
ภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการจิตอาสาพระราชทาน  
(สป./ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด) 

การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวง 
มหาดไทย (ศบค.มท./ศบค.ปค./ทด./
ปภ./สถ./กฟน./กฟภ./กปน./กปภ./
กทม./เมืองพัทยา/ทุกจังหวัด) 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ศอ.ปส.มท./ปค./พช./สถ./ทุกจังหวัด) 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” (พช./ทุกจังหวัด) 

การด าเนินงานของศนูย์ด ารงธรรม  
(ศดธ.มท./ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด) 

การพัฒนาและยกระดับการให้บริการ
เพ่ือมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล (สป./ทุกกรม/
ทุกรัฐวิสาหกิจ) 

การเตรียมความพร้อมในการจัดการ 
สาธารณภัย (ปภ./ทุกจังหวัด) 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(ปภ./สถ./กทม./เมืองพัทยา/ 
ทุกจังหวัด) 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (พช./
ทุกจังหวัด) 

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

การขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัด
ความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(พช./สป./ทุกจังหวัด) 

การพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
(Digital ID) (ปค.) 

การส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นไทย 
(พช./ทุกจังหวัด) 

การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถ./กทม./เมืองพัทยา/ทุกจังหวัด) 

การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
(ทด./ทุกจังหวัด) 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (ยผ./สถ./
สป./กฟน./กฟภ./กปน./กปภ./กทม./ 
เมืองพัทยา/ทุกจังหวัด) 

การเสริมสร้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข (ปค./สป./ทุกจังหวัด) 

การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)  
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  
(สป./ทุกจังหวัด) 



สรุปภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ภารกิจสำคญั หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพฒันาคน 

ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
พช./สนผ.สป./ทุกจังหวัด 

2. การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียง (SEDZ)  
ด้วยโมเดลเศรษฐกจิใหม ่

สนผ.สป./ทุกจังหวัด 

3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกตส์ู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

พช./ทุกจงัหวัด 

4. การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 
4.1 การพัฒนาผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP 
4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4.3 การสง่เสรมิช่องทางการตลาด 
4.4 การสง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP  

นวัตวิถี 
4.5 การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ 

พช./ทุกจงัหวัด 
พช./ทุกจงัหวัด 
พช./ทุกจงัหวัด 
พช./ทุกจงัหวัด 
พช./ทุกจงัหวัด 

 
พช./ทุกจงัหวัด 

5. การสง่เสรมิวิถีชีวิตความเป็นไทย 
5.1 การสง่เสรมิภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
5.2 การสง่เสรมิและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน  

“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสริิวัณณวรีฯ” 
5.3 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 

๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการสง่เสรมิและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทย 

5.4 การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

5.5 โครงการพัฒนาหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง 

พช./ทุกจงัหวัด 

พช./ทุกจงัหวัด 
พช./ทุกจงัหวัด 

 
พช./ทุกจงัหวัด 

 
 

พช./ทุกจงัหวัด 
 

พช./ทุกจงัหวัด 
6. การสง่เสรมิการบรหิารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถ./กทม./เมืองพทัยา/ทุกจังหวัด 
7. การเสรมิสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
7.1 การขับเคลื่อนหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  
7.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรชัญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง 
7.3 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง 

สมานฉันท์  

ปค./สนผ.สป./ทุกจงัหวัด 
 

ปค./ทุกจังหวัด 
สนผ.สป./ทุกจังหวัด 

 

สนผ.สป./ทุกจังหวัด 
 

8. โครงการจิตอาสาพระราชทาน สนผ.สป./ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจงัหวัด 

9. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ศอ.ปส.มท./ปค./พช./สถ./ 
ทุกจงัหวัด 



๒ 

ภารกิจสำคญั หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
9.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม  
9.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง  
9.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมการพัฒนาชุมชน 
9.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน  

ศอ.ปส.มท./ทุกจังหวัด 

ปค./ทุกจังหวัด 

พช./ทุกจงัหวัด 

สถ./ทุกจังหวัด 

10. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  ทด./ทุกจังหวัด 
11. การเตรียมความพรอ้มในการจัดการสาธารณภัย ปภ./ทุกจงัหวัด 
12. การป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน ปภ./สถ./กทม./เมืองพัทยา/ทกุจงัหวัด 
13. การพัฒนาเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ 
 

ยผ./สถ./สนผ.สป./กฟน./กฟภ./กปน./
กปภ./กทม./เมืองพทัยา/ทุกจังหวัด 

14. การจัดการน้ำเสีย อจน./สถ./กทม./เมืองพทัยา/ทุกจังหวัด 
15. การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงมหาดไทย 
ศบค.มท./ศบค.ปค./ทด./ปภ./สถ./กฟน./
กฟภ./กปน./กปภ./กทม./เมืองพัทยา/ทกุ

จังหวัด 
16. การพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อมุง่สู่รัฐบาล

ดิจิทัล 
 16.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการมุง่สู่การเป็นรฐับาล 

 ดิจิทัล  
 16.2 การพัฒนาศูนย์ข้อมลูกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวัด  
 16.3 โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย 

 ด้วยโครงข่ายเสมอืน  
 16.4 การพัฒนาและจัดให้มีระบบพิสจูน์และยืนยันตัวตน 

 ด้วยใบหน้าทางดิจทิัล  
 16.5 โครงการจัดหาระบบวิทยสุื่อสารข่ายบังคับบญัชากระทรวง 

 มหาดไทย  
 16.6 การบูรณาการฐานข้อมลูประชาชนและการบริการภาครัฐ  

 (Linkage Center) 
 16.๗ การขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดจิิทลัของกรมที่ดิน 
 16.8 ระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน  
 16.9 การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทลัของกรมส่งเสริม 

 การปกครองทอ้งถ่ิน  
 16.10 การพัฒนางานบรกิารของการไฟฟ้านครหลวง  
 16.11 การพัฒนางานบรกิารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 16.12 การพัฒนางานบรกิารของการประปานครหลวง  
 16.13 การพัฒนางานบรกิารของการประปาส่วนภูมิภาค 
 16.14 การพัฒนางานบรกิารขององค์การตลาด 
 16.15 การพัฒนางานบรกิารขององค์การจัดการน้ำเสีย 

ศสส.สป./กพร.สป./ทกุกรม/ 
ทุกรัฐวิสาหกจิ 

กพร.สป. 
 

ศสส.สป. 
ศสส.สป. 

 
ศสส.สป. 

 
ศสส.สป. 

 
ปค.  

 
ทด. 
พช. 
สถ. 

 
กฟน. 
กฟภ. 
กปน. 
กปภ. 
อต. 

อจน. 



๓ 

ภารกิจสำคญั หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
17. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม  

 17.1 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย  
 17.2 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  
 17.3 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองสว่น  

 ท้องถ่ิน 
 17.4 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน 
 17.5 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 

ศดธ.มท./ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด 
ศดธ.มท./ทุกจังหวัด 

ปค./ทุกจังหวัด 

สถ./ทุกจังหวัด 
 

ทด./ทุกจังหวัด 

ทุกหน่วยงาน 

18. การพัฒนาระบบรองรับการพสิูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
(Digital ID) 

ปค. 

 



๑ 
 

ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1. การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 จัดต้ังศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในเขตเทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา เพื่อให้มีกลไกการดำเนินงานที่ครอบคลุมในระดับท้องถ่ิน 

1.2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการขจัดความยากจนและพฒันา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) เพื่อพิจารณา 
เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ
การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 

1.3 จัดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื ่อนการดำเนินงานการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยเน้นย้ำ
ให้ คจพ. ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ตำบล ดำเนินการขับเคลื ่อนการทำงานให้ 
เป็นไปตามเป้าหมายและเงื่อนเวลาที่กำหนด และแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จในระดับอำเภอ 

1.4 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคน  
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ความรู้ในการใช้
งานระบบ TPMAP Logbook สำหรับเลขานุการฯ คจพ. ในทุกระดับ 

1.5 ทีมปฏิบัติการฯ ตำบล ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจาก
ระบบ TPMAP กลุ ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ ่มคนเปราะบาง และ
จัดส่งให้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อจัดการประชุม 

- บุคคล/ครัวเร ือนเป้าหมายจาก
ระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจาก
ระบบTPMAP และกลุ่มคนเปราะบาง 
ได้รับการตรวจสอบข้อมูล หรือเติม
เต ็มข ้อม ูลคร ัวเร ือนยากจนให้
ครอบคลุมทุกมิติให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
- บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่าน
การตรวจสอบแล ้ว ได ้ร ับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา 

สนผ.สป./พช./ 
ทุกจงัหวัด 



๒ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) พิจารณารับรองข้อมูลและแต่งตั ้งทีม 
พี่เลี้ยง เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนครัวเรือนและติดตามครัวเรือนอย่างใกล้ชิด 

