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ผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบ ๙ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)
กระทรวงมหาดไทยได้นํานโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วนที่จะ
ดําเนินการในปีแรก นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งมีผลสําเร็จและความก้าวหน้าในการดําเนินงานที่สําคัญในรอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ดังนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการจัดการรูปแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน
โดยดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๑.๑ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดําเนินการ ดังนี้
๑) สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ในกรอบอนุ ภูมิ ภ าค โดยโอนงบประมาณให้ ก ลุ่ ม จัง หวัดทั้ง ๑๘ กลุ่ม จั ง หวัด ตามที่ค ณะทํา งาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center :
ROC) ดําเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยตามหัวข้อวิจัยและร่าง TOR แล้วเมื่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้กลุ่มจังหวัดได้ดําเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัย (ขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร
บูรพา มหิดล เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสงขลานครินทร์) เพื่อดําเนินการจั ดทํา
โครงการวิจัยตามหัวข้อวิจัยและร่าง TOR แล้ว
๒) เตรี ย มความพร้ อ มจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ รองรั บ ความร่ ว มมื อ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ (CMGF
Retreat) แผนงาน IMT-GT ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียเสร็จแล้ว และสนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรีแผนงาน IMT-GT รวมทั้ง
ศึกษาความก้าวหน้าและสํารวจพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้เสร็จแล้ว
๓) พัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดน โดย
จะดําเนินการจัดประชุมสัมมนา จํานวน ๓ ครั้ง คือ จัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดน
ภายใต้ ประชาคมอาเซียน จั งหวัดตาก และจังหวั ดสระแก้ว จํานวน ๒ ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และจัดประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนกรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะงํา
อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน ๑ ครั้ง เสร็จแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
๑.๑.๒ พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ดําเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานใน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จํานวน ๔,๒๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๙ ของเป้าหมาย
๖,๐๐๐ คน
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๑.๒ การพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน ดําเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการบริหารงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑ การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แสดง จําหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ประกอบด้วย
๑) พั ฒ นาศู น ย์ แ สดง จํ า หน่ า ยและกระจายสิ น ค้ า OTOP ตลาดนั ด ธนบุ รี
(สนามหลวง ๒) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม ๔๗๙
กลุ่ม มียอดการจําหน่าย ๑๐๗,๙๔๒,๕๙๑ บาท
๒) จัดตั้งศูนย์แสดง จําหน่ายและกระจายสินค้า OTOP บริเวณใต้ทางด่วน จํานวน
๓ จุด ได้แก่ ใต้ทางด่วนรามอินทรา ใต้ทางด่วนเพลินจิต OTOP THE GALLERY และใต้ทางด่วนสีลม มียอด
จําหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๙๗๓,๒๑๕ บาท
๑.๒.๒ การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ได้กําหนดการจัดงานไว้จํานวน ๕ จุด ประกอบด้วย
จังหวัดนครศรีธรรมราช นครราชสีมา ลําปาง ราชบุรี และบุรีรัมย์ ขณะนี้ดําเนินการเสร็จแล้ว ๓ จุด ดังนี้
๑) จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี บู ท จั ด แสดง ๓๐๖ บู ท และมี ย อดการจํ า หน่ า ย
๔๔,๐๒๙,๙๐๐ บาท
๒) จั ง หวั ด นครราชสี ม า มี บู ท จั ด แสดง ๓๑๐ บู ท และมี ย อดการจํ า หน่ า ย
๔๐,๐๐๖,๘๐๐ บาท
๓) จังหวัดลําปาง มีบูทจัดแสดง ๓๐๖ บูท และมียอดการจําหน่าย ๓๓,๘๗๕,๖๐๐
บาท
๑.๒.๓ การจัดงาน OTOP MIDYEAR 2014 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการนําสินค้ามาแสดงและจําหน่ายมากกว่า ๑,๘๐๐ บูท มีผู้เข้าชมงาน
๒๔๕,๐๖๓ คน และมียอดจําหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น ๕๒๒,๕๒๙,๘๑๔ บาท
๑.๒.๔ การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยนําผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
๑) แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๕๗ มียอด
จําหน่าย ๑,๑๔๑,๕๖๐ บาท ผู้เข้าชมงาน ๒,๓๐๐ คน
๒) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มี
ยอดจําหน่าย ๒,๖๔๕,๕๕๕ บาท ผู้เข้าชมงาน ๔,๐๐๐ คน
๓) เขตปกครองตนเองชนชาติ ไ ทสิ บ สองปั น นา ประเทศจี น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มียอดจําหน่าย ๕๗๒,๕๔๖ บาท ผู้เข้าชมงาน ๓,๐๐๐ คน
๑.๒.๕ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการเครือข่าย
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๗
๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมพัฒนาหมู่บ้าน OTOP ด้านการท่องเที่ยวด้าน
การบริหารจัดการ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗
๑.๒.๖ การประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด (Provincial Star OTOP :
PSO) ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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๑.๒.๗ พั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ่ ม ผู้ผ ลิต ชุ ม ชนด้ า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ตภั ณฑ์ (Quality
Control : QC) รุ่นที่ ๑ ประเภทอาหาร เมื่อวันที่ ๒๖–๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๑๖๔ คน
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ จํานวน ๑๓,๖๘๐
ผลิตภัณฑ์
๑.๓ การดูแลผู้สูงอายุโดยสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ได้จัดเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันรายได้อย่างเป็นระบบ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จ่ า ยเงิ น ค่ า เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ทั่ ว ประเทศที่ มี อ ายุ ๖๐ ปี ขึ้ น ไป ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มาขึ้นทะเบียนไว้ จํานวน ๗,๐๗๒,๖๙๘ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๑๒๑,๙๐๖,๓๐๐ บาท กรุงเทพมหานคร
ได้ ดํ า เนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ รายเดื อ นให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ จํ า นวน ๕๕๒,๗๑๖ คน รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๓,๓๓๒,๙๐๐,๒๐๐ บาท และเมืองพัทยาได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุเป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๕,๒๒๓,๗๐๐
บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นยังได้สนับสนุนเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่ลงทะเบียนไว้ จํานวน
๑,๒๗๙,๓๒๗ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๘๒,๘๙๗,๑๐๐ บาท กรุงเทพมหานคร ได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
จํานวน ๓๘,๑๑๗ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๖๖๔,๓๐๐ บาท
๑.๔ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้
๑.๔.๑ การรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดําเนินการ
ดังนี้
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในหมู่บ้าน
และป้องกันตนเองระดับหมู่บ้าน ดําเนินการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปตั้งจ่ายที่ทําการปกครอง
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จํานวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นวงเงิน ๒๓๖,๒๘๐,๐๐๐
บาท (ไตรมาสที่ ๑ – ๓)
๒) จัดชุดคุ้มครองตําบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดําเนินการ
บรรจุสั่งใช้กําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จํานวน ๑,๘๐๐ อัตรา แยกไปตาม
ต้นสังกัด คือ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ๔๘๐ อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดปัตตานี ๕๔๖ อัตรา กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ๗๐๘ อัตรา และ
ประจําศู นย์ฝึกกํ าลังประจําถิ่ นท่าสาป จังหวัดยะลา ๖๖ อั ตรา ขณะนี้ได้ฝึกอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น จํานวน
๑,๒๐๐ อัตรา และได้เข้าประจําการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มีแผนการจัดตั้งชุด
คุ้มครองตําบลเพิ่ม จํานวน ๗๓ ตําบล
๑.๔.๒ โครงการพัฒ นาในพื้น ที่จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ ดํ าเนิ นการปรั บปรุ งถนน
พัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ
สงขลา) ดังนี้
๑) ปรับปรุงถนนในชุมชน จํานวน ๘๖ สายทาง ดําเนินการแล้วเสร็จ ๔๒ สายทาง
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๒๐ สายทาง และรอลงนามในสัญญา ๒๔ สายทาง
๒) พัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน ๕๕ โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ
๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑๐ โครงการ และรอลงนามในสัญญา ๓๒ โครงการ
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๑.๔.๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐาน ทํ า ให้ เกิ ดความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์สิน เป็นการรองรับ การ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน จํานวน ๓๗๙ และจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน
จํานวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๒๔๖,๕๐๐ บาท รวมทั้งได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด รวม ๖๑๓ แห่ง วงเงิน ๑๔,๑๐๖,๕๕๘,๕๐๐ บาท
๑.๕ การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ โดยดําเนินการ ดังนี้
๑.๕.๑ ศึ ก ษาออกแบบท่ า เที ย บเรื อ เกาะเต่ า และพั ฒ นาพื้ น ที่ ร อบท่ า เรื อ โดยศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกําลังอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๑.๕.๒ พัฒ นาพื้ น ที่เฉพาะเพื่ อรองรับ การท่องเที่ ย วชุม ชนเกาะเต่ า อํา เภอเกาะพะงั น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระยะที่ ๑ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน รางระบายน้ําและภูมิทัศน์ถนน จํานวน ๕
เส้นทาง และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จุดชมวิว จํานวน ๒ อาคาร ได้ดําเนินการจัดทําแบบก่อสร้างและ
ประมาณราคาโครงการเสร็จแล้ว กําลังอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๑.๖ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๖.๑ โครงการ “ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก รั ก สามั ค คี แ ละเสริ ม สร้ า งความปรองดอง” ได้
ดํ าเนิน การนํากลุ่ ม เป้า หมายเข้ ารั บกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ด้ วยการศึก ษาดูงานที่ศู น ย์การเรี ย นรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเก็บข้อมูลและ
