ภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Agenda (18)
โครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
(สป./ปค./สถ./กฟภ./
ทุกจังหวัด)

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

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
(ศอ.ปส.มท./ปค./
พช./สถ./ทุกจังหวัด)
การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
(ปค./ทุกจังหวัด)
การแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สป./
ปค./ทด./สถ./พช./ยผ./
จชต.)

การจัดที่ดินทากินให้ชุมชน
ภายใต้นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
(ทด./ทุกจังหวัด)
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ
(พช./ทุกจังหวัด)
โครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
และชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี (พช./
ทุกจังหวัด)
การสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
(สป./ปค./ยผ./กฟภ./
กปภ./จ.เป้าหมาย)
การส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(สถ./กทม./เมืองพัทยา/
ทุกจังหวัด)
การจัดการน้าเสีย (อจน./
สถ./กทม./ทุกจังหวัด)

Function (8)
การบูรณาการ
แก้ไขปัญหาผักตบชวา
(ยผ./ปค./สถ./ทุกจังหวัด)
โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
คลองเปรมประชากร (กทม./
ยผ./กฟน./กฟภ./กปน./
กปภ./สป./จ.ปท./จ.อย.)
การดาเนินงานของ
ศูนย์ดารงธรรม (ศดธ.มท./
ปค./ทด./ทุกจังหวัด)

การแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์
(ทด./ทุกจังหวัด)
การปรับปรุงผังประเทศ
ผังภาค ผังเมืองรวม
จังหวัด ผังพื้นที่เฉพาะ/
ผังชุมชน (ยผ./ทุกจังหวัด)
การเตรียมความพร้อม
ในการจัดการสาธารณภัย
ในพื้นที่ (ปภ./ทุกจังหวัด)

มหาดไทยใสสะอาด
(ศปท.มท./ทุกหน่วยงาน/
ทุกจังหวัด

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

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

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

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

การขยายเขตการให้บริการ
ไฟฟ้า (กฟภ./จ.เป้าหมาย)

การยกเลิกสาเนาเอกสาร
ราชการ (Zero Copy)
(สป./ทุกหน่วยงาน/ทุกจังหวัด)

Area (2)

การขยายเขตการให้บริการ
น้าประปา (กปน./กปภ./
จ.เป้าหมาย)
โครงการ Go Green Plus
(อต./สถ./ทุกจังหวัด)

One Plan

การจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนา
พื้นที่
(One Plan)
(สป./ปค./สถ./พช/
ทุกจังหวัด)
การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.)
(พช./ทุกจังหวัด)

ภารกิจสาคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
๑. ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล (Agenda)
ภารกิจสาคัญ
1. โครงการและ
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
1.1 ด าเนิ น โครงการฟื้ น ฟู และพัฒนาล าน้ า คู ค ลอง เพื่ อสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ
1) แจ้งทุกอำเภอให้ดำเนินโครงกำรฟื้นฟูและพัฒนำลำนำ คูคลองฯ อย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง ตำมสภำพและลั ก ษณะของพื นที่ เพื่ อ ให้ ป ระชำชนใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน และรำยงำนผลให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ
2) รวบรวมข้อมูลและติดตำมเร่งรัดอำเภอให้ บันทึกข้อมูลกำรดำเนินงำน
ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
1.2 ดาเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
1) แจ้งจังหวัดดำเนินโครงกำร 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำมกรอบ
แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรม 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำน (2) ด้ำนกำรปรับ
ภูมิทัศน์ให้สวยงำม (3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมปลอดภัย และ (4) ด้ำนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ
โดยเชิญชวนจิตอำสำพระรำชทำน และประชำชนภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วม
อย่ำงต่อเนื่อง
2) แจ้งจังหวัดคัดเลือกพิกัดบนถนนเฉลิมพระเกียรติ ระยะทำงจังหวัดละ
ประมำณ 1 กิโลเมตร เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเป็นเคเบิลใต้ดิน ตำมแผนงำน
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
3) ดูแลบำรุงรักษำ ทำควำมสะอำดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่ำงต่อเนื่อง
1.3 ดาเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
1) แจ้ งจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งเข้ำร่วมโครงกำร
สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ
๑

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
- จังหวัดสำมำรถพัฒนำแหล่งนำตำม
สภำพและลั กษณะของพืนที่เ พื่อให้
ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน
- จั งหวั ดมี ถนนเฉลิ มพระเกี ยรติ ที่ มี
ควำมสง่ำงำม และมีกำรดำเนินกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
มีพืนที่สวนสำธำรณะเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
สป.(สนผ.)/ปค./
สถ./กฟภ./
ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

2) แจ้งจังหวัดจัดทำรำยชื่อและตำรำงปฏิบัติงำนของจิตอำสำดูแลสวนหย่อม/
สวนสำธำรณะ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง
3) จังหวัดรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำรฯ ให้กระทรวงมหำดไทย
ทรำบทุกเดือน
2. โครงการจิ ต อาสา
2.1 สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน ตำมที่ศูนย์อำนวยกำรใหญ่
พระราชทาน
จิตอำสำพระรำชทำน ประสำนควำมร่วมมือ เช่น กำรลงทะเบียนจิตอำสำพระรำชทำน
กิจกรรม Big Cleaning และกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำอื่น ๆ เป็นต้น
2.2 พัฒนำบทบำทของศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนระดับจังหวัดและ
อำเภอ โดยมีโครงกำร 1 อำเภอ 1 แผนงำนจิตอำสำพัฒนำพืนที่ และโครงกำรระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจิตอำสำตำมโครงกำร
จิตอำสำพระรำชทำน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) ให้จังหวัดกำกับติดตำมและขับเคลื่อนกำรจัดตังชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ
ภัยพิบัติประจำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และเทศบำลตำบล อย่ำงน้อย 50 คน/แห่ง
เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับพืนที่ และ
ดำเนินกำรฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 ทังนี ให้ชุดปฏิบัติกำร
จิต อำสำภัย พิบัติอ งค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นส่ว นหนึ่งของกองกำลั งจิตอำสำ
ศูนย์อำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำนอำเภอ
2) ให้ อ งค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลและเทศบำลต ำบลทุ ก แห่ ง สนั บสนุ น
งบประมำณในกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติภำรกิจด้ำนสำธำรณภัย โดยให้ประสำนงำนกับสำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด เพื่อจัดทำแผนในกำรฝึกอบรม
๒

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)

- ทุ ก จั ง หวั ด มี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด
กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนอย่ำง
พร้อมเพรียงกัน
- ทุกอำเภอมีแผนงำนจิ ตอำสำพัฒนำ
พืนที่อย่ำงน้อย 1 แผนงำน
- องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล และ
เทศบำลตำบลทุกแห่ง มีชุดปฏิบัติกำร
จิ ต อำสำภั ย พิ บั ติ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้ำที่ช่วยเหลือ
กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องเจ้ ำ พนั ก งำน
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ในระดับพืนที่

