
การสนับสนุนการจัดตั้ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
และเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC)  
(สป./ปค./ยผ./กฟภ./
กปภ./จ.เป้าหมาย) 

ภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Agenda (18) Function (8) Area (2) 

โครงการจิตอาสา
พระราชทาน (สป./ปค./               
สถ./กทม./ทุกจังหวัด) 

การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ปค./ทุกจังหวัด)  

การป้องกันและ              
แก้ไขปัญหายาเสพติด   
(ศอ.ปส.มท./ปค./
พช./สถ./ทุกจังหวัด) 

การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน
ภายใต้นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)  
(ทด./ทุกจังหวัด) 

การบูรณาการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชน (สป./ปค./
สถ./ปภ./ทุกจังหวัด) 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากและประชารัฐ 
(พช./ทุกจังหวัด) 

การส่งเสริมการบรหิาร
จัดการขยะของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(สถ./กทม./เมืองพัทยา/ 
ทุกจังหวัด) 

การบูรณาการ                          
แก้ไขปัญหาผักตบชวา  
(ยผ./ปค./สถ./ทุกจังหวัด) 

การจัดการน้ าเสีย (อจน./
สถ./กทม./ทุกจังหวัด) 

การด าเนินงานของ                     
ศูนย์ด ารงธรรม  (ศดธ.มท./
ปค./ทด./ทุกจังหวัด) 

มหาดไทยใสสะอาด         
(ศปท.มท./ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สป./
ปค./ทด./สถ./พช./ยผ./
จชต.) 

แผนงานเปลี่ยสายอากาศ
เป็นสายใต้ดิน (กฟน./
กฟภ./จ.เป้าหมาย) 

การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนรองรับไทยแลนด์ 
4.0 (ปค./ทด./กฟน./กฟภ./
กปน./กปภ./ทุกจังหวัด) 

การปรับปรุงผังประเทศ   
ผังภาค ผังเมืองรวม
จังหวัด ผังพื้นที่เฉพาะ/ 
ผังชุมชน (ยผ./ทุกจังหวัด) 

การแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
(ทด./ทุกจังหวัด) 

การขยายเขตการให้บริการ
ไฟฟ้า (กฟภ./จ.เป้าหมาย) 

การบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ (Linkage 
Center) (ปค./ทุกจังหวัด) 

การจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนา           
พื้นที่  
 (One Plan) 
 (สป./ปค./สถ./พช/ 
 ทุกจังหวัด) 

การยกเลิกส าเนาเอกสาร
ราชการ (Zero Copy) 
(สป./ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด) 

One Plan 
 
  

โครงการหนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
และชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี (พช./ 
ทุกจังหวัด) 

การเตรียมความพร้อม     
ในการจัดการสาธารณภัย  
ในพ้ืนที่ (ปภ./ทุกจังหวัด) 

โครงการและกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรตเินื่องใน
โอกาสมหามงคล 
พระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก  
(สป./ปค./สถ./กฟภ./ 
ทุกจังหวัด) 

การขยายเขตการให้บริการ
น้ าประปา (กปน./กปภ./ 
จ.เป้าหมาย) 

โครงการ Go Green Plus 
(อต./สถ./ทุกจังหวัด) 

การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)  
(พช./ทุกจังหวัด) 

โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
คลองเปรมประชากร (กทม./
ยผ./กฟน./กฟภ./กปน./
กปภ./สป./จ.ปท./จ.อย.) 



๑ 
 

ภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

๑. ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. โครงการและ
กิจกรรมเฉลิม 

พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล 

พระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 
 

1.1 ด าเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 

1) แจ้งทุกอ ำเภอให้ด ำเนินโครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำล ำน  ำ คูคลองฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง ตำมสภำพและลักษณะของพื นที่ เพ่ือให้ประชำชนใช้ประโยชน์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน และรำยงำนผลให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ  

2) รวบรวมข้อมูลและติดตำมเร่งรัดอ ำเภอให้บันทึกข้อมูลกำรด ำเนินงำน  
ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

1.2  ด าเนนิโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ
1) แจ้งจังหวัดด ำเนินโครงกำร 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำมกรอบ

แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน (2) ด้ำนกำรปรับ
ภูมิทัศน์ให้สวยงำม (3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมปลอดภัย และ (4) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ 
โดยเชิญชวนจิตอำสำพระรำชทำน และประชำชนภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วม
อย่ำงต่อเนื่อง 

2) แจ้งจังหวัดคัดเลือกพิกัดบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทำงจังหวัดละ
ประมำณ 1 กิโลเมตร เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเป็นเคเบิลใต้ดิน ตำมแผนงำน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”  

3) ดูแลบ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่ำงต่อเนื่อง 
1.3 ด าเนนิโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

1) แจ้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้ำร่วมโครงกำร
สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 

- จังหวัดสำมำรถพัฒนำแหล่งน  ำตำม
สภำพและลักษณะของพื นที่เพ่ือให้
ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 
- จังหวัดมีถนนเฉลิมพระเกียรติที่มี
ควำมสง่ำงำม และมีกำรด ำเนินกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
มีพื นที่สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ 

สป.(สนผ.)/ปค./
สถ./กฟภ./ 
ทุกจังหวัด 

 



๒ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2) แจ้งจังหวัดจัดท ำรำยชื่อและตำรำงปฏิบัติงำนของจิตอำสำดูแลสวนหย่อม/
สวนสำธำรณะ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั ง 

3) จังหวัดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรฯ ให้กระทรวงมหำดไทย
ทรำบทุกเดือน 

2. โครงการจิตอาสา
พระราชทาน  

2.1 สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ตำมที่ศูนย์อ ำนวยกำรใหญ่
จิตอำสำพระรำชทำน ประสำนควำมร่วมมือ เช่น กำรลงทะเบียนจิตอำสำพระรำชทำน 
กิจกรรม Big Cleaning และกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำอื่น ๆ เป็นต้น 

2.2 พัฒนำบทบำทของศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนระดับจังหวัดและ
อ ำเภอ โดยมีโครงกำร 1 อ ำเภอ 1 แผนงำนจิตอำสำพัฒนำพื นที่ และโครงกำรระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำตำมโครงกำร
จิตอำสำพระรำชทำน 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑) ให้จังหวัดก ำกับติดตำมและขับเคลื่อนกำรจัดตั งชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำลต ำบล อย่ำงน้อย 50 คน/แห่ง 
เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับพื นที่ และ
ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 ทั งนี  ให้ชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของกองก ำลั งจิตอำสำ
ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนอ ำเภอ 

2) ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลต ำบลทุกแห่ง สนับสนุน
งบประมำณในกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนสำธำรณภัย โดยให้ประสำนงำนกับส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด เพ่ือจัดท ำแผนในกำรฝึกอบรม 

- ทุกจังหวัดมีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนอย่ำง
พร้อมเพรียงกัน 
- ทุกอ ำเภอมีแผนงำนจิตอำสำพัฒนำ
พื นที่อย่ำงน้อย 1 แผนงำน 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
เทศบำลต ำบลทุกแห่ง มีชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือท ำหน้ำที่ช่วยเหลือ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน  
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ในระดับพื นที ่

สป.(สนผ.)/ปค./
สถ./กทม./ 

ทุกจังหวัด 



๓ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

3) ให้ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ำหน้ำที่
ช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ในระดับพื นที่ เมื่อได้รับกำรประสำนจำกกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ในพื นที่หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน หรือศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์อ ำเภอ/จังหวัด 

2.4 ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำวันส ำคัญของไทย ตำมแนวทำงที่ศูนย์
อ ำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำนก ำหนด 

3. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 
และมอบนโยบำยชี แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้กับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
งำนด้ำนยำเสพติดของส่วนกลำงและหน่วยงำนในระดับพื นที่ 

3.๒ สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้กับ 
ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอ (ศป.ปส.อ.) เพ่ือใช้ในกำรบูรณำกำรแผนงำน/
โครงกำรร่วมกับส่วนรำชกำรเกี่ยวข้องในพื นที่  

3.3 ให้ ศอ.ปส.จ. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
พ.ศ. 2563 โดยบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณร่วมกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในพื นที่ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำนทั งในระดับจังหวัด อ ำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4 ให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ส ำรวจสภำพหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อใช้จ ำแนกสถำนะ
ปัญหำยำเสพติด และน ำเข้ำข้อมูลในระบบสำรสนเทศยำเสพติดของส ำนักงำน ป.ป.ส. 