1.6 ศจพ.อ. บูรณาการ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ  
ในพื้นที ่ เพื ่อให้ความช่วยเหลือเบื ้องต้นตามสภาพปัญหาแก่ครัวเรือนเป้าหมาย  
โดยเบื้องต้นการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออาจใช้งบประมาณตามภารกิจของแตล่ะ
หน่วยงาน และแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จในระดับอำเภอ 

2. การขับเคลื่อน
แนวทางเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(SEDZ) ด้วยโมเดล
เศรษฐกิจใหม ่

2.1 สร้างการรับรู้และชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนราชการ
ระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

2.2 จังหวัดประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ที่ถือครอง
กรรมสิทธ์ิในที่ดินเข้าร่วมโครงการ 

2.3 ให้ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
ร่วมประชาสัมพันธ์การขับเคลื ่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)  
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดตามอำนาจหน้าที่
ของกรม ซึ่งมีการดำเนินงานทั้งในระดับส่วนกลาง และในระดับพื้นที่/จังหวัด โดยอาจ
นำพื้นที่ว่างของหน่วยงานมาร่วมดำเนินการ โดยเสนอให้จังหวัดพิจารณา เพื่อให้
กระทรวงมหาดไทย กรม และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้คำปรึกษา แนะนำ 
และร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมในภาพรวมของจังหวัดหรือกลุม่
จังหวัด  

2.4 ให้จังหวัดรวบรวมและสรุปข้อมูลการเลือกพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัตกิาร 
ร ูปแบบการพัฒนาพื ้นที ่ท ี ่ เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพภูม ิส ังคมส ่งให้

- ส ่วนราชการระด ับกรม และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในส ังกัด
กระทรวงมหาดไทยรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแนวทางเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) 
ด ้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม ่ ตาม
ขอบเขตการดำเนินงาน  
- ท ุกจ ังหว ัดม ีการข ับเคล ื ่ อน
แนวทางเขตพ ัฒนาเศรษฐกิ จ
พอเพ ี ยง  (SEDZ) ด ้ วยโมเดล
เศรษฐก ิจใหม่ เพ ื ่อให ้เก ิดการ
กระจายความเจร ิญส ู ่ภ ูม ิภาค  
ของพื้นที่และภูมิสังคม  

สนผ.สป./ทุกจังหวัด 
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กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาพื้นที่
เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาพื้นที่  

2.5 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมการดำเนินงานของจังหวัด
และส่วนราชการระดับกรม (function) เพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล หรือเพื่อเสนอเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลต่อไป  

3. โครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีต้นแบบการ
พัฒนาคณุภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก 
หนอง นา โมเดล” 

3.1 พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบลและ
ระดับครัวเรือน และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีพื้นที่
เป้าหมายครอบคลุม ๗๓ จังหวัด ๕๗๕ อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล ๒๕,๑๗๙ ครัวเรือน 
(ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) แบ่งเป็น พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ 
(HLM) ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน และพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM) ๓๓๗ ครัวเรือน  

3.2 ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 
2) กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรูชุ้มชนต้นแบบฯ ระดับตำบล  และพัฒนา

พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ระดับครัวเรือน 
3) กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบ

ใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถ่ินและชุมชน 
4) กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรอืน และเอกชน ผ่านกิจกรรมการ

พัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ระดับครัวเรือน 
5) กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลต่อยอดทางธรุกิจ

ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ 
6) กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและ

การตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย 

- กลุ ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกน
นำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ 
โคก หนอง นา โมเดลในพื ้นที่
เป้าหมายได้ จำนวน 34,367 คน 
- เกิดพื ้นที ่เร ียนรู ้ชุมชนต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community 
Lab Model for quality of life : 
CLM) ในระดับตำบล จำนวน 337 
ตำบล ขนาดพื ้นท ี ่ ไม ่น ้อยกว่า 
4,940 ไร่   
- เกิดพื ้นที ่ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Household 
Lab Model for quality of life : 
HLM) ขนาดพื ้นท ี ่ ไม ่ เก ิน 3 ไร่  
จำนวน 24,842 ครัวเรือน ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,676 ไร่ 

พช./ทุกจงัหวัด 
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7) กิจกรรมที่ ๗ พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการ
สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล 

 

- เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ 
เกษตรกร บ ัณฑิตจบใหม ่ กลุ่ม
แรงงานอพยพกลับท้องถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ในพ ื ้นท ี ่ 3,246 ตำบล จำนวน 
9,188 คน  

4. การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ่านโครงการยกระดับศักยภาพ
เกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 50 ราย/กลุ่ม 
จำนวน 2 วัน/จุด  

2) พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP โดยจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่าย OTOP จำนวน 2 วัน กลุ ่มเป ้าหมาย ประกอบด้วย 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ 2 คน ประธานเครือข่าย OTOP และ
เลขานุการ/กรรมการระดับอำเภอ อำเภอละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,756 คน 

- ผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการ OTOP 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 3,800 
ราย/กลุ่ม 
- เครือข่าย OTOP ได้รับการพฒันา
ศักยภาพ จำนวน 76 เครือข่าย 
 

พช./ทุกจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ ่มปรับตัวสู ่การพัฒนา (Quadrant D)  
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

2) ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู ้ (Knowledge - Based 
OTOP : KBO) 

3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล 
4) คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 

-  ผล ิตภ ัณฑ์ช ุมชนได ้ร ับการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 
1,900 ผลิตภัณฑ์ 
-  เ ค ร ื อ ข ่ า ย  KBO จ ำ น ว น  
76 เคร ือข ่าย และผล ิตภัณฑ์ 
จำนวน 1,520 ผลิตภัณฑ์ ได้รับ
การพัฒนา  
 

พช./ทุกจังหวัด 
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- พ ัฒนาผล ิตภัณฑ์ Premium 
จำนวน 300 ผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทย จำนวน 15,000 ผลิตภัณฑ์ 

4.3 การส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและ
โครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถ่ิน 

1) ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้   
2) การจัดงาน OTOP ภูมิภาค 
3) OTOP Midyear 2022 
4) OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 
5) ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้   
6) นักการตลาดรุ่นใหม่ 

- การจัดงานตลาดอะเมซิ ่ง ของ
กินของใช้ จำนวน 4 ครั้ง 
-  การจ ัดงาน OTOP ภ ูม ิภาค
จำนวน 5 ครั้ง 
-  การจ ัดงาน OTOP Midyear 
2022 จำนวน 1 ครั้ง 
- การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วย
พระบารมี จำนวน 1 ครั้ง 
- การจัดตลาดนัดคนไทยยิ ้มได้ 
จำนวน 63,000 ครั้ง 
- ผล ิตภัณฑ์ OTOP/ท่องเที ่ยว
ช ุมชนได ้ร ับการส ่งเสร ิมและ
พัฒนาช่องทางการตลาดทั้งใน
ร ูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
จำนวน 16,700 ครั้ง 

พช./ทุกจังหวัด 
 

4.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

-  ด ำ เ น ิ นก า ร พ ัฒ นาช ุ ม ชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 
100 ชุมชน 

พช./ทุกจังหวัด 
 



๖ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1) ส ่งเสร ิมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเท ี ่ยว 
ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) 

2) ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว  
3) จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว 

4.5 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถ่ิน (สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก) 

2) โครงการส ่งเสร ิมช ่องทางการตลาดเคร ือข ่ายเกษตรปลอดภัย 
(ภาคเหนือตอนล่าง) (พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรปลอดภัย)  

3) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ
ตอนบน) (พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์)  

- กลไกประชารัฐไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนงาน
ได้ จำนวน 76 จังหวัด 
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้า
ชุมชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 
 

พช./ทุกจังหวัด 
 

5. การส่งเสริมวิถีชีวิต
ความเป็นไทย 
 

5.1 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1) พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล 
2) พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ Young OTOP 
สู่สากล จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ 
- พ ัฒนาชุมชนภูม ิป ัญญาเพื่ อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 ชุมชน 

พช./ทุกจังหวัด 
 

5.2 การส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
แสวงหาความร่วมมือกับนักออกแบบมืออาชีพ ในการพัฒนาต่อยอดผ้าไทย  

ผ้าพื้นเมือง ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น การย้อมสีผ้าด้วยเปลือกไม้ เป็นต้น 

-  จ ั งหว ัดท ี ่ ร ่วมส ่งเสร ิมและ
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 76 จังหวัด 
 

พช./ทุกจังหวัด 
 

5.3 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม ื ่อวันที ่ 9 มิถุนายน 2563  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
            รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลไปยังหย่วยงานรัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนกลุ่มองค์กรในงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  จ ั ง ห ว ั ดที่ ด ำ เน ิ นการตาม 
มต ิ คณะร ั ฐ มนตรี ฯ  จ ำนวน  
76 จังหวัด 
 

พช./ทุกจังหวัด 
 



๗ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

5.4 การสร้างความมั ่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) จังหวัดและอำเภอศึกษาแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ภายใต้
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ 

2) อำเภอคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ครัวเรือนเป้าหมาย และคัดเลือกทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ ตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกำหนด พร้อมทั้งค้นหาอาชีพที่ครัวเรือนต้องการในการฝึกปฏิบัติอาชีพ 

3) จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความมั่นคง  
ด้านอาชีพและรายได้  

4) ทีมปราชญ์ชุมชนลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อบรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
อาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย   

5) ดำเนินงานการจัดตั้งและพัฒนากลุ ่มอาชีพ ตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน โดยคัดเลือกครัวเรือนที ่ได้รับการฝึกปฏิบัติอาชีพที ่สนใจในการ
รวมกลุ่มอาชีพ 

6) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมบันทึกผลการเบิกจ่าย และ 
ผลการดำเนินงานลงในระบบ BPM /แบบรายงานที ่กำหนด และรายงานผล 
ให้ผู้บริหารทราบ  

-  หม ู ่บ ้ านส ัมมาช ีพ จำนวน 
3,000 หมู่บ้าน  
- คร ัวเร ือนเป้าหมาย จำนวน 
60,000 คน/ครัวเรือน  
- กลุ่มอาชีพ จำนวน 600 กลุ่ม 
 

พช./ทุกจังหวัด 
 

5.5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ

ครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ของชุมชน รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มั่นคงภายในปี ๒๕๖๕ โดยเริ่มต้นจากการสร้างการพึ่งตนเองของครัวเรือน 
ทั้งการบริหารจัดการและระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน รวมถึงการร่วมมือเกื้อหนุนเจือ
จานระหว่างกันในชุมชน สร ้างการทำงานในรูปแบบกลุ ่มการผลิต สร ้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นสวัสดิการของชุมชน 

- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 
3,308 หมู่บ้าน 
- ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที ่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวล
รวมตามเกณฑ์ที่กำหนด 

พช./ทุกจังหวัด 
 



๘ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 - จำนวนศูนย ์ เร ียนร ู ้ เศรษฐกิจ
พอเพียง 3,308 แห่ง 
- ร ้อยละ 80 ของศูนย ์ เร ียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการ
ประชาชนได ้

6. การส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี  
พ.ศ. 2565 และดำเนินการจัดทำโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565  

6.2 แนะนำ ให้คำปรึกษา และส่งขอเสนอโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายการค่าครุภัณฑ์สำหรับ
สนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2566 ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินขอรับการสนับสนุน 

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่ (Clusters) และการจัดทำข้อเสนอ
โครงการบริหารจัดการขยะปลายทางทั้งกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและแปรรูป
เป็นเชื ้อเพลิง RDF โดยมอบหมายให้เอกชนดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองประกอบกับประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 17   

6.4 ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการบริหารจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลัก 3 ช (3Rs) ได้แก่ ใช้น้อย (Reduce) 
ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

6.5 แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดการขยะติดเชื ้อ ทั ้งจาก
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและจากกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการดำเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าในการจัดการขยะติดเช้ือชุมชนตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 

- มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยช ุมชน “จ ั งหว ัดสะอาด” 
ประจำปี พ.ศ. 2565 และจัด
ประกวดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี  
พ.ศ. 2564 - 2565 
- เสนอโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจ ัดการสิ ่ งปฏิก ูลและขยะ 
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ในระดับเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
- ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าภาพกลุ่ม 
Clusters องค ์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ที ่ย ังไม ่ได้ดำเนินการ
โครงการกำจ ัดขยะของกลุ่ ม 
Clusters เพื่อจะได้มีแผนงานการ
ดำเนินการโครงการกำจัดขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของกลุ่ม Clusters ที่ชัดเจน 

สถ./กทม./เมืองพทัยา/
ทุกจงัหวัด 



๙ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

6.6 ลดปริมาณขยะฝังกลบ โดยเพิ่มการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผาเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า เพิ ่มการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 ตันต ่อว ัน การกำจัดมูลฝอยโดยใช ้เทคโนโลย ีเช ิงกล - ชีวภาพ (MBT)  
ด้วยกระบวนการหมักมูลฝอยทิ้งรวมแบบเปียก (Wet Anaerobic Digestion) และการ
กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

6.7 จ ัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสร ิมการจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา  
โดยความร่วมมือจากชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานเอกชน 

- ขยะติดเชื้อชุมชนตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 40 
- ร ้อยละของปริมาณขยะที่ถูก
กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 
100 

7. การเสริมสร้างการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

7.1 การขับเคลื่อนหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
1) จัดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และผู้รับผิดชอบโครงการระดับ
จังหวัด จำนวน 34 จังหวัด 369 อำเภอ 

2) แจ ้งแนวทางการข ับเคล ื ่อนหล ักการสำคัญของว ิถ ีช ีว ิตแบบ
ประชาธิปไตย 4 ด้าน ประกอบด้วย 2.1) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผลและ
สันติวิธี 2.2) การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อย 2.3) ความรับผิดชอบ
และเสียสละเพื่อส่วนรวม และ 2.4) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง 
ให้กับอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยระดับหมู ่บ้าน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรม  
“1 กิจกรรม 1 เดือน 1 หมู่บ้าน” 

3) คัดเลือกและมอบรางวัลหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 76 จังหวัด จังหวัดละ 3 รางวัล 

4) จัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินการให้กับจังหวัดและอำเภอ 

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
- ประชาชนนำหลักการวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิต
ในครอบครัว หมู ่บ้าน/ชุมชน และ
สังคม 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ร ะบอบประชาธ ิป ไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- เสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
ค น ใ น ช า ต ิ โ ด ย ใช ้ ห ล ั ก ก า ร
ประชาธิปไตย 

ปค./ทุกจังหวัด 



๑๐ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

- ส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน ชุมชน และทุกภาค
ส่วนในการดำเนินงาน 
 

7.2 โครงการพัฒนาพื้นที ่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที ่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาของจังหวัดและ
ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) ดำเนินโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

4) ดำเนินโครงการติดตามผลและประชาสัมพนัธ์ผลการดำเนินงานขยายผลการ
พัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์
จากการดำเนินโครงการพัฒนา
พื้นที ่ตามแนวพระราชดำริและ
ห ล ั กป ร ั ชญ าขอ ง เ ศ รษฐกิ จ
พอเพียง 
- เกิดการขับเคลื่อนการขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนผ.สป./ทุกจังหวัด 

7.3 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ 
1) ดำเนินการจัดทำข้อมูลและรายละเอียดของโครงการเพื ่อเสนอ

ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
2) ดำเนินการแจ้งรายละเอียดของโครงการให้จังหวัด 76 จังหวัด เพื่อให้

จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการและกำหนดระยะเวลาที่สามารถดำเนินการโครงการ 
โดยให้รายงานกลับมาที่กระทรวงมหาดไทย 

3) ดำเนินการแจ้งจังหวัดที ่จัดส่งแผนปฏิบัติการโครงการและจัดสรร
งบประมาณให้จังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการ โดยมีกิจกรรมสำคัญ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1) การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง 

- ผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี
และเสร ิมสร ้างความปรองดอง
สมานฉันท์ จำนวน 5,550 คน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยินดีนำองค์
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
และนำความรู ้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปต่อยอดสู ่การสร้าง
ความรักสามัคคีและความปรองดอง

สนผ.สป./ทุกจังหวัด 



๑๑ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

3.2) การศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

3.3) การดำเนินกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกัน
จัดทำข้ึน ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง” 

4) ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนา “การสร้างความรักความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ ประจำปี 2565 ส่วนกลาง” (กรณีสถานการณ์ปกติ) โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนตัวแทนจากจังหวัด ครูอาจารย์ในสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

5) ดำเนินการจัดทำสื่อดิจิทัล “การสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ประจำปี 2565” (กรณีสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19) 
โดยให้จังหวัดนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย (เด็กและเยาวชน)  

สมานฉันท์ในสังคม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

8. โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 

8.1 แจ้งจังหวัดให้แจ้งอำเภอดำเนินโครงการ “อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพา
สังคมเป็นสุข” โดยบันทึกแผนและผลการดำเนินกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Report) อย่างต่อเนื่อง 

8.2 ประสานศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง (ศสป.) พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)  ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานให้สามารถประมวลผลผู้สมัครจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศ 
และการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบ Real time  

8.3. ประสาน ศสป. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) ระบบรายงานผล
การปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยให้การบันทึกข้อมูล
ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศ และการบันทึกข้อมูลการดำเนินกิจกรรม 
จิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) 
เดียวกัน 

- จังหวัด/อำเภอ ขับเคลื่อนงาน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
อย่างต่อเนื ่อง โดยรายงานแผน
และผลการดำเนินกิจกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Report  
และกรมการปกครองรวบรวมผล
รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ประจำทุกเดือน 
- หน ่วยงานในสังก ัดกระทรวง 
มหาดไทยขับเคลื ่อนงานจิตอาสา
พระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ   

สนผ.สป./ทกุหน่วยงาน/  
ทุกจงัหวัด 



๑๒ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

8.4 แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยขับเคลื ่อนงานจิตอาสา
พระราชทาน และแจ้งจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญ 
ของชาติไทยและในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