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

สป.(สนผ.)/ปค./
สถ./กทม./
ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

3) ให้ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้ำที่
ช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ในระดับพืนที่ เมื่อได้รับกำรประสำนจำกกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ในพืนที่หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น หรือศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์อำเภอ/จังหวัด
2.4 ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำวันส ำคัญของไทย ตำมแนวทำงที่ศูนย์
อำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำนกำหนด
3. การป้ อ งกั น และ
3.1 จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563
แก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบนโยบำยชีแจงแนวทำงกำรดำเนินงำนให้กับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
งำนด้ำนยำเสพติดของส่วนกลำงและหน่วยงำนในระดับพืนที่
3.๒ สนั บ สนุ นงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้ กั บ
ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) เพื่อใช้ในกำรบูรณำกำรแผนงำน/
โครงกำรร่วมกับส่วนรำชกำรเกี่ยวข้องในพืนที่
3.3 ให้ ศอ.ปส.จ. จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
พ.ศ. 2563 โดยบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณร่วมกับหน่ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องในพืนที่ให้ครอบคลุ มทุกหน่วยงำนทังในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 ให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. สำรวจสภำพหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อใช้จำแนกสถำนะ
ปัญหำยำเสพติด และนำเข้ำข้อมูลในระบบสำรสนเทศยำเสพติดของสำนักงำน ป.ป.ส.
3.5 กำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรดำเนินงำน และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
พ.ศ. 2563

๓

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

- ร้ อ ยละ 50 ของ 7,255 ต ำบล ศอ.ปส.มท./ปค./
มีระบบนิเวศทำงสังคม เพื่อกำรป้องกัน
พช./สถ./
ปัญหำยำเสพติด
ทุกจังหวัด
- เยำวชนผ่ำนกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำง
ภู มิ คุ้ ม กั น จำกยำเสพติ ด จ ำนวน
7,600 คน
- ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ำรจั ง หวั ด /อ ำเภอสุ่ ม
ตรว จพื นที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรกระท ำ
ควำมผิ ดเกี่ยวกับยำเสพติด จำนวน
22,896 ครัง
- ผู้ ผ่ ำ นกำรบ ำบั ด รั ก ษำผู้ เ สพติ ด
จำนวน 39,415 คน
- ผู้ ผ่ ำ นกำรฟื้ น ฟู ส มรรถภำพผู้ ติ ด
ยำเสพติด จำนวน 700 คน
- หมู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชนปลอดยำเสพติ ด
มำกกว่ำร้อยละ 65.44
- หมู่ บ้ ำ นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น มี
กลไกในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด

ภารกิจสาคัญ

4. การป้องกันและ
ปราบปราม
การค้ามนุษย์

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
3.6 คัดเลือกเยำวชนกลุ่มเสี่ยงจำกทุกจังหวัด ตำมโครงกำรเยำวชนอำสำรักษำ ชุ ม ช น ป ล อ ด ภั ยจ ำ ก ย ำ เ ส พ ติ ด
ดินแดนต้ำนภัยยำเสพติด เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่กำหนด เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกัน จำนวน 22,887 หมู่บ้ำน
ให้เยำวชนจำกภัยยำเสพติด
3.7 จั ด ระเบี ย บสั ง คมแบบบู ร ณำกำรป้ อ งกั น ยำเสพติ ด โดยชุ ด ปฏิ บั ติ ก ำร
จังหวัด/อำเภอ สุ่มตรวจพืนที่เสี่ยงต่อกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด อย่ำงน้อย
เดือนละ 2 ครัง
3.8 บ ำบั ดรั กษำผู้ เสพยำเสพติ ดระบบสมัค รใจ ในรูปแบบศูน ย์ ปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม
3.9 ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดระบบบังคับบำบัด ในรูปแบบควบคุมตัว
แต่ไม่เข้มงวด
3.10 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/
ชุมชน โดยกลไกของชุดปฏิบัติก ำรประจำต ำบล (Mobile Team) ลงพืนที่ประชุ ม
ประชำคมร่วมกับประชำชนเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในปัญหำของยำเสพติด และแสวงหำ
ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน
3.11 ให้จัง หวัด จัด ทำทะเบียนกลุ่ ม เป้ำ หมำยกองทุน แม่ของแผ่น ดิน ตังแต่
ปี พ.ศ. 2547 - 2562 ตรวจสอบสถำนะหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อจัดระดับกำรพัฒนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ A ระดับ B และระดับ C และ
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน
ขับเคลื่อนจังหวัดและอำเภอในกำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ - จัง หวัด และอ ำเภอตรวจตรำเฝ้ ำ
ดังนี
ระวังเพื่อป้องกันกำรค้ำมนุษย์ครบทุก
4.1 จัดชุดปฏิบัติกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์เพื่อดำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรกระทำ พืนที่
ควำมผิดในพืนที่ตลอดแนวชำยแดนเส้นทำงเข้ำมำในพืนที่ชันใน
แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

๔

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ปค./ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

5. การแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
4.2 ตรวจสถำนบริกำรและสถำนประกอบกำรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือจุดตรวจจุด
สกัดในระดับจังหวัด อย่ำงน้อย 1 ครัง/เดือน และในระดับอำเภอ 2 ครัง/เดือน
4.3 รำยงำนผลกำรด ำเนิ น กำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ใ ห้
กระทรวงมหำดไทยทรำบทุกเดือน
5.1 พัฒนำศักยภำพกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในหลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย/ผู้บังคับ
หมวดชุดรักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน (ชรบ.)
5.2 ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ป้ องกั นตนเองของประชำชนในหมู่ บ้ ำ นจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ โดยโอนจั ด สรร
งบประมำณไปตังจ่ำย ณ ที่ทำกำรปกครองจังหวัดปัตตำนี นรำธิวำส ยะลำ และ 4 อำเภอ
ของจังหวัดสงขลำ เพื่อใช้สนับสนุนกำรดำเนินงำน จำนวน 1,969 หมู่บ้ำน
5.3 ดำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรอำเภอในกำรแก้ไข
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยโอนจัดสรรงบประมำณไปตังจ่ำย ณ ที่ทำกำรปกครอง
จังหวัดปัตตำนี ยะลำ นรำธิว ำส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ เพื่อสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรอำเภอ (ศปก.อ.)
5.4 ดำเนินโครงกำรตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดย
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่รำษฎรในพืนที่บริเวณนอกเขตอุทยำนแห่งชำติบูโดสุไหงปำดี รวม 3 จังหวัด 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกระพ้อ จังหวัดปัตตำนี อำเภอรำมัน
จังหวัดยะลำ อำเภอบำเจำะ ยี่งอ สุไหงปำดี รือเสำะ ระแงะ เจำะไอร้อง สุคีริน จังหวัด
นรำธิวำส
5.5 ดำเนินโครงกำรกีฬำสร้ำงควำมสัมพันธ์ชำยแดนใต้เพื่อสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์
ที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน โดยจัดกำรแข่งขันกีฬำสร้ำงควำมสัมพันธ์ชำยแดนใต้ (จังหวัด
นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ สตูล และจังหวัดสงขลำ)
5.6 ประสำนองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอโครงกำรที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วน
ในกำรพัฒนำพืนที่เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน
๕