3.5 ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรด ำเนินงำน และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
พ.ศ. 2563 

- ร้อยละ 50 ของ 7,255 ต ำบล    
มีระบบนิเวศทำงสังคม เพ่ือกำรป้องกัน
ปัญหำยำเสพติด  
- เยำวชนผ่ำนกำรฝึกอบรมเพ่ือสร้ำง
ภูมิคุ้มกันจำกยำเสพติด  จ ำนวน 
7,600 คน 
- ชุดปฏิบัติกำรจังหวัด/อ ำเภอสุ่ม
ต รวจ พื นที่ เ สี่ ย งต่ อกำ รกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด จ ำนวน 
22,896 ครั ง 
- ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำผู้ เสพติด 
จ ำนวน 39,415 คน 
- ผู้ผ่ำนกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติด   
ยำเสพติด จ ำนวน 700 คน 
- หมู่บ้ ำน/ชุมชนปลอดยำเสพติด
มำกกว่ำร้อยละ 65.44 
- หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินมี
กลไกในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ศอ.ปส.มท./ปค./
พช./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 



๔ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

3.6 คัดเลือกเยำวชนกลุ่มเสี่ยงจำกทุกจังหวัด ตำมโครงกำรเยำวชนอำสำรักษำ
ดินแดนต้ำนภัยยำเสพติด เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่ก ำหนด เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ให้เยำวชนจำกภัยยำเสพติด  

3.7 จัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำรป้องกันยำเสพติด โดยชุดปฏิบัติกำร
จังหวัด/อ ำเภอ สุ่มตรวจพื นที่เสี่ยงต่อกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด อย่ำงน้อย
เดือนละ 2 ครั ง 

3.8 บ ำบัดรักษำผู้เสพยำเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

3.9 ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดระบบบังคับบ ำบัด ในรูปแบบควบคุมตัว  
แต่ไม่เข้มงวด 

3.10 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/
ชุมชน โดยกลไกของชุดปฏิบัติกำรประจ ำต ำบล (Mobile Team) ลงพื นที่ประชุม
ประชำคมร่วมกับประชำชนเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ในปัญหำของยำเสพติด และแสวงหำ
ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน 

3.11 ให้จังหวัดจัดท ำทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั งแต่
ปี พ.ศ. 2547 - 2562 ตรวจสอบสถำนะหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เพ่ือจัดระดับกำรพัฒนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ A ระดับ B และระดับ C และ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน 

ชุ ม ชนปลอดภั ยจ ำกย ำ เ สพติ ด 
จ ำนวน 22,887 หมู่บ้ำน 

4. การป้องกันและ
ปราบปราม 

การค้ามนุษย์ 

ขับเคลื่อนจังหวัดและอ ำเภอในกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
ดังนี  

4.1 จัดชุดปฏิบัติกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์เพ่ือด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรกระท ำ
ควำมผิดในพื นที่ตลอดแนวชำยแดนเส้นทำงเข้ำมำในพื นที่ชั นใน  

-  จ ังหวัดและอ ำ เภอตรวจตรำเฝ้ำ
ระวังเพ่ือป้องกันกำรค้ำมนุษย์ครบทุก
พื นที ่
 

ปค./ทุกจังหวัด 



๕ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

4.2 ตรวจสถำนบริกำรและสถำนประกอบกำรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือจุดตรวจจุด
สกัดในระดับจังหวัด อย่ำงน้อย 1 ครั ง/เดือน และในระดับอ ำเภอ 2 ครั ง/เดือน  

4.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ให้
กระทรวงมหำดไทยทรำบทุกเดือน 

5. การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

5.1 พัฒนำศักยภำพก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในหลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย/ผู้บังคับ
หมวดชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.) 

5.2 ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ป้องกันตนเองของประชำชนในหมู่บ้ำนจังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดยโอนจัดสรร
งบประมำณไปตั งจ่ำย ณ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดปัตตำนี นรำธิวำส ยะลำ และ 4 อ ำเภอ 
ของจังหวัดสงขลำ เพ่ือใช้สนับสนุนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1,969 หมู่บ้ำน 

5.3 ด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรอ ำเภอในกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยโอนจัดสรรงบประมำณไปตั งจ่ำย ณ ที่ท ำกำรปกครอง
จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ เพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรอ ำเภอ (ศปก.อ.)  

5.4 ด ำเนินโครงกำรต ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  โดย
เดินส ำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่รำษฎรในพื นที่บริเวณนอกเขตอุทยำนแห่งชำติบูโด -   
สุไหงปำดี รวม 3 จังหวัด 9 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอกระพ้อ จังหวัดปัตตำนี อ ำเภอรำมัน 
จังหวัดยะลำ อ ำเภอบำเจำะ ยี่งอ สุไหงปำดี รือเสำะ ระแงะ เจำะไอร้อง สุคีริน จังหวัด
นรำธิวำส 

5.5 ด ำเนินโครงกำรกีฬำสร้ำงควำมสัมพันธ์ชำยแดนใต้เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีของคนในชุมชน  โดยจัดกำรแข่งขันกีฬำสร้ำงควำมสัมพันธ์ชำยแดนใต้ (จังหวัด
นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ สตูล และจังหวัดสงขลำ) 

5.6 ประสำนองค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือเสนอโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ในกำรพัฒนำพื นท่ีเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ น 

- สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของ
รัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และ
กรมกำรปกครอง เกี่ยวกับกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผ่ำน
กลไกในพื นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- จ ำนวนแปลงที่เดินส ำรวจออกโฉนด
ที่ ดิ น ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช น  จ ำ น ว น 
15,000 แปลง 
-  หมู ่บ ้ำน/ช ุมชนใน 44 อ ำเภอ      
5 จังหวัด และ 1 กลุ่มจังหวัด เข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำเพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์
ที่ด ี
- พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนพื นที่ชุมชน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้มีควำม
น่ำอยู่ ปลอดภัย จ ำนวน 233 แห่ง  

สป.(สนผ.)/ปค./
ทด./สถ./พช./ยผ./
จังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ 



๖ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

6. การจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชนภายใต้
นโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) 

6.1 ประสำนงำนกับกรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งรัดด ำเนินกำรส่งมอบพื นท่ี 

6.2 ประสำนงำนจังหวัดที่มีพื นที่ด ำเนินกำร เตรียมพร้อมกำรคัดเลือกประชำชน
เข้ำท ำประโยชน์ในพื นที่เป้ำหมำย และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับส่วนภูมิภำคใน
กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว 

6.3 เร่งรัดจังหวัดที่มีพื นที่ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกประชำชนที่มีคุณสมบัติ
ตำมท่ีก ำหนดให้เข้ำท ำประโยชน์ในที่ดิน 

6.4 ให้จังหวัดส่งผลกำรคัดเลือกประชำชนเข้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คณะ  
อนุกรรมกำรจัดที่ดิน 

