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1

1.1 การจดักจิกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (ปกป้องและเชิดชู) คร้ัง 15 6 16 20 14 14 111
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 3,770 1,200 3,219 4,819 4,118 4,118 25,122

1.2 การจดักจิกรรมขยายผลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ คร้ัง 59 60 11
ผู้ได้รับผลประโยชน์ คน 1,199 1,509 1,337

จดักจิกรรมส่งเสริมโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ 7 5 20
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 1,150 588 2,346

1.3 การจดักจิกรรมให้ความรู้แกป่ระชาชนโดยศูนย์การเรียนรู้โครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริ

จ านวนคร้ัง 4 5 9

ผู้ได้รับผลประโยชน์ จ านวนคน 583 588 1,009
1.4 การดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พระบรม จ านวนราย 1 1 1
1.5 การด าเนินการกบัการกระท าที่ไม่เหมาะสมกบัสถาบันส าคัญของชาติ จ านวนกรณี 0 0 0
1.6 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง

จ านวนคดีละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตามรอยเท้าพ่อ) คดี 0
2

2.1 การขี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานของรัฐบาลและ คสช . คร้ัง 17 19 19
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 3,423 2,618 4,030

2.2 การจดักจิกรรมเพือ่สร้างบรรยากาศการปรองดองสมานฉันท์เพือ่การ คร้ัง 16 14 25 25 16 16
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 3,622 2,766 2,828 2,828 4,120 4,120

2.3 การแกไ้ขความขัดแย้งด้านความคิดทางการเมืองและสังคมในพืน้ที่ เร่ือง 3 4 4
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 250 160 310

2.4 การจดักจิกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย คร้ัง 225 161 147
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 3,960 3,962 3,935

2.5 การจดักจิกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพือ่สร้างความ คร้ัง 14 57 17
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 805 1,064 985

2.6 การด าเนินการแกไ้ขปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากเวที

ปฏิรูป (แสดงรายงานสัปดาห์สุดท้านเท่านั้น)

สรุปข้อมูลรายงานผลการด าเนินการของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามรอบการรายงาน รายสัปดาห์ (รายงานผลการด าเนินการตามประกาศและค าส่ัง คสช .,นโยบายรัฐบาล) ,รายเดือน (การประเมินผลผู้ว่าราชการจงัหวัด) และรายวัน (สถานการณ์ในพืน้ที่)

รายการ

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพือ่การปฏิรูป
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รายการ

รวมปัญหาทั้งหมด (ต้ังแต่วันที่ ๒๒ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.๕๗) เร่ือง 309 314 264
แกไ้ขได้แล้ว เร่ือง 306 313 308

2.7 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนราย แสดง แสดง แสดง
กจิกรรมส่งเสริมบรรยากาศรักชาติ (คนไทยรักกนั) คร้ัง 1,616

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 365,848
ส่งเสริมให้ประชาชนศรัทธา หวงแหน และปกป้องสถาบันหลักของ

ประเทศ (ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์)(คนไทยรักกนั)

มี/คร้ัง ม/ี18

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 16,756
3

3.1 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ คร้ัง 22 22 23
3.2 การให้ความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในยการประชุม คร้ัง 16 602 14

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 3,982 2,584 4,068
3.3 การจดักจิกรรมปลูกส านึกให้ประชาชนตระหนักในการยึดถือค่านิยม คร้ัง 13 18 10

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 3,411 877 3,945
3.4 การจดักจิกรรมส่งเสริมที่น าค านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มา คร้ัง 13 8 11 21

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 3,749 1,287 2,157 58,196
จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 คร้ัง 17 12 4

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 52,871 2,887 1,389
3.5 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนราย แสดง แสดง

ช่องทางประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ มี / ระบุ มี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ค่านิยม ๑๒ ประการ จ านวนเร่ือง 4
มีการก าหนดหลักสูตรค่านิยม 12 ประการไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม 

สัมมนาฯของส่วนราชการ / รัฐวิสาหกจิ

มี / หลักสูตร ไม่มี

ขอความร่วมมือสถานศึกษาสอดแทรกในการเรียนการสอน แห่ง 392

4

4.1 การต้ังจดุตรวจ/จดุสกดั / คร้ัง 45 333 49 320 49 281
การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