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

- สำมำรถขั บ เคลื่ อ นนโยบำยของ สป.(สนผ.)/ปค./
รั ฐ บำล กระทรวงมหำดไทย และ ทด./สถ./พช./ยผ./
กรมกำรปกครอง เกี่ยวกับกำรแก้ไข จังหวัดชำยแดน
ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผ่ ำน
ภำคใต้
กลไกในพืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- จำนวนแปลงที่เดินสำรวจออกโฉนด
ที่ ดิ น ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช ำ ช น จ ำ น ว น
15,000 แปลง
- หมู ่บ ้ำ น/ชุม ชนใน 44 อ ำเภอ
5 จังหวัด และ 1 กลุ่มจังหวัด เข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำเพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์
ที่ดี
- พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนพืนที่ชุมชน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ให้มีควำม
น่ำอยู่ ปลอดภัย จำนวน 233 แห่ง

เป้าหมายของการดาเนินงาน
ภารกิจสาคัญ
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
6. การจัดที่ดินทากิน
6.1 ประสำนงำนกับกรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม - จั ด ที่ ดิ น ท ำกิ น ให้ ชุ ม ชนภำยใต้
ให้ชุมชนภายใต้
เพื่อเร่งรัดดำเนินกำรส่งมอบพืนที่
นโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) จำนวน
นโยบายที่ดินแห่งชาติ
6.2 ประสำนงำนจังหวัดที่มีพืนที่ดำเนินกำร เตรียมพร้อมกำรคัดเลือกประชำชน 16,000 รำย
(คทช.)
เข้ำทำประโยชน์ในพืนที่เป้ำหมำย และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับส่วนภูมิภำคใน
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำว
6.3 เร่งรัดจังหวัดที่มีพืนที่ดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกประชำชนที่มีคุณสมบัติ
ตำมที่กำหนดให้เข้ำทำประโยชน์ในที่ดิน
6.4 ให้จังหวัดส่งผลกำรคัดเลือกประชำชนเข้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คณะ
อนุกรรมกำรจัดที่ดิน
6.5. วำงแผนกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินและส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพ
7. การพัฒนา
7.1 ดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง - กลไกประชำรั ฐ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำ
เศรษฐกิจฐานรากและ เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
ศักยภำพ สำมำรถขับเคลื่ อนงำนได้
ประชารัฐ
1) สร้ ำ งและพั ฒ นำกลไกขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ฐำนรำกและ จำนวน 76 จังหวัด
ประชำรัฐ
- รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำชุมชน
2) สร้ำงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำชุมชนด้วยกลไกประชำรัฐ
เพิ่มขึนร้อยละ 10
7.2 ดาเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
- เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ได้รับกำร
1) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ภำคเหนือตอนบน พัฒนำ จำนวน 8 เครือข่ำย
ด้วยกลไกประชำรัฐ
- เครือข่ำยเกษตรปลอดภัยได้รับกำร
2) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดอำหำรปลอดภัย
พัฒนำ จำนวน 8 เครือข่ำย
7.3 ดาเนินโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
- ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี
1) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ภำคเหนือตอนล่ำง ได้ รั บก ำ ร พั ฒ น ำ ศั ก ย ภ ำพ แ ล ะ
ด้วยกลไกประชำรัฐ
ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 20
2) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดอำหำรปลอดภัย
ชุมชน
แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

๖

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทด./ทุกจังหวัด

พช./ทุกจังหวัด

เป้าหมายของการดาเนินงาน
ภารกิจสาคัญ
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
7.4 ดาเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- ผู้ ป ระกอบกำรได้ รั บ กำรพั ฒ นำ
พัฒนำและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชำรัฐ โดยสร้ำง จำนวน 100 กลุ่ม
เครื อข่ำ ยเชื่ อมโยงชุ มชนท่องเที่ย วกับ ชุ มชนท่อ งเที่ ยว OTOP นวัต วิถี หรือ แหล่ ง
ท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
7.5 ดาเนินโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
1) ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้ำฝ้ำย ผ้ำขำวม้ำสู่สำกล (ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
2) สร้ำงเครือข่ำยกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำย ผ้ำขำวม้ำ
3) พั ฒ นำรู ป แบบ คุ ณ ภำพ เพื่ อ เพิ่ มมู ล ค่ ำ ให้ แ ก่ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ เสริ ม สร้ ำ ง
ประสบกำรณ์เพื่อขยำยผลองค์ควำมรู้ในกำรยกระดับพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
8. โครงการหนึ่ง
8.1 ดาเนินโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบกำร OTOP มี
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
๑) เพิ่มศักยภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP
ทักษะ และควำมรู้กำรพัฒนำคุณภำพ
(OTOP) และชุมชน
1.1) คัด เลือ กกลุ่ม ผู้ผ ลิต ผู้ป ระกอบกำร OTOP (ผลิต ภัณ ฑ์ร ะดับ และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ และกำรตลำด
ท่องเที่ยว OTOP
๑ - ๕ ดำว)
ออนไลน์ จำนวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/รำย
นวัตวิถี
1.2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค ๔.๐ - ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรยกระดับคุณภำพ
1.3) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
มำตรฐำน จำนวน ๓,๙๔๕ ผลิตภัณฑ์
2) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
มีรำยได้เพิ่มขึนร้อยละ ๑๐
2.1) ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (Quadrant D) - สนับสนุนกำรจัดช่องทำงกำรตลำดของ
มีคุณภำพมำตรฐำน โดยกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป้ำหมำย วิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ วำงแผน ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๘๐,๑๔๕ ครัง
และพัฒนำผลิตภัณฑ์
กลุ่ม ผู้ผ ลิต ผู้ป ระกอบกำร OTOP
2.2) ยกระดับผลิตภัณฑ์ ๑ - ๓ ดำว โดยกำรพัฒนำศักยภำพ KBO มีรำยได้เพิ่มขึนร้อยละ ๑๐
เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ พัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกำรขอมำตรฐำน - ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ กำรพั ฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนช่องทำงกำรตลำด และประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์
ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ๓๒๐ ชุมชน ผู้ประกอบกำร
แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

