
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

งานด้านบริหาร     
๑. โครงการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ 
 

การอบรมช่างประปาเพ่ือประชาชน ส าหรับกลุ่มผู้ต้องขังชั้นดีในราชทัณฑ์ หรือ
สถานพินิจฯ หรือผู้ที่ขาดอิสระทางสังคม ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการของ
การประปานครหลวง ซึ่งจะท าการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์
ด้านการช่างประปาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาร่วมเป็นวิทยากรในการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรช่างประปาเพ่ือประชาชน จ านวน ๒ วัน ต่อหลักสูตร แบ่งเป็น 
๑. ภาคทฤษฎี : ให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ประกอบการซ่อมบ ารุง การติดตั้งก๊อกน้ า
ประเภทต่าง ๆ การซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายใน และบริเวณบ้าน การซ่อมบ ารุง
และเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้น้ าอื่น ๆ เป็นต้น 
๒. ภาคปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติงานจริง เช่น งานซ่อมท่อ งานติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์
การใช้น้ าต่าง ๆ   
วัตถุประสงค์ 
๑. ฝึกอบรม สร้างทักษะความสามารถทางด้านช่างประปา 
๒. เพ่ือเพ่ิมโอกาส และช่องทางในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เป็น
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เป้าหมาย  
จัดฝึกอบรมอย่างน้อย ๒ รุ่น รุ่นละไม่เกิน ๓๐ คน จ านวน ๒ วัน ต่อหลักสูตร 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้วิชาชีพช่างประปาจากการอบรม มา
ประกอบเป็นอาชีพหลังได้รับอิสระ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างอาชีพเสริม
รายได้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง และครอบครัว เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืน โดยผู้เข้ารับการอบรมยังสามารถพัฒนาทักษะและต่อยอดจากช่าง
ประปาพ้ืนฐานเป็นผู้เชี่ยวชาญงานช่างประปาแบบครบวงจรได้ในอนาคต 

งบภายในองค์กร 
๒๕๐,๐๐๐.- 

๑ เม.ย. 
๒๕๖๕ – ๓๑ 
ธ.ค. ๒๕๖๕ 

ฝ่ายบริหาร
ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 
การประปา
นครหลวงและ
หน่วยงาน
พันธมิตร
ภายนอก 

๑ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
๑. จ านวนหลักสูตรตามเป้าหมาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 
๒. ข้อจ ากัดอ่ืนๆ ขึ้นกับระเบียบหน่วยงานของผู้จะเข้ารับการอบรม 

๒. โครงการคุณภาพน  า 
เพื่อคุณภาพชีวิต 
 
 

      โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการการประปานครหลวง  
      ด้วยการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ าภายในถังพักน้ าโรงเรียน พร้อมให้ค าแนะน า
ในการบ ารุงรักษา ดูแลถังพักน้ า และความรู้เรื่องการรักษาคุณภาพน้ า เพ่ือให้น้ าใน
ถังพักได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความสะอาดปลอดภัยเหมาะแก่การอุปโภค
บริโภคภายในโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเข้าวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพน้ า ให้โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของการ
ประปานครหลวงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
๒. ให้ความรู้ในการดูแลถังพักน้ า และการรักษาคุณภาพน้ าให้อยู่ในมาตรฐานความ
สะอาดปลอดภัยเหมาะแก่การบริโภคและอุปโภค 
เป้าหมาย 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของการประปานครหลวง 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑. โรงเรียนมีน้ าสะอาดส าหรับบริโภค และอุปโภคเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ส าหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
๒. พนักงาน ครูของโรงเรียนมีความรู้ในการดูแลบ ารุงรักษาถังพัก เพ่ือให้ได้
คุณภาพน้ า ที่สะอาดปลอดภัยเหมาะแก่การอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน 
หมายเหตุ 
พ้ืนที่เข้าให้บริการ อาจมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เหมาะสมขึ้นกับการได้รับอนุญาต
ให้เข้าท ากิจกรรมและสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 

งบภายในองค์กร 
๕๒๕,๐๐๐.- 

๑ เม.ย. 
๒๕๖๕ – ๓๑ 
ธ.ค. ๒๕๖๕ 

ฝ่ายคุณภาพ
น้ า 
การประปา
นครหลวง 

๒ 

๒ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
๓. โครงการ ๑๓๐ ปี 
กระทรวงมหาดไทย 
กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน 
 

 