การปลูกฝังค่านิยมหลักของไทย ๑๒ ประการ (พันธกจิที่ ๘:เรียนรู้ค่านิยมไทย

กา้วไกลสู่อนาคต)
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รายการ

พบผู้กระท าความผิด คดี 1 12 0 27 0 14
ผู้ต้องหา คน 4 15 0 27 0 14

เมืองไทยน่าอยู ่จดัต้ังจดุตรวจ/จดุสกดั/จดุเฉพาะกจิ
ยามปรกติ จดุ/ชุด 17

เทศกาลส าคัญ จดุ/ชุด 54
4.2 การจบักมุผู้กระท าผิดกฎหมาย

(๑) อาวุธปืน คดี 0 4 0 3 0 0
ผู้ต้องหา คน 0 4 0 3 0 0

(๒) การพนัน คดี 1 8 1 13 0 11
ผู้ต้องหา คน 0 19 4 50 0 40

(๓) ยาเสพติด คดี 5 41 1 41 1 35
ผู้ต้องหา คน 7 46 2 43 1 35

(๔) สถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า ร้านค้าของเกา่ ฯลฯ คดี 0 2 0
(๕) ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอืน่ ๆ คดี 0 0 0 0 0 0

ผู้ต้องหา 0 0 0
(๖) การค้ามนุษย์ การท างานของคนต่างด้าวและคนเข้าเมือง คดี 0 0 1 0 0 0

ผู้ต้องหา คน 0 0 2 0 0 0
เมืองไทยน่าอยู ่จบักมุกระท าผิดการค้ามนุษย์ คดี 0

ผู้ต้องหา คน 0
จบักมุแรงงานต่างด้าว คดี 3

ผู้ต้องหา คน 15
นายจา้ง คน 1

แรงงานต่างด้าว คน 14
คดีส าคัญที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม คดี 0 1 0

ผู้ต้องหา คน 0 1 0
4.3 การแจง้ข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อย ให้ จ านวนข่าว 1 1 1
4.4 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง
4.5 จดักจิกรรมเพือ่จดัระเบียบแรงงานต่างด้าว คร้ัง 4 2 2
4.6 จดักจิกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่น 0 0 0

(เมืองไทยน่าอยู)่ รณรงค์จดัต้ังราษฎรอาสาสมัครรักษาความสงบ
 -ยามปกติ คน 300
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รายการ

- เทศกาลส าคัญ คน 1,000
จดัเตรียมมาตรการป้องกนัอาชญากรรมในสถานที่ท่องเที่ยว แห่ง 11
จดัชุดตรวจตราเพือ่อ านวยความปลอดภัย/คุ้มครองนักท่องเที่ยว แห่ง 11
ติดต้ัง CCTV ในจดุเส่ียง แห่ง 16
จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน แห่ง 11

5

5.1 การน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด ฟืน้ฟู คน 183 63 46 119 77 196 244
สถานที่บ าบัด (เมืองไทยน่าอยู)่ แห่ง 231
หลังบ าบัด กลับไปศึกษาต่อ คน 6
หลังบ าบัด ไปฝึกอาชีพ คน 13
ผู้บ าบัดที่ผ่านการฝึกอาชีพ กลับไปประกอบอาชีพตามปกติ คน 10
จดักจิกรรมฟืน้ฟูผ่านการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง มี/ระบุ มี/
เฝ้าระวังเร่ืองยาเสพติดในพืน้ที่เส่ียง มี/ระบุ มี/
จ านวนหมู่บ้านเส่ียงที่มีอยู่เดิม หมู่บ้าน/ชุมชน 71
จ านวนหมู่บ้านเส่ียง ณ ปัจจบุัน หมู่บ้าน/ชุมชน 71
จ านวนหมู่บ้านเส่ียงที่ลดลงต่อเดือน หมู่บ้าน/ชุมชน 0
การด าเนินการเพือ่ลดหมู่บ้านเส่ียง มี/ระบุ มี/

5.2 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด คน 232 290 325 91 355 7
5.3 การจดักจิกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพือ่หยุดย้ังการ คร้ัง 10 10 10

หมู่บ้าน/ชุมชน 4 14 6
5.4 การจดัต้ัง/จดักจิกรรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด คร้ัง 2 1 1

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 30 10 10
5.5 การปิดล้อม ตรวจค้นยาเสพติด คร้ัง 1 9 6
5.6 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง

6
6.1 การบริการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เร่ือง 14,854 67 16,222 177 16,603 96

ผู้ได้รับผลประโยชน์ คน 16,359 250 17,763 177 19,156 96
รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์(เร่ิมต้ังแต่เปิดศูนย์ฯตามประกาศ คสช.ที่ เร่ือง 3,395 3,473 3,497

เรียบร้อย เร่ือง 3,188 3,283 3,299
อยู่ระหว่าง เร่ือง 207 190 198

6.2 การร้องเรียนปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจา้หน้าที่รัฐปัญหาการ เร่ือง 34 36 36

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรม
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แกไ้ขได้แล้ว เร่ือง 39 31 31
6.3 การร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน ที่ดินท ากนิ สาธารณูปโภค เร่ือง 274 297 295

แกไ้ขได้แล้ว เร่ือง 227 272 275
6.4 การร้องเรียนแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย (ยอดรวมสะสม) เร่ือง 78 74 74

แกไ้ขได้แล้ว เร่ือง 69 69 71
6.5 การแกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบ

(๑) ประชาชนมาขอความช่วยเหลือเร่ืองหนี้นอกระบบ (ยอดรวมสะสม) คน 214 217 217
มูลค่าหนี้ บาท 21,049,040 21,864,040 21,864,040

(๒) ด าเนินการไกล่เกล่ียส าเร็จ (ยอดรวมสะสม) จ านวนเร่ือง 121 123 123
มูลค่าหนี้ บาท 10,499,400 10,514,400 10,514,400

(๓) ส่งให้สถาบันการเงินด าเนินการ (ยอดรวมสะสม) เร่ือง 9 10 10
มูลค่าหนี้ บาท 2,086,110 5,910,000 2,886,000

(๔) การช่วยเหลือด้านอืน่ ๆ (ยอดรวมสะสม) เร่ือง 20 153 160
มูลค่าหนี้ บาท 2,725,000 2,725,000 2,702,500

(๕) การด าเนินคดีตามกฎหมาย (ยอดรวมสะสม) เร่ือง 1 1 1
มูลค่าหนี้ บาท 25,000 25,000 25,000

ผู้ย่ืนค าร้อง แกไ้ขปัญหาหนี้นอกระบบ คน 4 1 2 1
แกไ้ขส าเร็จ สามารถไกล่เกล่ียตกลงได้ คน 4 1 2 1
ด าเนินคดีกบัผู้กระท าผิดกฎหมาย ทางแพ่ง คดี 0

ผู้ต้องหา คน 0
ด าเนินคดีกบัผู้กระท าผิดกฎหมาย ทางอาญา คดี 0

ผู้ต้องหา คน 0
6.6 การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยหน่วยเคล่ือนที่เร็ว/ เร่ือง 211 10 230 1 231 1 1

ผู้ได้รับผลประโยชน์ คน 3,795 630 4,448 57 4,720 69  1/ระบุ
6.7 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง

ด ารงธรรม ด ารงไทย
บูรณาการส่วนราชการ แห่ง 63
บูรณาการรัฐวิสาหกจิ แห่ง 2
ประชาชนมาใช้บริการ เร่ือง 134
ด าเนินการแล้วเสร็จ เร่ือง 86
ไม่แล้วเสร็จ เร่ือง 48
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รายการ

ช่องทางที่ประชาชนมามากที่สุด ระบุ ด้วยตนเอง
บริการ OSS มี/ไม่มี ไม่มี
ประชาชนใช้บริการ OSS คน 0

7

7.1 การตรวจสถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า ร้านค้าของเกา่ ร้านคารา แห่ง 23 54 40
จดัชุดปฏิบัติการจดัระเบียบสังคม(เมืองไทยน่าอยู)่
สถานบริการ คร้ัง 122
โรงแรม หอพัก บ้านเช่า คร้ัง 64
ร้านเกมส์ คร้ัง 104
จบักมุกระท าผิดกฎหมาย ตู้ม้า เกมส์ บ่อนฯ คดี/ผู้ต้องหา  3 / 3
การตรวจสถานประกอบการเพือ่ป้องกนัอาชญากรรม (โรงแรม โรงงาน คร้ัง 248 257 233