๗

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

พช./ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

2.3) พัฒนำผลิตภัณฑ์ Premium โดยกำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์ผลิ ตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลำด
และหำช่องทำงกำรตลำด
3) แสวงหำช่องทำงกำรตลำดเพิ่มขึน ผ่ำนกำรจัดงำน ๔ ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด ภูมิภำค ประเทศ และระหว่ำงประเทศ และกำรส่งเสริมช่องทำงกำรจำหน่ำย
ออนไลน์
8.2 ดาเนิน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1) จั ด กิจ กรรมสร้ ำ งคุ ณค่ ำ และพั ฒ นำชุม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี
ภำยใต้กำรพัฒนำเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ
2) จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรเพื่อส่ งเสริมกำรท่องเที่ยว
โดยชุ มชนด้ ว ยกำรประชุมเตรียมควำมพร้อมผู้ นำของชุมชนท่องเที่ยว กำรค้นหำ
ผู้ประกอบกำรและทดสอบโปรแกรม กำรจัดทำโปรแกรม/จัดนิทรรศกำร กำรยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ และกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว
3) จัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ด้วยกำรคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวประเภท A หรือ B เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด
ด้ำนกำรท่องเที่ยวระดับประเทศ
9. การสนับสนุนการ
9.1 จั ดสรรงบประมำณให้ แก่จัง หวัด เขตพั ฒ นำเศรษฐกิจพิ เศษส ำหรั บเป็ น
จัดตั้งเขตพัฒนา
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษและ
9.2 ดำเนิ น โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนศูนย์บริกำร
เขตพัฒนาพิเศษภาค เบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน (OSS) และกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรดำเนินงำนเขตพัฒ นำ
ตะวันออก (EEC)
เศรษฐกิจพิเศษ

๘

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
ในชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วมี ทั ก ษะในกำร
จัดทำโปรแกรมกำรท่องเที่ยว จำนวน
๓,๐๐๐ โปรแกรม และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ได้รับกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพ
พร้อมจำหน่ำยนักท่องเที่ยว จำนวน
๑,๕๐๐ ผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

- จังหวัดเป้ำหมำยมีกำรพัฒนำและ สป.(สบจ.)/ปค./
ขับเคลื่อนกำรจัดตังเขตพัฒนำเศรษฐกิจ ยผ./กฟภ./กปภ./
พิเศษตำมแนวทำงที่กำหนดไว้
จังหวัดเป้ำหมำย
- กำรพัฒ นำพื นที่ต ำมนโยบำยเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออกได้รับกำร
สนับสนุนและร่วมมือจำกประชำชน

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
9.3 เพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพกำรปฏิบัติ งำนให้ อ ำเภอ ในกำรสนับสนุนเขตพัฒ นำ
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทังจัดตังศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จประจำอำเภอเพื่อสนับสนุนเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงรำย
9.4 เสริมสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจอันดีของประชำชนในระดับพืนที่อำเภอ
ตำบล และหมู่บ้ำน ต่อนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)
9.5 วำงผังพืนที่ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ตำมขันตอนที่กำหนด
9.6 ดำเนินกำรศึกษำออกแบบรำยละเอียดและก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำนในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)
9.7 ดำเนินโครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำในพืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและ
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตำมแผนงำนที่กำหนด
9.8 ด ำเนิ น โครงกำรด้ ำ นระบบประปำเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรจั ด ตั งเขตพั ฒ นำ
เศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)

10. การส่งเสริม
10.1 จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน“จั ง หวั ด สะอาด”
การบริหารจัดการขยะ ประจาปี พ.ศ. 2563 และแจ้งจังหวัดดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ ผ่ำน
ขององค์กรปกครอง กลไกคณะกรรรมกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
ส่วนท้องถิ่น
10.2 ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
1) กำหนดเป็นตัว ชีวัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ร้อยละ
ครัวเรือนที่มีกำรบริหำรจัดกำรขยะอินทรีย์)
2) แจ้ ง จั ง หวั ด ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนกำรบริ ห ำรจั ด กำรขยะอิ น ทรี ย์
ครัวเรือนในพืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.3 ดาเนินโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจาปี พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
๙

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
- มีกำรวำงผังพืนที่ในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก (EEC) จำนวน 10 ผัง
- มี ก ำรศึ ก ษำและออกแบบรำย
ละเอี ย ดเพื่ อ พั ฒ นำในเขตพั ฒ นำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) จำนวน
4 แห่ง
- มีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพืนฐำนใน
เขตพั ฒ นำพิ เ ศษภำคตะวั น ออก
(EEC) จำนวน 5 แห่ง
- ระบบไฟฟ้ ำ ประปำในพื นที่ เ ขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) มีควำม
มั่ น คง และสำมำรถรองรั บ กำรใช้
ไฟฟ้ำ ประปำที่เพิ่มขึนในอนำคตได้
- จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด”
ประจำปี พ.ศ. 2563
- ครัวเรือนมีกำรบริหำรจัดกำรขยะ
อินทรีย์ ร้อยละ 100
- จัง หวัด มีก ำรบริห ำรจัด กำรขยะ
มูลฝอยดีเด่นในแต่ละกลุ่ม 3 ประเภท
(รวม 15 จั ง หวั ด ) ได้รั บรำงวั ลและ
ประกำศเกียรติคุณ

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

สถ./กทม./
เมืองพัทยำ/
ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

1) ระดับจังหวัด (อำเภอสะอำด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง)
2) ระดับประเทศ แบ่งกลุ่ มประกวด 3 ขนำด ได้แก่ (๑) กลุ่ มจังหวัด
ขนำดใหญ่ จำนวน 26 จังหวัด (๒) กลุ่มจังหวัดขนำดกลำง จำนวน 26 จังหวัด และ
(๓) กลุ่มจังหวัดขนำดเล็ก จำนวน 24 จังหวัด
10.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตังแต่ต้นทำง (กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด) กลำงทำง
(กำรรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย) และปลำยทำง (กำรกำจัดขยะมูลฝอย)
11. การจัดการน้าเสีย
11.1 จัด ท ำแผนปฏิบ ัติก ำรด้ำ นกำรจัด กำรนำเสีย ชุม ชนระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยนำเสนอแผนต่อสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ และคณะกรรมกำรทรัพยำกรนำ
แห่ งชำติ (กนช.) ให้ ควำมเห็ น ชอบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐ มนตรี พิจำรณำให้ ควำม
เห็นชอบต่อไป
11.2 จัดทำแผนบริหำรจัดกำรระบบบำบัดนำเสียชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (จำนวน 105 แห่ง) ก่อนนำเสนอสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชำติพิจ ำรณำให้ ควำมเห็ น และนำเสนอคณะรัฐ มนตรีพิจำรณำให้ ควำม
เห็นชอบต่อไป
11.3 ปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหำรจัดกำรระบบบำบัดนำเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จำนวน 50 แห่ง
11.4 เพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมนำเสีย ระบบท่อรวบรวมนำเสีย และ/
หรือก่อสร้ำงศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพนำ
1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมนำเสีย ระบบท่อรวบรวม
นำเสีย เกำะพีพี จังหวัดกระบี่
๑๐

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

- แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรนำเสีย อจน./สถ./กทม./
ชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ทุกจังหวัด
และแผนบริหำรจัดกำรระบบบำบัด
นำเสีย ชุม ชนขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (จำนวน 105 แห่ง) ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
- น ำเสี ย ได้ รั บ กำรบ ำบั ด จ ำนวน
89,000,000 ลูกบำศก์เมตร
- นำเสียหลังกำรบำบัดมีคุณภำพนำ
ได้มำตรฐำนของกระทรวงทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้
ก่อนระบำยลงสู่ แหล่ งนำสำธำรณะ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
- บำบัดนำเสียจำกชุมชนให้มีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนนำทิงชุมชนก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งนำสำธำรณะ ส่งผล