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก กปภ. ๒๓๔ สาขา ลงพ้ืนที่ ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ 
ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนประชาชน โดยไม่คิดค่าแรง 
๑. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
     ๑.๑ มท.๒/ผวก. เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ ณ พ้ืนที่ของ กปภ. สาขา 
ที่ได้รับการคัดเลือก 
     ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญจาก กปภ. ๒๓๔ สาขาทั่วประเทศ ลงพ้ืนที่
ให้บริการประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน 
๒.  กิจกรรมต่อเนื่องตามระยะเวลาโครงการ 

- เมษายน - 
มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

การประปา
ส่วนภูมิภาค  

๔. โครงการเทศกาลแสงสีเสียง 
“แสงแรกแห่งสยาม : Beginning 
of Light” 

 
 
 
 
 
 

จัดงานแสงสีเสียง ณ พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ 
รวมถึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
ประวัติศาสตร์ของการไฟฟ้าไทย 

๓,๐๐๐,๐๐๐.- 
-งบประมาณในการ
จัดงานจากการไฟฟ้า
นครหลวง 

 

๒๓ ธ.ค. 
๒๕๖๕ –  
๘ ม.ค. ๒๕๖๖ 

การไฟฟ้านคร
หลวง 
 

๕. โครงการ PEA Community 
Mall 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๓๐ปี จึงให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม กฟภ. จึง
ด าเนินโครงการ PEA Community Mall เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางในการเชื่อมต่อ
ระหว่างชุมชน กับ กฟภ. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งพ้ืนที่ภายในประกอบด้วย 
การแสดงนิทรรศการกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Hologram การจ าหน่าย
สินค้าวิสาหกิจชุมชน ผ้าไทย ห้องแสดง Innovation เกี่ยวกับไฟฟ้า และพลังงาน

๑๗,๙๐๐,๐๐๐.- เมษายน – 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๓ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

สะอาด Co-working Space ร้ านกาแฟ และ ส่วน Service Multifunction  
“จ่ายจบทุกประการของมหาดไทย ในจุดเดียว 
วัตถุประสงค์ 
๑ . สนับสนุนสินค้า และกระจายสินค้าวิสาหกิจชุมชน  รวมทั้งสินค้าของ
กระทรวงมหาดไทย  
๒. เป็นแหล่งให้ความรู้การใช้พลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆ เช่น นวัตกรรม โครงการ
ของ PEA เป็นต้น 
๓. อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ส าหรับรับบริการของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  
วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติด าเนินโครงการ PEA Community Mall 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีในการด าเนินโครงการฯ  
๔. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
สถานที ่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ขนาด ๓ งาน ๓๑ ตารางวา 

๖. โครงการ PEA Go Green  
ปลูกสมุนไพร 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๓๐ ปี จึงให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชน พุทธศานิกชน และ
เยาวชนมาด าเนินการท ากิจกรรมภายในศาสนสถานในพ้ืนที่การให้บริการของ PEA  
ในการนี้ PEA จึงจัดกิจกรรม PEA Go Green เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน 
ศาสนสถาน  
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน พุทธศานิกชน และเยาวชนรักการปลูกสมุนไพร อนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

๔๐๐,๐๐๐.- 
 

เมษายน - 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๔ 

๔ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

๒. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชสมุนไพรที่ควรอนุรักษ์ไว้   
และปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงาม นั่งพักผ่อน  
๓. เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการท ากิจกรรม  
๔. เพ่ือลดมลพิษ และกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสร้างออกซิเจนภายในศาสนสถาน  
เป้าหมาย  
ส่งเสริมให้ประชาชน พุทธศานิกชน และเยาวชน รักการปลูกพืชสมุนไพร รักษา 
พันธุ์ไม้หายาก และเป็นแหล่งเรียนรู้  ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพร อนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เกิดความรักความสามัคคี  
วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม PEA Go Green  
๒. ด าเนินการจัดหาพืชสมุนไพร เพ่ือใช้ในกิจกรรม PEA Go Green  
๓. ด าเนินการปลูกพืชสมุนไพร ภายในศาสนสถาน และดูแลบ ารุงรักษา  
๔. สรุปผลการด าเนินโครงการ พร้อมภาพประกอบ 

