รายละเอียดโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน
“ของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ ๒๕๖๑”
งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่
รายละเอียด
๑) ตลาดประชารัฐ :
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ
ดาเนิ น โครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่ว มมือในรูปแบบ
สร้างรายได้
ประชารั ฐ เพื่อ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม
ส่งเสริมให้เป็นตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะจากโฟม
ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการ
ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขายอันจะ
นามาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดารงชีวิตต่อไป
โดยบูรณาการตลาดประชารัฐ ๑๐ ประเภท ได้แก่
๑. ตลาดประชารัฐ Green Market ดาเนินการโดย องค์การตลาด
๒. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน
๓. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดาเนินการโดย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
๔. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดาเนินการโดย กรุงเทพมหานคร
๕. ตลาดประชารั ฐ ของดี จั ง หวั ด ด าเนิ น การโดย จั ง หวั ด
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน และบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
๖. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดาเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์
จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด
๗. ตลาดประชารั ฐ ของดี วิ ถี ชุ ม ชน ธ.ก.ส. ด าเนิ น การโดย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
๘. ตลาดประชารัฐต้องชม ดาเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์
๙. ตลาดประชารั ฐ ตลาดวั ฒ นธรรม ถนนสายวั ฒ นธรรม
ดาเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม
๑๐. ตลาดเคหะประชารัฐ ดาเนินการโดย การเคหะแห่งชาติ
เป้าหมาย : เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ชุมชน ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน
จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย กลุ่มเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชน
ร้ า นอาหาร หาบเร่ แ ผงลอย ที่ ล งทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
โครงการตลาดประชารัฐ
ระยะเวลาดาเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. มีผู้ประกอบการรายใหม่มาลงทะเบียน ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
และศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ๑๒๐,๔๕๐ ราย

หน่วยงาน
- สานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
- กรมการพัฒนาชุมชน
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
- องค์การตลาด
- จังหวัด

/๒. เกษตรกร ...

งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่

๒) สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ชุมชน บนวิถีพอเพียง

รายละเอียด
๒. เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ชุมชน ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน
จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย กลุ่มเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชน
ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตลาด
ประชารัฐ มีพื้นที่ทาการค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จาก
พื้นที่เดิม
๓. ตลาดเข้าร่วมโครงการมีการสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดใหม่
ตลาดที่มีการขยายพื้นที่ค้าขายและวันทาการตลาดที่เดิม เพิ่มสถานที่
จาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๒๐
จากทุกประเภทตลาดทั้งหมด ๖,๕๒๐ แห่ง
ดาเนินการฝึกอาชีพให้ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ OTOP
ได้ รั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพในด้า นการบริ ห ารจัด การ การจัด ท า
แผนธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ (กลุ่ม QD) ได้รับการพัฒนาคุณภาพและ
ส่งเสริมการตลาด และพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงแหล่งทุน
ในชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เป้าหมาย :
๑. สร้างอาชีพสุจริตให้กับประชาชนในระดับบุคคลและครัวเรือน
จากฐานข้อมูล จปฐ.
๒. สร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
เป็นเงิน ๑๗๗,๔๐๐ ล้านบาท
๓. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP, SE, และวิสาหกิจชุมชน
ให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นการทางานลักษณะเครือข่าย
๔. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพ
และผลิตภัณฑ์ OTOP
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. ครัวเรือนสัมมาชีพจานวน ๕๒๓,๖๔๐ ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓
๒. ยอดจ าหน่ ายสิ น ค้า OTOP เพิ่ม ขึ้นร้ อยละ ๒๐ เป็น เงิ น
๑๗๗,๔๐๐ ล้านบาท
๓. บริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จ ากั ด
มีแผนพัฒนาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงาน ร้อยละ
๑๐๐

หน่วยงาน

กรมการพัฒนา
ชุมชน

/๓) สถานธนานุบาล
...

งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่
รายละเอียด
๓) สถานธนานุบาลท้องถิ่น
ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาล
ทั่วไทย มอบของขวัญปีใหม่ ปีใหม่ และตลอดปี ๒๕๖๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
แก่ประชาชน
ในด้านค่าใช้จ่าย ทาให้มีเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่า และ
ไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ
- เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน
- เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน
เป้าหมาย : สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ
จานวน ๒๔๐ แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ : ๓ มกราคม – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : จานวนสถานธนานุบาลที่เข้าร่วมโครงการ
๔) หมู่บ้านชุมชนสดใส
เชิญชวนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนติดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย
ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัย
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายใน
จากขยะอันตราย
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะ
อันตรายภายในครัวเรือนและชุมชน อาทิ หลอดไฟเก่า แบตเตอรี่
ถ่านไฟฉาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชารุดอื่นๆ ในครัวเรือน
อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนใส่ใจในปัญหาและอันตรายของ
ขยะอั น ตรายที่ ต้ อ งมี ก ารแยกประเภทให้ ถู ก วิ ธี เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ข ยะ
อันตรายเหล่านี้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและครัวเรือน
เป้าหมาย : ทุกหมู่บ้านชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนครบทุกหมู่บ้านชุมชนร้อยละ ๑๐๐
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจุดรวบรวมขยะอันตราย
๕) ศูนย์ดารงธรรม นาสุข
๑. เพิ่มช่องทางการรับแจ้งข่าวสาร ข้อสงสัย และปัญหาความ
คลายทุกข์ด้านที่ดิน
เดือดร้อนของประชาชน ให้เข้าถึงได้โดยง่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย
ดาเนินการติดตั้งระบบ HOT LINE จานวน ๑๐ คู่สาย เพื่อบริการ
ตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ย วชาญ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่
ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประจาศูนย์บริการ HOT LINE แบ่งเป็น
๓ ช่วงเวลาต่อวันในการให้บริการ
๒. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและข้อสงสัยด้านที่ดินให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัย กระบวนการ ขั้นตอน วิธีแก้ไขปัญหา
กรณีต่างๆ รวมทั้งให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะในการดาเนินการของ
ประชาชนเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง รวมทั้งประสานกับ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมที่ดิน

/๓. สร้างความ ...

งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่

๖) ปีใหม่ปลอดภัย คนไทย
ปลอดทุกข์ ศูนย์ดารงธรรม
เคลื่อนที่

รายละเอียด
๓. สร้างความเข้าใจที่ดี เสริมสร้างศรัทธาในการบริการของรัฐ
และเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาการกระทาผิด การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย : ให้บริการแก่ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วไทย ตั้งแต่ วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ระยะเวลาดาเนินการ : ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียนทาง HOT LINE
สายด่วนที่ดินได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒. ประชาชนได้รับการชี้แจงข้อสงสัยในทันที
๓. กรณีปัญหาความเดือดร้อนที่มีความซับซ้อน หรือการกระทา
ความผิด เจ้าที่หน้าที่จะไปพบผู้ร้อง ภายใน ๓ วันทาการ
อานวยความสะดวกและป้องกันหรือลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจาปี ๒๕๖๑ โดยให้ทุกอาเภอ
จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมอาเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอานวยการความปลอดภัย
ทางถนนในช่ว งเทศกาลปีใ หม่ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง และ
รายงานผลการดาเนินงานให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
เป้าหมาย : ถนนสายหลักของอาเภอๆ ละ ๑ จุด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ระยะเวลาดาเนินการ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๔ มกราคม ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : ตั้งชุดประจาจุดอานวยความปลอดภัยทางถนน
จานวน ๘๗๘ อาเภอ

๗) อานวยความสะดวก
กรมการปกครองร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้มี
ลดสาเนาเอกสาร ขอรับบริการ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลางผ่านระบบการบูรณาการ
ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ฐานข้อมู ล ประชาชนและการบริ การภาครัฐ (Linkage Center)
เพื่อลดการเรียกสาเนาเอกสารหลักฐาน ประชาชนสามารถใช้บัตร
ประจาตัวประชาชนเพียงใบเดียวไปติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ
โดยได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการทาสาเนา
อีกทั้งเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นระบบ
ใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ทาให้ประหยัดงบประมาณ
ภาครัฐ และหน่วยงานบริการได้รับข้อมูลประชาชนที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย : ปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๐๗ งานบริการ
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดโครงการ : ๓๘ งานบริการที่ประชาชนสามารถขอรับบริการ
ได้โดยไม่ต้องใช้สาเนาเอกสาร

หน่วยงาน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

/๘) ของขวัญ ...