6.5. วำงแผนกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินและส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ 

-  จัดที่ดินท ำกินให้ชุมชนภำยใต้
นโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) จ ำนวน 
16,000 รำย 
 

ทด./ทุกจังหวัด 

7. การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ 

7.1 ด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 

1) สร้ำงและพัฒนำกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ประชำรัฐ 

2) สร้ำงรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชนด้วยกลไกประชำรัฐ 
7.2 ด าเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

1) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ภำคเหนือตอนบน
ด้วยกลไกประชำรัฐ 

2) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดอำหำรปลอดภัย 
7.3 ด าเนินโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 

1) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ภำคเหนือตอนล่ำง
ด้วยกลไกประชำรัฐ 

2) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดอำหำรปลอดภัย 
 

- กลไกประชำรัฐได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ สำมำรถขับเคลื่อนงำนได้ 
จ ำนวน 76 จังหวัด 
- รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน
เพ่ิมขึ นร้อยละ 10 
- เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ได้รับกำร
พัฒนำ จ ำนวน 8 เครือข่ำย 
- เครือข่ำยเกษตรปลอดภัยได้รับกำร
พัฒนำ จ ำนวน 8 เครือข่ำย 
- ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
ไ ด้ รั บก ำ ร พัฒนำศั ก ยภ ำพและ
ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว จ ำนวน 20 
ชุมชน 

พช./ทุกจังหวัด 



๗ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

7.4 ด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
พัฒนำและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชำรัฐ โดยสร้ำง

เครือข่ำยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง 

7.5 ด าเนินโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
1) ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้ำฝ้ำย ผ้ำขำวม้ำสู่สำกล (ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
2) สร้ำงเครือข่ำยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำย ผ้ำขำวม้ำ 
3) พัฒนำรูปแบบ คุณภำพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ เสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์เพ่ือขยำยผลองค์ควำมรู้ในกำรยกระดับพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 

- ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำ 
จ ำนวน 100 กลุ่ม 

8. โครงการหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) และชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี 

8.1 ด าเนนิโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
๑) เพ่ิมศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP 

1.1) คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP (ผลิตภัณฑ์ระดับ 
๑ - ๕ ดำว) 

1.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค ๔.๐ 
1.3) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

2) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์   
2.1) ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (Quadrant D) 

มีคุณภำพมำตรฐำน โดยกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย วิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ วำงแผน
และพัฒนำผลิตภัณฑ์  

2.2) ยกระดับผลิตภัณฑ์ ๑ - ๓ ดำว  โดยกำรพัฒนำศักยภำพ KBO 
เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ พัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกำรขอมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนช่องทำงกำรตลำด และประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

- ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP มี
ทักษะ และควำมรู้กำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ และกำรตลำด 
ออนไลน์ จ ำนวน  ๓,๘๐๐ กลุ่ม/รำย 
- ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรยกระดับคุณภำพ 
มำตรฐำน จ ำนวน ๓,๙๔๕ ผลิตภัณฑ์ 
มีรำยได้เพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๐ 
- สนับสนุนกำรจัดช่องทำงกำรตลำดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ ำนวน  ๘๐,๑๔๕ ครั ง 
กลุ่มผู ้ผลิต ผู ้ประกอบกำร OTOP     
มีรำยได้เพ่ิมขึ นร้อยละ ๑๐ 
- ชุมชนท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ๓๒๐ ชุมชน  ผู้ประกอบกำร

พช./ทุกจังหวัด 



๘ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.3) พัฒนำผลิตภัณฑ์ Premium โดยกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลำด 
และหำช่องทำงกำรตลำด  

3) แสวงหำช่องทำงกำรตลำดเพ่ิมขึ น ผ่ำนกำรจัดงำน ๔ ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด ภูมิภำค ประเทศ และระหว่ำงประเทศ และกำรส่งเสริมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
ออนไลน์ 

8.2 ด าเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

1) จัดกิจกรรมสร้ำงคุณค่ำและพัฒนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ภำยใต้กำรพัฒนำเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ  

2) จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
โดยชุมชนด้วยกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้น ำของชุมชนท่องเที่ยว กำรค้นหำ
ผู้ประกอบกำรและทดสอบโปรแกรม กำรจัดท ำโปรแกรม/จัดนิทรรศกำร กำรยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ และกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว 

3) จัดกิจกรรมจัดแสดงและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ด้วยกำรคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวประเภท A หรือ B เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
ด้ำนกำรท่องเที่ยวระดับประเทศ 

ในชุมชนท่องเที่ยวมีทักษะในกำร
จัดท ำโปรแกรมกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 
๓,๐๐๐ โปรแกรม และผลิตภัณฑ์
ได้รับกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพ
พร้อมจ ำหน่ำยนักท่องเที่ยว จ ำนวน 
๑,๕๐๐ ผลิตภัณฑ์ 
 

9. การสนับสนุนการ
จัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและ
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

9.1 จัดสรรงบประมำณให้แก่จังหวัดเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษส ำหรับเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

9.2 ด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน (OSS) และกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรด ำเนินงำนเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ 

- จังหวัดเป้ำหมำยมีกำรพัฒนำและ
ขับเคลื่อนกำรจัดตั งเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 
- กำรพัฒนำพื นที่ตำมนโยบำยเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออกได้รับกำร
สนับสนุนและร่วมมือจำกประชำชน  

สป.(สบจ.)/ปค./
ยผ./กฟภ./กปภ./
จังหวัดเป้ำหมำย 



๙ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

9.3 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้อ ำเภอ ในกำรสนับสนุนเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั งจัดตั งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จประจ ำอ ำเภอเพ่ือสนับสนุนเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงรำย  

9.4 เสริมสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจอันดีของประชำชนในระดับพื นที่อ ำเภอ 
ต ำบล และหมู่บ้ำน ต่อนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  

9.5 วำงผังพื นที่ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ตำมขั นตอนที่ก ำหนด  
9.6 ด ำเนินกำรศึกษำออกแบบรำยละเอียดและก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำนในเขต

พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
9.7 ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำในพื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและ

เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตำมแผนงำนที่ก ำหนด  
9.8 ด ำเนินโครงกำรด้ำนระบบประปำเพ่ือสนับสนุนกำรจัดตั งเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  
  

- มีกำรวำงผังพื นที่ในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) จ ำนวน 10 ผัง 
-  มีกำรศึกษำและออกแบบรำย 
ละเอียดเ พ่ือพัฒนำในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) จ ำนวน 
4 แห่ง 
- มีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื นฐำนใน
เขตพัฒนำพิ เศษภำคตะวันออก 
(EEC) จ ำนวน 5 แห่ง 
- ระบบไฟฟ้ำ ประปำในพื นที่เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) มีควำม
มั่นคง และสำมำรถรองรับกำรใช้
ไฟฟ้ำ ประปำที่เพ่ิมขึ นในอนำคตได้ 

10. การส่งเสริม 
การบริหารจัดการขยะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10.1 จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และแจ้งจังหวัดด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ ผ่ำน
กลไกคณะกรรรมกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

10.2 ส่งเสริมใหค้รัวเรือนมีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
1) ก ำหนดเป็นตัวชี วัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ร้อยละ

ครัวเรือนที่มีกำรบริหำรจัดกำรขยะอินทรีย์) 
2) แจ้งจังหวัดติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะอินทรีย์

ครัวเรือนในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10.3 ด าเนินโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” 
ประจ ำป ีพ.ศ. 2563 
- ครัวเรือนมีกำรบริหำรจัดกำรขยะ
อินทรีย์ ร้อยละ 100 
- จังหวัดมีกำรบริหำรจัดกำรขยะ  
มูลฝอยดีเด่นในแต่ละกลุ่ม 3 ประเภท 
(รวม 15 จังหวัด) ได้รับรำงวัลและ
ประกำศเกียรติคุณ  

สถ./กทม./ 

เมืองพัทยำ/ 

ทุกจังหวัด 



๑๐ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

1) ระดับจังหวัด (อ ำเภอสะอำด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำน
เกณฑก์ำรประเมินควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง) 

2) ระดับประเทศ แบ่งกลุ่มประกวด 3 ขนำด ได้แก่ (๑) กลุ่มจังหวัด
ขนำดใหญ่ จ ำนวน 26 จังหวัด (๒) กลุ่มจังหวัดขนำดกลำง จ ำนวน 26 จังหวัด และ 
(๓) กลุ่มจังหวัดขนำดเล็ก จ ำนวน 24 จังหวัด 

10.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตั งแต่ต้นทำง (กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก ำเนิด) กลำงทำง 
(กำรรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย) และปลำยทำง (กำรก ำจัดขยะมูลฝอย)  

 
 
 
 

 

11. การจัดการน้ าเสีย 11.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรน  ำ เสียชุมชนระยะ 20 ปี   
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยน ำเสนอแผนต่อส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ และคณะกรรมกำรทรัพยำกรน  ำ
แห่งชำติ (กนช.) ให้ควำมเห็นชอบ ก่อนน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบต่อไป 

11.2 จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (จ ำนวน 105 แห่ง) ก่อนน ำเสนอส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็น และน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบต่อไป 

11.3 ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน 50 แห่ง 

11.4 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมน  ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน  ำเสีย และ/
หรือก่อสร้ำงศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำ  

1) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมน  ำเสีย ระบบท่อรวบรวม  
น  ำเสีย เกำะพีพี จังหวัดกระบี่  

- แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสีย
ชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
และแผนบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัด
น  ำเสียชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (จ ำนวน 105 แห่ง) ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 
- น  ำเสียได้รับกำรบ ำบัด จ ำนวน 
89,000,000 ลูกบำศก์เมตร 
- น  ำเสียหลังกำรบ ำบัดมีคุณภำพน  ำ
ได้มำตรฐำนของกระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมก ำหนดไว้
ก่อนระบำยลงสู่แหล่งน  ำสำธำรณะ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
- บ ำบัดน  ำเสียจำกชุมชนให้มีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนน  ำทิ งชุมชนก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน  ำสำธำรณะ ส่งผล

อจน./สถ./กทม./
ทุกจังหวัด 



๑๑ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2) โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมน  ำเสีย เทศบำลเมืองพะเยำ 
จังหวัดพะเยำ 

3) ก่อสร้ำงศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำ จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่  ศูนย์
บริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำ เทศบำลต ำบลบำงปลำ จังหวัดสมุทรสำคร (แห่งที่ 2) ศูนย์
บริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำ เทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย จังหวัดสมุทรปรำกำร และ
ศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำ เทศบำลต ำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 

11.5 เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมมือแก้ไขปัญหำน  ำเสีย 
พร้อมทั งจัดฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน และ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สำมำรถน ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แกป่ระชำชนในพื นที่ได้  

ให้ คุณภำพชี วิ ต ขอ งป ระช ำชน        
ในพื นที่ดีขึ นทั งด้ำนเศรษฐกิจ และ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลได้ 
ท ำให้ประชำชนได้ร ับประโยชน์ 
จ ำนวน 151,000 คน 

12. การบูรณาการ
แก้ไขปัญหา
ผักตบชวา 

12.1 ก ำจัดผักตบชวำในแหล่งน  ำเปิด แหล่งน  ำเชื่อมโยง แม่น  ำสำยหลัก แหล่ง
น  ำปิด และแหล่งน  ำเชื่อมโยงในพื นที่กว่ำ 200 ไร่  

12.2 ให้จังหวัดแจ้งอ ำเภอจัดท ำแผนปฏิบัติกำรก ำจัดผักตบชวำ (ที่เกิดใหม่) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 พร้อมทั งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้กระทรวงมหำดไทย
ทรำบทุกเดือน 

12.3 ประสำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำ 
และบันทึกกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนระบบสำรสนเทศที่กระทรวงมหำดไทยจัดท ำขึ น 

- ก ำจัดสิ่งกีดขวำงกำรจรำจรทำงน  ำ 
จ ำนวน 1,414,000 ตัน 
- ด ำเนินกำรก ำจัดผักตบชวำที่เกิดใหม่
อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกันรักษำแหล่งน  ำ ล ำคลองให้มี
ควำมสะอำด 

ยผ./ปค./สถ./ 

ทุกจังหวัด 

13. โครงการฟื้นฟู
และพัฒนาคลอง 
เปรมประชากร 

13.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยกำรก่อสร้ำงเขื่อน
ริมคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน  ำ กำรบ ำบัดน  ำเสีย กำรพัฒนำโครงข่ำย
ระบบคมนำคม กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคพื นฐำนที่จ ำเป็น และกำรเพ่ิมพื นที่     
สีเขียวเพ่ือกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมือง  

13.2 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนชุมชนริมคลอง โดยกำรปรับปรุงและ
พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ (ระบบไฟฟ้ำ/ประปำ)  

13.3 สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วม โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้กับประชำชน  
ในชุมชนและพื นที่ใกล้เคียงรวมทั งกำรเผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์โครงกำรต่อสำธำรณะ 

- มีกำรแก้ไขปัญหำกำรรุกล  ำล ำคลอง
และและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน
ที่อำศัยอยู่ริมคลอง เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

กทม./ยผ./กฟน./
กฟภ./กปน./

กปภ./สป.(สนผ.)/
จังหวัดปทุมธำนี/
จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยำ 



๑๒ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

13.4 ปรับแก้กฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน 
และกำรควบคุมและบังคับใช้กฎหมำย 

14. การด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรม 

14.1 วำงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมในระดับพื นที่
ทั งในส่วนของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ เพ่ือแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับประชำชนอย่ำงครบวงจร ตั งแต่ขั นตอนกำรรับแจ้งเรื่องกำร
แก้ไขปัญหำ กำรติดตำมเรื่อง กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ร้องทรำบ 

14.2 น ำระบบเทคโนโลยีมำปรับใช้ รวมทั งบูรณำกำรระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น เพ่ือให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้โดยกำรน ำ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ มีกำรเชื่อมต่อ
ระหว่ำงเครื่องมืออุปกรณ์ (Big Data) มีเครื่องมือวิเครำะห์เชิงลึก (Analytics) พัฒนำ
ระบบเชื ่อมโยงข้อมูลร้องทุกข์ของทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย           
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังหน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้อง 

14.3 ก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำนกลำงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้น
ควำมรวดเร็วของกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชน 

14.4 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ กำรขอควำมช่วยเหลือ     
กำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์ด ำรงธรรม 
ผลประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 

- แก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชำชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำน
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๔ 
- แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนอย่ำงรวดเร็ว และเป็นธรรม 
ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95 
- แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมกรมที่ดิน 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ศดธ.มท./ปค./
ทด./ทุกจังหวัด 

15. มหาดไทย 
ใสสะอาด 

15.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของ มท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 

15.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงมหำดไทย ประจ ำปี  
งบประมำณ พ.ศ. 256๓ และก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

-  กลุ่ม เป้ ำหมำยด ำ เนินงำน 76 
จังหวัด/ไม่น้อยกว่ำ ๔๐,๘๐๐ คน 
- คะแนน ITA ของส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงมหำดไทย ไม่น้อยกว่ำ 8๕ 