ภารกิจสาคัญ

12. การบูรณาการ
แก้ไขปัญหา
ผักตบชวา

13. โครงการฟื้นฟู
และพัฒนาคลอง
เปรมประชากร

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบรวบรวมนำเสีย เทศบำลเมืองพะเยำ
จังหวัดพะเยำ
3) ก่อสร้ำงศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพนำ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์
บริหำรจัดกำรคุณภำพนำ เทศบำลตำบลบำงปลำ จังหวัดสมุทรสำคร (แห่งที่ 2) ศูนย์
บริหำรจัดกำรคุณภำพนำ เทศบำลเมืองปู่เจ้ำสมิงพรำย จังหวัดสมุทรปรำกำร และ
ศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพนำ เทศบำลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
11.5 เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมมือแก้ไขปัญหำนำเสีย
พร้อมทังจัดฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ
ภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สำมำรถนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่ประชำชนในพืนที่ได้
12.1 กำจัดผักตบชวำในแหล่งนำเปิด แหล่งนำเชื่อมโยง แม่นำสำยหลัก แหล่ง
นำปิด และแหล่งนำเชื่อมโยงในพืนที่กว่ำ 200 ไร่
12.2 ให้ จั งหวัดแจ้งอ ำเภอจัดทำแผนปฏิ บัติกำรก ำจัดผั กตบชวำ (ที่ เกิดใหม่ )
ประจำปีงบประมำณ 2563 พร้อมทังรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้กระทรวงมหำดไทย
ทรำบทุกเดือน
12.3 ประสำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรแก้ไขปัญหำผักตบชวำ
และบันทึกกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนระบบสำรสนเทศที่กระทรวงมหำดไทยจัดทำขึน
13.1 พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนและสิ่งแวดล้อมของเมือง โดยกำรก่อสร้ำงเขื่อน
ริมคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยนำ กำรบำบัดนำเสีย กำรพัฒนำโครงข่ำย
ระบบคมนำคม กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคพืนฐำนที่จำเป็น และกำรเพิ่มพืนที่
สีเขียวเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมือง
13.2 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนชุมชนริมคลอง โดยกำรปรับปรุงและ
พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ (ระบบไฟฟ้ำ/ประปำ)
13.3 สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วม โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้กับประชำชน
ในชุมชนและพืนที่ใกล้เคียงรวมทังกำรเผยแพร่หรือประชำสัมพันธ์โครงกำรต่อสำธำรณะ
๑๑

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
ให้ คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ตข อ ง ป ระ ช ำ ช น
ในพื นที่ดี ขึนทังด้ ำนเศรษฐกิจ และ
ลดค่ำใช้ จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลได้
ท ำให้ ป ระชำชนได้ร ับ ประโยชน์
จำนวน 151,000 คน

- กำจัดสิ่ งกีดขวำงกำรจรำจรทำงนำ
จำนวน 1,414,000 ตัน
- ดำเนินกำรกำจัดผักตบชวำที่เกิดใหม่
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ำรเฝ้ ำ ระวั ง
ป้องกันรักษำแหล่งนำ ลำคลองให้ มี
ควำมสะอำด

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ยผ./ปค./สถ./
ทุกจังหวัด

- มีกำรแก้ไขปัญหำกำรรุกลำลำคลอง กทม./ยผ./กฟน./
และและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน กฟภ./กปน./
ที่อำศัยอยู่ริมคลอง เป็นไปตำมเป้ำหมำย กปภ./สป.(สนผ.)/
ที่กำหนด
จังหวัดปทุมธำนี/
จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยำ

ภารกิจสาคัญ

14. การดาเนินงาน
ของศูนย์ดารงธรรม

15. มหาดไทย
ใสสะอาด

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
13.4 ปรับแก้กฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน
และกำรควบคุมและบังคับใช้กฎหมำย
14.1 วำงระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมในระดับพืนที่
ทังในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับประชำชนอย่ำงครบวงจร ตังแต่ขันตอนกำรรับแจ้งเรื่องกำร
แก้ไขปัญหำ กำรติดตำมเรื่อง กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ร้องทรำบ
14.2 นำระบบเทคโนโลยีมำปรับใช้ รวมทังบูรณำกำรระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี สำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนได้โดยกำรนำ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ มี กำรเชื่อมต่อ
ระหว่ำงเครื่ องมื ออุปกรณ์ (Big Data) มี เครื่องมือวิเครำะห์ เชิ งลึ ก (Analytics) พั ฒ นำ
ระบบเชื่อ มโยงข้อ มูล ร้อ งทุก ข์ข องทุก หน่ว ยงำนในสัง กัด กระทรวงมหำดไทย
เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
14.3 กำหนดมำตรฐำนกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำนกลำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้น
ควำมรวดเร็วของกำรแก้ไขปัญหำเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชน
14.4 พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถเข้ ำ ถึง ช่ องทำงกำรร้อ งเรี ยน ร้อ งทุก ข์ กำรขอควำมช่ว ยเหลื อ
กำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของศูนย์ดำรงธรรม
ผลประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ
15.1 จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ มท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓
15.2 จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงมหำดไทย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๓ และกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
๑๒

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

- แก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของประชำชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำน
ศู นย์ ด ำรงธรรมจั งหวั ด ไม่ น้ อยกว่ ำ
ร้อยละ ๘๔
- แก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของ
ประชำชนอย่ำงรวดเร็ว และเป็นธรรม
ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 95
- แก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของ
ประชำชน ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
ร้อยละ 80

ศดธ.มท./ปค./
ทด./ทุกจังหวัด

- กลุ่ ม เป้ ำ หมำยด ำเนิ น งำน 76
จังหวัด/ไม่น้อยกว่ำ ๔๐,๘๐๐ คน
- คะแนน ITA ของส ำนั ก งำนปลั ด
กระทรวงมหำดไทย ไม่น้อยกว่ำ 8๕