สถานประกอบการ แห่ง 230 86 227
พบการกระท าความผิด คดี 0 0 0

เมืองไทยน่าอยู ่คดีเกีย่วกบัอาชญากรรมในพืน้ที่ คดี 153
จบัผู้ต้องหาได้ คน 53

เกีย่วข้องกบันักท่องเที่ยวต่างชาติ คดี 1
มีการเตรียมการสร้างความมั่นใจแกน่ักท่องเที่ยวในเทศกาลส าคัญ มี/ระบุ 1

7.2 การใช้มาตรการทางปกครองกบัสถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า แห่ง 5 17 18
7.3 การให้ความรู้แกพ่นักงานเจา้หน้าที่ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

เกีย่วกบักฎหมาย ที่เกีย่วข้องกนัสถานบริการ โรงแรม โรงรับจ าน า 

ร้านค้าของเกา่ ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมฯลฯ

คร้ัง 17 28 27

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 221 256 283
7.4 การจดัระเบียบรถรับจา้งสาธารณะ (รถจกัรยานยนต์ รถตู้ รถแท็กซ่ี) คร้ัง 8 11 12
7.5 การจดัระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย พืน้ที่ทางเท้า ชายหาด คร้ัง 2 2 2
7.6 การจดักจิกรรมปลูกส านึกให้ประชาชนรักษาวินัยการจราจรเพือ่ลด คร้ัง 4 6 4

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 524 601 444
7.7 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง

8

การจดัระเบียบสังคม การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาส  (พันธกจิที่ 7 : ลดความ

เหล่ือมล้ าแบ่งปันความสุข)
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รายการ

8.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/อบุัติภัย คร้ัง 0 5 9
ผู้ได้รับผลประโยชน์ คน 0 124 2,700

8.2 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ คน 7 1,769 3 2,085 3 2,061 497
โครงการ 11 9 9 8

กองทุน/แหล่งทุนที่สามารถช่วยเหลือคนด้อยโอกาส พิการ ผู้ยากไร้ กองทุน 4

จดักจิกรรมส่งเสริมเข้าถึงบริการของหน่วยราชการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มี / ระบุ มี
8.3 การด าเนินการเพือ่คุ้มครองและพิทักษ์ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์ คน 0 0 0
8.4 การช่วยเหลือและแกป้ัญหาราคาผลผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตของ ราย 35 50 41
8.5 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง
8.6 จดักจิกรรมส่งเสริมอาชีพเพือ่สร้างรายได้/ลดรายจา่ย คร้ัง 7 2 2 18

ผู้ได้รับผลประโยชน์ คน 1,812 230 1,447 480
8.7 การแกไ้ขปัญหาที่ดินท ากนิและที่อยู่อาศัยแกป่ระชาชนที่ยากจน แปลง 55 57 55 52

ผู้ได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 52 54 55
8.8 การแกไ้ขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน/เขตพืน้ที่ป่า/เขตที่ดิน แปลง 0 0 0

ผู้ได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 0 0 0
กจิกรรมส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก การลงทุน การท่องเที่ยว การ คร้ัง/คน 80 / 588
มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่ม 181
มีกจิกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ คร้ัง/กลุ่ม  3 / 30
จดักจิกรรมส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

จงัหวัดจดัเอง คร้ัง 0
จ านวนกลุ่มที่ร่วมและรายได้รวม กลุ่ม/บาท 0 / 0

ไปร่วมกบัจงัหวัดอืน่ คร้ัง 0
จ านวนกลุ่มที่ร่วมและรายได้รวม กลุ่ม/บาท 0 / 0

ผลิตภัณฑ์โดดเด่น ระบุ 3
หมู่บ้านตกเกณฑ์ จปฐ. หมู่/คร.  2 / 5
จดักจิกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการอย่างทั่วถึง มี/ระบุ มี / ระบุ
จ านวนตลาดชุมชน แห่ง 26
ภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินการตลาดชุมชน มี / ระบุ มี

จงัหวัดมีโครงการรณรงค์ให้มีตลาดชุมชน อย่างต่อเนื่องหรือไม่ มี / ระบุ มี

ช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อกบั ผวจ . โดยตรง มี / ระบุ มี
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รายการ

จดักจิกรรมส่งเสริมสินค้า ๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) คร้ัง 9 7 2
ผู้ประกอบการเข้าร่วม ราย 1,180 777 1,447