 

- จังหวัดขับเคลื ่อนงานจิตอาสา
พระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  

9. การป ้องก ันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม 
1) แปลงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้หน่วยปฏิบัติใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ในพื้นที่ รวมทั้งสร้างการรับรู้และทำ
ความเข้าใจเกี ่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที ่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 

2) แจ้งแนวทางการดำเนินงานฯ เพื่อให้ ศอ.ปส.จ. (76 จังหวัด) จัดทำ
แผนปฏิบ ัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. 2565 และ
ดำเนินงานฯ ให้เป ็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ร่วมกับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในพื ้นที ่ให ้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั ้ง ในระดับ
จังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ ศอ.ปส.จ. เพื่อใช้ในการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

3) กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2565 และรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 
นำเสนอสำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

- ร้อยละ 55 ของพื้นที่ที่มีปัญหา
แพร ่ระบาดยาเสพติดเก ิดการ
จัดการเพื ่อเสริมสร้างให้มีพื ้นที่
ปลอดภัย (ตัวช้ีวัดร่วมตามแผนงาน
บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด โดย
รายงานผลการดำเน ิ นงานฯ  
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4)  
-  ร ะด ั บความสำ เ ร ็ จ ในการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (ระดับ 5) 
- ร้อยละการโอนจัดสรรงบประมาณ 
(ร้อยละ 100) (สนับสนุนงบประมาณ
ให ้ กรมส ุ ขภาพจ ิ ต  กระทรวง
สาธารณสุข ในการดำเนินโครงการ 
TO BE NUMBER ONE) 
 

สนผ.สป./ทุกจังหวัด 



๑๓ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการติดตามผลการ
ดำเนินงานฯ ของหน่วยงานในระดับพื้นที ่ เพี่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

9.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง 
1) กำหนดพื้นที่เป้าหมายให้จังหวัด/อำเภอที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

รุนแรง โดยทำการสำรวจและคัดเลือกประชาชนในวัยเสี่ยงห้วงอายุ 13 - 29 ปี และ
ให้จังหวัดจัดทำแผนการฝึกอบรม เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะความรู้  
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่
เกิดข้ึนในพื้นที่ได้ โดยใช้หลักสูตรเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

2) กำหนดให้จังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม อย่างน้อย
แห่งละ 1 ชุด เพื่อปฏิบัติการตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นสถานบริการและ
สถานประกอบการ รวมทั้งแหล่งมั่วสุมอื่น ๆ มิให้มีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

3) กำหนดให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลจัดการประชุมประชาคมเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน 1 ครั้ง/เดือน 

- ประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาด
ของยาเสพติดรุนแรงเข้ารับการ
อบรม จำนวน 1,500 คน  
- ช ุดปฏิบ ัต ิการฝ ่ายปกครอง
ระด ับจ ังหว ัด/อำเภอ ปฏิบ ัติ
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไข
ป ั ญ ห า ย า เ ส พ ต ิ ด  จ ำ น ว น 
22,896 ครั้ง 
- เป้าหมายรวม หมู ่บ้าน/ชุมชน 
มากกว่า 48,249 แห่ง ไม่พบ
ปัญหายาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 
60 

ปค./ทุกจังหวัด 

9.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมการพัฒนาชุมชน 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

1.1) เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอำเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอำเภอ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีศูนย์การเรียนรู้ที่กอ่ให้เกิดการพฒันา 
แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จำนวน 
8,780 คน ในพื้นที่ 878 อำเภอ 
อำเภอละ 10 คน 
- เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการ
บำบัดฯ จำนวน 760 คน ในพื้นที่ 
76 จังหวัด จังหวัดละ 10 คน 

พช./ทุกจงัหวัด 



๑๔ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน
แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด เพื่อดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และสร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชนกลุ ่มเสี ่ยงหรือผู้ผ ่านการบำบัดประกอบอาชีพที ่สุจริตและไม่
กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ
สามารถหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด และ
รณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างการยอมรับในการคืนคนดีสู่สังคม 

1.3) พัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู ่การเป็น
ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เชิดชู
เกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่ บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน  และพัฒนาและยกระดับการดำเนินงาน พร้อมสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์  
แก่สาธารณชน 

2) พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
2.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่

ของแผ่นดิน สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ 
ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายผลการ
ดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.2) สนับสนุนกิจกรรมหมู ่บ ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่การเป็น
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 

- หมู ่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 76 แหง่ 
หมู่บ ้านกองท ุนแม่ของแผ ่นดิน
ดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน 
จำนวน 18 แห่ง 
- คณะกรรมการหมู ่บ ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นด ิน จำนวน 
878 แห่ง  แห่งละ 10 คน 
- หมู ่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จำนวน 878 แห่ง 
 



๑๕ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
1) จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดค่าก่อสร้างสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา จำนวน 283 โครงการ จำนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 271 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 653.0008 ล้านบาท 

2) จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการรักษาความสงบ
เร ียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ส ิน (บ ูรณาการแก้ไขป ัญหา
อาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 135 โครงการ 
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 126 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 199.9980 ล้านบาท 

3) ขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตชุมชนเมือง 
(เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน เพิ่มอีกแห่งละ 1 ชุมชน 

- เทศบาลตำบล/องค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่ได้ร ับการสนับสนุน
งบประมาณสามารถก ่อสร ้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานกีฬา/สนาม
กีฬา และติดตั้งกล้องโทรทศัน์วงจร
ป ิด CCTV แล ้วเสร ็จภายในสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะ
ส่งผลให้เยาวชน และประชาชน
กลุ่มเสี่ยงให้ความสนใจในการออก
กำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
จูงใจให้ห่างไกลยาเสพติด ทำให้
ปริมาณผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพติดลดลง 

สถ./ทุกจังหวัด 

10. การจัดท่ีดินทำ
กินให้ชุมชนภายใต้
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
(คทช.) 

10.1 ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ เป็นการจัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีน้อยไม่
เพียงพอ ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์ในที ่ด ินของร ัฐ เป ็นกลุ ่มหร ือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขที่
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด ในรูปแบบ
สหกรณ์ หรือรูปแบบที่เหมาะสม 

10.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 และ
คำสั่งที่ 1/2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการจัดที ่ดิน ซึ ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

- จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้
นโยบายที ่ด ินแห่งชาติ (คทช.) 
จำนวน 10,000 แปลง 

ทด./ทุกจังหวัด 



๑๖ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

อนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

1) รับมอบพื้นที ่ดำเนินการ พร้อมทั ้งข้อมูลผู ้ถือครอง (ถ้ามี)  จาก
คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

2) ตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบ และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ 
ในการสำรวจตรวจสอบในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดส่งแผนที่พร้อมบัญชีผู้ถือครอง (ถ้ามี)  
ที่ได้จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ คทช. จังหวัด 

3) ส่งข้อมูลพื้นที่ดำเนินการให้ คทช.จังหวัด ดำเนินการสำรวจขอ้มูลใน
พื้นที่จัดทำบัญชีสถานะและแยกประเภทผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี)  ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. กำหนด และจัดทำบัญชีรายช่ือผู้ที่จะได้รับการ
จัดที่ดินและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทราบ 

4) ส่งบัญชีรายช่ือผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

11. การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการ 
สาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.๑ การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 
1) ให้จังหวัดจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ และแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2) มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ดำเนินการจัดประชุมเพื ่อชี ้แจงการเตรียมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ให้แก่
อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- จังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดส่งแผนฯ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- ศูนย์ ปภ.เขต ๑-๑๘ จัดส่งแผนฯ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- อำเภอ จัดส่งแผนฯ ร้อยละ ๖๐ 
- องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน 
จัดส่งแผนฯ ร้อยละ ๑๐๐ 

ปภ./ทุกจงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ให้ศูนย์ป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดำเนินการจัดทำแผน
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 

4) ดำเนินโครงการนิเทศแผน ๔ ภาค เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่
หน่วยปฏิบัติในระดับพื ้นที ่ให้สามารถขับเคลื ่อนแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต้ังแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นที่ 

๕) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งคณะทำงานตรวจ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ หากตรวจสอบ
แล้วมีความถูกต้อง สอดคล้องแจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงนามประกาศใช้ หากเห็นว่าไม่สอดคล้องให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ก่อนลงนามประกาศใช้ 

๖) ให้หน่วยงานในระดับพื ้นที ่จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 การจัดต้ังสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั ้ งจัดทำข้อมูลเพื ่อประกอบการดำเนินงานผลักดันการจัดตั ้งสถาบัน  
การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย  

2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร เพื ่อ
ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

2.๑) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ที่มาแหล่งงบประมาณลงทุนในการ
จัดต้ังสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย  