ศปท.มท./ 

ทุกหน่วยงำน/ 

ทุกจังหวัด 



๑๓ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

15.3 จัดท ำข้อก ำหนดทำงจริยธรรมของกระทรวงมหำดไทย 
15.4 ขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยกำรประเมิน

องค์กร ชุมชน อ ำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 
15.5 ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (ITA) 
15.6 ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
15.7 ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

กระท ำกำรทุจริต พร้อมจัดท ำข้อมูลสรุปรำยละเอียดเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่กระทรวง 
มหำดไทยก ำกับติดตำม 

 
 
 
 
 
 
 

16. การบูรณาการ
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

16.1 กระทรวง/หน่วยงำนต่ำง ๆ ส่งข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย
รัฐบำล มำตรกำร แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและภำรกิจที่ส ำคัญของหน่วยงำน มำยัง
กระทรวงมหำดไทยทุกสัปดำห์ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 เรื่อง 

16.2 กระทรวงมหำดไทย โดยคณะท ำงำนบูรณำกำรข้อมูลและกำรสร้ำงกำร
รับรู้สู่ชุมชน ด ำเนินกำรพิจำรณำและคัดเลือกข้อมูลข่ำวสำรจำกทุกกระทรวง/
หน่วยงำน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันต่อสถำนกำรณ์/มีผลกระทบกับประชำชนในวงกว้ำง เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรสร้ำงกำรรับรู้  

16.3 จังหวัดทุกจังหวัด อ ำเภอ หมู่บ้ำน/ท้องถิ่น ด ำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำน
กลไกกำรท ำงำนและช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ในทุกระดับทั งออนไลน์ เช่น
ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ และออฟไลน์ เช่น กำรประชุมของส่วนรำชกำร และหอกระจำยข่ำว
ที่มีอยู่ จ ำนวน 72,217 แห่งทั่วประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ให้ครอบคลุม
ทุกพื นที่และเข้ำถึงประชำชนได้โดยตรง 

16.4 ติดตำมและประเมินผลกำรสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน เพ่ือน ำไปปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนต่อไป 

- ประชำชนในทุกพื นที่ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรกำรขับเคลื่อนภำรกิจและ
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล รวมถึง
กำรด ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนในวงกว้ำง
อย่ำงเป็นรูปธรรม รวดเร็ว และ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

สป.(ศสส./สน.)/
ปค./สถ./ปภ./ 

ทุกจังหวัด 



๑๔ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

17. การบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) 

17.1 ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในกระบวนกำรท ำงำน กำรจัดเก็บข้อมูล กำรรวบรวมและกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
ประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยใช้เลข
ประจ ำตัวประชำชน 13 หลักเป็นดัชนีในกำรจัดเก็บ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงมี
มำตรฐำนผ่ำนระบบ Linkage Center รวมไปถึงกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

17.2 ขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ โดยปรับปรุงกระบวนงำน
บริกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ มุ่งสู่กำรยกเลิกกำรใช้ส ำเนำเอกสำรในกำรติดต่อ
ขอรับบริกำรจำกภำครัฐ ภำยใต้กำรยืนยันตัวตนและกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับ
บริกำรจำกกำรใช้บัตร Smart Card และระบบฐำนข้อมูลประชำชนกลำง ที่มีควำมปลอดภัย
ป้องกันกำรสวมสิทธิ อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้ขอรับบริกำร โดยไม่ต้อง
กรอกค ำร้อง 

- มีฐำนข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ 
ที่สำมำรถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้
หน่วยงำนอ่ืนใช้ร่วมกันได้จ ำนวน 
183 ฐำนข้อมูล 
- มีหน่วยงำนภำครัฐที่เชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์กับระบบฐำนข้อมูล
ประชำชนกลำงจ ำนวน 193 หน่วยงำน 
- มีหน่วยงำนภำครัฐที่ลดส ำเนำบัตร
ประจ ำต ัวประชำชนและส ำ เนำ
ทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 281 หน่วยงำน 
- พัฒนำกระบวนงำนในกำรใช้บัตร     
ใบเดียว จ ำนวน 118 กระบวนงำน 

ปค./ทุกจังหวัด 

18. การยกเลิกส าเนา
เอกสารราชการ 
(Zero Copy) 

18.1 ขับเคลื่อนกำรใช้ข้อมูลบุคคลจำกบัตร Smart Card หรือฐำนข้อมูล
ประชำชนกลำง (Linkage Center) เพ่ือยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติของ     
ผู้ขอรับบริกำรแทนกำรขอส ำเนำเอกสำร (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน)  

18.2 ปรับปรุงคู่มือประชำชนตำมนโยบำยภำครัฐเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและ
ลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียกส ำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ประชำชน) 

18.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งำนอุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่
ประชำชน และรองรับกำรยกเลิกส ำเนำเอกสำร ในกระบวนงำนกำรลงทะเบียนและ
ยื่นค ำขอรับเงินเบี ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี ยควำมพิกำร 
กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ และกระบวนงำนอื่น ๆ ที่ต้องอ ำนวยควำมสะดวก

- หน่วยงำนในสังกดักระทรวงมหำดไทย 
ยกเลิกกำรใช้ส ำเนำเอกสำรรำชกำร
จำกประชำชน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรใช้
งำน อุปกรณ์ อ่ำนบัตรแบบอเนก 
ประสงค์ (Smart Card Reader) ครบ
ทุกแห่ง 
- มีโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเอกสำร
ครบทุกหน่วยงำนรำชกำรที่ เป็น
เจ้ำของข้อมูล โดยประชำชนผู้มำรับ
บริกำรไม่ต้องน ำเอกสำรมำแสดง ให้

กพร.สป./ 

ทุกหน่วยงำน/ 

ทุกจังหวัด 



๑๕ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

และลดภำระแก่ประชำชน โดยไม่ให้เรียกส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนจำกประชำชน  

18.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรที่เป็นเจ้ำของข้อมูลเอกสำรเพ่ือ
ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรเปิดให้บริกำรเชื่อมโยงข้อมูล และหำรือด้ำนเทคนิคกำร
พัฒนำโปรแกรมกำรเชื่อมโยง 

18.5 รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและติดตำมผลกำรยกเลิกกำรใช้ส ำเนำ
เอกสำรรำชกำรจำกประชำชนผู้ขอรับบริกำร 

ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชนเพียง    
ใบเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๒. ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ (Function) 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. การแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำโดยได้ด ำเนินโครงกำรรังวัดออกและตรวจสอบ
หนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นกำรจัดท ำ
หลักฐำนกำรถือครองที่ดินของรัฐและกำรจัดท ำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
ประเภทที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้ชัดเจน 
เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดกำรบุกรุกและเพ่ือหำข้อยุติเกี่ยวกับอำณำเขต 
ต ำแหน่งที่ตั งและกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐนั น ๆ โดยด ำเนินกำร ดังนี  

1.1 ก ำหนดพื นที่กำรด ำเนินงำนในแต่ละปี 
1.2 จัดท ำแผนปฏิบัติงำน พร้อมแต่งตั งเจ้ำหน้ำที่ออกไปปฏิบัติงำน และตั งศูนย์

ตรวจติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และระเบียบ/กฎหมำย   
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

- จ ำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับ
กำรรังวัดเพ่ือออกและตรวจสอบ
หนังส ือส ำค ัญส ำหร ับที ่หลวง 
จ ำนวน 800 แปลง 

 

ทด./ทุกจังหวัด 

2. การปรับปรุงผัง
ประเทศ ผังภาค  
ผังเมืองรวมจังหวัด  
ผังพ้ืนที่เฉพาะ/ 
ผังชุมชน 