งานที่เสนอเป็นของขวัญปีใหม่
รายละเอียด
หน่วยงาน
๘) ของขวัญปีใหม่ ประชา
ดาเนินการวางผังลุ่มน้าเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้า กรมโยธาธิการและ
ปลอดภัย บรรเทาอุทกภัย
ทั่วประเทศ จานวน ๒๕ ลุ่มน้า โดยเป็นการนาข้อมูลผังการระบาย
ผังเมือง
ด้วยผังลุ่มน้า
น้ าและแผนที่ พื้น ที่ เสี่ ย งภัย น้ าท่ ว ม ที่ ดาเนิ นการแล้ ว เสร็จ ในปี
๒๕๕๘ จานวน ๕ ลุ่มน้า ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕ จังหวัด (อยู่ระหว่าง
ดาเนินการในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๐ ลุ่มน้า) ไปเป็น
ข้อมูล ประกอบในการปรับปรุงการวางผั งเมืองรวมทุกระดับทั่ว
ประเทศ และมาตรการระยะเร่งด่วน จะดาเนินการออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.การขุดดิน
และถมดิน เพื่อควบคุมการใช้ที่ดินในพื้น ที่เสี่ยงภัยน้าท่วม เพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ลดความ
สูญเสียจากปัญหาอุทกภัย ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่ว ม
ในการอนุญาตก่อสร้าง
เป้าหมาย : วางผังการระบายน้าครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีแผน
ทีเ่ สี่ยงภัยน้าท่วมและทางน้าหลากทั้งระดับจังหวัดและระดับลุ่มน้า
และลดปัญหาสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่กีดขวางทางน้า
พร้อมแนวทางแก้ไข ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ระยะเวลาดาเนินการ : ธันวาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ :
๑. นาข้อมูลผังการระบายน้าและแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม
ที่ ด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว ๕ ลุ่ ม น้ า ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ๒๕ จั ง หวั ด
ไปปรับปรุงผังเมืองรวมและออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
๒. ผั งการระบายน้ าจังหวัดและแผนที่ พื้นที่เสี่ ยงภัยน้าท่ว ม
จานวน ๕ ลุ่ มน้า ครอบคลุมพื้ นที่ ๑๖ จังหวัด แล้ว เสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
๓. ผั ง การระบายน้ าจังหวัดและแผนที่ พื้นที่เสี่ ยงภัยน้าท่ว ม
จานวน ๕ ลุ่ มน้า ครอบคลุมพื้นที่ ๔๒ จังหวัด แล้ว เสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๑
๙) แบบบ้านสานฝัน
จั ดท าแบบบ้า นสานฝั น และแบบบ้า นต้า นทานแผ่ นดิน ไหว กรมโยธาธิการและ
ของขวัญปีใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งสิ้น ๑๖ แบบ
ผังเมือง
โดยน้ อ มน าหลั กแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยจัดทาเป็นแบบบ้าน
พอเพียง จานวน ๑๐ แบบ และจัดทาแบบบ้านต้านแผ่นดินไหว
จานวน ๖ แบบ เพื่อให้ประชาชนมีแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
/มีความ ...
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๑๐) ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัย
จราจร