- มีสถาบันการดับเพลิงและบรรเทา
สาธารณภ ั ย เป ็ นสถาบ ันหลัก 
ของชาติในการให้บริการทางวิชาการ 
การศึกษา การฝึกอบรม การถ่ายทอด
ความรู ้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม
เกี ่ยวกับการดับเพลิงและบรรเทา 
สาธารณภัยตามมาตรฐานสากล 

ปภ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.๒) กำหนดแนวทางการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
การฝึกอบรมของสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 

๓) ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๔) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณาอนุมัติร ูปแบบ/แนวทาง/ที ่มาแหล่ง
งบประมาณลงทุนในการจัดตั้งสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย  

 
 
 
 

 

11.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอทุกภัย 
1) การสบูสง่น้ำเพือ่กักเก็บสำหรบัฤดูแล้ง 

จัดทำโครงการมหาดไทยสูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง เสนอ
เป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ภายใต้หัวข้อ “๑๓๐ ปี มหาดไทยส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ ๒๕๖๕”  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดู
แล้ง โดยใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัย โดยเฉพาะรถสูบส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที 
และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์เป็นหลักสนับสนุนจังหวัด
ดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)  

๒) การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการให้

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัย 

2.๑) ให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์ของจังหวัด ติดตามปริมาณฝน
ที่ตกในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัย น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม จาก
กรณีฝนตกหนัก หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องใน
พื้นที่ เพื่อประเมนิสถานการณ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และ

- แก้ไขปัญหาประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งมีน้ำเพียงพอสำหรับ
อุปโภค-บริโภค  
- แก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัย 
- สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 
- ผ ู ้ประสบภัยพิบ ัต ิ ได้ร ับการ
ช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ร วด เ ร ็ ว  ท ั ่ วถ ึ ง  และท ันต่ อ
เหตุการณ์ 
- ม ีการเตร ียมความพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งมี
แผนเผชิญเหตุอุทกภัยครบทุก
จังหวัด 

ปภ./ทุกจงัหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ
ได้อย่างทันท่วงที 

2.๒) มอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ แจ้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
ในพื้นที ่ โดยให้กำหนดช่องทางการรับรู ้ข่าวสารการแจ้งเตือน รวมถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง 

2.๓) มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล กำหนดมาตรการ 
ในการแจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ติดชายฝั่งในช่วงที่มีฝนตกหนัก 
หรือตกหนักมากในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ติดทะเล ชายหาดต่าง ๆ ให้ประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยงานของกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตำรวจน้ำในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการ 
ที่กำหนดในการนำเรือเข้าที่กำบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเคร่งครัด 
ตลอดจนกำชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที ่ชายทะเลสื ่อสารให้นักท่องเที่ยว
ระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด 

2.๔) ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรอืน ทหาร ตำรวจ 
มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ ตลอดจนจัดต้ัง
โรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี ้ยง การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

2.๕) ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยงัพื้นที่
ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้
ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้  
การปฏิบัติการให้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการปอ้งกนั
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.๖) เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนในทุกด้าน และดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยเร่งด่วน 

 
 

11.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
๑) ให้จ ังหวัดจ ัดตั ้ งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กอง

อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื ่อทำหน้าที ่ เฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM2.5) ในพื ้นที ่  โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีจาก
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการ
สนับสนุน การอำนวยการ สั่งการ การแจ้งเตือนประชาชน ให้ผู้อำนวยการในแต่ละ
ระดับได้ 

๒) ให้จังหวัดทบทวน และจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน 
ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแนวทางปฏิบัติในแต่ละระดับตามการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การมอบหมายภารกจิให้หน่วยงาน
ในแต่ละพื ้นที ่ถึงระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน อย่างชัดเจน การปรับปรุงข้อมูล
ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงาน และให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตาม
แผนเผชิญเหตุแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 

๓) ให้จ ังหวัดเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที ่ต้นทาง 
(แหล่งกำเนิด) โดยกำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใช้
กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกดิมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ  พร้อม
ทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม
มาตรการของภาครัฐ 

- จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) 
และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
ในพ ื ้นท ี ่ม ีจำนวนลดลงจากปี  
๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
 

ปภ./ทุกจงัหวัด 
 



๒๑ 
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หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน  
โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจที ่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการดูแลด้านสวัสดิการและค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาแหล่งงบประมาณ หรือแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน
สำหรับกรณีการประกันภัยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงอันตราย  

๕) เมื ่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
ในพื้นที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงข้ึน ให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

5.๑) ให้ศูนย์บ ัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ ใช้กลไกตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นหลัก ร่วมกับกฎหมายและแผนอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ สั่งการ และบูรณาการกำลังพล ทรัพยากร เครื่องจักรกล
สาธารณภัย ให้เป็นไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

5.๒) บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตลอดจนหน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา ที่มีทักษะความชำนาญ ประกอบกำลัง
เป็นชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เหมาะสม เข้าแก้ไข
ปัญหาในพื้นที ่ที ่มีการเผา หรือก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยทันที 
สำหรับกรณีการเกิดไฟป่าในพื ้นที ่ท ี ่กำลังภาคพื ้นดินเข้าถึงยาก และมีความ
จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยาน  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยเร็ว 

5.๓) มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุขจดัเจ้าหน้าที่เข้าดูแลประชากร
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ข้อมูลด้าน
สุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนใน



๒๒ 
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หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที ่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่น ในพื้นที่ร ับผิดชอบให้มีความ
เหมาะสมตามแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  

5.๔) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเกิดความตระหนัก 
ถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที ่ก ่อให้เกิดฝ ุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
ข้อกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ 

๖) ให้จังหวัดรายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการของกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ผ่านกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง 

11.5 การแจ้งเตือนภัย 
ดำเนินโครงการพ ัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพ ิบ ัต ิ (โทรมาตร) เพิ ่มเติม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเป็นการติดตั้งชุดอุปกรณ์โทรมาตร จำนวน ๒๑๕ แห่ง 
เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแม่นยำของ
ข้อมูลการพยากรณ์ของระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพอากาศ เพื ่อใช้สนับสนุน 
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดได้ ผ่านแพลตฟอร์ม “DPM Alert” โดยระบบ
สามารถแสดงผลข้อมูลทางด้านลักษณะอากาศและข่าวสารแจ้งเตือนภัยได ้ 

 

- มีระบบตรวจวัดและบันทึกขอ้มูล
สภาพอากาศ (โทรมาตร) จำนวน 
๒๑๕ แห่ง ซึ่งเมื่อรวมกับระบบเดิม
ที่ได้ติดตั้งใช้งานแล้ว จะมีจุดติดตั้ง
อุปกรณ์โทรมาตรทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 
๕๘๕ แห่ง 
- มีระบบวิเคราะห์และคาดการณ์
สภาพอากาศระบบ Mesoscale 
Analysis  and Prediction Support 
System (MAPSS)  
- มีระบบแจ้งเตือนภัยและข้อมูล
สภาพอากาศ ค ุณภาพอากาศ 
ภายใต้แพลตฟอร์ม “DPM Alert” 
ในการแสดงผลข้อม ูลทางด ้ าน
ลักษณะอากาศและข่าวสารแจ้ง
เตือนภัย 

ปภ./ทุกจงัหวัด 
 



๒๓ 
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11.6 การฝกึการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑) การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒) การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(Crisis Management Exercise 2022 : C-MEX 22) โดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจะเข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  

- ก ำ ห น ด จ ั ด ก า ร ฝ ึ ก ร ะ ด ั บ
ส่วนกลางอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- กำหนดจัดการฝึกร่วมกับศูนย์ 
ปภ. เขต จำนวน ๑๘ ครั้ง 
- กำหนดจัดการฝึกร่วมกับจงัหวัด 
จำนวน ๗๖ ครั้ง 

ปภ./ทุกจงัหวัด 
 

11.๗ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เครือข่าย และอาสาสมัครด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความเสี่ยงของพื้นที่ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน รับรู้วิธีการแจ้งเตือนภัย บริหาร
จัดการสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน อย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒) โครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน 
๓) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  
๔) โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย) 

เน้นด้านอุทกภัย ดำเนินการ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ 
ตาก นครสวรรค์ ลำปาง นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา และสุราษฎร์ธานี 

๕) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)  

๖) โครงการฝึกอบรมรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล  

- อบรมชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖ รุ่น 
(รุ ่นละ ๕๐ คน) รวม ๑๘ ชุมชน/
หมู่บ้าน (๓๐๐ คน) 
- อบรมเพ ื ่ อข ั บเคล ื ่ อนศ ูนย์
เตร ียมพร้อมป้องกันภัยประจำ
ชุมชน/หม ู ่บ ้าน  จำนวน ๑ รุ่น 
(แห่ง) รวม ๕๐ คน 
- อบรมเยาวชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๘ รุ่น 
รวม ๗๓๐ คน  
- อบรวมเคร ือข ่ายอาสาสมัคร
เตือนภัย จำนวน ๑๐ รุ ่น (รุ ่นละ 
๕๐ คน) รวม ๕๐๐ คน 
- อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑ รุ่น 
รวม ๔๐ คน 