ศปท.มท./
ทุกหน่วยงำน/
ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

15.3 จัดทำข้อกำหนดทำงจริยธรรมของกระทรวงมหำดไทย
15.4 ขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยกำรประเมิน
องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
15.5 ประเมิ นคุ ณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ว ยงำน
ภำครัฐ (ITA)
15.6 กำกับติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
15.7 กำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนต่อข้อร้องเรียน กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กระทำกำรทุจริต พร้อมจัดทำข้อมูลสรุปรำยละเอียดเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่กระทรวง
มหำดไทยกำกับติดตำม
16. การบูรณาการ
16.1 กระทรวง/หน่วยงำนต่ำง ๆ ส่งข้อมูลข่ำวสำรกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน รัฐบำล มำตรกำร แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและภำรกิจที่สำคัญ ของหน่วยงำน มำยัง
กระทรวงมหำดไทยทุกสัปดำห์ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 เรื่อง
16.2 กระทรวงมหำดไทย โดยคณะทำงำนบูร ณำกำรข้อมูลและกำรสร้ำงกำร
รั บ รู้ สู่ ชุ ม ชน ด ำเนิ น กำรพิ จ ำรณำและคั ด เลื อ กข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรจำกทุ ก กระทรวง/
หน่วยงำน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทันต่อสถำนกำรณ์/มีผลกระทบกับประชำชนในวงกว้ำง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรสร้ำงกำรรับรู้
16.3 จังหวัดทุกจังหวัด อำเภอ หมู่บ้ำน/ท้องถิ่น ดำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำน
กลไกกำรทำงำนและช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ในทุกระดับทังออนไลน์ เช่น
ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ และออฟไลน์ เช่น กำรประชุมของส่วนรำชกำร และหอกระจำยข่ำว
ที่มีอยู่ จำนวน 72,217 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ให้ครอบคลุม
ทุกพืนที่และเข้ำถึงประชำชนได้โดยตรง
16.4 ติดตำมและประเมินผลกำรสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนต่อไป
๑๓

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)

- ประชำชนในทุ กพื นที่ไ ด้รั บ ข้อ มู ล
ข่ ำ วสำรกำรขั บ เคลื่ อ นภำรกิ จ และ
นโยบำยส ำคั ญ ของรั ฐ บำล รวมถึ ง
กำรด ำเนิ น มำตรกำรต่ ำ ง ๆ ที่ เ กิ ด
ประโยชน์ ต่ อ ประชำชนในวงกว้ ำ ง
อย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม รวดเร็ ว และ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

สป.(ศสส./สน.)/
ปค./สถ./ปภ./
ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

17. การบูรณาการ
17.1 ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ฐานข้อมูลประชาชน ในกระบวนกำรท ำงำน กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กำรรวบรวมและกำรสร้ ำ งฐำนข้ อ มู ล
และการบริการภาครัฐ ประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยใช้เลข
(Linkage Center) ประจำตัวประชำชน 13 หลักเป็นดัชนีในกำรจัดเก็บ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงมี
มำตรฐำนผ่ำนระบบ Linkage Center รวมไปถึงกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ขอรับบริกำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ
17.2 ขับเคลื่อนการปรับปรุงการบริการภาครัฐ โดยปรับปรุงกระบวนงำน
บริกำรภำครั ฐให้มีประสิทธิภำพ มุ่งสู่กำรยกเลิกกำรใช้สำเนำเอกสำรในกำรติดต่อ
ขอรับบริกำรจำกภำครัฐ ภำยใต้กำรยืนยันตัวตนและกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับ
บริกำรจำกกำรใช้บัตร Smart Card และระบบฐำนข้อมูลประชำชนกลำง ที่มีควำมปลอดภัย
ป้องกันกำรสวมสิทธิ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้ขอรับบริกำร โดยไม่ต้อง
กรอกคำร้อง
18. การยกเลิกสาเนา
18.1 ขั บ เคลื่ อ นกำรใช้ ข้ อ มู ล บุ ค คลจำกบั ต ร Smart Card หรื อ ฐำนข้ อ มู ล
เอกสารราชการ
ประชำชนกลำง (Linkage Center) เพื่อ ยืนยันตั ว ตนและตรวจสอบคุณสมบัติของ
(Zero Copy)
ผู้ ข อรั บ บริ ก ำรแทนกำรขอส ำเนำเอกสำร (ส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ นและส ำเนำบั ต ร
ประจำตัวประชำชน)
18.2 ปรับปรุงคู่มือประชำชนตำมนโยบำยภำครัฐเพื่ออำนวยควำมสะดวกและ
ลดภำระแก่ประชำชน (กำรไม่เรียกสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้แก่ประชำชน)
18.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งำนอุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader) ในกำรปฏิบัติงำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกและลดภำระแก่
ประชำชน และรองรับกำรยกเลิกสำเนำเอกสำร ในกระบวนงำนกำรลงทะเบียนและ
ยื่นคำขอรับเงินเบียยังชีพ ผู้สูงอำยุ กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบียควำมพิกำร
กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ และกระบวนงำนอื่น ๆ ที่ต้องอำนวยควำมสะดวก
๑๔

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
- มี ฐำนข้อมูล ของหน่ว ยงำนภำครัฐ
ที่ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นให้
หน่ ว ยงำนอื่ น ใช้ ร่ ว มกั น ได้ จ ำนวน
183 ฐำนข้อมูล
- มีหน่วยงำนภำครัฐที่เชื่อมโยงระบบ
คอมพิ ว เตอร์ กั บ ระบบฐำนข้ อ มู ล
ประชำชนกลำงจำนวน 193 หน่วยงำน
- มีหน่วยงำนภำครัฐที่ลดสำเนำบัตร
ประจ ำตัว ประชำชนและส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน จำนวน 281 หน่วยงำน
- พั ฒ นำกระบวนงำนในกำรใช้ บั ตร
ใบเดียว จำนวน 118 กระบวนงำน
- หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
ยกเลิกกำรใช้สำเนำเอกสำรรำชกำร
จำกประชำชน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรใช้
งำนอุ ป กรณ์ อ่ ำ นบั ต รแบบอเนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) ครบ
ทุกแห่ง
- มีโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลเอกสำร
ครบทุ ก หน่ ว ยงำนรำชกำรที่ เ ป็ น
เจ้ำของข้อมูล โดยประชำชนผู้มำรับ
บริกำรไม่ต้องนำเอกสำรมำแสดง ให้

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ปค./ทุกจังหวัด

กพร.สป./
ทุกหน่วยงำน/
ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3)
และลดภำระแก่ประชำชน โดยไม่ให้เรียกสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำ ใช้ บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนเพี ย ง
ทะเบียนบ้ำนจำกประชำชน
ใบเดียว
18.4 ประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนรำชกำรที่ เ ป็ น เจ้ ำ ของข้ อ มู ล เอกสำรเพื่ อ
ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรเปิดให้บริกำรเชื่อมโยงข้อมูล และหำรือด้ำนเทคนิคกำร
พัฒนำโปรแกรมกำรเชื่อมโยง
18.5 รั กษำมำตรฐำนกำรให้ บริกำรและติดตำมผลกำรยกเลิกกำรใช้ ส ำเนำ
เอกสำรรำชกำรจำกประชำชนผู้ขอรับบริกำร
แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

๑๕

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

๒. ภารกิจตามอานาจหน้าที่ (Function)
ภารกิจสาคัญ
1. การแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์