สร้างรายได้ บาท 429,440 2,091,922 391,731
จดักจิกรรมส่งเสริมเศรษฐกจิการค้าการลงทุนของจงัหวัด คร้ัง 2 9 2

9

9.1 การจดักจิกรรมเพือ่ปลูกจติส านึกประชาชนในการส่งเสริมและอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

คร้ัง 17 17 18

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 602 1,034 971
จดักจิกรรมป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คร้ัง 11 25 42

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 400 30 84
จดักจิกรรมฟืน้ฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คร้ัง 15 18 18

9.2 การจดักจิกรรมเพือ่ปลูกจติส านึกประชาชนในการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

คร้ัง 16 17 15

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 797 759 717
จดักจิกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน คร้ัง 15 17 15

ขนาดพืน้ที่ที่ได้ประโยชน์ ตร.ม. 192,000 200,000 216,000
จดักจิกรรม ดูแลรักษาล าคลอง สาธารณะ เช่น การก าจดัผักตบชวา ฯ คร้ัง 14 17 5

ขนาดพืน้ที่ที่ได้ประโยชน์ ตรม. 896,000 81,600 25,600
กจิกรรมที่ปลูกจติส านึก ความซ่ือสัตย์สุจริต และรณรงค์ไม่รับ ไม่เรียก คร้ัง/คน  3 / 60
สร้างความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลจดัซ้ือจดัจา้ง คร้ัง/วิธี  5/

9.3 การด าเนินการทางกฎหมาย กรณีการบุกรุกที่อนัเป็นสาธารณะประ

โยขน์ (ตาม ม.๑๒๒ ของ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ฯ)

คดี 0 0 0

ไร่ 0 0 0
9.4 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง

10

10.1 การด าเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตทางทะเบียน ราย 77 121 110
10.2 การด าเนินการตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานและ อปท .ในก ากบั คร้ัง 64 48 51

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกนัและปราบปรามการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การ

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบั

การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
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รายการ

พบการกระท าความผิด กรณี 0 0 0
10.3 การจดักจิกรรมเพือ่ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ คร้ัง 2 2 1 2 1 1

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 34 9 11
จดัโครงการเฝ้าระวังการทุจริต มี/ระบุ มี/
จดัวาระจงัหวัดว่าด้วยเร่ืองการป้องกนัการทุจริต คร้ัง 2
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คดีการทุจริตที่ถึงที่สุดแล้วทุกคดี มี/ระบุ มี/
ยกย่องเชิดชูคนดีที่มีส่วนในการขัดขวางการทุจริตทุกกรณี มี/ระบุ ไม่มี

10.4 โครงการ/กจิกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเร่ิมของอ าเภอ จ านวนรายการ แสดง แสดง แสดง
10.5 การด าเนินการทางวินัยแกเ่จา้หน้าที่ของรัฐ กรณี 0 0 0

เจา้หน้าที่รัฐ คน 0 0 0
จ านวนคดี/ชี้มูลความผิด

ส่วนราชการ แห่ง/ราย 0/0
รัฐวิสาหกจิ แห่ง/ราย  0 / 0

ผู้บริหาร อปท. แห่ง/ราย  0 / 0
สมาชิก อปท. แห่ง/ราย 0 / 0

พนักงาน อปท. แห่ง/ราย 0 / 0
การร้องเรียน

ส่วนราชการ แห่ง/ราย 0/0
รัฐวิสาหกจิ แห่ง/ราย  0 / 0

ผู้บริหาร อปท. แห่ง/ราย  1 / 1
สมาชิก อปท. แห่ง/ราย 0 / 0

พนักงาน อปท. แห่ง/ราย 0 / 0
ประกาศเป็นหน่วยงานใสสะอาดทั้งส้ิน

ส่วนราชการ แห่ง 34
รัฐวิสาหกจิ แห่ง 8

อปท. แห่ง 151
ประกาศเป็นหน่วยงานใสสะอาดเพิม่ขึ้นเดือนนี้

ส่วนราชการ แห่ง 0
รัฐวิสาหกจิ แห่ง 0

อปท. แห่ง 0
11 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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11.1 จดักจิกรรมทะนุบ ารุงศาสนา/จดักจิกรรมอนุรักษามรดกทางวัฒนธรรม คร้ัง 474 472 475
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 50,115 67,185 68,174