เรียนรู้หลักการทรงงานและแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการส่งเสริมให้
เยาวชนและผู้นํากลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นแกนนําในพื้นที่ ได้เรียนรู้หลักการการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเอง โดยได้สร้างแนวคิด
๓ ร (ร่วมกันคุย ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา) ๓ สร้าง (สร้างสามัคคี สร้างพลัง สร้างสังคมปรองดอง) แก่เยาวชน
และผู้ นํ า กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ทุ ก จั ง หวั ด และฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ชาวบ้ า นทบทวนทุ ก จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด จังหวัดละ ๔๐๐,๐๐๐
บาท จํานวน ๗๖ จังหวัด รวมเป็นเงิน ๓๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการครบทั้ง ๗๖
จังหวัด เสร็จเรียบร้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น ๘,๔๒๙ คน
ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี จํานวน ๔,๑๘๓ คน และกลุ่มผู้นําชุมชน/ผู้นํากลุ่มใน
พื้นที่ จํานวน ๔,๒๔๖ คน
๑.๖.๒ การเสริมสร้างจิตสํานึกและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านและสร้างหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ดําเนินการสร้าง
หมู่บ้า นต้น แบบประชาธิป ไตยใน 76 จั ง หวัด ทุ กอําเภอ ๆ ละ 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้ น 8,780 หมู่ บ้า น
ฝึกอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย มอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมวิ ถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คั ดเลือกและมอบโล่รางวัลให้แ ก่
หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน
๑.๖.๓ โครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ดําเนินการเผยแพร่ผลการจัด
เวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย ประกอบด้วย
๑) การสร้ า งวิ ท ยากรระดั บ จั ง หวั ด โดยชี้ แ จงแนวทางให้ แ ก่ วิ ท ยากรเป้ า หมาย
จํานวน ๓๘๐ คน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
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๒) การสร้างวิทยากรระดับตําบล โดยชี้แจงแนวทางให้แก่วิทยากรเป้าหมาย จํานวน
๖,๘๖๖ ตําบล เมื่อระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๓) จัดเวทีระดับตําบล จํานวน ๖,๘๖๖ ตําบล โดยชี้แจงผลการจัดเวทีพูดจาหาทาง
ออกประเทศไทยที่มีการดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๔) ดําเนินการเผยแพร่ผลการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยในระดับ
ตําบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๖,๘๖๖ ตําบล
๑.๗ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยเสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชน
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน ประกอบด้วย
๑.๗.๑ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑) จัดทําเอกสารทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
๒) ฝึกอบรมแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๓) สร้างแกนนําหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๔) ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๘๗๘ หมู่บ้าน /
๒๖,๓๔๐ คน
๕) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน จํานวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๖) ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อการเตรี ยมการเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน ๘๗๘ หมู่บ้าน
๗) ทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้านและกิจกรรมสาธิ ตการดํารงชีวิตแบบพอพียง
จํานวน ๔,๕๙๙ หมู่บ้าน
๘) เพิ่มประสิทธิ ภาพหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยงต้ นแบบที่ดําเนินการในปี พ.ศ.
๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ เพื่อการเตรียมการขยายผลสู่บ้านน้อง จํานวน ๔,๕๙๙ หมู่บ้าน
๑.๗.๒ โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ได้ดําเนินการ ดังนี้
๑) บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวทางใน
การส่งเสริมการบริ หารจัด การชุ มชน เมื่ อวันที่ ๑๙ – ๒๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๗ และสนั บสนุน ติ ด ตามการ
ดําเนินงานบริหารจัดการชุมชน รวมทั้งจัดเวทีประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
๒) พัฒนาระบบมาตรฐานแผนชุมชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจระบบรั บ รองมาตรฐานแผนชุ ม ชน รวม ๖๙ จั งหวั ด และสนั บสนุ น /ส่ ง เสริ ม การเข้ า สู่ ร ะบบ
มาตรฐานแผนชุมชน รวม ๗๕ จังหวัด รวมทั้งจัดเวทีสรุปผลการสร้างแนวทางในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชน รวม ๑๘ จังหวัด
๑.๘ การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน โดยดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะลดช่องวางทางการศึกษาระหว่างคนรวยในเมืองและคนยากจนในชนบท มี
เป้าหมายที่จะแจกคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้นักเรียน ๑๓ ล้านคนทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗
และเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทุกๆ ๒ ปี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ (ป.๑) ตามโครงการ One Tablet PC
Per Child โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อ
แท็บเล็ต ซึ่งประกอบด้วย ๓ รายการ คือ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา,อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ
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เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ ๑,๐๗๒ ชุด และจัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ํากว่า
๔๖ นิ้ว จํานวน ๑,๗๐๒ เครื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๓,๑๗๓,๗๐๐ บาท โดยปัจจุบันได้แจกจ่าย
แท็บเล็ตให้นักเรียนได้ใช้งานแล้ว ๘๕๐,๐๐๐ เครื่อง และรัฐบาลได้เตรียมแจกจ่ายแท็บเล็ตครั้งต่อไปอีก
จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ เครื่อง
๑.๙ การป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย
๑.๙.๑ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ดําเนินการจัดประชุม
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team) เมื่อวันที่ ๑๒ –
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และเตรียมสัมมนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอํานวยการของ ศพส.จ. เพื่อทบทวนการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วงที่ผ่านมา และหาแนวทางการดําเนินงานฯในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๙.๒ โครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่าย
ปกครอง) ได้กําหนดเป้าหมายให้ ๗๖ จังหวัดดําเนินการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
หลักสูตร ๑๕ วัน ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนด
เป้าหมายบําบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด จํานวน ๑๕,๓๖๐ คน แยกเป็น การบําบัดในสถานที่กองร้อย อส.จ. ๔๕
แห่งๆ ละ ๓๐๐ คน รวม ๑๓,๕๐๐ คน และในสถานที่อื่นๆ ใน ๓๑ จังหวัดๆ ละ ๖๐ คน รวม ๑,๘๖๐ คน
ขณะนี้ได้บําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไปแล้ว จํานวน ๑๓,๙๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑
๑.๙.๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด เพื่อดําเนินการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยา ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้ที่ผ่านการบําบัด ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) บํ า บั ด ฟื้ น ฟู ผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาไปแล้ ว จํ า นวน ๑๔,๔๖๑ ราย จากเป้ า หมาย
๑๐๘,๙๕๐ ราย
๒) ฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ กั บ ผู้ ที่ ผ่ า นการบํ า บั ด แล้ ว จํ า นวน ๑๒,๓๒๓ ราย จาก
เป้าหมาย ๑๐๘,๙๕๐ ราย
๓) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน ๑,๒๑๒ แห่ง กําลังอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
๔) ก่อสร้างลานกีฬา จํานวน ๑๐๐ แห่ง กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๑.๙.๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบําบัดยาและสารเสพติด สํานักงานศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินการ ดังนี้
๑) สร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ในพื้นที่ ๒๖ สํานักงานเขต จํานวน ๑,๐๗๒ คน
๒) แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามโครงการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัดและระบบต้องโทษ โดยนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานบําบัดผู้ติดยาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระบบสมัครใจ จํานวน ๑๗๖
ราย ระบบบําบัดบังคับ จํานวน ๒,๒๘๑ ราย และระบบต้องโทษ จํานวน ๔ ราย
๓) สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดตามโครงการจัดระเบียบสังคมและควบคุม
พื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง โดยออกตรวจพื้นที่ จํานวน ๒๘๗ แห่ง และได้ดําเนินการตามมาตรการสังคม จํานวน ๔๐
แห่ง ดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย จํานวน ๒๐ ราย
๑.๙.๕ โครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมืองพัทยาได้
ดําเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง

7
๑.๑๐ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดําเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
อุปโภค บริโภคแก่ประชาชน จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุน
๒. นโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ
เพื่อเทิดทูน พิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย ความ
มั่ น คงภายใน การอํ า นวยความเป็ น ธรรมและการพั ฒ นากฎหมาย/บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งยุ ติ ธ รรม
กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ การเทิดทูน พิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมพิ เ ศษหลวง โดยดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง อาคารในเขต
พระราชฐาน ๓ แห่ง จํานวน ๒๑ งาน ขณะนี้กําลังรอลงนามในสัญญา
๒.๑.๒ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามแนวทางพระราชดํ า ริ แ ละเทิ ด ทู น ไว้ ซึ่ ง สถาบั น โดย
ดําเนินงานภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดําริ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดําริภายใต้ “โครงการปิดทองหลังพระ”ในพื้นที่
เป้าหมาย จํานวน ๓๕ แหล่งน้ํา ๓๔ อําเภอ ๒๗ จังหวัด (เชียงราย ลําพูน พะเยา แพร่ มุกดาหาร ขอนแก่น
กําแพงเพชร อุทัยธานี ลพบุรี เลย สุโขทัย อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร พัทลุง ร้อยเอ็ด นครพนม
อุบลราชธานี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุตรดิตถ์ สระบุรี สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส) นอกจากนี้ยังจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ให้กับคณะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับอําเภอและผู้ประสานงานระดับจังหวัด จํานวน ๒ รุ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
กิ จ กรรมตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามพระราชดํ า ริ ใ ห้ กั บ จั ง หวั ด จํ า นวน ๑๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๔,๓๖๙,๔๗๔ บาท และจัดทําหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดําริ (พชร.)