2. การปรับปรุงผัง
ประเทศ ผังภาค
ผังเมืองรวมจังหวัด
ผังพื้นที่เฉพาะ/
ผังชุมชน

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
ให้ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำโดยได้ดำเนินโครงกำรรังวัดออกและตรวจสอบ
หนังสือสำคัญส ำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นกำรจัดทำ
หลั ก ฐำนกำรถื อครองที่ดิ นของรั ฐ และกำรจัด ทำแผนที่แ สดงแนวเขตที่ดิน ของรั ฐ
ประเภทที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้ชัดเจน
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดกำรบุกรุกและเพื่อหำข้อยุติเกี่ยวกับอำณำเขต
ตำแหน่งที่ตังและกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐนัน ๆ โดยดำเนินกำร ดังนี
1.1 กำหนดพืนที่กำรดำเนินงำนในแต่ละปี
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงำน พร้อมแต่งตังเจ้ำหน้ำที่ออกไปปฏิบัติงำน และตังศูนย์
ตรวจติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และระเบียบ/กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2.1 ปรับปรุงผังประเทศ และผังภาค 6 ภาค
1) จัดทำแผนเร่งรัดกำรดำเนินงำนกำรวำงผั งประเทศและผังภำค เพื่อเข้ำ
ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติ(นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน) ให้
ควำมเห็นชอบผังประเทศและผังภำค
2) สรุปประเด็นเพิ่มเติมจำกกำรรวบรวม และศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลบริบท
และปัญหำภำยนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อกำรพั ฒนำเชิงพืนที่ระดับประเทศและ
ภำค เช่น ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน กรอบควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น
3) เพิ่มเติมกำรประสำน จัดเก็บ รวบรวม วิเครำะห์ และบูรณำกำรข้อมูล
รำยสำขำ 15 สำขำจำกหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั งในด้ ำ นกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เศรษฐกิจ ประชำกร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม กำรพัฒ นำนำเมืองและ
ชนบทพลังงำน คมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงด้ำนพลังงำน เป็นต้นเพื่อเครำะห์
๑๖

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
- จำนวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับ
กำรรังวัดเพื่อออกและตรวจสอบ
หนัง สือ ส ำคัญ ส ำหรับ ที ่ห ลวง
จำนวน 800 แปลง

- วำงและจัดทำผังเมือง 118 ผัง
- สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำร
ผังเมือง จำนวน 102 แห่ง
- พัฒนำระบบภูมิศำสตร์สำรสนเทศ
(GIS) เพื่อ กำรผัง เมือ ง จำนวน
78 แห่ง

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทด./ทุกจังหวัด

ยผ./ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
ศักยภำพและปัญหำเชิงพืนที่ในองค์รวม ต่อประเด็นท้ำทำยของประเทศและภำคให้มี
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์
4) เร่งรัดกำรจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และกรอบนโยบำยกำรใช้พืนที่
ของประเทศ และภำค
5) จัดทำผังโครงสร้ำงระดับประเทศและภำค
6) จัดทำนโยบำยและแผนผังนโยบำยรำยสำขำให้ครบถ้วนตำมองค์ประกอบ
ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กำรผังเมือง พ.ศ. 2562
7) จัดทำแนวทำงกำรนำผังประเทศและผังภำคไปสู่กำรปฏิบัติ
8) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร นโยบำย
กำรผังเมืองแห่งชำติเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผัง และคณะอนุกรรมกำรนโยบำย
กำรผั งเมื องแห่ งชำติ เพื่ อกลั่ นกรองงำนให้ มีควำมครบถ้ว นสมบู รณ์ตำมแผนงำน
ที่กำหนด
9) ประสำนและเชิญภำคส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องทังหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน
ภำคประชำสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชำกำร และประชำชน ร่วมแสดง
ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ ยุ ท ธศำสตร์ กรอบนโยบำยกำรใช้ พื นที่ ร่ ำ งผั ง นโยบำย
ระดับประเทศภำค ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรณ์ และกำรประชุมกลุ่มย่อยเฉพำะด้ำน
2.2 วางและจัดทาผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
1) สำรวจข้อมูลภำคสนำม จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม
และประชำกรและประชุมกลุ่มย่อยระดับท้อ งถิ่นเพื่อสอบถำมปัญหำควำมต้องกำร
วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ บทบำท เป้ำหมำย ผังแนวคิด และผัง
ทำงเลื อกและประชุมกลุ่มย่อยระดับท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำผังทำงเลือกจัดทำผังร่ำง
(แผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแผนผังที่โล่ง แผนผังโครงกำรระบบคมนำคมและขนส่ง
แผนผั ง โครงกำรสำธำรณู ป โภค สำธำรณู ป กำร แผนผั งทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละ
๑๗

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ภารกิจสาคัญ

3. การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
สิ่งแวดล้อม และแผนผังนำ) พร้อมข้อกำหนดประกอบแผนผังและประชุมกลุ่มย่อย
ระดับท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำร่ำงผัง
2) ประชุมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผังเมืองรวม และประชุมประกอบกำรให้
ควำมเห็น โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเพื่อพิจำรณำผังร่ำงนำผังที่ปรับปรุ งแล้วไป
ปิดประกำศ 15 วัน และประชุ มคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผังเมืองรวม และประชุม
รับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เพื่อนำควำมเห็นมำพิจำรณำปรับปรุงร่ำงผัง
3.1 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
1) กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (บกปภ.ช.) แจ้งข้อ
สั่งกำร/แนวทำง/มำตรกำรให้กับกองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
(กอปภ.จ.) เพื่อดำเนินกำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำธำรณภัยที่อำจเกิดขึน
ตำมช่วงเวลำปฏิทินภัย เช่น อุทกภัย ภัยหนำว ไฟป่ำและหมอกควัน ภัยแล้ง เป็นต้น
2) อ ำนวยกำรก ำกั บ ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำน และสนั บ สนุ น กำร
ดำเนินงำนของจังหวัด
3) จั ด ประชุ ม กองอ ำนวยกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย กลำง
(กอปภ.ก.) เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์
3.2 พัฒนาศักยภาพการแจ้งเตือนภัย
1) จั ดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ เฝ้ ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ภัยพิบัติตลอด
๒๔ ชั่วโมง
2) สำรวจ ตรวจสอบ และบำรุงรักษำอุปกรณ์เตือนภัยให้มีควำมพร้อมใช้
งำนตลอดเวลำ
3) จั ด เตรี ย มพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง แบบจ ำลอง ระบบวิ เ ครำะห์ แ ละ
คำดกำรณ์สำธำรณภัยให้ครอบคลุม
4) คัดเลือกผู้นำชุมชน อำสำสมัคร และประชำชนในพืนที่ที่ติดตังอุปกรณ์
และระบบเตือนภัยทั่วประเทศ มำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรเตือนภัย
๑๘

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)