ปภ./ทุกจงัหวัด 
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- อบรมรวมพลคนกู้ภัยขององค์การ
สาธารณก ุศล  จำนวน ๘ รุ่น  
(รุ่นละ ๑๐๐ คน) รวม ๘๐๐ คน 

11.8 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและอำเภอ 

๑) เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทักษะและความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่ร ับผิดชอบ สามารถประเมินและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาธารณภัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเองตามมาตรฐานสากล  

๒) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสำหรับภาคีเครือข่าย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชน) จำนวน ๘ หลักสูตร  

- บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอำเภอ มีความรู้ ความ
เข ้ าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่  
ภารกิจ และสามารถขับเคลื่อนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

ปภ./ทุกจงัหวัด 
 

12. การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

12.1 ดำเนินการขับเคลื ่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กลไก
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน คณะกรรมการนโยบายป้องกนั
และลดอุบัติเหตุทางถนน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผ่านการประชุมทุกระดับ  

12.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งให้ผู้ปกครอง เด็กเล็ก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่หมวก
นิรภัย ร้อยละ 100 

12.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบ 
ให้มีความปลอดภัย 

- ประชาชนสามารถเด ินทาง
อย่างส ุขใจกับช ีวิตวิถี ใหม ่ท ี ่
ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
และช่วงวันหยุด 
- ลดการตายจากการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง  22 .85 คน 
ต่อแสนคน 
- ดำเนินการบริหารจัดการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย
ด ้านความปลอดภ ัยทางถนน  
เพ ื ่ อป ้องก ันและลดอ ุบ ัต ิ เหตุ  
ทางถนน 

ปภ./สถ./กทม./ 
เมืองพัทยา/ทกุจังหวัด 



๒๕ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

12.4 ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการจดัการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

13. การพัฒนาเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 
1) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและสำนักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดเพื่อพิจารณาองค์ประกอบของโครงการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 
2) ดำเนินการสำรวจพื้นที ่ของโครงการเพื ่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3) ดำเนินการออกแบบรายละเอียด พร้อมทำการประมาณราคา 

ค่าก่อสร้างของโครงการ 
4) ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการและจัดทำสัญญาจ้าง 
5) ดำเนินการก่อสร้างโครงการ 

-พ ื ้นท ี ่ช ุมชนได ้ร ับการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานที่มีมาตรฐาน 
ประชาชนและชุมชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภ ั ยในการ
ดำรงชีวิต โดยจำนวนพื้นที่ที่ได้รับ
การพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐาน 
จำนวน 52 แห่ง 
 
 

ยผ./สถ./ ทกุจงัหวัด 
 

13.2 โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 
1) ดำเนินงานตามขั ้นตอนโครงการจัดรูปที ่ดินเพื ่อพัฒนาพื้นที ่ตาม

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  
2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา 
3) ดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา 

- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ดังนี ้
(1) จังหวัดนครสวรรค์ (2) จังหวัด
ส ุพรรณบ ุ ร ี  ๑ ระยะ ๒ และ  
(3) จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ ระยะ ๒ 

ยผ./ทุกจังหวัด 
 

13.3 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น ปี 2564 - 2565 และการ
แนะนำการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะร่วมกัน 

2) ผลักดันในประเด็นการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทั้งในด้านสายอาชีพ
การจ้างงานชั ่วคราว และการพัฒนาทักษะ (upskill-reskill) เกี ่ยวกับเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ  

- องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน  
ส ่ งข ้ อเสนอแผนพ ัฒนาเม ื อง
อ ัจฉร ิยะมาย ังสำน ักงานเม ือง
อัจฉร ิยะ และได้ร ับการประกาศ
เป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 30 เมือง 
และเมืองที่เป็นเขตส่งเสริมจำนวน 
100 เมือง 

สถ./กทม./เมืองพทัยา 



๒๖ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) จัดทำร่างคู่มือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับท้องถ่ิน เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน นำไปศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองต่อไป  

4) พัฒนาเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 (1) เพิ่มศักยภาพการเช่ือมต่อการเดินทางในพื้นที่ตลอดแนวคลองผดุงกรุงเกษม (2) 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม และ (3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองผดุงกรุงเกษม 

5) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเมอืง
พัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรเมืองพัทยามุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

- จำนวนผู ้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะในพื้นที่ เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา  
- มูลค่าทางเศรษฐกิจของพ ื ้นที่ 
/ราคาประเมินที่ดินเพิ่มข้ึน  
- รายได ้ เฉล ี ่ ยของประชาชน 
ในพื้นที่เพิ่มข้ึน 
- เชื ่อมโยงข้อมูลการให้บร ิการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
เมืองพัทยา และนำไปต่อยอดเป็น
แอปพลิเคชั ่นหรือแฟลตฟอร์มที่
เกิดประโยชน์ต่อไป 

13.4 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้านสาธารณูปโภค 
1) ขับเคลื่อนภารกิจด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2) ขับเคลื่อนภารกิจด้านน้ำประปา เพื่อรองรับเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

- พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะมีระบบ
ไฟฟ้าและน้ำประปาที่เพียงพอ 

กฟน./กฟภ./กปน./
กปภ. 

14. การจัดการนำ้
เสีย 

14.1 จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบต่อไป 

14.2 จัดทำแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (จำนวน 105 แห่ง) เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

14.3 ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 56 แห่ง 

-  ค ณ ะ ร ั ฐ ม น ต ร ี ร ั บ ท ร า บ 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการ 
น ้ ำ เ ส ี ย ช ุ ม ชนร ะยะ  20  ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผน
บริหารจัดการระบบบำบัดนำ้เสีย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (จำนวน 105 แห่ง) 
- น ้ำเส ียจากชุมชนได ้ร ับการ
บำบัดให้ม ีคุณภาพตามเกณฑ์

อจน./สถ./กทม./ 
เมืองพัทยา/ทกุจังหวัด 



๒๗ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

14.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และ/
หรือก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย (1) ศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง (2) ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 
เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 
เทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 

14.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
โดยการให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 
รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้ 

14.6 ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ (1) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุร ี1 ณ บริเวณประตู
ระบายน้ำมีนบุรี ขนาดบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (2) ก่อสร้างระบบ
รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี ณ บริเวณริมคลองวัดไชยทิศ ขนาดบำบัด 
น้ำเสีย 160,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน (3) ก่อสร้างระบบรวบรวมนำ้เสียเพิ่มเตมิในพื้นที่
เขตห้วยขวาง เพื่อรวบรวมส่งไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง และ (4) ก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงถนนวิทยุ – คลองตัน เพื่อรวบรวมส่งไปบำบัด 
ที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 

มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อย
ลงสู ่แม่น้ำสาธารณะ ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่ดีข้ึน 

15. การป้องกันและ
แก้ไขสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ของ
กระทรวงมหาดไทย 

15.1 สนับสนุนการดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และศูนย์ปฏิบ ัต ิการ  
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) 

15.2 ประสานสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ฉุกเฉินและการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ภายในขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

- สามารถสนับสนุนการดำเนินการ
ตามข้อส ั ่งการจากศูนย์บร ิหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
และศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้ 

ศบค.มท./ศบค.ปค./
ทด./ปภ./สถ./กฟน./
กฟภ./กปน./กปภ./
กทม./เมืองพัทยา/ 

ทุกจงัหวัด 



๒๘ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

15.3 ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

15.4 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

15.5 บูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับรายงานในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย และรายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 

15.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
มหาดไทย และผู ้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 

- สามารป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) ได้ในทุกจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
- หน่วยงานในระดับพื ้นที ่ม ีการ
เตร ียมความพร ้อมป ้องก ันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) แบบบูรณาการ
ทุกภาคส่วนตามกฎหมายและแผน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
- ประชาชนรับรู้ มีความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคติด
เช้ือไวรัสโรนา 2019 (โควิด – 19) 
 

16. การพัฒนาและ
ยกระดับการให้บริการ
ประชาชนเพ่ือมุ่งสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
 
 
 
 

16.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
1) ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งกำหนดกรอบการ

ประเมินส่วนราชการ/จังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในมิติการประเมินศักยภาพในการ
ดำเนินงาน (Potential Base) ซึ่งทุกส่วนราชการ/จังหวัดจะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อยกระดับผลการประเมินให้สูงข้ึนจากผล
คะแนนการประเมินในขั้นตอนที่ ๑ ของปี ๒๕๖๔ นำไปสู่เป้าหมายการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐  

- ยกระด ับการพ ัฒนาหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย “การเป็นระบบราชการ 
๔.๐” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

กพร.สป./ทุกกรม/ 
ทุกจงัหวัด 



๒๙ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ขับเคลื ่อนการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  
(ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน) สำหรับรอบการประเมินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบการประเมินที่ ๑) ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนา/ยกระดับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาสู ่ระบบราชการ ๔.๐  
ของหน่วยงาน รวมทั้ง กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวช้ีวัดฯ  

16.2 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 
1) นำข้อมูลเข้าสู่ระบบและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน ตามโครงการ

จ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2) จัดทำชุดข้อมูลในระบบการให้บริการข้อมูลเปิด (Open data) ของ
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดฯ 

3) ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
DGA ในการจัดทำชุดข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://data.go.th 

 

- ปร ับปรุงข้อมูลกลางกระทรวง 
มหาดไทยและจังหวัดให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน  

- ม ีชุดข้อมูลในระบบ จำนวน 
151 ชุดข้อมูล 

- มีชุดข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
จำนวน 16 ชุดข้อมูล 

ศสส.สป. 