11.2 จดักจิกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กจิกรรม 3 4 4
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 1,200 967 297

12

12.1 จดักจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเกดิอบุัติเหตุ/อบุัติภัย คร้ัง 2 7 3
12.2 คน 206 144 500

12.2 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
12.2.1การจดักจิกรรมเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคระบาด (โรคอบุัติใหม่/ คร้ัง 18 7 5

ผู้ได้รับประโยชน์ คน 4,737 2,100 10,830
12.2.2การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังโรคระบาด เครือข่าย 6 7 2

สมาขิกเครือข่าย คน 134 2,100 190
12.3 จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน คร้ัง 17 11 7

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 36,235 37,266 30,968
13

13.1 จดักจิกรรมเพือ่รักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว แห่ง 15 15 17
13.2 จดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว คร้ัง 2 3 3

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม คน 65 15,447 159
13.3 จดักจิกรรมส่งเสริมการผลิต/ลดต้นทุน/กระจายสินค้าทางการเกษตร คร้ัง 17 15 16

ผู้ได้รับประโยชน์ คน 1,918 6,416 2,277
13.4 จดักจิกรรมส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คร้ัง 35 43 32

ผู้ได้รับประโยชน์ คน 529 1,335 788
13.5 การด าเนินการโครงการเพือ่แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม/การขาดแคลนน้ าใน โครงการ 47 47 47

ผู้ได้รับประโยชน์ คน 449,730 450,260 450,031
13.6 จดักจิกรรมส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาด คร้ัง 9 7 8

ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์ ราย 22 33 23
14

14.1 จดักจิกรรมเพิม่ขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพือ่รองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน

คร้ัง 5 4 9

ผู้ประกอบการ คน 400 120 43
14.2 จดักจิกรรมพัฒนาทักษะแรงงานเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คร้ัง 2 4 9

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ

การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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แรงงานได้รับประโยชน์ คน 240 110 43
14.3 การด าเนินโครงการเพือ่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ โครงการ 0 0 0

จดักจิกรรมส่งเสริมเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คร้ัง/ระบุ 5
15

15.1 การอ านวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แกป่ระชาชน เร่ือง 5 7 5
ผู้ได้รับประโยชน์ คน 5 7 5

15.2 การไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท (ยกเว้น การด าเนินการของผ่าย เร่ือง 9 4 5
ด าเนินการเสร็จส้ินโดยไม่ต้องน าเร่ืองเข้าสู่กระบวนการของศาล เร่ือง 6 3 2

16 จ านวนเร่ือง
16.1 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เอกชน ภาครัฐ และแกนน าประชาชนในพืน้ที่ จ านวนคน

17
18

18.1 การต้ังจดุตรวจ และการออกตรวจค้น จ านวนคร้ัง
18.2 การตรวจพบอาวุธ อาวุธสงคราม

19

19.1 ผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง
19.2 การเกดิเหตุการณ์ชุมนุม

20
21
22
23
24
25

26
27
28

29
30
31

ปัญหาการกอ่การร้าย ในพืน้ที่ของจงัหวัด
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในพืน้ที่ของจงัหวัด
ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ปัญหาการขัดแย้ง ในเร่ืองทรัพยากร พลังงาน และส่ิงแวดล้อม เป็นปัญหา

ระหว่างรัฐกบัประชาชนปัญหาผู้มีอทิธิพล
การนัดหมายท ากจิกรรมเพือ่ต่อต้านรัฐบาล และ คสช . ในเชิงสัญลักษณ์ เช่น ชู

การปราบปรามยาเสพติด (การจบักมุ)
การจบักมุแรงงานต่างด้าว (ผิดกฎหมาย)
การจบักมุการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้
การแกไ้ขปัญหาภัยธรรมชาติ
 - อทุกภัย
 - ภัยแล้ง (มีการประชุมแกป้ัญหา) ของจงัหวัด

การชี้แจงท าความเข้าใจ การด าเนินงานของ คสช . และรัฐบาล

การตรวจพบการกระท าที่ไม่เหมาะสมกบัสถาบันของชาติ
การป้องกนัการสร้างสถานการณ์

การระงับการชุมนุมทางการเมือง

การตรวจพบสถานีวิทยุชุมชน ที่กระท าผิด
การตรวจพบการเล่นการพนัน ส่ิงผิดกฎหมาย

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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32