รายละเอียด
หน่วยงาน
มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถนาไปขออนุญาตก่อสร้างได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบและประมาณราคา
ซึ่งเป็ น การเพิ่มทางเลื อก ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน โดยสามารถขอรับแบบบ้านได้ที่
๑) ส่ วนกลาง (กรุ งเทพมหานคร) กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
(ถนนพระรามที่ ๖ และถนนพระราม ๙)
๒) ส่วนภูมิภาค ขอรับแบบได้ที่สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดทุกจังหวัด
๓) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
http://www.dpt.go.th
เป้าหมาย : ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว สามารนา
แบบบ้ า นดั ง กล่ า วไปก่ อ สร้ า งอาคาร ซึ่ ง มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แรง
ต้านแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : ประชาชนทั่วไปจะมีแบบบ้านให้เลือกตามความ
เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
สร้างความตระหนักการรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้กับ กรมป้องกันและ
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
บรรเทาสาธารณภัย
๑. บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach)
เน้ น การบั งคั บ ใช้ก ฎหมายอย่ า งเคร่ งครั ด จริ ง จัง และต่ อเนื่ อ ง
เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๖๑ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
๒. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
จัดตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง
ตาม ๑๐ มาตรการ (๑๐ รสขม) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
จัดตั้งจุดอานวยความสะดวก จุดบริการ และประสานส่วนราชการ
ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนให้เปิดเป็นจุดพักรถและจุดบริการประชาชน
เป้าหมาย :
๑. เพื่อให้ ประชาชนเดินทางสั ญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุ ข
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
๒. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวนผู้เสียชีวิต และจานวน
ผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย
/ ๓ ปีย้อนหลัง...
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รายละเอียด
หน่วยงาน
๓ ปีย้อนหลัง และเน้นการดาเนินงานในอาเภอที่มีสถิติความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง
๓. จังหวัดมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อลดจานวน
ผู้ถูกดาเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
และไม่สวมหมวกนิรภัย
๔. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
ระยะเวลาดาเนินการ :
- ช่ว งเตรี ยมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (วันที่ ๑ – ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๐)
- ช่วงควบคุมเข้มข้น (วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม
๒๕๖๑)
- รณรงค์เพื่อสร้างความรู้ จิตสานึก เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ตัวชี้วัดโครงการ : จานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ
และจานวนผู้เสียชีวิต น้อยกว่าเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
๑๑) ถนนสวยแห่งความสุข
ดาเนินการนาสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนสุขุมวิ ท เนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวง
(Sukhumvit Make a Wish) เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีช าวต่างชาติพักอาศัย อยู่จานวนมาก และเป็นพื้นที่ที่แสดงถึง
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว ระบบไฟฟ้า
มี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย เสริ ม สร้ า งทั ศนี ยภาพที่ ส วยงาม และ
สนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่ง
อาเซียน “Smart Metro”
เป้าหมาย : ถนนสุขุมวิท ทั้ง ๒ ฝั่ง ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร
ระยะเวลาดาเนินการ : กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดโครงการ : สามารถนาสายสื่อสารลงดิน และรื้อถอนเสาไฟฟ้า
บริเวณถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร (เสาไฟฟ้า ๕๔๔ ต้น)
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้
เสาไฟฟ้าที่รื้อถอนได้มอบให้ กรุงเทพมหานครนาไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเขตบางขุนเทียน
๑๒) ๗๔ ชุมชนปลอดภัย
ดาเนินการเปิดคลินิกบริการด้านไฟฟ้าและแนะนาการใช้ไฟฟ้า
การไฟฟ้า
ใช้ไฟ PEA
อย่างประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์
ส่วนภูมิภาค
ไฟฟ้ า ในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ใ นการใช้ ไ ฟฟ้ า อย่ า ง
/ประหยัด ...
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รายละเอียด
หน่วยงาน
ประหยัดและปลอดภัยมากขึ้น โดยคัดเลือกชุมชุมที่ มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย
เป้าหมาย : จังหวัดละ ๑ ชุมชม รวม ๗๔ ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : ดาเนินการครบตามเป้าหมายทั้ง ๗๔ ชุมชน
๑๓) MWA onMobile แอปฯ
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สร้างความ การประปานครหลวง
ของคนเมือง ครบทุกเรื่อง
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และสนองนโยบายมหาดไทย ๔.๐ และ
น้าประปา
ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่ อ ให้ ประชาชนเข้า ถึ ง ข้ อมู ล ที่ เป็ น ประโยชน์
เกี่ยวกับการใช้น้า เช่น การแจ้งเตือนน้าไหลอ่อนหรือไม่ไหลทันที
หากมีงานซ่อมท่อบริเวณที่ตั้งที่ลงทะเบียนไว้ แนวโน้มการใช้น้า
จากประวัติย้อนหลัง ๖ เดือน และเพิ่มช่องทางการชาระค่าน้าประปา
ที่สะดวก รวดเร็ว โดยเชิญชวนผู้ใช้น้าโหลด Application ตลอด
เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ได้รับส่วนลดค่าน้าไม่เกิน ๑๐๐ บาท รับสิทธิ์
ส่วนลดในใบแจ้งหนี้ค่าน้างวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เป้าหมาย : จานวนผู้โหลด Application จานวน ๕๐,๐๐๐ รายแรก
คิดเป็นเงินค่าน้าที่ลด จานวน ๕ ล้านบาท
ระยะเวลาดาเนินการ:Download วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๑๔) ประปาเพื่อประชารัฐ
การประปาภูมิ ภ าค ร่ ว มมื อ กับ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
การประปา
ทั่ว ประเทศ ในการรณรงค์ใ ห้ “ประชารั ฐ ” ดู แ ลระบบประปา
ส่วนภูมิภาค
ภายในอาคาร บ้านเรือน และสานักงาน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย น้ าโดยไร้ ป ระโยชน์ รวมทั้ ง ปลู ก ฝั ง
พฤติกรรมการใช้น้าอย่างคุ้มค่า เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
ในพื้ น ที่ โดยการอบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาระบบ
ประปาภายในอาคารสานักงานที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมพฤติกรรม
การใช้น้าอย่างประหยัดรู้คุณค่าให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง
ภาคีเครือข่ายประชารัฐ
เป้าหมาย : ผู้รับบริการ (เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่) จานวน ๙๙๙ ราย
ระยะเวลาดาเนินการ : ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ตัวชี้วัดโครงการ : ความพึงพอใจของประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น.)