คณะทํางานคัดเลือกพื้นที่การดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ รวมทั้งได้
ตรวจนิเทศการดําเนินงานของชุดปฏิบัติงานระดับอําเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๗ ครั้ง
๒.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริภายใต้ “โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วย
พระบารมี” โดยดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินกิจกรรมขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม ยกตัวอย่างโครงการ/
กิจกรรมสําคัญ อาทิ โครงการทําความสะอาดบ้านปลาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของจังหวัดปัตตานี ผลที่ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ได้รับ
ชาวประมงพื้นบ้านจํานวน ๒๐ ชุมชนตามแนวชายฝั่งทะเลอําเภอสายบุรี ปานาเระ และไม้แก่น สามารถจับปลา
ได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน และเป็นการอนุรักษ์ปะการังให้มีความสมบูรณ์เป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลที่สําคัญของพื้นที่ และการซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตคลองส่งน้ํา และขุดลอกตะกอนดิน
ในคลองส่งน้ํา ณ หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะทําให้น้ําไหลสะดวก
รวดเร็ว มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๑,๖๐๐ ไร่ และราษฎรได้รับประโยชน์ ๗๐ ครัวเรือน
๒.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
๒.๒.๑ การปฏิบัติการในภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ได้มีการสั่งใช้สมาชิกอาสา
รักษาดินแดน จํานวน ๙๖๙ กองร้อย ๒๓,๗๖๕ นาย เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สําคัญ ดังนี้
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๑) การรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยปฏิบัติ
ภารกิจรักษาความสงบในพื้นที่ ที่มีการชุม นุมทั่วประเทศ (ไม่นับรวมการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)
จํานวน ๘๙๙ ครั้ง แยกเป็น ภาคกลาง ๑๔๔ ครั้ง ภาคเหนือ ๑๘๒ ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๑๙ ครั้ง
และภาคใต้ ๒๕๔ ครั้ง และมีการก่อความไม่สงบ เช่น ทําร้ายเจ้าหน้าที่หรือประชาชน ลอบวางเพลิง วาง
ระเบิด จํานวน ๕๑๖ ครั้ง
๒) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จับกุมดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
จํานวน ๙๔,๗๒๐ คดี ได้ผู้ต้องหา จํานวน ๑๐๐,๕๕๔ ราย สามารถยึดของกลางยาเสพติ ด ได้แ ก่ ยาบ้า
๑๘,๕๙๐,๗๒๖ เม็ด ไอซ์ ๓,๖๖๒.๒๕ กิโลกรัม เฮโรอีน ๒๗.๙๔ กิโลกรัม กัญชา ๖,๕๕๙.๖๕ กิโลกรัม และ
อื่นๆ ๑๔.๙๑ กิโลกรัม รวมทั้งทําลายแหล่งผลิต จํานวน ๓๑ ไร่ มูลค่า ๓,๓๒๑,๓๐๐ บาท นอกจากนี้ยัง
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ๑๘,๕๔๔ ครั้ง
๓) การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ได้ออกปฏิบัติการตรวจสถานบริการ
จํานวน ๑๘,๐๒๙ แห่ง ลาดตระเวน ๗๕,๕๗๐ ครั้ง ตั้งจุดตรวจ ๖๒,๙๓๕ ครั้ง รักษาความปลอดภัยสถานที่
๑๖๔,๐๘๙ ครั้ง ดําเนินงานข่าว ๑๑๑,๐๕๔ ครั้ง และปราบปราม ๑๘,๓๒๓ ครั้ง
๔) การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจับกุม
ผู้กระทํ าผิด ๓๗๓ ราย และดําเนินคดี ๓๔๘ ราย ยึดของกลางได้ ๒,๒๔๘ ลู กบาศก์เมตร คิ ดเป็นมู ล ค่า
๖๖,๐๔๗,๒๕๔ บาท
๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินการช่วยผู้ประสบสาธารณภัย
จํานวน ๒,๘๖๑ ครั้ง ๗๘๑,๘๕๒ คน และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย จํานวน ๑๐,๔๑๘ ครั้ง ๗๒,๔๙๕ คน
๖) การซ่อมสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์และการพัฒนาท้องที่ ได้ดําเนินโครงการ
อาสารักษาดินแดนสัมพันธ์ โดยพัฒนาท้องที่ จํานวน ๑๑,๒๗๑ ครั้ง คิดเป็นมูลค่า๑๗,๗๗๒,๖๕๗ บาท มีผู้
ได้รับประโยชน์ ๖,๓๑๘,๕๑๕ คน และดําเนินการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จํานวน ๑,๗๓๙ แห่ง คิดเป็น
มูลค่า ๔,๐๖๒,๖๙๐ บาท มีผู้ได้รับประโยชน์ ๑,๕๐๙,๔๗๔ คน
๒.๒.๒ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการรั ก ษาความมั่ น คงภายในแบบพลเรื อ น โดย
ดําเนินการบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๗ จํานวน ๑๑๒ หมู่บ้าน กําลังอยู่ระหว่างประสานงานและจัดทําหนังสือแจ้งยืนยันการตรวจสอบข้อมูล
จากจังหวัดและสํานักบริหารการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันมีหมู่บ้าน อพป. ที่ได้ประกาศจัดตั้งในพื้นที่ ๗๔
จังหวัด ๖๙๘ อําเภอ จํานวน ๑๔,๐๗๖ หมู่บ้าน
๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
พ.ศ. .... ขณะนี้สํานักการสอบสวนและนิติการ กําลังดําเนินการจัดทําร่าง พ.ร.บ.
๓) ประกวดหมู่บ้าน อพป. ระดับภาค กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการประกวดโดย กอ.