33
34

34.1 หมู่บ้านพอเพียงทั้งหมดสะสม หมู่บ้าน 115
หมู่บ้านทั้งหมด หมู่บ้าน 1,140
เป้าหมายขยายหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง ปี 2558 หมู่บ้าน 34
หมู่บ้านพอเพียงด าเนินการเดือนนี้ หมู่บ้าน 18
หมู่บ้านพอเพียงด าเนินการรวมทั้งปี หมู่บ้าน 34

34.2 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
 - จ านวนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ 118
 -ครอบคลุมพืน้ที่ หมู่บ้าน 1,552
 - โครงการฯประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชน

โครงการ 1

34.3  - จงัหวัดมีแผน/โครงการ เพิม่พืน้ที่การเพาะปลูก เกษตรอนิทรีย์ มี / โครงการ มี/2
พืน้ที่เกษตรอนิทรีย์ หรือ เกษตรปลอดภัย สะสม ไร่ 15,000
พืน้ที่เกษตรอนิทรีย์เพิม่ขึ้นเดือนนี้ ไร่ 0

35

35.1 จดัให้มีการด าเนินการไกล่เกล่ียประนีประนอมคู่กรณีพิพาท เพือ่ยุติ 

ระงับการน าไปสู่ความแตกแยกในวงกว้างของประชาชนในจงัหวัด

มี/คร้ัง ไม่มี

35.2 รณรงค์ส่งเสริมบรรยากาศเกือ้กลู/การให้อภัยซ่ึงกนัและกนัในกลุ่ม

ต่าง ๆ ในสังคม อย่างไรบ้าง

คร้ัง 101

35.3 ส่งเสริมให้ประชาชนศรัทธา หวงแหน และปกป้องสถาบันหลักของ

ประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

มี/ระบุ มี

35.4 การบูรณาการส่วนต่าง ๆ ในพืน้ที่เพือ่ขจดัความรุนแรง คล่ีคลายความ

ขัดแย้ง

จ านวนคร้ัง 11

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม จ านวนคน 16,756
36

36.1 ขยะ
 - ปริมาณขยะของจงัหวัด ตัน/วัน 960

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (Ibe Stop Service)
การด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

พันธกจิที่ 1 :ตามรอยเท้าพ่อ

พันธกจิที่ ๒:คนไทยรักกนั

พันธกจิที่ ๓:เมืองสวยน้ าใส
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 - ขีดความสามารถในการก าจดั ตัน/วัน 931
 - ก าจดัโดยเอกชน ตัน/วัน 493
 - ก าจดัโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัน/วัน 438
ร้อยละขีดความสามารถก าจดัขยะ ร้อยละ 96.98
อปท.ที่มีการคัดแยกขยะ แห่ง 72
ร้อยละ อปท.ที่มีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 45.28
อปท.ที่มีการก าจดัขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ระบุ1แห่ง อ าเภอ ไม่มี

36.2 การก าจดัส่ิงกดีขวางทางน้ า (ผักตบชวา/วัชพืช) จ านวนคลอง 48
พืน้ที่ ตร.กม. 2.60

จ านวน ตัน 234,387
36.3 การรักษาพืน้ที่สาธารณะ

 - การด าเนินกจิกรรม/กระตุ้นประชาชนให้เกดิการดูแลรักษาพืน้ที่

สาธารณะในจงัหวัด

จ านวนคร้ัง 162

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม จ านวนคน 8,881
37

๔.๑ สมาชิกโครงการ TOBE NUMBER 1
โรงเรียน แห่ง/คน 74/108,950

สถานประกอบการ แห่ง/คน 49/14,890
ชมรม/สมาคม แห่ง/คน 64/15,452

 - การสร้างความเข้มแข็ง/ส่งเสริมกจิกรรมของสมาชิกโครงการ TO be

 Number ๑

จ านวนคร้ัง 3

 - หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เป้าหมายปี 2558 หมู่บ้าน/ชุมชน 919
ด าเนินการได้เดือนนี้ หมู่บ้าน/ชุมชน 91
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตัวอย่าง แห่ง/ระบุ 1

