แบบรายงานผลการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) รอบ 2 ป (ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2559 )
********************
หนวยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

.

1. ชื่องาน/โครงการ กอสรางเรือนทีป่ ระทับพรอมอาคารบริวาร พืน้ ทีต่ อเนือ่ งโครงการชัง่ หัวมัน
ตามพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี

.
.

2. งาน/โครงการ/ประเด็นขอสั่งการ สอดคลองกับ
□ นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (ขอ).......
□ ขอสั่งการหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ/มติคณะรักษาความสงบแหงชาติ
□ ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี (จากการประชุม ครม./ตรวจราชการในพื้นที่)
□ มติคณะรัฐมนตรี........................................................................................................................................
3. ความเปนมา โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ตั้งอยูที่ตําบลเขากระปุก อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี
ซึง่ ทีม่ าของโครงการฯ มีวา ขาราชบริพารในพระองค ไดมาซือ้ ทีด่ ินบริเวณนีส้ ําหรับอยูอ าศัย ปลูกพืช ตอมาความ
ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงสนพระราชหฤทัย จึงไดเสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระเนตรที่ดิน
และไดทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกลาว จํานวน 250 ไร สําหรับเพาะปลูกพืชเปนโครงการตามพระราชดําริ โดยให
จัดเปนพื้นที่เพาะปลูกพืชตางๆ เนนพืชทองถิน่ ของจังหวัดเพชรบุรี การเลี้ยงโคนม การทดลองดานพลังงานทดแทน
ในรู ป แบบต า งๆ การนี ้ หน ว ยงานราชการที ่เ กี ่ย วข อ งจึ ง เห็ น ควรก อ สร า งอาคารพลั บ พลาสํ า หรั บ รั บ เสด็ จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ โดย โครงการกอสรางอาคารพลับพลา และอาคารบริวารอืน่ ๆ (เรือนทีป่ ระทับ
พลั บ พลาเขาดอกไม ) ตั ้ง อยู ใ น บริ เ วณพื ้น ที ่ต อ เนื ่อ งโครงการชั ่ง หั ว มั น ตามพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประกอบดวย อาคารพลับพลา พรอมอาคารบริการ กลุมอาคารบริวาร ประกอบดวย อาคารสวนตอนรับและบริการ
อาคารที่แขก VIP อาคารทีพ่ ักเจาหนาที่ อาคารพักคนขับรถ VIP อาคารหองเครื่อง และอาคารปอมยาม โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมอุทยาน สัตวปาและพรรณพืช กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค บริษัททีโอที จํากัด บริษัท นงนุชแลนดสเคป แอนด การเดนท ดีไซด จํากัด และกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดเขาไปมีสวนรวมในการสํารวจ ออกแบบ กอสรางอาคารพลับพลา พรอม
อาคารบริการ กลุมอาคารบริวาร และงานระบบตางๆ ประกอบการปรับปรุงภูมิทัศน รวมถึงงานสาธารณูปโภคอื่นที่
ไดรับมอบหมาย โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และเสร็จสิ้นโครงการฯ ประมาณวันที่ 15
พฤศจิกายน 2557 ปจจุบัน การกอสรางอาคารทั้ง 8 หลัง ไดดําเนินการในสวนของงานฐานรากอาคารแลวเสร็จ
ทุกอาคาร
.
4. ผลการดําเนินงาน (ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2559)

ดําเนินการแลวเสร็จ

.

-25. ผลสัมฤทธิข์ องงาน/โครงการ
เชิงปริมาณ (รอยละ) งานกอสรางแลวเสร็จ 100%
.
เชิ งคุ ณ ภาพ เป น ที ่ป ระทั บ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัว และเปน สถานที่ที่ทําใหป ระชาชน
ตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสถาบันพระมหากษัตริย
.
6. แผนการดําเนินงานในระยะตอไป

ดําเนินการแลวเสร็จ

7. ประโยชนที่ประชนไดรับจากการดําเนินโครงการ เปนสถานที่ตั้งศูนยรวมใจของประชาชน

.
.

เจาหนาที่ผูประสานงาน นายอนันต สิริพฤกษา สถาปนิกชํานาญการพิเศษ . หนวยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
โทร/มือถือ 08 5118 7044
E-mail:
toonyota@yahoo.com
.

หมายเหตุ 1. กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชอง □ ที่ทานเลือก และสรุปรายละเอียดใหครอบคลุม สั้น กระชับ และ
ตรงประเด็น
2. ใหจัดทําเปน Microsoft Word ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt.
3. จัดสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moippb0211.2@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
4. เจาหนาทีผ่ ูป ระสานงาน สวนติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สป. นานทวีศักดิ์ ใจรังสี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ โทร 0 2622 - 0965, 50482

