

๒) การให้บริการรับช�าระค่าสาธารณูปโภค 
ผ่านระบบ Electronic ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เพือ่อ�านวยความสะดวกในการช�าระค่าสาธารณูปโภค 
โดยไม่ต้องใช้เงินสด โดยเพิ่มช่องทางและผู้ให้บริการ
ที่รับช�าระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบ Electronic  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ช�าระเงินผ่าน
ระบบ Electronic จ�านวน ๑๙,๔๐๒,๔๔๑ ราย

๓) MEA Smart Service 4.0 ยกระดับ
คุณภาพการให ้บริการของการไฟฟ้านครหลวง  
ภายใต้แผน MEA Smart Service 4.0 โดยจัด
ให ้มีระบบ e-Service/Digital ส�าหรับการให้
บริการประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
ทางแอปพลเิคชนั ระบบ iOS และ Android และระบบ
การขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนี้

(๑) Web Application ได้แก่ MEASY, MEA 
e-Service และ MEA Service Tracking

(๒) Mobile Application ได้แก่ MEA Smart 
Life และ MEA EV
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๔) โครงการพัฒนาการให ้
บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Service) ของการประปานครหลวง 
ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนปรับปรุง
คุณภาพการให ้บ ริการผ ่านทาง 
แอปพลิเคชัน MWA onMobile  
โดยการวิ เคราะห ์และออกแบบ 
หน้าจอระบบการรับช�าระค่าติดตั้ง
ประปาผ่านบัตรเครดิต และการรับ
ช�าระเงินค่าน�้าแบบมีหนี้ค้างช�าระ 
เกินก�าหนด นอกจากนี ้ยงัได้เชือ่มโยง
กบัการไฟฟ้านครหลวงเพื่อให้บรกิาร 
การขอใช ้ ไฟฟ ้ าและตรวจสอบ 
ค ่าไฟฟ ้าผ ่านทางแอปพลิ เคชัน
เดียวกันนี้ได้

๕) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Service) และบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) และโครงการ
พฒันาการให้บริการประชาชนรองรบั 
Thailand 4.0 (App Mobile) ของ
การประปาส่วนภมูภิาค โดยได้พฒันา
ระบบใบแจ้งหนีค่้าน�า้ผ่านสมาร์ตโฟน  
เพื่ อ ให ้บริ การตรวจสอบค ่ า ใช ้ 
น�้าประปาผ่านระบบออนไลน์ โดย
ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าน�้า
และช�าระค่าบริการได้หลากหลาย
ช่องทางผ่านสมาร์ตโฟนได้ 
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๙ การด�าเนินการตามรายงานการจัดล�าดับ	
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ		
(Doing	Business)	

ผลกำรจัดล�ำดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) ๒๐๑๙ ตำมข้อเสนอแนะ
ของธนำคำรโลก ประเทศไทยมีผลกำรจัดล�ำดับอยู่ที่ 
๒๗ จำก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก โดยมีกำรด�ำเนินงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหำดไทย ดังนี้

๑) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with 
Construction Permits) มีการแก้ไขกฎหมาย ๒ ฉบับ  
เพื่อเอื้อต่อการให้บริการ ได้แก่ ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและ 
ควบคุมการก ่อสร ้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยน�า 
การประเมินความเสี่ยงมาใช้จัดประเภทอาคารเพ่ือ
บริหารจัดการในการควบคุมอาคาร สามารถลดจ�านวน 

การตรวจสอบจากเดิมเฉลี่ย ๗ ครั้ง เหลือ ๔ ครั้ง และ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ .  ๒๕๒๒  
เพ่ือความสะดวกในการยืน่เอกสารประกอบค�าขออนญุาต
ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมไปถึง 
การปรับปรุงคู ่มือเร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ 
อนุญาตก่อสร ้างกลุ ่มอาคารท่ีมีความสลับซับซ้อน  
(อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่) ไม่เกิน ๔๕ วัน ส่วนอาคาร
ขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ วัน