 - ผู้เข้ารับการบ าบัดฟืน้ฟูยาเสพติด จ านวนคน 244
สถานบ าบัด จ านวนแห่ง 231

 - จดักจิกรรมฟืน้ฟูผู้ผ่านการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง มีการจดัท ากจิกรรม จ านวนประเภท 3
 - โครงการเฝ้าระวังเร่ืองยาเสพติดในพืน้ที่เส่ียง มีการจดัเวรยาม
 - การด าเนินการเพือ่ลดจ านวนหมู่บ้านเส่ียง มีกจิกรรม
๔.๒ การจดัระเบียบสังคม จ านวนคร้ัง 290

พันธกจิที่ ๔:เมืองไทยน่าอยู่
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จ านวนคดี 3
ผู้ต้องหา จ านวน 3

๔.๓ การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิด จ านวนคดี 3
ผู้ต้องหา จ านวนคน 15

๔.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - รณรงค์จดัต้ังให้มีราษฏรอาสาสมัครในการรักษาความสงบ จ านวนคน 1,300

จ านวนแห่ง 38
จ านวนคดี 154
จ านวนราย 53

 - จ านวนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจดัระบบการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ได้มาตรฐาน

จ านวนแห่ง 11

 - จดัต้ังจดุตรวจ/จดุสกดั/ชุดเฉพาะกจิ จ านวนจดุ 71
 - การจดักจิกรรมดูแล/ป้องกนัอบุัติภัยบนท้องถนน มีกจิกรรม

38

๕.๑ ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัด จ านวนส่วน

ราชการ

63

 - มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ จ านวนเร่ือง 134

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนเร่ือง 86
ด าเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวนเร่ือง 48

 - หนี้นอกระบบ จ านวนราย 1
39

๖.๑ จดัให้มีโครงการเฝ้าระวังการทุจริต จ านวนหน่วยงาน 32
๖.๒ จดัวาระจงัหวัดว่าด้วยเร่ืองการป้องกนัการทุจริต จ านวน คร้ัง 2
๖.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คดีการทุจริตที่ถึงที่สุดแล้วทุกคดี เพือ่เป็นอทุา

หารณ์และป้องปรามในอนาคต

จ านวนเร่ือง 2

๖.๔ ยกย่องเชิดชูคนดีที่มีส่วนในการขัดขวางการทุจริตทุกกรณี ไม่มี
๖.๕ จ านวนคดี/ข้อร้องเรียนของบุคลากรเกีย่วกบัการทุจริต จ านวนแห่ง 1

ผู้บริหาร จ านวนคน 1
๖.๖ การประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ไม่มี

พันธกจิที่ ๕:ด ารงธรรม ด ารงไทย

พันธกจิที่ ๖:มหาดไทยใสสะอาด

Page 14



ที่ หน่วยนับ e-report2 ปค. นโยบายรัฐบาล e-report2 ปค. นโยบายรัฐบาล e-report2 ปค.นโยบายรัฐบาล(สนจ.) ประเมิน ผวจ.

๑๙ - ๒๕ ม.ิย. ๕๘ ๑๙-๒๕ มิ.ย. ๕๘ ๓ - ๙ ก.ค.๕๘  ๓-๙ ก.ต.๕๘ ๑๐-๑๖ ก.ค.๕๘ ๑๐-๑๖ ก.ค.๕๙  ๑๕ มิ.ย.๕๘

รายการ

๖.๗ กจิกรรมที่ปลูกจติส านึก ความซ่ือสัตว์สุจริต และรณรงค์ไม่รับ ไม่เรียก

ผลประโยชน์

จ านวนคร้ัง 3

จ านวนคน 60
๖.๘ การสร้างความโปร่งใสโดยการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัโครงการจดัซ้ือ /จดั

จา้ง ต่อสาธารณะตามความจ าเป็น

จ านวนคร้ัง 5

หมายเหตุ  สีม่วง รายงานของที่ท าการปกครองจงัหวัด
            สีเขียว รายงานของส านักงานจงัหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
            สีด า รายงานของส านักงานจงัหวัด กลุ่มงานอ านวยการ
            สีส้ม รายงานขง กอ.รมน.
           การรายงานประเมิน ผวจ. ได้น าพันธกจิไปรวมกบัรายการ ท า

ให้พันธกจิ ๗ และ ๘ หายไป

เรียบเรียงข้อมูล จาก 4 รายงาน โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา
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