รมน. ภาค ๑ – ๔
๒.๒.๓ การอํานวยการและบริหารจัดการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ได้ดําเนินการ
ดังนี้
๒.๒.๔ การส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ได้ดําเนินการ ดังนี้
๑) โครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์
ประธาน และพระวรชายาฯ ในพิ ธีเปิ ดงานเมาลิด กลางแห่ง ประเทศไทย พร้ อ มบุค คล คณะบุ ค คล แขก
ต่างประเทศ ทูตจากประเทศมุสลิม ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรมุสลิม องค์กรเอกชน ชาวไทยมุสลิม
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ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
๒) โครงการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานดีเด่น
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจําปี ๒๕๕๖ ได้ดําเนินการเสร็จแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓) โครงการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในงานเมาลิด
กลางแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๗ โดยเชิญประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จํานวน ๑๓ คน เข้าร่วมการอ่านคัมภีร์
อั ล กุ ร อานในฐานะเป็ น แขกของรั ฐ บาล ณ ศู น ย์ บ ริ ห ารกิ จ การศาสนาอิ ส ลามแห่ ง ชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
กรุ ง เทพมหานคร และเยี่ ย มคารวะบุ ค คลสํ า คั ญ รวมทั้ ง ทั ศ นศึ ก ษาสถานที่ สํ า คั ญ ๆ ของประเทศไทยใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน
๘๗๘ หมู่ บ้าน และเพิ่มประสิท ธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –
๒๕๕๖ เพื่อเตรียมการขยายผลสู่บ้านน้อง จํานวน ๔,๕๙๙ หมู่บ้าน
๓.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา โดย
พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน จํานวน ๑๒,๐๐๐ คน พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนด้วยการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี ๒๕๕๗ เสร็จแล้ว จํานวน ๑๒,๔๗๗,๐๗๙ ครัวเรือน
พัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชน จํานวน ๕,๐๐๐ กองทุน บูรณาการแผนชุมชน จํานวน ๖,๘๖๖ ตําบล พัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จํานวน ๙๐๔ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จํานวน ๔,๓๙๐ ชุมชน
และพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ของกลุ่ม ผู้ผ ลิ ต ผู้ประกอบการชุมชนให้มี คุ ณภาพและมาตรฐาน จํานวน ๑๓,๖๘๐
ผลิตภัณฑ์
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยอนุมัติโครงการประเภทเงินทุน
หมุนเวียน จํานวน ๖๐,๘๕๙ โครงการ วงเงิน ๕,๐๖๑,๕๕๗,๒๙๒ บาท และโครงการประเภทเงินอุดหนุน
จํานวน ๑๓,๗๗๐ โครงการ วงเงิน ๗๘๖,๗๙๑,๓๕๑ บาท ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจํานวน
๙,๓๗๔,๐๒๐ ราย และมีสมาชิกประเภทองค์กร จํานวน ๑๒๕ องค์กร
๓.๔ การเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔.๑ โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง ได้ดําเนินการสํารวจ
และจัดทําข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ใน
บริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) การสํารวจและจัดทําข้อมูลฯ ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการมีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙
๒) การสํารวจและจัดทําข้อมูลฯ ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล ซึ่งเป็น
พื้นที่เปิดใหม่ จํานวน ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ราชบุรี และ
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เพชรบุรี กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒ ส่วนจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
กําลังรอลงนามในสัญญา ๒ แห่ง อยู่ระหว่างดําเนินงานงวดที่ ๒ (Progress Report) ๒ แห่ง
๓.๔.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนด่านชายแดนบ้านพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
ดําเนินการก่อสร้างและพัฒนาเมืองชายแดน ๔ แห่ง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑) การพัฒนาตามผังชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี กําลังรอลงนามในสัญญา
๒) การศึกษาและออกแบบรายละเอียดพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเก่า ด่านพุน้ําร้อน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กําลังรอลงนามในสัญญา
๓) การจัดทําผังเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะชายแดนบ้านพุน้ําร้อน ตําบลบ้านเก่า
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินงานงวดที่ ๒ (Progress Report)
๔) การศึ กษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนด่ านชายแดนบ้านพุน้ําร้อน
จังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินงานงวดที่ ๒ (Progress Report)
๓.๕ การบริหารจัดการระบบน้ําประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ดําเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายการให้บริการน้ําสะอาด วางท่อขยายเขตจําหน่ายน้ําและปรับปรุงเส้นท่อ รวมทั้ง
ก่อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง กิ จ การประปาเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคในส่ ว นภู มิ ภ าค ทั่ ว ประเทศ ๗๔ จั ง หวั ด (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ได้ให้บริการผู้ใช้น้ํารวมทั้งสิ้น ๓,๗๔๙,๑๓๕ ราย มีผู้ใช้น้ําเพิ่มขึ้น ๑๘๒,๒๗๒ ราย รวมปริมาณน้ําที่ได้
จําหน่าย ๙๒๘,๘๙๔,๔๘๗ ลูกบาศก์เมตร
๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเท่า
เทียมกันในสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการตามแผนงาน ผลผลิต
และโครงการ ดังนี้
๔.๑ การสนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมแก่ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ โดยดํ า เนิ น โครงการ
สนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด สําหรับโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําไปจ่าย
เป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จํานวน ๑,๒๙๗,๓๒๗ ราย รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๗,๑๘๒,๘๙๗,๑๐๐ บาท กรุงเทพมหานครได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการแล้ว จํานวน ๓๘,๑๑๗ ราย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๖๖๔,๓๐๐ บาท
๔.๒ การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ กษาตั้ ง แต่ ระดั บอนุบ าลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐานในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
๔.๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่ บ้ า น (อสม.) เชิ ง รุ ก โดยกรุ ง เทพมหานครได้ ส นั บ สนุ น ค่ า ตอบแทน(ค่ า ป่ ว ยการ) ให้ แ ก่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายแล้ว ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๔.๔ การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม ได้ดําเนินการ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนที่ยากจนภายใต้โครงการต่างๆ ดังนี้
๔.๔.๑ โครงการบริห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ที่ ดิน ของรัฐเพื่อแก้ไ ขปัญ หาความ
ยากจน กรมที่ดินได้ให้ความเห็นชอบจัดทําโครงการและจัดสรรงบประมาณในการรังวัดแล้ว จํานวน ๒,๐๕๗
แปลง ๑,๙๔๒ ครัวเรือน ขณะนี้ดําเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินแล้วเสร็จ จํานวน ๑,๕๐๔ แปลง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๕๒ ของเป้าหมาย ๙,๑๐๐ แปลง
๔.๔.๒ โครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ได้จัดที่ดินทํากิน
และที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง โดยร่วมกับกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และสระแก้ว ดําเนินการแล้วเสร็จ
๓,๓๕๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๔ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง
๕. นโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ความเป็ น ธรรม ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ในการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภั ยพิบัติต่างๆ กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการตามแผนงาน
ผลผลิต และโครงการ ดังนี้
๕.๑ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๑.๑ โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้ดําเนินการเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ๕๗ จังหวัดทั่วประเทศ ได้ผลงานจํานวน ๑๐๒,๑๑๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๒.๑๑ ของเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง และเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเสร็จแล้ว ๙๖,๖๔๒
แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒ ของเป้าหมาย ๙๓,๗๖๐ แปลง รวมทั้งสํารวจออกโฉนดเฉพาะพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา เสร็จแล้ว ๕,๔๖๘ แปลง จากเป้าหมาย ๖,๒๔๐ แปลง นอกจากนี้
ยังได้จัดทําโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ ๑) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลง
ที่ดินที่จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ เป้าหมาย ๑๔.๗๒ ล้านแปลง ในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด (๒๒๖ สํานักงาน และ
สํานักงานที่ดินอําเภอ ๑๗๑ สํานักงาน) ขณะนี้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผน
ที่รูปแปลงที่ดินในระบบดิจิทัลได้ผลงาน ๖.๔๑ ล้านแปลง
๕.๑.๒ โครงการรังวัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและควบคุมคุ้มครองที่ดินของ
รัฐ ดําเนินการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด ได้ดําเนินการรังวัด
เสร็จแล้ว ๑,๑๑๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๗ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ แปลง จากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบ
ปัญหาอุปสรรคที่ทําให้เกิดความล่าช้า เช่น ที่ดินสาธารณประโยชน์มีรายละเอียดไม่ถูกต้องชัดเจนจากสภาพ
ความเป็นจริง เพราะมีที่ดินบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ เขตดําเนินการของปฏิรูปที่ดิน เขตนิคมฯ และมีราษฎรใน
พื้นที่บุกรุกหรือคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ยังดําเนินการย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในแผนที่
มาตรฐานเสร็จแล้ว ๙,๖๖๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๕ ของเป้าหมาย ๑๓,๐๐๐ แปลง และนําเข้าข้อมูล