๒) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (Getting 
Electricity) ลดขั้นตอนและระยะเวลา 
โดยการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 
สายภายในและการด�าเนินการภายนอกแบบ 
คู่ขนาน การลดภาระการวางเงินประกัน  
การคิดค่าใช้จ ่ายในอัตราเดียว การขึ้น
ทะเบียนผู ้รับจ้างติดตั้งสายภายใน และ 
การเชือ่มโยง Biz portal อ�านวยความสะดวก 
ในการขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ด้วย 
MEA Smart Life Application และทาง
เว็บไซต์ MEASY สามารถลดขั้นตอน/เวลา  
จาก ๕ ขั้นตอน ๓๗ วัน เหลือเพียง  
๓ ขั้นตอน ๑๗ วัน ค่าใช้จ่ายลดลงจาก 
ร้อยละ ๖๓.๑ เหลือร้อยละ ๔๐.๔ และน�า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาเป็น 
ฐานข ้อมูลของแผนท่ีดิ จิ ทัล เพื่อ เพิ่ม 
ความแม่นย�าในการออกแบบติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าให้สะดวกรวดเร็ว
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๓) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering 
Property) ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน LandsMaps เพื่อ
ให้บริการตรวจสอบแปลงที่ดิน ต�าแหน่ง สภาพพื้นที่  
และบริการข้อมูลที่ดินด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน เพ่ือให้ 
มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและสร้างความโปร่งใส
ในการด�าเนนิการด้านทีด่นิ ตลอดจนพฒันาการบริการต่าง
ส�านักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ 

ตรวจสอบหลักทรัพย์ การประเมินราคาทุนทรัพย์ และ 
การขอส�าเนาภาพลกัษณ์เอกสารสทิธผ่ิานระบบ LandsFax  
รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เพ่ือลดการใช้เอกสารในการท�าธุรกรรมของ
นิติบุคคลท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว  
และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนภำรกิจให ้ เป ็นไปตำม
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ดังนี้

๑) จั ด ท� า แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น 
การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จ�านวน  
๙๔ ประเดน็ โดยบนัทกึข้อมลูแผนงาน/โครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จ�านวน 
๑๓๐ โครงการ

๒) ประชุมหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อรับทราบเจตนารมณ์ และประเด็น
การปฏิรูปส�าคัญตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
แต่ละด้านจะได้ติดตามผลการด�าเนินการ หรือเร่งรัด 
ผลักดันให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการ 

๑๐ การด�าเนินการด้านการปฏิรูปประเทศ	
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

๑๑
ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจบุนั และความมัน่คง
ของประเทศ จ�านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่าง 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. .... ซ่ึงร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวได้เสร็จสิ้น 
ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

การปรับปรุงกฎหมาย	
และกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย



๔

106

รา
ยง

าน
ผล

กา
รด

�าเ
นิน

งา
นข

อง
กร

ะท
รว

งม
หา

ดไ
ทย

 ใน
รอ

บป
ีงบ

ปร
ะม

าณ
 พ

.ศ
. ๒

๕๖
๒

๑๓
แบ่งการประเมนิประสทิธภิาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็น ๕ ด้าน คือ
๑) ด้านการบริหารจัดการ
๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
๓) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
๔) ด้านการบริการสาธารณะ
๕) ด้านธรรมาภิบาล 
ซึง่การประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 

๗,๘๕๑ แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (ได้คะแนนใน
ด้านที่ ๑-๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) จ�านวน ๗,๕๓๑ แห่ง  
คิด เป ็ นร ้ อยละ  ๙๕ .๙๓ ส ่ วนที่ ไ ม ่ ผ ่ าน เกณฑ ์ 
การประเมิน จ�านวน ๓๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘  
โดยการประเมินข้างต้นท�าให้ประชาชนได้รับการบริการ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมาตรฐานเดียวกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

๑๒
จัดท�าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ลงวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒  
เพือ่ให้สอดคล้องกบัพันธกจิ “มหาดไทยใสสะอาด” และได้ 
จัดท�าโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยด�าเนินโครงการอบรม/สัมมนาสร้างการรับรู ้และ 
ความเข้าใจร่วมกันของข้าราชการ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นโครงการของส่วนกลาง จังหวัด 
และส่วนราชการระดับกรม จ�านวน ๑๘๖ โครงการ  
มีกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๔๑,๕๑๑ คน 

โครงการสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	
และความโปร่งใสให้แก่บุคลากร	

ของกระทรวงมหาดไทย	

โครงการประเมินประสิทธิภาพ	
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

(Local	Performance	Assessment	:	LPA)	
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จัดพิธีลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ 
การบูรณาการเสริมสร ้างการรับรู ้สู ่ชุมชน ร ่วมกับ  
๒๒ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ  
ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย  
โดยคณะท�างานบูรณาการข้อมูลและการสร้างการรับรู้ 
สู ่ชุมชน ได้พิจารณาและคัดเลือกข้อมูลข่าวสารจาก 
ทกุกระทรวง/หน่วยงานซึง่เป็นข้อมลูท่ีทนัต่อสถานการณ์/
มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส�าหรับสร้างการรับรู้ และได้ส่งข้อมูลข่าวสาร จ�านวน  