16.3 โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน 
1) วางแผนการดำเนินงาน รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงานของโครงการ 

โครงสร้างทีมงานพัฒนาระบบ และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 
2) วิเคราะห์และออกแบบความต้องการด้านการใช้งานระบบ ฟังก์ชัน 

กลไกของระบบงานการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุเพือ่ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

3) ส่งมอบและติดตั ้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน 20 รายการ พร้อมรายงานการติดตั้ง ผลการทดสอบการทำงานของระบบ  

- หน ่ วยงานในส ั งก ัดกระทรวง 
มหาดไทยสามารถใช ้บร ิ ก าร
ทรัพยากรทั้งในรูปแบบของเครือ่ง
แม่ข่ายเสมือน และระบบงาน
ฐานข้อมูลเพื ่อใช้ในการพ ัฒนา
ระบบ รวมทั้งการใช้บริการข้อมูล
ท ี ่จำเป ็นได ้อย ่างสะดวกและ
รวดเร็ว สามารถลดความซ้ำซ้อน
และค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ ทำ

ศสส.สป. 
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ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

4) ศึกษาวิเคราะห์ ฟังก์ชัน กระบวนการทำงาน กลไกของระบบงาน
เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as A Service 

ให้กระทรวงมหาดไทยสามารถใช้
ทรัพยากรทางด้านสารสนเทศได้
อย่างคุ้มค่า 

16.4 การพัฒนาและจัดให้มีระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 

1) ศึกษาการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล
ด้านกฎหมาย 

2) ศึกษาการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล 
ด้านเทคโนโลยี 

3) ศึกษาการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าตามแนวทาง 
การดำเนินงาน (แนวทางการลงทุน เช่น การของบประมาณจากสำนักงบประมาณ 
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นต้น) 

- ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวต้นด้วย
ใบหน้าทางดิจิทัล 

ศสส.สป. 

16.5 โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
ทำสัญญาจ้างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจ ิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ  
และสังคม เพื ่อจัดหา ติดตั ้ง และบำรุงรักษาเครื ่องวิทยุสื ่อสารแบบดิจิทัล และ
ให้บริการโครงข่ายวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจแบบดิจิทัล  

 

- จำนวนการเผยแพร่ข้อมูลสั่งการ 
ข้อมูลข่าวสารเพื ่อสร้างความรู้
ความเข ้ าใจของผ ู ้ ร ับบร ิการ  
ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ครั้ง/ปี 
- ร้อยละการรับรู ้ข้อสั ่งการและ
ข้อมูลข่าวสารของผู้บังคับบัญชา
ผ่านระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับ
บ ัญชาก ร ะทร ว ง มห าด ไทย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ศสส.สป. 

16.6 การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)
โดยขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐใช้ข้อมูลประชาชนในระบบบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ  (Linkage Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

- ปริมาณการใช้งานระบบบูรณาการ
ฐานข้อม ูลประชาชนและการ

ปค. 



๓๑ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ให้บริการข้อมูลของกรมการปกครองกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐให้มีความ
ครอบคลุมข้อมูลประชาชนในทุก ๆ ด้าน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดการเรียกสำเนาทะเบยีนบา้น 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 

บริการภาครัฐ (Linkage Center)
มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

16.7 การขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมที่ดิน 
1) ติดตั้ง และฝึกอบรมสำนักงานในระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 
2) จ ัดทำระเบ ียบ ว ่าด ้วยการจ ัดทำหนังส ือแสดงส ิทธ ิในท ี ่ ดิน  

ในสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบ
ออนไลน์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบ พ.ศ. .... 

3) จัดทำแนวทาง ด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานที่ดินอิเลก็ทรอนกิส์
ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ 

4) ติดตั้งและฝึกอบรมสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นสำนักงาน
ที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ 

- สำนักงานที่ดินทั ่วประเทศใช้
ระบบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- สำนักงานที่ดิน กทม. 17 แห่ง
เป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์
ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ 

ทด./ทุกจังหวัด 

16.8 ระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน  
1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data  

การพัฒนาชุมชน 
๒) พัฒนาระบบ Big Data การพัฒนาชุมชน  

๓) บูรณาการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลภายใน จำนวน ๒๕ ฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย  

๓.๑) ฐานข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางเพื ่อการบริหารและใช้
ประโยชน์ จำนวน ๑๒ ฐานข้อมูล  

3.2) ฐานข้อมูลที่หน่วยงานดำเนินการเอง จำนวน ๔ ฐานข้อมูล 

- มีบร ิการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) การพัฒนาชุมชน จำนวน  
1 ระบบ ในการสน ับสน ุนการ
วางแผนและกำหนดนโยบาย (EIS) 
ในการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
ประชาชนและการบริการดิจิทัล 
 

พช. 
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3.3) ฐานข้อมูลตามความต้องการของสำนัก/กอง/ศูนย์ จำนวน  
๙ ฐานข้อมูล 

๔) พัฒนารูปแบบการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Dashboard) ใน
มุมมองที่เชื่อมโยงข้อมูลหลายมิติ เพื่อบ่งชี้ความสัมพันธ์ของข้อมูลการเปรียบเทียบ  
ระดับการพัฒนา วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ และคาดการณ์แนวโน้มของ
ข้อมูลบ่งช้ีการพัฒนาชุมชน 

๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูล Big Data การพัฒนา
ชุมชน 

16.9 การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
1) ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบฯ เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลที ่ดิน  

สิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ 

2) เปิดใช้งานระบบที ่พ ัฒนาขึ ้นและดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 

- เปิดใช้งานระบบและดำเนินการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู ้ใช้งานของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน  
และมีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10 

สถ. 

16.10 การพัฒนางานบริการของการไฟฟ้านครหลวง โดยพัฒนาระบบบริการ
ผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี ้

1) ระบบขอใช้บรกิารผ่านระบบ Online 
2) ระบบยืนยันตัวตน 
3) ระบบเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารหน่วยงานภาครัฐในระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า 

- มีระบบบรกิารผูใ้ช้ไฟฟา้ ๓ ระบบ กฟน. 

16.11 การพัฒนางานบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพัฒนาระบบงาน
บร ิการลูกค ้าอัจฉร ิยะ (Smart Customer service System : SCS) รองร ับการ
ให้บริการออนไลน์ 9 กระบวนการ ได้แก่ (1) ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า (2) ขอเพิ่ม
ขนาดมิเตอร์ (3) ขอลดขนาดมิเตอร์ (4) ขอตัดฝากมิเตอร์ (5) ขอต่อกลับมิเตอร์  

- ความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนงาน ร้อยละ 100 

กฟภ. 
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(6) ขอคืนเงินประกันกรณียกเลิการใช้ไฟฟ้า (7) ขอแก้ไขประวัติ (8) ขอโอนเปลี่ยน
เจ้าของ และ (9) ขอสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 

16.12 การพัฒนางานบริการของการประปานครหลวง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ (MWA on Mobile) ดังนี้  

1) พัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส ่วนบุคคล เพื ่อเป ็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 

2) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเช่ือมโยงกับระบบอ่านมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ 
(AMR) 

3) ปรับปรุงกระบวนการและเพิ ่มการให้บริการเพื่อตอบสนองการ
ให้บริการแบบ Virtual Branch 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
ระบบได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการ
ต อ บ ส น อ ง นโยบายองค ์ ก ร 
ให้บริการประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการรับบริการของภาครัฐ
มากยิ่งข้ึน 

กปน. 

16.13 การพัฒนางานบริการของการประปาส่วนภูมิภาค โดยพัฒนาปรับปรุง
ระบบ Line OA โดยใช้ ID @PWATHAILAND เพื่อรองรับการใช้สื่อสารกับผู้ใช้น้ำ 
และสื่อสารกับพนักงาน โดยทดแทนไลน์กลุ่มเดิมที่มีจำนวน 5 กลุ่ม เพื่อให้เป็นการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการสื่อสารภายในองค์กร สอดคล้องกับนโยบาย PWA 4.0 
ให้สามารถเข้าถึงง่าย ควบคุมการใช้งานได้ สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้นำ้
และพนักงานได้อย่างรวดเร็ว  

-  จ ำ น ว น ส ม า ช ิ ก  Line OA 
@PWATHAILAND ขอ ง  กปภ .  
สาขาเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

กปภ. 