แผนที่รูปแปลงที่ดินเสร็จแล้ว ๒๒,๙๙๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๓ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ แปลง
๕.๑.๓ โครงการวางและจัดทําผังเมือง ได้ดําเนินการ ดังนี้
๑) วางและจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด
จํานวน ๑๕ จังหวัด ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๐ ผัง และรอลงนามในสัญญา ๕ ผัง สําหรับการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬและหนองคาย จํานวน ๒ ผัง กําลังอยู่ระหว่างปรับปรุงเป็นผังเมืองรวม
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จังหวัดรูปแบบใหม่ ในส่วนการวางและจัดทําผังอําเภอ กําลังดําเนินการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอําเภอ
จํานวน ๑๑ ผัง มีผลงานรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐
๒) วางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอําเภอ ได้ดําเนินการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่
กลุ่มอําเภอ จํานวน ๑๑ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการงวดที่ ๔ และการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามแผน
เพราะมีบางโครงการดําเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว้
๓) พัฒนาระบบข้อมูลเกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง โดยดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลผังเมืองรวมภูเก็ต จัดทําคู่มือวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ติดตามสถานการณ์ผัง
ประเทศ/ผังภาค จัดทําแนวทางการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์เพื่อการวางผังเมืองรวมจังหวัด ออกแบบ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามผลผังเมืองรวม เกณฑ์การพิจารณาพื้นที่รองรับการขยายตัวของ
ชุมชน/เมือง และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นย่าน
อุตสาหกรรม
๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านผังเมือง โดยอบรมบุคลากรด้าน
ผังเมือง มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว ๒,๑๘๒ คน
๕.๑.๔ การให้บริการงานด้านช่าง ได้ดําเนินการ ดังนี้
๑) ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๘๒ โครงการ กําลังอยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๖๐ โครงการ
๒) สํารวจออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และให้คําปรึกษาด้านช่าง จํานวน ๔๓๐
แห่ง ขณะนี้ดําเนินการเสร็จแล้ว ๓๗๖ แห่ง และทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม เสร็จแล้ว ๗๖๗
แห่ง จากเป้าหมาย ๖๐๐ แห่ง
๓) ก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่เสร็จแล้ว ๘๒๒ แห่ง
๔) บํ า รุ ง รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกํ า จั ด ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช โดยใช้ เ รื อ กํ า จั ด
ผักตบชวาและวัชพืช จํานวน ๑๕ ลํา ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร อ่างทอง สิงห์บุรี ยโสธร ชัยภูมิ สกลนคร และพะเยา สามารถกําจัดผักตบชวาและวัชพืชได้จํานวน
๓๙๓,๓๘๒ ตัน
๕) ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง จํานวน ๘ โครงการ กําลังอยู่ระหว่าง
รอลงนามในสัญญาทั้ง ๘ โครงการ
๖) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่าง โดยดําเนินการอบรมบุคลากร
ด้านช่าง มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว ๒,๑๔๖ คน
๕.๑.๕ การดําเนินมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับ
อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้ ได้ดําเนินการตามกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑) พัฒนา ปรับปรุงและจัดทําข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
ขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ๔๗ เรื่อง ตรวจสอบความปลอดภัย ออกใบอนุญาตและ
ต่ออายุเกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการโรงมหรสพ ๓๑๕ แห่ง และพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑๑๕ เรื่อง
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในอาคาร ขณะนี้กําลังอยู่
ระหว่างดําเนินการ
๓) ให้คําปรึกษา แนะนําตอบข้อหารือและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินและถมดิน ๒๓๐ เรื่อง ตรวจสอบอาคารภาครัฐ ๘๑ อาคาร และประเมินความ
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ปลอดภัยอาคารเอกชน ๑๖๖ อาคาร รวมทั้งตรวจสอบอาคารราชการส่วนกลาง ๗๕ หลัง และส่วนภูมิภาค
๔,๙๓๑ หลัง
๔) จัดทําและปรับปรุงมาตรฐานอาคารและงานช่าง และจ้างที่ปรึกษาพัฒนาข้อมูล
ด้านวิศวกรรมเพื่อพิจารณายกร่างแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายขุดดิน
และถมดิน กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๕.๑.๖ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม
ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ สุโขทัย กาญจนบุรี ตรัง เพชรบุรี จันทบุรี พะเยา
พัทลุง สมุทรสงคราม และเพชรบูรณ์ จํานวน ๑๐ โครงการ ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จํานวน
๘ โครงการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ ๒ โครงการ
๕.๑.๗ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการผังเมือง
ดําเนินการสนับสนุนช่วยเหลือด้านเทคนิค ความรู้ในการวางและจัดทําผังเมือง ดังนี้
๑) การวางและจัดทําผังเมืองรวม ดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทําผังเมืองตามกฎหมาย โดยวางและจัดทําผังเมืองร่วมกับท้องถิ่น จํานวน ๙๐
ผัง ดําเนินการเสร็จแล้ว จํานวน ๔ ผัง และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๘๖ ผัง
๒) การวางและจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล ดําเนินการสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล เพื่อนําไปสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมายตามเป้าหมายจํานวน
๑๓๐ แห่ง ได้รับการสนับสนุนการจัดทําผังเมืองให้เป็นไปตามขั้นตอนตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
ซึ่งเมื่อจัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาลเสร็จแล้ว สามารถนําผังเมืองชุมชนเทศบาลเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอน
ของการบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป หรือท้องถิ่นสามารถนําข้อกําหนดผังเมืองไปปรับเพื่อออกเป็นเทศบัญญัติ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ขณะนี้ดําเนินการเสร็จแล้ว จํานวน ๖ ผัง และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน ๑๒๔ ผัง
๕.๑.๘ โครงการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน ได้
ดําเนินการพัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทําผังเมืองและผังชุมชน จังหวัดนนทบุ รี และจังหวัด
ปทุมธานี กําลังอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของงานเพื่อรับงานในงวดที่ ๑ ส่วนงานงวดที่ ๔ (งวด
สุดท้าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
๕.๑.๙ การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการจับกุม
ผู้กระทําความผิด จํานวน ๕๕๓ ราย สามารถดําเนินคดี จํานวน ๔๙๒ ราย และยึดของกลางได้ ๒,๘๖๑
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๘๒,๔๙๘,๗๔๗ บาท
๕.๒ การจัดการภัยพิบัติ
๕.๒.๑ การดําเนินมาตรการป้องกันและเตือนภัยจากสาธารณภัย ได้ดําเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและป้องกันสาธารณภัย ประกอบด้วย โครงการบูรณาการระบบ
เชื่อมโยงคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเป็นระบบที่
มีมาตรฐานเดียวกัน ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการ ๒๔๐ วัน
๕.๒.๒ การจัดทําระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน ได้ดําเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ํา
ท่วม จํานวน ๕๓ แห่ง มีผลการดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ๗ แห่ง และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
๔๖ แห่ง โดยมีปัญหาอุปสรรคจากการบุกรุกพื้นที่สาธารณะตามแนวการก่อสร้าง และขาดแคลนแรงงานใน
การก่อสร้าง
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๕.๒.๓ โครงการวางและจัดทําผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ํา ได้ดําเนินการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ํา โดยใช้งบผูกพัน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ จํานวน ๕ ผัง ขณะนี้
กําลังอยู่ระหว่างดําเนินงานงวดที่ ๔ ผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐
๕.๒.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําและริมทะเลทั่วประเทศ ดําเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําและริมทะเลทั่วประเทศ จํานวน ๕๒๙ แห่ง แยกเป็น
๑) โครงการก่อสร้างรายการผูกพัน ๒๘๙ แห่ง ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ๔๘
แห่ง และอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ๒๔๑ แห่ง
๒) โครงการก่อสร้างรายการใหม่ ๒๔๐ แห่ง กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
๔๗ แห่ง และอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๑๙๓ แห่ง
๕.๒.๕ โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ําชายแดนระหว่างประเทศ อัน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ได้ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําชายแดนระหว่าง
ประเทศ จํานวน ๒๕๙ แห่ง แยกเป็น
๑) โครงการก่อสร้างรายการผูกพัน ๑๗๖ แห่ง ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ๔๖
แห่ง และอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ๑๓๐ แห่ง
๒) โครงการก่อสร้างรายการใหม่ ๘๓ แห่ง ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ๑ แห่ง
กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ ๑๐ แห่ง และรอลงนามในสัญญา ๗๒ แห่ง
๕.๒.๖ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินการป้องกันเตือนภัยเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยจากสาธารณภัย และผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน โดยศูนย์และ
จังหวัดได้ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยเสร็จแล้ว จํานวน ๘๘ ครั้ง
และมีผู้นําชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จํานวน ๕๓๔ ชุมชน
จากเป้าหมาย ๗๐๘ ชุมชน อีกทั้งมีเยาวชน นักเรียนและนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะเพื่อให้มีประสบการณ์
ตรงในการป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย จํานวน ๑๖,๐๐๐ คน และได้ฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยแล้ว จํานวน