2.1 ปรับปรุงผังประเทศ และผังภาค 6 ภาค  
1) จัดท ำแผนเร่งรัดกำรด ำเนินงำนกำรวำงผังประเทศและผังภำค เพ่ือเข้ำ

ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ(นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน) ให้
ควำมเห็นชอบผังประเทศและผังภำค 

2) สรุปประเด็นเพ่ิมเติมจำกกำรรวบรวม และศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลบริบท
และปัญหำภำยนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเชิงพื นที่ระดับประเทศและ
ภำค เช่น ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน กรอบควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น 

3) เพ่ิมเติมกำรประสำน จัดเก็บ รวบรวม วิเครำะห์ และบูรณำกำรข้อมูล
รำยสำขำ 15 สำขำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั งในด้ ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เศรษฐกิจประชำกร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำนำเมืองและ
ชนบทพลังงำน คมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงด้ำนพลังงำน เป็นต้นเพื่อเครำะห์

- วำงและจัดท ำผังเมือง 118 ผัง 
- สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำร
ผังเมือง จ ำนวน 102 แห่ง 

- พัฒนำระบบภูมิศำสตร์สำรสนเทศ 
(GIS) เพื่อกำรผังเมือง จ ำนวน 
78 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยผ./ทุกจังหวัด 



๑๗ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

ศักยภำพและปัญหำเชิงพื นที่ในองค์รวม ต่อประเด็นท้ำทำยของประเทศและภำคให้มี
ควำมครบถ้วนสมบูรณ ์

4) เร่งรัดกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และกรอบนโยบำยกำรใช้พื นที่
ของประเทศ และภำค 

5) จัดท ำผังโครงสร้ำงระดับประเทศและภำค 
6) จัดท ำนโยบำยและแผนผังนโยบำยรำยสำขำให้ครบถ้วนตำมองค์ประกอบ 

ที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กำรผังเมือง พ.ศ. 2562 
7) จัดท ำแนวทำงกำรน ำผังประเทศและผังภำคไปสู่กำรปฏิบัติ 
8) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร นโยบำย

กำรผังเมืองแห่งชำติเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผัง และคณะอนุกรรมกำรนโยบำย
กำรผังเมืองแห่งชำติ เพ่ือกลั่นกรองงำนให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ตำมแผนงำน       
ที่ก ำหนด 

9) ประสำนและเชิญภำคส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องทั งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชำกำร และประชำชน ร่วมแสดง
ข้อคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ กรอบนโยบำยกำรใช้พื นที่ ร่ำงผังนโยบำย
ระดับประเทศภำค ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรณ์ และกำรประชุมกลุ่มย่อยเฉพำะด้ำน 

2.2 วางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  
1) ส ำรวจข้อมูลภำคสนำม จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม 

และประชำกรและประชุมกลุ่มย่อยระดับท้องถิ่นเพ่ือสอบถำมปัญหำควำมต้องกำร
วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์ บทบำท เป้ำหมำย ผังแนวคิด และผัง
ทำงเลือกและประชุมกลุ่มย่อยระดับท้องถิ่นเพ่ือพิจำรณำผังทำงเลือกจัดท ำผังร่ำง 
(แผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแผนผังที่โล่ง แผนผังโครงกำรระบบคมนำคมและขนส่ง
แผนผังโครงกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร แผนผังทรัพยำกรธรรมชำติและ

 
 
 
 



๑๘ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

สิ่งแวดล้อม และแผนผังน  ำ) พร้อมข้อก ำหนดประกอบแผนผังและประชุมกลุ่มย่อย
ระดับท้องถิ่นเพ่ือพิจำรณำร่ำงผัง 

2) ประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผังเมืองรวม และประชุมประกอบกำรให้
ควำมเห็น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเพ่ือพิจำรณำผังร่ำงน ำผังที่ปรับปรุงแล้วไป
ปิดประกำศ 15 วัน และประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผังเมืองรวม และประชุม   
รับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เพ่ือน ำควำมเห็นมำพิจำรณำปรับปรุงร่ำงผัง 

3. การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที ่

3.1 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย  
1) กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (บกปภ.ช.) แจ้งข้อ

สั่งกำร/แนวทำง/มำตรกำรให้กับกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 
(กอปภ.จ.) เพ่ือด ำเนินกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยที่อำจเกิดขึ น 
ตำมช่วงเวลำปฏิทินภัย เช่น อุทกภัย ภัยหนำว ไฟป่ำและหมอกควัน ภัยแล้ง เป็นต้น 

2) อ ำนวยกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของจังหวัด 

3) จัดประชุมกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง 
(กอปภ.ก.) เพ่ือติดตำมสถำนกำรณ์ 

3.2 พัฒนาศักยภาพการแจ้งเตือนภัย  
1) จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ภัยพิบัติตลอด    

๒๔ ชั่วโมง  
2) ส ำรวจ ตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เตือนภัยให้มีควำมพร้อมใช้

งำนตลอดเวลำ 
3) จัดเตรียมพัฒนำและปรับปรุงแบบจ ำลอง ระบบวิ เครำะห์และ

คำดกำรณ์สำธำรณภัยให้ครอบคลุม 
4) คัดเลือกผู้น ำชุมชน อำสำสมัคร และประชำชนในพื นที่ที่ติดตั งอุปกรณ์

และระบบเตือนภัยทั่วประเทศ มำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรเตือนภัย  

- พื นที่เป้ำหมำย ๗๖ จังหวัด มี
กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำสำธำรณภัย 
- กำรเตือนภัยล่วงหน้ำในพื นที่
เสี่ยงภัยมีควำมรวดเร็วและทั่วถึง 
รวมทั งอุปกรณ์กำรแจ้งเตือนภัยใน
พื น ที่ มี ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง ำ น
ตลอดเวลำ 
- สำมำรถลดจ ำนวนผู้ เสียชีวิต
จำกอุบัติ เหตุทำงถนนให้เหลือ 
21 คน ต่อประชำกรแสนคน 
ภำยในปี 2563 ตำมค่ำเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทควำม
ปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2561 – 
2564 
- ชุมชน/หมู่บ้ำนเป้ำหมำยเข้ำ
ร่วมโครงกำรศูนย์เตรียมพร้อม

ปภ./ทุกจังหวัด 



๑๙ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

5) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรเตือนภัยให้เป็น
มำตรฐำนระดับสำกล และรองรับกำรวิเครำะห์ผลข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  

3.3 ด าเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับพื้นที่ โดยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน  

3.4 ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรซักซ้อมแนวทำงกำรจัดกำรฝึกกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด 
2) จัดกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด กำรฝึกกำร

ป้องกันและบรรณเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำร  
3) จัดกำรฝึกร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนสำธำรณภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น  

กำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ กำรฝึกร่วมกองทัพไทย กำรฝึกระดมสรรพก ำลัง
เพ่ือกำรทหำร เป็นต้น 

3.5 ด าเนนิโครงการศนูย์เตรยีมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน 
1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขตร่วมกับส ำนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด คัดเลือกชุมชนที่สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร 
2) ทบทวนแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของชุมชน จัดตั งศูนย์

เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ ำชุมชน/หมู่บ้ำน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชน 
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อทดสอบแผนของชุมชน 

3.6 ด าเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย“มิสเตอร์เตือนภัย” 
ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยและ

ดินโคลนถล่ม ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้กับประชำชนในพื นที่ และแต่งตั งผู้ผ่ำนกำรอบรม
ให้ปฏิบัติหน้ำที่อำสำสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจ ำหมู่บ้ำน ปฏิบัติหน้ำที่