16.14 การพัฒนางานบริการขององค์การตลาด 
1) แก้ปัญหาสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตรกรที่มีผลผลติล้นตลาดเพื่อ

ช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น  ๆ เพื ่อจัด
จำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง  

- แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า ผ ล ผ ล ิ ตท า ง
การเกษตรตกต่ำ/ล้นตลาด  
- จัดทำคู ่มือตลาดอยู ่ดีกินดี Go 
Green Plus Market เพื่อใช้เป็น
เครื ่องมือในการสร้างมาตรฐาน
ตลาดสีเขียว 

อต. 
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2) ดำเนินโครงการ Go Green 6G สร้างมาตรฐานหรือตลาดต้นแบบ 
อันเป็นการสร้างความเชื ่อมั ่นในมาตรฐานของสินค้าและตลาดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วย BCG Model 

3) ดำเนินโครงการ “ของถูก ขายฟรี ของดี พาส่งออก” สนับสนุน
เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า 
และช่องทางในการระบายสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้า 
และการตลาดออนไลน์ อีกทั้งยังสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้น
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางให้สามารถมีช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดองค์ความรู้ 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

- ช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ
มีช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ต่อยอดองค์ความร ู ้ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

16.15 การพัฒนางานบริการขององค์การจัดการน้ำเสีย 
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ เพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

จัดเก็บเงินสมทบ และงานจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

- มีระบบการจัดเก็บรายได้ท ี ่มี
ความถูกต้อง แม่นยำ มีน่าเช่ือถือ
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็น
มาตรฐานในการดำ เน ินงาน
จ ัดเก ็บรายได ้  เพ ื ่อใช ้ในการ
บริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

อจน. 

17. การดำเนินงาน
ของศูนย์ดำรงธรรม 
 
 
 
 
 

17.1 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้  

1) ขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม 7 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ มิติที ่ 2 การให้บริการเบ็ดเสร็จ มิติที ่ 3 การให้บริการรถรับ-ส ่งต่อ  
มิติที่ 4 การให้บริการด้านข้อมูล มิติที่ 5 การให้คำปรึกษา มิติที่ 6 การแก้ไขปัญหา 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่ค้างดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2564 สามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- ร้อยละ 88 ของเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ที่รับเข้าในปีงบประมาณ 

ศดธ.มท./ทุกจังหวัด 
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ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า.(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) และมิติที่ 7 ดำเนินการตามนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล (หนี้นอกระบบ) 

2) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 5 ช่องทาง ดังนี ้
2.1) ย ื ่นเร ื ่องร ้องเร ียนร ้องท ุกข ์ด ้วยตนองท ี ่ศ ูนย ์ดำรงธรรม

กระทรวงมหาดไทย/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 
2.2) ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ 101  

ปณฝ มหาดไทย กรุงเทพมหานคร 10200 /จังหวัด 
2.3).แจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1567 

(ตลอด 24 ช่ัวโมง) 
2.4).แจ้งเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั ่น .MOI.1567.  

ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 
2.5)  แ จ ้ ง เ ร ื ่ อ ง ร ้ อ ง เ ร ี ย น ร ้ อ ง ท ุ ก ข ์ ผ ่ า น ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต์  

www.damrongdham.moi..go.th ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.2565 สามารถแก้ไขปัญหา
จนได ้ข ้อย ุต ิ ในป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

17.2 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
1) โครงการบำรุงรักษาระบบงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรม

อำเภอเชิงรุก เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงานรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้งในรูปแบบเว็บเซอร์วิสและโมบายแอปพลิเคชัน 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุง แก้ไขระบบให้
ตอบสนองผู้ใช้งานและประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

2) การดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขอเข้ารับการรบัรองมาตรฐาน
ก า ร ให ้บร ิ ก ารของศ ู นย ์ ร าชการสะดวก  ( GECC)  ประจำป ี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม รวม 209 แห่ง 

-  อ ุ ปกรณ ์คอมพ ิวเตอร ์และ
ระบบงานรับเรื ่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ   
ทั้งในรูปแบบเว็บเซอร์วิสและโมบาย
แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสมัคร   
เข้ารับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) จำนวน 209 แห่ง 

ปค./ทุกจังหวัด 



๓๖ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.3 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1) ขับเคลื ่อนการให้บริการงานศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ 

- องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ม ีบทบาทแก ้ ไขป ัญหาให ้กับ
ประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สถ./ทุกจังหวัด 

17.4 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน 
๑) วางระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามภารกิจด้านที ่ดินอย่างครบวงจร ตั ้งแต่ขั้นตอน 
การรับเรื่อง การเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การประสานงาน การแจ้งผลเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องทราบ  

2) ดำเนินงานในการให้คำปรึกษา ตอบปัญหาข้อสงสัย ให้คำแนะนำ 
แก่ประชาชนผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Call Center กรมที่ดิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ 
๕๕๕๕  

๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารกรมที่ดิน ( IO)  
โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายงานการเฝ ้า
ระวังและติดตามเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ 
เช ่น หน ังส ือพ ิมพ ์ โทรท ัศน ์ เว ็บไซต ์  LINE Facebook เป ็นต ้น โดยรายงาน 
การปฏิบัติงานให้อธิบดีกรมที่ดินและผู้บริหารกรมที่ดินทราบอย่างรวดเร็ว 

๔) ประสานงานเพื่อให้มีการลงพื ้นที ่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏ
ประเด็นปัญหาสำคัญเร ่งด่วนให้สามารถแก ้ไขปัญหาความเดือดร ้อนเบื ้ องต้น 
ให ้ก ับประชาชนได ้อย ่างท ันท ่วงท ี  สน ับสนุนการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู ้บร ิหาร
กระทรวงมหาดไทย ผ ู ้บร ิหารกรมท ี ่ด ินในการตรวจต ิดตามงานตามภารก ิจ 
ของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน โดยการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริง
ปัญหาข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน ปัญหาเชิงนโยบาย ตลอดจนปัญหาที่อยู ่ ใน  

- ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านที่ดิน ร้อยละ ๘๐  
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจ  
ด้านการให ้ข ้อม ูล คำแนะนำ
ปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจด้านที่ดิน 
ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ร้อยละ 80 

ทด./ทุกจังหวัด 



๓๗ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

ความสนใจของประชาชน เป็นต้น โดยสรุปประเด็นสำคัญและจัดทำรายงาน 
  ให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามงานตามภารกิจ 

๕) วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้การบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนร้องทกุข์เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการดำเนินการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการให้คำปรึกษาและรับข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่าน
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  

17.5 การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1) ขับเคลื ่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละหน่วยงาน 

ตามภารกิจ 

- หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยมีบทบาทแก้ไขปัญหา
ตามภารกิจให้กับประชาชน 

ทุกหน่วยงาน 

18. การพัฒนาระบบ
รองรับการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล(Digital ID) 

18.1 ตรวจสอบผลการเปิดให้ลงทะเบียนทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน D.DOPA  
ที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ ่งในระยะแรกใช้ทรัพยากรด้านการ
ทะเบียนที่มีอยู่ รองรับผู้ใช้งานจำนวน 100,000 ราย 

18.2 ตรวจสอบผลการจัดทำระบบงานที่ให้บริการเพื ่อรองรับการ ใช้งาน 
D.DOPA ในระยะแรก ได้แก่ ระบบจองคิวขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue 
Online) การตรวจสอบข้อมูลตนเองที ่หน่วยงานรัฐจัดเก็บผ่านระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) การตรวจสอบผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท้องถ่ิน และการแจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

18.3 ปรับปรุงและแก้ไขระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 
(กรณีมีข้อผิดพลาด) 

18.4 เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทาง
อ ิ เล ็กทรอนิกส์  (Digital Service Sandbox) ของสำน ักงานพัฒนาธ ุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 

- จัดทำระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) 
เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมผู้ใช้งานที่
มากข้ึน 
- ม ี จำนวนส ่ วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐใช้บริการระบบ
การพิส ูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ผ่านแอป
พลิเคชัน D.DOPA เพื ่อใช้สำหรับ
ยืนยันตัวตนผ่านระบบบริการของ
หน่วยงาน 
- ม ี ระบบงานบร ิการของส ่วน
ราชการและหน่วยงานของร ัฐที่
รองรับการใช้งานระบบการพิสูจน์

ปค. 



๓๘ 
 

ภารกิจสำคญั แนวทางการดำเนินงาน  
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

(เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

18.5 เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
ดิจ ิท ัลและค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... (อยู ่ระหว่างการปรับแก้ไขของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

18.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาระบบการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) สามารถรองรับการให้บริการ
ประชาชนด้านการทะเบียน และการให้บริการหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการ 
(Relying Party: RP) ที่มีจำนวนที่เพิ่มข้ึน 

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-
Digital ID) ผ ่ านแอปพล ิ เ ค ชั น 
D.DOPA เพื ่อให้บริการประชาชน
เพิ่มมากข้ึน 

 