๗. โครงการ PEA จิตอาสาพัฒนา 
ล าน  า ล าคลอง 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๓๐ ปี จึงให้หน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม กฟภ. จึงจัด
กิจกรรมพัฒนาล าน้ า ล าคลอง ท าความสะอาด และปรับปรุงทางกายภาพของพ้ืนที่ 
ท าให้พ่ีน้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกัน
แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือน ไปยังพ้ืนที่ที่ใช้สาธารณประโยชน์ล าน้ า       
ล าคลองร่วมกัน และสามารถบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และ      
ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาล าน้ าสาธารณะ  
 ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงจัดกิจกรรม PEA พัฒนาล าน้ า ล าคลอง
ใน ๒ คลอง ได้แก่คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ  
วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้มีล าน้ า ล าคลองท่ีใสสะอาด 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- เมษายน - 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 
 

 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

๕ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

๒. เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพล าน้ า ล าคลองที่สวยงามสามารถเป็นที่สัญจรเดินทาง 
ทางน้ า แหล่งท่องเที่ยว และสามารถประกอบอาชีพทางล าคลองได้  
๓. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี โดยการท ากิจกรรม 
๔. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ในการสัญจรด้วยการติดตั้งไฟสาธารณะ 
เป้าหมาย  
สนับสนุนให้ล าน้ า ล าคลองใสสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และความร่วมมือร่วมใจ
เกิดความรักความสามัคคี 
วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรม PEA จิตอาสาพัฒนาล าน้ า ล าคลอง 
๒. ด าเนินการท าความสะอาด คลองเปรมประชากรในเขต กฟก.๑ และคลองแสนแสบ
ในเขต กฟก.๒ 
๓. ด าเนินการติดตั้งไฟสาธารณะ (Solar Street Light) ริมคลอง และสนามเด็กเล่น 
และติดตั้ง Solar Floating  
๔. สรุปผลการด าเนินโครงการ พร้อมภาพประกอบ 
สถานที่  บริเวณริมคลองเปรมประชากร และบริเวณริมคลองแสนแสบ  

๘. โครงการตลาดนัดชุมชน
ปลอดภัยใช้ไฟ PEA 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๓๐ ปี จึงให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการ
จัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม กฟภ. จึงจัดกิจกรรม
ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จ านวน ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมตรวจสอบ 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบส่องสว่าง LED ให้กับตลาดนัดชุมชน 
 ไฟฟ้าเป็นสินค้าสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ในการด ารงชีวิตประจ าวันและ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุดหน้าแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
 นอกจากไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ให้คุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประชาชน
และประเทศชาติแล้ว ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดโทษ เป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน โดยจากที่ผ่านมายังคงมีประชาชนได้รับอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า 

๔๐๐,๐๐๐.- 
  

เมษายน - 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 
 

 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

๖ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จากการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใช้งานผิดประเภทหรือใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 
วัตถุประสงค์ 
๑. ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณตลาดนัดชุมชนให้เกิดความปลอดภัย 
๒. ปรับปรุงและติดตั้งระบบส่องสว่าง LED เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ซื้อ และผู้ขาย
ภายในตลาดนัดชุมชน 
๓. เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนรวมทั้งป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
เป้าหมาย 

 ด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบส่องสว่าง LED 
บริเวณตลาดนัดชุมชน จ านวน ๗๔ จังหวัด ทั่วประเทศ  
วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมตลาดนัดชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA  
๒. คัดเลือก และส ารวจพื้นที่ด าเนินกิจกรรม  
๓. ประสานงานเจ้าของพ้ืนที่ 
๔. ด าเนินการตรวจตรวจสอบ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบส่องสว่าง LED 
๕. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
สถานที่  ตลาดนัดชุมชน ๗๔ จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ.  

๙. โครงการจัดท าของที่ระลึก ๑๓๐ 
ปี กระทรวงมหาดไทย 
 

จัดท าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วิธีด าเนินการ 
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกระเป๋า Shopping Bag ขนาด กว้าง 12 นิ้ว x สูง 15 นิ้ว 
จ า น ว น   ๕ ,๐ ๐ ๐  ใ บ  พ ร้ อ ม โ ล โ ก้ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ ค ร บ ร อบ  ๑ ๓ ๐  ปี
กระทรวงมหาดไทย 

๓๐๐,๐๐๐.- เมษายน - 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 
 

การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

๑๐. โครงการสานฝันรอยยิ ม คืน     องค์การตลาด ได้การรวบรวมข้อมูลความต้องการจากการซื้อขายสินค้าเกษตร ๕๐๐,๐๐๐.- ๑ ม.ค. – ๓๑ องค์การตลาด 