๒๐ ครัง้ ๑๔๙ เรือ่ง ให้ทกุจงัหวดั อ�าเภอ หมู่บ้าน/ท้องถิน่  
ผ่านกลไกการท�างานและช่องทางการประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยในทุกระดับท้ังออนไลน์ 
และออฟไลน์ เช่น Line Application, Facebook,  
Webs i te  และหอกระจายข ่ าวที่ มี อยู ่  จ� านวน  
๗๒,๒๑๗ แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร ่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงประชาชน สร้างการรับรู ้ 
และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน 

๑๔ การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน	

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรี 
ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ณ ตึกสันติไมตรี 
ท�าเนียบรฐับาล ของ ๒๒ หน่วยงาน โดยก�าหนดให้ทุกส่วนราชการจดัท�าข้อมูลเป็นภาษาท่ีส้ัน กระชบั และ
เข้าใจง่าย ส่งให้กระทรวงมหาดไทย น�าไปเผยแพร่สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน
ในพื้นที่ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับจังหวัด อ�าเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น

จัดท�าโดย
กองสารนิเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

หน่วยงาน	๒๑	หน่วยงาน	ได้ส่งข้อมูลมายังกระทรวงมหาดไทย	โดยได้พิจารณาจัดส่งข้อมูลข่าวสาร/
การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล	มาตรการ	แนวทางการแก้ ไขปัญหาและภารกิจที่ส�าคัญไปแล้ว		
๒๐	ครั้ง	(๑๒	มี.ค.-๓๐	ก.ย.	๖๒)	รวม	๑๔๙	เรื่อง	แบ่งเป็น	๖	ด้าน	ดังนี้

ด้านที่	๑	 ด้านความมั่นคง	 จ�านวน	๓๒	เรื่อง

ด้านที่	๒	 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 จ�านวน	๒๒	เรื่อง

ด้านที่	๓	 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	 จ�านวน	๔๕	เรื่อง

ด้านที่	๔	 ด้านการสร้างโอกาส	ความเสมอภาค	และเท่าเทียมกันทางสังคม	 จ�านวน	๓๖	เรื่อง

ด้านที่	๕	 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	๒	เรื่อง

ด้านที่	๖	 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 จ�านวน	๑๒	เรื่อง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย และผลการด�าเนินงานการขับเคล่ือนภารกิจ 
ส�าคัญของรัฐบาล รวมถึงมาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ อีกท้ังเป็น 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนดนโยบายและร่วมขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 
สู่การยกระดับสังคมไทยให้เดินหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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การบริหาร 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของกระทรวงมหาดไทย
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย  
ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ (จากระบบ GFMIS)  
ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ๓๔๖,๕๔๗.๙๕๖ ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๘๕ ของวงเงนิงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลง  
(๓๗๗,๓๐๗.๖๘๒ ล ้านบาท) และเมื่อพิจารณา

กราฟแสดงผลร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงมหาดไทย  

จ�าแนกตามงบรายจ่าย รายไตรมาส

ตามงบรายจ่าย พบว่างบรายจ่ายประจ�าเบิกจ่ายได้  
๓๐๖,๔๑๒.๖๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๖  
ในขณะที่งบรายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ ๗๖.๐๓ เบิกจ่ายได้ ๔๐,๑๓๕.๓๒๔ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๖

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๖.๐๑ ๑๖.๒๑

๓๓.๖๖

๕๗.๙๖

๙๑.๘๕

๙๙.๔๖

๗๑.๙๑

๘๐.๗๗

๕๓.๕๗

๖๒.๒๖

๒๕.๔๙

๓๐.๐๒

งบภาพรวม งบรายจ่ายประจ�า งบรายจ่ายลงทุน
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๖
ภารกิจสำ�คัญของ
กระทรวงมหาดไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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AGENDA
(18)

ภารกจิสำ�คญัของกระทรวงมหาดไทย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การรบัรูสู้ช่มุชน (สป./ปค./

)
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FUNCTION
(8)

AREA
(2)

แผนงานเปลี่ยนสายอากาศ
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รายงานผลการด�าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายปวิณ ช�านิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะผู้จัดท�า
นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 ช่วยราชการส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางจริยา ชุมพงศ์ รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
 ส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
 ส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
ส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ขอขอบคุณส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร และกองสารนิเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้สนับสนุนข้อมูลและรูปภาพประกอบการจัดท�ารายงานในครั้งนี้





บำ�บำัดทุกข์ บำ�รุงสุข