๑๙๑ ทีม จากเป้าหมาย ๒๐๐ ทีม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จํานวน
๑๑ กิจกรรม โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถช่วยผู้ประสบสาธารณภัย จํานวน ๓,๕๔๑ ครั้ง ๙๔๖,๗๓๔ คน
และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย จํานวน ๑๐,๕๘๖ ครั้ง ๗๗,๓๕๔ คน
๕.๒.๗ การบรรเทาและฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว ได้
ดําเนินการบรรเทา ฟื้นฟูบูรณะไปแล้ว จํานวน ๔ ครั้ง ใช้งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น ๗๕๔,๓๔๓,๒๐๐ บาท
และได้ซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานบรรเทาและฟื้นฟูสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ
๖๔ รวมทั้งได้ประสานงานและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๙๙๕,๘๐๐ บาท
๕.๒.๘ การอํ านวยการช่ วยเหลื อผู้ ประสบภั ยแผ่ นดิ นไหวภาคเหนื อ ในพื้ นที่ ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบ จํานวน ๗ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน และกําแพงเพชร โดยการ
นํากําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าดําเนินการรื้อถอนบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายให้สามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว
๖. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และส่งเสริมการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมควบคู่ไปกับ
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การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
ทํางาน การให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
๖.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๖.๑.๑ การบริหารจัดการส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑) โครงการส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
(๒) สนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท)
(๓) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สําคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และสนับสนุนข้อมูลความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
ตามแผน/โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่สําคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ และจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๙
– ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
(๔) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ จํานวน ๑ ครั้ง และจะดําเนินการติดตามครั้งที่ ๒ ในช่วงไตรมาสที่ ๓
๒) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมิ นผลระดับจังหวั ดและกลุ่ม จั งหวั ด
ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มีเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ๑๘๘
คน และได้จัดทําโครงการขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (๑๘ กลุ่ม ๗๖ จังหวัด) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗
๓) โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารและระบบดาวเที ย มของ
กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ปรับปรุงห้องเครื่องมือสื่อสารดาวเทียม ห้องบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร
ดาวเทียม และห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสารดาวเทียม มีผลการดําเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๐
(๒) ปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินแม่ข่ายโดยการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารดาวเทียมระบบใหม่แบบ FTDMA ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิม ซึ่งยังต้องบูรณาการการ
เชื่อมโยงกับระบบเดิมให้สามารถใช้งานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเข้าอุปกรณ์
จากต่างประเทศ
(๓) จัดหารถยนต์สื่อสารดาวเทียมแบบตู้ทึบประกอบสําเร็จจากโรงงานตาม
มาตรฐานผู้ผลิตและทําการปรับปรุงตัวรถเพื่อติดตั้งจานสายอากาศดาวเทียมบนหลังคาและติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องมือสื่อสารภายในตัวรถยนต์ จํานวน ๙ คัน ขณะนี้ดําเนินการจัดหารถยนต์ จํานวน ๙ คันแล้ว และกําลัง
อยู่ระหว่างการนําเข้าอุปกรณ์สื่อสารจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงและพัฒนาระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference
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System) และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถบริการ
หน่วยงานเครือข่ายระบบสื่อสารได้แล้ว ๑๑๖ หน่วยงาน จากเป้าหมาย ๑๑๘ หน่วยงาน
๖.๑.๒ การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจําตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ
๑) การพัฒนาบุคลากร สถานที่และระบบงานบริการในเชิงรุกให้มีความถูกต้อง
รวดเร็ว ทั่วถึง เป็นสากล ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาบุค ลากรด้านการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ได้
ดําเนินการ ดังนี้
- โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจําหมู่บ้าน/ชุมชน
ประจําปี ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการฝึกอบรมครู ก ในพื้นที่เป้าหมาย ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดชัยนาท เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอ็นสิริรีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้า
รับการอบรมจากสํานักทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น จํานวน ๖๑ คน คาดว่าจะสามารถดําเนินการจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจําหมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๑,๙๐๐ คน
- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชน ได้ดําเนินการฝึกอบรมปลัดอําเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานประจําสํานักทะเบียนอําเภอ จํานวน ๒ รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม
จํานวน ๒๔๑ คน
- โครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน โดยดําเนินการ
จัดคณะนิเทศฯ ออกไปให้ความรู้ คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ ณ สํานักทะเบียนเป้าหมายแล้ว จํานวน ๘ ครั้ง จาก
เป้าหมาย จํานวน ๑๔ ครั้ง รวม ๑๕๐ สํานักทะเบียน
- โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบงานทะเบียน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดําเนินการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนชื่อบุคคลและงานทะเบียนครอบครัวให้แก่ชุด
ปฏิบัติการตําบล ประกอบด้วย ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล ผู้นําศาสนาอิสลาม กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้นําชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยจัดอบรมชุดปฏิบัติการระดับตําบลทั้งหมด ๑๕ ตําบล มีผู้เข้ารับการ
อบรม ๗๕ คน
(๒) การพัฒนากระบวนงานและการให้บริการเชิงรุก ประกอบด้วย
- โครงการ E-Service ศูนย์บริการร่วมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดําเนินการสนับสนุนการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้กับศูนย์บริการร่วมอําเภอ...ยิ้ม ที่เปิดให้บริการ ๒๗ แห่ง ใน ๒๖ จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย
จั ง หวั ด กระบี่ กาญจนบุ รี ขอนแก่ น ฉะเชิ ง เทรา ชั ย ภู มิ เชี ย งใหม่ นครปฐม นครสวรรค์ ปทุ ม ธานี
ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม ระยอง ราชบุรี นครนายก สกลนคร สมุทรปราการ สุราษฎร์
ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี นนทบุรี ชุมพร สระบุรี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และชลบุรี (จังหวัดชัยภูมิ ๒ แห่ง)
- โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง และป้องกันการปลอมแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรอบ ๙ เดือน สามารถให้บริการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียนทั่วประเทศ จํานวน ๘,๖๑๘,๗๓๕ บัตร และออกหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ตามหน่วยงาน แหล่งชุมชนและสถานที่ห่างไกลทั่วประเทศ จํานวน ๑๘๖
ครั้ง มียอดผู้ทําบัตร จํานวน ๗,๘๕๓ บัตร
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- โครงการจั ด ทํ า บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนให้ กั บ คนไทยในต่ า งประเทศ
ประจําปี ๒๕๕๗ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ยื่นคําขอมีบัตรใหม่
หรือคําขอเปลี่ยนบัตรสําหรับผู้มีถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๓) ให้ผู้มีถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักร
อาจยื่ น คํ า ขอมี บั ต รใหม่ ห รื อ ขอเปลี่ ย นบั ต รได้ ใ น ๑๔ ประเทศ ๒๕ แห่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการ
ประสานงานเพื่ อ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในห้ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน – กรกฎาคม ๒๕๕๗ และในรอบ ๙ เดื อ นของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้บริการจัดทําบัตรให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ได้เปิดให้บริการ
ไปแล้ว ๒๐ แห่ง ใน ๑๕ ประเทศ จํานวน ๑๓,๕๕๖ บัตร
- โครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไปแก่บุคคลบนพื้นที่สูงที่
ได้รับสัญชาติไทยแล้ว ได้ดําเนินการจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับสํานักทะเบียนอําเภอ ศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาค ๕ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจังหวัดเชียงราย และสาขาจังหวัดน่าน ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๖
สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อออกให้บริการงานทะเบียนทั่วไปแก่บุคคลพื้นที่สูงที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วในพื้นที่
เป้าหมาย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (๔ อําเภอ) จังหวัดเชียงราย (๒ อําเภอ) จังหวัดน่าน (๒ อําเภอ
และจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒ อําเภอ) รวม ๑๐ อําเภอ โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๗ มีประชาชนมา
ขอรับบริการงานทะเบียนต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๗ ราย
(๓) การพัฒนาสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกระบบการสนับสนุนและกํากับ
ดูแลการให้บริการ ประกอบด้วย
- โครงการพัฒนาสํานักทะเบียนมาตรฐานและคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น
ได้ดําเนินการจัดการประกวดสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศ แยกประเภทเป็น