ป้องกันภัยประจ ำชุมชน/หมู่บ้ำน
จ ำนวน 18 แห่ง 
- ประชำชนในจังหวัดที่มีพื นที่
เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
จ ำนวน 9 รุ่น จ ำนวนคนต่อรุ่น 
150 คน รวม 1,350 คน 
- มีกำรอบรมประสำนงำนกับ
หมู ่บ ้ำน/ช ุมชนตำมโครงกำร
เ ส ร ิม ส ร ้ำ ง ศ ัก ย ภ ำ พ ช ุม ช น    
ด ้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย  (CBDRM) จ ำนวน 
320 รุ่น/ครั ง จ ำนวน 50 คน/รุ่น 
รวม 16,000 คน  
- มีกำรฝึ กอบรมค่ ำยเยำวชน
อำสำสมัครป้องกันและบรรเทำ  
สำธำรณภัยให้กับนักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในพื นที่
ของศูนย ์ป ้องก ันและบรรเทำ    
สำธำรณภัย เขต 1 - 12 ด ำเนินกำร
แห่ งละ 2 รุ่ น เขต 13 - 1 8 
ด ำเนินกำรแห่งละ 1 รุ่น รุ่นละ 
100 คน รวมทั งสิ น 30 รุ่ น 
จ ำนวน 3,000 คน 



๒๐ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

ในกำรเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์ตรวจวัดระดับน  ำ ปริมำณน  ำฝน และแจ้งเตือนภัย
ให้แก่ประชำชน  

3.7. ด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

1) คัดเลือกหมู่บ้ำน/ชุมชนพื นที่เสี่ยงภัยเป้ำหมำย   
2) จัดกำรฝึกอบรมและติดตำมให้ค ำแนะน ำแก่ชุมชนในกำรจัดท ำแผน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของชุมชน/หมู่บ้ำน 
3) ประสำนกับอ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมกำร

ชุมชน/หมู่บ้ำนให้มีกิจกรรมด้ำนกำรเตรียมพร้อมของชุมชนด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  

3.8. ด าเนนิการฝึกอบรมคา่ยเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) บรรยำยเรื่อง ควำมรู้เบื องต้นในกำรประเมินควำมเสี่ยงภัยส ำหรับนักเรียน 

และกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยในโรงเรียน กำรมีส่วนร่วมจัดท ำแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในโรงเรียน 

2) ฝึกปฏิบัติ/สำธิต โดยแบ่งสถำนีฝึกทักษะเพ่ือควำมปลอดภัยและลดควำม
เสี่ยงภัยในโรงเรียน  

 3) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงควำมสนิทสนมคุ้นเคยระหว่ำงเพ่ือนต่ำง
สถำบันกำรศึกษำ  

3.9. ด าเนินโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

1) คัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจ ำปี  
2) จัดกำรประชุมชี แจงและมอบนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนแก่ อปพร. และ

พิธีชุมนุมสวนสนำมของ อปพร. 

- มีกำรจัดประชุมชี แจงนโยบำย 
กำรปฏิบัติงำนแก่ อปพร. จ ำนวน   
1 รุ่น/ครั ง จ ำนวน 3,800 คน/รุ่น 
กทม. 200 คน รวม 4,000 คน   



๒๑ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

3) จัดแสดงนิทรรศกำร และกำรแสดงสำธิตเกี่ยวกับกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

4. การพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน
รองรับไทยแลนด์ 4.0 

4.1 ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนศูนย์รำชกำรสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) “อ ำเภอสะดวก” เพ่ือยกระดับงำนบริกำรประชำชนให้มี
มำตรฐำนสำกลในระดับประเทศตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน ภำยใต้
แนวคิด“สะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย”  

4.2 ด ำเนินโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรรังวัดที่ดินด้วยระบบดำวเทียม      
โดยกำรยกระดับกำรรังวัดด้วยดำวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในงำนรังวัด
เฉพำะรำย  

4.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) โดยขยำยระบบสำรสนเทศที่ดิน
เพ่ือกำรบริกำรในส ำนักงำนที่ดินจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยกทั่วประเทศ ให้เป็นระบบ
เดียวกันทั งประเทศ 

4.4 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบให้บริกำรค้นหำต ำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ
ภูมิสำรสนเทศทำงอินเทอร์เน็ต โดยบูรณำกำรโครงสร้ำงพื นฐำนหรือฐำนข้อมูลเชิง
แบ่งปันกำรใช้งำนร่วมกัน 

4.5 พัฒนำระบบงำนบริกำรผ่ำน Mobile/Internet และกำรปรับปรุงระบบ    
กำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล  

1) ให้บริกำรรับช ำระเงินค่ำไฟฟ้ำผ่ำนระบบ PEA Smart Plus และผ่ำน
ระบบ Electronic  

2) พัฒนำกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) และกำรพัฒนำ
สำขำเสมือน (Virtual Branch) เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรบริกำรบนเว็ปไซต์ e-Service 
(Web)  และ e-Service (MWA onMobile) และทดแทนกำรให้บริกำรธุรกรรมที่
หลำกหลำยที่ส ำนักงำนประปำสำขำ 

3) พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรและติดตำมข้อร้องเรียน 

-  ก ระทรวงมหำดไทยมี กำ ร
ให้บริกำรที่เป็นเลิศ เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์
รำชกำรสะดวก (GECC) 
- ประชำชนผู้รับบริกำรมีควำม
เชื่อมั่นในมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของกระทรวงมหำดไทย 
- มีกำรพัฒนำระบบและกระบวน 
กำรให้บริกำรผ่ำน Mobile/Internet 
และปรับปรุ งระบบกำรท ำงำน     
ให้เป็นดิจิทัล 

ปค./ทด./กฟน./
กฟภ./กปน./กปภ./ 

ทุกจังหวัด 



๒๒ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

5. แผนงานเปลี่ยน
สายอากาศเป็นสาย 
ใต้ดิน 

5.1 ด าเนินการตามแผนเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของการไฟฟ้านครหลวง  

๑) แผนงำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ - 
๒๕๕๖  

๒) แผนงำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน รัชดำภิเษก  
๓) แผนงำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดินเพ่ือรองรับ

กำรเป็นมหำนครแห่งอำเซียน  
5.2 ด าเนินโครงการเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1) โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) (เทศบำล
นครนครรำชสีมำ เมืองพัทยำ และเทศบำลนครหำดใหญ่) 

2) แผนงำนเปลี่ยนสำยอำกำศเป็นสำยเคเบิลใต้ดิน โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
เคเบิลใต้ดินส ำหรับเมืองใหญ่ (กคด.) (จังหวัดภูเก็ต) 

3) แผนงำนระยะยำวกำรก่อสร้ำงเคเบิลใต้ดิน 
3.1) ด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณช่วงวงเวียนเฉลิม

พระเกียรติ (สี่แยกหอนำฬิกำ-ถนนอุดรดุษฏี-วงเวียนน  ำพุ-ถนนโพศรี จังหวัดอุดรธำนี)  
3.2) ด ำเนินกำรประกวดรำคำจัดหำผู้รับจ้ำงและ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ

เคเบิลใต้ดิน (จงัหวัดอุบลรำชธำนี เชียงรำย ล ำปำง ยะลำ และจังหวัดหนองคำย)  

- มีควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเป็นระบบ
จ ำหน่ำยใต้ดินตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
- รื  อถอนเสำสำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ  น 
๒ กิโลเมตร รวมระยะทำงสะสม
ที่จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ณ เดือน
ก ัน ย ำ ย น  ๒ ๕ ๖ ๓  จ ำ น ว น   
๔๘.๖ กิโลเมตร 
- ก่อสร้ำงระบบเคเบิลใต้ดินตำม
แผนงำนในพื นที่จั งหวัดภู เก็ต 
และจังหวัดอุดรธำนี แล้วเสร็จ 