๗ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

คนดีสู่สังคม 
 

ของหน่วยงานภาครัฐมาสร้างฐานข้อมูลเพ่ือสร้าง Smart Farmer ให้เกษตรกร
สามารถผลิตสินค้าเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่ตรงกับความต้องการของตลาดอย่าง
แท้จริงโดยองค์กรการตลาดจะเข้าไปรับซื้อผลผลิตเกษตรในราคาที่เป็นธรรม และ
จัดจ าหน่ายไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชนชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง และกลุ่ม
คนพิการ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทยรวมถึงการ
ส่งเสริมการสร้างอาชีพผู้พ้นโทษให้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองได้ภายหลังจากพ้น
โทษ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เป็นภาคีเครือข่าย
ส าคัญขององค์การตลาด ประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันปันรอยยิ้ม คืนคนดี สู่
สังคม 
   วัตถุประสงค์ 
       ๑. ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มชนชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ 
       ๒. เสริมสร้างทักษะทางอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ
ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
       ๓. ส่งเสริมการเพาะปลูกแบบถูกวิธี ไม่ถางป่าไม่เผ่าไร่ และไม่ลุกล้ าพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ ์
   กิจกรรมของโครงการ 
       ๑. การท าความร่วมมือระหว่างองค์การตลาด ภาคีเครือข่ายขององค์การ
ตลาดและกลุ่มเกษตรกรในชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการ 
และผู้พ้นโทษ 
       ๒. ส่งเสริมการเพาะปลูกและฝึกอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรในชุมชน กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการและผู้พ้นโทษ 
       ๓. การระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดไปยังช่องทางต่าง ๆ ของ
องค์การตลาด 
       ๔. พัฒนาสิทธิในที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษา

 ธ.ค. ๒๕๖๕ 

๘ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พันธุ์สัตว์ป่าแบบถูกวิธี ไม่ให้กิดการถางป่า เผ่าไร่ และไม่ลุกล้ าพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
เป้า/ตัวชี วัด 
เชิงคุณภาพ 
     - สามารถท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรและพันธมิตรภาคี
เครือข่ายขององค์การตลาด จ านวน ๑ ฉบับ 
เชิงปริมาณ 
     - เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ 
     - จ านวนพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ 
     - จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงกรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย 
     - จ านวนการซื้อขายผลผลิตทางกรเกษตรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท 
ประโยชน์ที่จะได้จากโครงการ 
     ๑. เกษตรกรกลุ่มชนชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการ และผู้ต้องขังที่พ้น
โทษให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
    ๒. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิต และกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตรไปยังช่องทางต่าง ๆ 
    ๓. อนุรักษ์ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์
สัตว์ป่าปบบถูกวิธี 

๑๑. โครงการสนามปันสุข ๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับ “สนามปันสุข” ของ 
อจน. ที่ด าเนินการในแต่พ้ืนที่ ทม.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ทม.สามพราน จ.
นครปฐม และ ทต.เขาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
๒. เปิดพื้นท่ีให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกก าลังกาย 
 

๕๐,๐๐๐.- 
เงินรายได้ 

เมษายน - 
ธันวาคม 
๒๕๖๕ 
 

องค์การ
จัดการน้ าเสีย 

๑๒. โครงการการออกแบบ -ก าหนดกรอบการออกแบบ (concept)ของตราสัญลักษณ ์ - ๑๔ มี.ค. กองสารนิเทศ 

๙ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

สัญลักษณ์ ๑๓๐ ปี 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

- เริ่มการออกแบบตามกรอบแนวทางที่วางไว้ 
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตราสัญลักษณ์ 
- น าตราสัญลักษณ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสกระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๕๖๕ สป. 

๑๓. โครงการการจัดท าวารสารด ารง
ราชานุภาพฉบับพิเศษเนื่องในโอกาส 
การสถาปนากระทรวงมหาดไทย  
ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

การจัดท าวารสารด ารงราชานุภาพฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสการสถาปนา
กระทรวงมหาดไทยครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบด า เนินงานของ
สถาบันด ารง 
ราชานุภาพ 

ตุลาคม 
๒๕๖๔ – 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

สดร.สป. 
(กบค.) 

๑๔. โครงการจัดท าหนังสือและ
เอกสารสิ่ งพิ มพ์ เนื่ อ ง ใน โอกาส  
การสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จัดท าหนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย  
ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้บุคลากรและผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ และภารกิจที่ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 

๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ 
สป.มท. แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
บริการประชาชนและ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ  

ตุลาคม 
๒๕๖๔ – 
กันยายน 
๒๕๖๕ 

สดร.สป. 
(กบค.) 

 

๑๐ 