สํานักทะเบียนพื้นที่ปกติ จํานวน ๒๘ รางวัล และสํานักทะเบียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒ รางวัล
โดยดําเนินการตรวจประเมินรอบแรกในห้วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗ และจะประกาศผู้ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรกต่อไป
- โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ ในการให้ บ ริ ก ารของสํ า นั ก
ทะเบียนอําเภอ ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณให้สํานักทะเบียนอําเภอที่ผ่านการพิจารณาจากจังหวัดๆละ ๓
แห่งให้เข้าร่วมการประกวดสํานักทะเบียนดีเด่น สํานักทะเบียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอในด้านต่างๆ โดยได้โอนจัดสรรงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน
๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน
และบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อทดแทนระบบเดิม ๔๕๕ แห่ง ดําเนินการปรับเปลี่ยนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่ครบอายุการใช้งาน ณ ส่วนกลาง ศูนย์บริหารการทะเบียน ๘
แห่ง ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ๗๗ แห่ง สํานักทะเบียนจังหวัด ๗๖ แห่ง และสํานักทะเบียน
อําเภอ ๔๕๕ แห่ง ด้วยวิธีการเช่ารวม ๗๒ งวด (งบผูกพัน ๖ ปี วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๑,๕๖๖,๔๐๐ บาท)
โดยมีลักษณะเชื่อมโยงใช้งานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เช่าใช้งานอยู่แล้ว ณ สํานัก
ทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น ๕๗๓ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมด้านคุณลักษณะ
และราคาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
- โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบการทะเบียนและฐานข้อมูลประชาคม
อาเซียน ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารกรมการปกครอง (คลอง ๙) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เป็นสถานที่ประชุม ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนให้กับหน่วยงาน

18
ภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางการทะเบียนภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิค กําลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและคาดว่าจะเริ่มกระบวนการจัดหาประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
นอกจากนี้ยังอํานวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน โดยสนับสนุนครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์งานทะเบียน
ให้กับส่วนกลาง สํานักทะเบียนจังหวัด ๗๖ แห่ง และสํานักทะเบียนอําเภอทั่วประเทศ ๘๗๘ แห่ง อีกทั้ง
สนับสนุนการขยายหรือเคลื่อนย้ายระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรให้กับ
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค/สาขาจังหวัด สํานักทะเบียนจังหวัดและอําเภอ จํานวน ๑๐ แห่ง
๒) การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ป้องกันการทุจริตและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน ประกอบด้วย
(๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการกระทําทุจริตทางทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน ดําเนินการจัดชุดปฏิบัติการออกไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามเร่งรัดและให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดําเนินการแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนให้แก่บุคลากรของจังหวัดเป้าหมาย
แล้ว จํานวน ๑๒ จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี น่าน หนองคาย สุรินทร์ หนองบัวลําภู
สกลนคร สระแก้ว ตาก นครพนม และกาญจนบุรี ทําให้สามารถเร่งรัดดําเนินการจําหน่ายรายการ ยกเลิก
เพิกถอนหลักฐานเอกสารทางการทะเบียน และแก้ไขเยียวยาหรือคืนสิทธิให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้เร็วขึ้น
(๒) โครงการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้อนเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ด้านงานทะเบียนและบัตร ได้จัดชุดปฏิบัติการออกติดตามเร่งรัดและให้ความรู้แก่บุคลากรของสํานักทะเบียน
จั ง หวั ด สํ า นั ก ทะเบี ย นอํ า เภอ และสํ า นั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จํ า นวน ๔ จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด สระแก้ ว
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๑๖๒ คน
๓) การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
(๑) โครงการจัดการฐานข้อมูลกลางและบูรณาการให้บริการทะเบียนราษฎร
แบบใหม่ ได้อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน ดังนี้
- การเชื่อมโยงใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง โดยจัดทําบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้อนุญาตหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น ๑ หน่วยงาน
คือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมมีหน่วยงานที่ร่วมทําบันทึกข้อตกลงแล้วทั้งสิ้น ๑๑๒ หน่วยงาน
- การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น ๑
หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวมเป็น ๑๐๕ หน่วยงาน
(๒) โครงการสํารวจจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสัตว์พาหนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ได้ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลทะเบียนช้างแล้ว จํานวน ๒,๙๒๔ เชือก จาก ๒๙ จังหวัด ยังคงเหลืออีก
๙ จังหวัด คาดว่าจะดําเนินการเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
๔) การปรับปรุงฐานข้อมูลทางทะเบียนให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นฐานข้อมูล
หลั ก ของประเทศ เพื่ อ การคุ้ ม ครองทางสั ง คมและการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ประกอบด้วย
(๑) โครงการสํารวจและปรับปรุงการจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประจําตัว
สําหรับบุคคลไม่มีสัญชาติไทย ได้ดําเนินการ ดังนี้
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- ลงรายการสัญชาติไทยและกําหนดเลขประจําตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับ
อนุ มั ติ ใ ห้ สั ญ ชาติ ไ ทยแล้ ว ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ จํ า นวน ๔๐,๑๗๖ ราย (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
- ลงรายการสถานะบุ ค คลตามระเบี ย บสํ า นั ก ทะเบี ย นกลางว่ า ด้ ว ยการ
พิ จ ารณาลงรายการสถานะบุ ค คลในทะเบี ย นราษฎรให้ แ ก่ บุ ค คลบนพื้ น ที่ สู ง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ ว จํ า นวน
๙๙,๑๙๓ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
- ปรับปรุงรายการบุคคลของชนกลุ่มน้อย ๑๘ กลุ่ม และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนที่มีรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้ว พร้อมจัดทําบัตรประจําตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย
จํานวน ๙๘,๐๖๒ ราย
(๒) โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่
ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายและอํานวยประโยชน์ให้แก่คนไทยที่
ตกหล่นทางทะเบียนหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จํานํามาเป็น
ค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อให้บุคคลที่ผ่านการตรวจหลักฐานและคัดกรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
สามารถเข้าตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ และนําผลการตรวจใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งเกิดเกินกําหนดหรือขอ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านอันเป็นการ “ให้ชีวิตคนไทย” และช่วยให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ขณะนี้
สํานักงานทะเบียนจังหวัดและสํานักทะเบียนท้องถิ่นได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตรวจดีเอ็นเอ จํานวน
๑,๘๑๙ ราย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
(๓) โครงการพิ สู จ น์ แ ละการรั บ รองความเป็ น คนไทยพลั ด ถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติและเอกสารแสดง
ตนของผู้ที่มีเชื้อสายไทยที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการรับรองเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น ๑๘,๐๗๕
คน ปัจจุบันมีผู้ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว จํานวน ๕,๕๔๑ ราย แยกเป็น อําเภอ
รับคําขอฯ และอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน ๙๔๕ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบของจังหวัด จํานวน
๑,๒๖๑ ราย จัดส่งให้กรมการปกครองดําเนินการแล้ว จํานวน ๓,๓๓๕ ราย และกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๑,๐๐๙ ราย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแล้ว ๑,๘๗๑ ราย และมีส่วน
ที่กรมการปกครองได้จําหน่ายคําขอฯ จํานวน ๔๙ ราย เนื่องจากผู้ยื่นขอเสียชีวิตหรือได้สัญชาติไทยแล้ว และ
ส่วนที่เหลืออีก จํานวน ๔๐๖ ราย กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบ
๖.๑.๓ การบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินให้แก่ประชาชน ได้ดําเนินการให้บริการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และรังวัดที่ดิน ให้แก่ประชาชนไปแล้ว จํานวน ๕,๖๑๐,๘๖๑ ราย และได้ปรับปรุง
ระบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน จํานวน ๔๓.๖๐ ล้านแปลง รวมทั้งการให้บริการรังวัดในสํานักงานที่ดิน
ทั่วประเทศ มีผู้มาติดต่อขอรับบริการทั้งสิ้น จํานวน ๕,๓๓๙,๔๔๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๖ ของเป้าหมาย
๖,๐๐๐,๐๐๐ ราย และบริการด้านรังวัดที่ดินแล้ว ๒๘๐,๔๑๕ ราย สามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้ทั้งสิ้น
๔๒,๙๙๘.๓๐ ล้านบาท ในการดําเนินงานต่างๆ มีข้อจํากัดด้านอัตรากําลัง วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ทันสมัย
และไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน ทําให้ไม่สามารถอํานวยความสะดวก และให้บริการที่รวดเร็วเพื่อ
รองรับภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้
๖.๑.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น ได้ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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(๑) จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวนทั้งสิ้น ๓,๓๑๘.๕๕๐ ล้านบาท
และได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๑,๒๑๙.๐๘๑ ล้านบาท
(๒) จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑ - ๑๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัด
การศึกษาที่ ๔ เพิ่มเติม เพื่อจัดทําเครื่องมือประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและกระดาษคําตอบเพื่อ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) จั ด ทํ า ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ๑๓ ศู นย์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย (อายุ ๓ – ๕ ปี) โดยโอนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๓๕๐ แห่งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๔) จัดชุมนุ มลูกเสือท้องถิ่นไทย โดยจั ดสรรเงินอุ ดหนุ นให้แก่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยระดับประเทศ ใน
วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
และเสริ มสร้างประสิท ธิภาพการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ได้ดําเนินการจัดอบรมสั มมนานายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้บริหารเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น ๒๖๐ คน
๓) โครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ได้ดําเนินการสํารวจ
สถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และได้จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจัดสัมมนา
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๔) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) โครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรค
ข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเสร็จแล้ว จํานวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม
๒๕๕๖ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จํานวน ๒๔๖ คน จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑๔๔ แห่ง ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด
(๒) โครงการพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยจัดฝึกอบรมเสร็จแล้ว จํานวน
๒ รุ่น จากเป้าหมาย ๑๐ รุ่น และคาดว่าจะจัดอบรมเสร็จสิ้นประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
๕) การพั ฒ นาและส่ง เสริ ม การบริห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยจั ด อบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว จํานวน ๑,๔๓๑ แห่ง จากเป้าหมาย ๑,๘๐๐ แห่ง
๖.๑.๕ อํานวยความเป็นธรรมและเสริมสร้างราชการใสสะอาด ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนเสร็จแล้ว จํานวน ๕,๑๔๖ เรื่อง และตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน
๘๓ หน่วยงาน
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๖.๑.๖ พิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางกฎหมาย โดยให้ความเห็น ตรวจสอบ
กลั่นกรองกฎหมายและร่างกฎหมายเสร็จแล้ว ๑,๑๘๖ เรื่อง
๖.๑.๗ พัฒนาประสิทธิ ภาพและประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่า วภาค
ประชาชน โดยพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้าน
การข่าวได้ส่งข่าวสารให้แก่ทางราชการแล้ว จํานวน ๓,๙๓๖ ข่าว
๖.๑.๘ อํ า นวยการและประสานนโยบายกิ จ การต่า งประเทศ กิจ การชายแดน และ
ผู้อพยพ โดยร่วมประชุมระหว่างประเทศ รวม ๒๙ ครั้ง ออกปฏิบัติงานติดตามผู้อพยพในพื้นที่ที่พักพิงชั่วคราว
และได้ดําเนินการประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวร ๑ จุด
๖.๒ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒.๑ การจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
กระจายอํ า นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๒๖,๙๖๗,๕๑๒,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๔,๑๖๙,๙๕๐,๓๐๕ บาท มีผลการดําเนินการ ดังนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนด้วยการ
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบํารุงรักษาถนน การสนับสนุน
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า การสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนงานฎีกา
๒) ส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนและนโยบายของ
รัฐบาล ประกอบด้วย
(๑) สนั บ สนุ น การบริ ก ารสาธารณสุ ข โดยโอนจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออุดหนุนชุมชน/
หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยมี
วงเงิน สนั บสนุ นทั้ งสิ้ น ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมือง ทําให้ เกิดปัญหาการ
ดําเนินงานล่าช้า
(๒) สนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน และส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๒๙,๓๒๕,๘๕๓,๒๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๑๐๒,๓๖๒,๔๗๐ บาท
(๓) สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๔๐๕ หลัง ใน
วงเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก ๑๓๕ หลัง อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง ๑๓๕ หลัง และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ ๑๓๕ หลัง
(๔) สนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน ๖๑๓ แห่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้างประจํา
เงินตอบแทนรายเดือน เงินวิทยฐานะ และอื่นๆ สําหรับข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวงเงิน ๑๔,๑๐๖,๕๕๗,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๐๓๒,๔๘๖,๑๓๕ บาท
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(๕) สนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่
เชื่ อ มโยง โดยจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การ ๖ โครงการ วงเงิ น
งบประมาณ ๒๐๐,๙๒๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
- โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ํามาบประชัน เทศบาล
ตําบลบ้านโป่ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๙๗,๘๗๕,๐๐๐ บาท กําลังอยู่ระหว่างขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสุขุมวิท เทศบาลตําบลบางละมุง
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหนองปรือ เป็นเมืองน่าอยู่ สู่เมืองการ
ท่องเที่ยว เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กําลังอยู่
ระหว่างดําเนินการ
- โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําซากนอก เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
กําลังอยู่ระหว่างขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
- โครงการก่ อ สร้ า งอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ พ ระราชทานและ
พื้นบ้านหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๖.๒.๒ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเมื องที่ มีคุ ณ ภาพ กรุงเทพมหานครได้ดํา เนิ น การดูแ ล
บํารุงรักษาคลองในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑๖ คลอง กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๖.๒.๓ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้มาตรฐาน ได้
ดําเนินการป้องกัน ควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๖.๒.๔ การจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข กําลังดําเนินการจัดการศึกษาด้านสาธารณสุข
แก่ผู้รับการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
๖.๒.๕ การจั ด ทํ า โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ การคมนาคมในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ได้
ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งทางและสะพาน ก่ อ สร้ า งทางต่ า งระดั บ และอุ โ มงค์ ท างลอด รวมทั้ ง สู บ น้ํ า นอกเขต
ชลประทานและดําเนินการบํารุงรักษาประตูระบายน้ํา จํานวน ๑๔ แห่ง ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๖.๒.๖ การบริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ดําเนินการดูแลรักษาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งจัดสวัสดิการทางสังคมให้ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านคุณภาพชีวิต จํานวน
๔,๐๙๓ คน
๖.๒.๗ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสั งกั ดกรุงเทพมหานคร ดําเนิ นการ
จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.๒.๘ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการด้านการท่องเที่ยวเมือง
พัทยา ได้ดําเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวและเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจเสรีอาเซียน
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๒) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงส่วนต่อ
ขยายมุ่งสู่เศรษฐกิจเสรีอาเซียน
๓) สร้างสังคมออนไลน์ต้อนรับนักลงทุน นักท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนําในเวทีประชาคมอาเซียน
๔) ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมสั่งการความปลอดภัยเมืองพัทยา
๕) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาต่อประชาคมอาเซียน
๖.๒.๙ การจัดทําโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมเมืองพัทยา มีผลดําเนินการ ดังนี้
๑) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยวัดบุญกัญจนาราม ๓ เชื่อมซอย
ชัยพฤกษ์ ๒ และซอยสุขุมวิท – พัทยา ๙๑ กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๒) ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรถนนพั ท ยาใต้ แ ละถนนพั ท ยาสาย ๒ กํ า ลั ง อยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการ
๓) พัฒนาระบบการให้ข้อมูลจราจรแบบทันการณ์ในพื้นที่เมืองพัทยา กําลังอยู่
ระหว่างดําเนินการ
๖.๒.๑๐ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเมืองพัทยา ได้ดําเนินการให้บริการด้าน
คุณภาพชีวิต ดังนี้
๑) สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
๒) ปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา
และพัฒนาระบบการสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน พร้อมการเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยชายฝั่ง
๓) ปรับปรุงคุณภาพระบบบําบัดน้ําเสียเกาะล้าน บริเวณหาดตาแหวน
๔) เพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อป้องกันอาชญากรรมให้สามารถ
รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น
๖.๒.๑๑ การจัดการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน
เป็นเงินเดือนครู ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเมืองพัทยา และ
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเมืองพัทยา รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
ครูบํานาญ พนักงานครู และภารโรงในสังกัดเมืองพัทยา วงเงิน ๔๑๒,๒๘๑,๑๐๐ บาท
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