กฟน./กฟภ./ 

จังหวัดเป้ำหมำย 

6. การขยายเขต 
การให้บริการไฟฟ้า 

ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้รำษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ (ด ำเนินกำรใน
ส่วนภูมิภำค ส่วนในพื นท่ีนครหลวงสำมำรถให้บริกำรครอบคลุมพื นที่แล้ว) 

 

- ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย
ไฟ ฟ้ ำ ใ ห้ ร ำษ ฎ ร ได้  จ ำ น ว น 
๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน  

กฟภ./ 
จังหวัดเป้ำหมำย 

 
7. การขยายเขตการ
ให้บริการน้ าประปา 

7.1 ด าเนินโครงการขยายการให้บริการน้ าประปาอย่างท่ัวถึง เพียงพอ และ
ม่ันคงของการประปานครหลวง  

- สำมำรถขยำยเส้นทำงกำรวำง
ท่อจ่ำยน  ำประปำในเขตรับผิดชอบ  
ของกำรประปำนครหลวงได้ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

กปน./กปภ./ 
จังหวัดเป้ำหมำย 



๒๓ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

1) ส ำรวจพื นที่ชุมชน ที่มีปัญหำกำรขำดแคลนน  ำประปำ แนวเส้นท่อประปำ
ที่ยังมีโครงข่ำยไม่ทั่วถึง ในพื นที่ชำยขอบกำรให้บริกำรในเขต กรุงเทพมหำนคร จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร 

2) ประเมินผลกำรส ำรวจ และจัดล ำดับควำมส ำคัญกำรวำงแนวท่อประปำไป
ยังชุมชนต่ำง ๆ รวมถึงศึกษำหำแนวทำงด ำเนินกำรวำงท่อประปำ หำกต้องด ำเนินกำร
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทำงหลวงชนบท หรือ
หน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3) ด ำเนินกำรก่อสร้ำงวำงท่อประปำ ตำมแผนกำรด ำเนินกำร และติดตำมผล
กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

7.2 ด าเนินโครงการรองรับการขยายเขตการให้บริการน้ าประปา ของการ
ประปาส่วนภูมิภาค 

1) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจ่ำยน  ำ แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื นที่ระดับ
ภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 4 โครงกำร  

2) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจ่ำยน  ำ แผนงำนบูรณำกำรพื นที่ระดับภำค 
ภำคตะวันออก จ ำนวน 7 โครงกำร  

3) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำ แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พื นที่ระดับภำค ภำคตะวันออก จ ำนวน 1 โครงกำร  

4) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจ่ำยน  ำ แผนงำนบูรณำกำรพื นที่ระดับภำค 
ภำคกลำง จ ำนวน 19 โครงกำร  

5) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจ ำหน่ำยน  ำ แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน  ำ จ ำนวน 10 โครงกำร  

6) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำ แผนงำนบูรณำกำรบริหำร
จัดกำรน  ำ กปภ. สำขำเลย  

- สำมำรถขับเคลื่อนโครงกำรของ
กำรประปำส่วนภูมิภำคได้ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 



๒๔ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

7) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำ แผนงำนบูรณำกำรบริหำร
จัดกำรน  ำ กปภ. สำขำชัยนำท  

8. โครงการ  
Go Green Plus 

8.1 จัดประชุมหำรือกำรขับเคลื่อนโครงกำร อต. สถ. ร่วมใจ สร้ำงตลำดอำหำร
ปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) 

8.2 จัดท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำร
ขับเคลื่อนโครงกำร อต. สถ. ร่วมใจ สร้ำงตลำดอำหำรปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี 
(Go Green Plus) 

8.3 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกตลำดเครือข่ำย ตลำดในกำรก ำกับ
ดูแลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

8.4 ลงพื นที่ติดตำมตลำดที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำน และด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 
 

- มีตลำดเข้ำร่วมกำรรณรงค์งดใช้
ภำชนะและกำรลดใช้พลำสติก 
หันมำใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (No  Foam No Plastic) 
จ ำนวน 55 ตลำด 
- ร้ำนค้ำ Green Shop ในเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ ไม่ต่ ำกว่ำ 55 ร้ำน 
มีมำตรฐำน GAP หรือ Q Sign 
หรือเทียบเท่ำ 
- ร้ำนค้ำ Organic Shop ในเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ ไม่ต่ ำกว่ำ 10 ร้ำน 
มี ใ บ รั บ ร องม ำตร ฐ ำนสิ นค้ ำ 
Organic อ ำ ทิ  IFOM, Organic 
Thailand, PGS หรือเทียบเท่ำ 

อต./สถ./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

๓. ภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

1. การจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนา 
พื้นที่ (One Plan) 

1.1 จัดประชุมคณะท ำงำนเชื่อมโยงและบูรณำกำรแผนระดับพื นที่ กระทรวง 
มหำดไทย และคณะท ำงำนก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมโยงแผน
ในระดับพื นที่ เพ่ือพิจำรณำก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรองรับกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื นที่ในระดับ
อ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 

1.2 แจ้งแนวทำงปฏิบัติรองรับกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื นที่ ในระดับอ ำเภอและต ำบล       
พ.ศ. 2562 ให้จังหวัด กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน และกรมส่งเสริม   
กำรปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติ 

1.3 จัดอบรมบุคลำกรของส่วนรำชกำรในระดับพื นที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ
แผนและประสำนแผนพัฒนำพื นที่ โดยมีเป้ำหมำยด ำเนินกำรเป็นรำยภำค 

1.4 จัดท ำคู่มือในกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื นที่ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื นที่ในระดับ
อ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 

1.5 ติดตำมและประเมินผลแนวทำงปฏิบัติรองรับกำรด ำเนินกำรกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพื นที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562  

1.6 ขับเคลื่อนกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำในระดับพื นที่ (แผนพัฒนำอ ำเภอ 
แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น แผนพัฒนำหมู่บ้ำน/แผนชุมชน) ให้เป็นไปตำม
แนวทำงที่ก ำหนด   

 
 

- มีแนวทำงปฏิบัติ/คู่มือส ำหรับ
ร อ ง รั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ นต ำ ม
ระเบียบฯ 
- บุคลำกรของส่วนรำชกำรใน
ระดับพื นที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ ย วกับกำรด ำ เนินกำรตำม
ระเบียบฯ 
-  ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น ป ร ะ ส ำ น
แผนพัฒนำพื นที่สอดคล้องเป็นไป
ตำมระเบียบฯ 

สป.(สบจ.)/ปค./พช./
สถ./ทุกจังหวัด 



๒๖ 
 

ภารกิจส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

เป้าหมายของการด าเนินงาน 
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 

หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  

2.1 บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์  

1) พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
2) จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  

2.2 ตรวจสอบ รับรอง และน าข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์  
1) รับรองคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ตรวจสอบคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัด 
3) พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน ระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัด เพ่ือน ำ

ข้อมูล จปฐ. ที่ผ่ำนกำรรับรองมำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
4) ประชำสัมพันธ์และน ำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ระดับจังหวัด 

เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ น ำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของจังหวัด 

- พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
จ ำนวน 1 ระบบ (12,900,000 
ครัวเรือน) 
- องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 
7 , 7 7 5  แ ห ่ง  878 อ ำ เ ภ อ 
76 จังหวัด มีกำรน ำข้อมูล จปฐ. 
ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

พช./ทุกจังหวัด 

 