- พืนที่เป้ำหมำย ๗๖ จังหวัด มี
กำรเตรียมกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำสำธำรณภัย
- กำรเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ ำ ในพื นที่
เสี่ยงภัยมีควำมรวดเร็ วและทั่วถึง
รวมทังอุปกรณ์กำรแจ้งเตือนภัยใน
พื น ที่ มี ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง ำ น
ตลอดเวลำ
- สำมำรถลดจ ำนวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต
จำกอุ บั ติ เ หตุ ท ำงถนนให้ เ หลื อ
21 คน ต่ อ ประชำกรแสนคน
ภำยในปี 2563 ตำมค่ำเป้ำหมำย
ที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผนแม่ บ ทควำม
ปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2561 –
2564
- ชุ ม ชน/หมู่ บ้ ำ นเป้ ำ หมำยเข้ ำ
ร่ ว มโครงกำรศู น ย์ เ ตรี ย มพร้ อ ม

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ปภ./ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
5) พั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล และสำรสนเทศด้ ำ นกำรเตื อ นภั ย ให้ เ ป็ น
มำตรฐำนระดับสำกล และรองรับกำรวิเครำะห์ผลข้อมูล ขนำดใหญ่ (Big Data)
3.3 ดาเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในระดับพื้นที่ โดยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในคณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
3.4 ดาเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรซักซ้อมแนวทำงกำรจัดกำรฝึกกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด
2) จัดกำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับจังหวัด กำรฝึกกำร
ป้องกันและบรรณเทำสำธำรณภัยแบบบูรณำกำร
3) จัดกำรฝึกร่วมกับหน่ วยงำนเครือข่ำยด้ำนสำธำรณภัย ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ระดับชำติ กำรฝึกร่วมกองทัพไทย กำรฝึกระดมสรรพกำลัง
เพื่อกำรทหำร เป็นต้น
3.5 ดาเนินโครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจาชุมชน/หมู่บ้าน
1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขตร่วมกับสำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด คัดเลือกชุมชนที่สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร
2) ทบทวนแผนป้อ งกันและบรรเทำสำธำรณภั ยของชุมชน จัดตั งศูน ย์
เตรี ย มพร้ อ มป้ อ งกั น ภั ย ประจ ำชุ ม ชน/หมู่ บ้ ำ น เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถของชุ ม ชน
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเพื่อทดสอบแผนของชุมชน
3.6 ดาเนินโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย“มิสเตอร์เตือนภัย”
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดในพืนที่เสี่ยงอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม ดำเนินกำรฝึกอบรมให้กับประชำชนในพืนที่ และแต่งตังผู้ผ่ำนกำรอบรม
ให้ปฏิบัติหน้ำที่อำสำสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำหมู่บ้ำน ปฏิบัติหน้ำที่
๑๙

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
ป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้ำน
จำนวน 18 แห่ง
- ประชำชนในจั ง หวั ด ที่ มี พื นที่
เสี่ ย งอุ ท กภั ย และดิ น โคลนถล่ ม
จำนวน 9 รุ่ น จ ำนวนคนต่อ รุ่ น
150 คน รวม 1,350 คน
- มี ก ำรอบรมประสำนงำนกั บ
หมู ่บ ้ำ น/ชุม ชนตำมโครงกำร
เ ส ริม ส ร้ำ ง ศ ัก ย ภ ำ พ ช ุม ช น
ด้ำ นกำรป้อ งกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัย (CBDRM) จ ำนวน
320 รุ่น/ครัง จำนวน 50 คน/รุ่น
รวม 16,000 คน
- มี ก ำรฝึ ก อบรมค่ ำ ยเยำวชน
อำสำสมั ค รป้ องกั นและบรรเทำ
สำธำรณภัยให้กับนักเรียนระดับชัน
มัธยมศึกษำจำกโรงเรียนในพืนที่
ของศูน ย์ป ้อ งกัน และบรรเทำ
สำธำรณภัย เขต 1 - 12 ดำเนินกำร
แห่ ง ละ 2 รุ่ น เขต 13 - 1 8
ดำเนิน กำรแห่ง ละ 1 รุ่น รุ่นละ
100 คน รวมทั งสิ น 30 รุ่ น
จำนวน 3,000 คน

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ภารกิจสาคัญ

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
ในกำรเฝ้ำระวังติดตำมสถำนกำรณ์ตรวจวัดระดับนำ ปริมำณนำฝน และแจ้งเตือนภัย - มี กำรจั ดประชุ มชี แจงนโยบำย
ให้แก่ประชำชน
กำรปฏิบัติงำนแก่ อปพร. จำนวน
3.7. ดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา 1 รุ่น/ครัง จำนวน 3,800 คน/รุ่น
สาธารณภัย (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
กทม. 200 คน รวม 4,000 คน
1) คัดเลือกหมู่บ้ำน/ชุมชนพืนที่เสี่ยงภัยเป้ำหมำย
2) จัดกำรฝึกอบรมและติดตำมให้คำแนะนำแก่ชุมชนในกำรจัดทำแผน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของชุมชน/หมู่บ้ำน
3) ประสำนกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมกำร
ชุมชน/หมู่บ้ ำนให้ มีกิจกรรมด้ำนกำรเตรียมพร้อมของชุมชนด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
3.8. ดาเนินการฝึกอบรมค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) บรรยำยเรื่อง ควำมรู้เบืองต้นในกำรประเมินควำมเสี่ยงภัยสำหรับนักเรียน
และกำรบริ หำรจั ดกำรสำธำรณภัยในโรงเรียน กำรมีส่ วนร่ วมจัดทำแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในโรงเรียน
2) ฝึกปฏิบัติ/สำธิต โดยแบ่งสถำนีฝึกทักษะเพื่อควำมปลอดภัยและลดควำม
เสี่ยงภัยในโรงเรียน
3) จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมสนิทสนมคุ้นเคยระหว่ำงเพื่อนต่ำง
สถำบันกำรศึกษำ
3.9. ดาเนินโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
1) คัดเลือกศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี
2) จัดกำรประชุมชีแจงและมอบนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนแก่ อปพร. และ
พิธีชุมนุมสวนสนำมของ อปพร.
แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

๒๐

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

3) จั ด แสดงนิ ท รรศกำร และกำรแสดงสำธิ ต เกี่ ย วกั บ กำรป้ อ งกั น และ
บรรเทำสำธำรณภัย
4. การพัฒนาการ
4.1 ด ำเนิ น โครงกำรขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ร ำชกำรสะดวก (Government Easy
ให้บริการประชาชน Contact Center : GECC) “อำเภอสะดวก” เพื่อยกระดับงำนบริกำรประชำชนให้มี
รองรับไทยแลนด์ 4.0 มำตรฐำนสำกลในระดับประเทศตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน ภำยใต้
แนวคิด“สะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงง่ำย”
4.2 ด ำเนิ น โครงกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรรั ง วั ด ที่ ดิ น ด้ ว ยระบบดำวเที ย ม
โดยกำรยกระดับกำรรังวัดด้วยดำวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในงำนรังวัด
เฉพำะรำย
4.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) โดยขยำยระบบสำรสนเทศที่ดิน
เพื่อกำรบริกำรในสำนักงำนที่ดินจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยกทั่วประเทศ ให้เป็นระบบ
เดียวกันทังประเทศ
4.4 เพิ่มประสิทธิภำพระบบให้บริกำรค้นหำตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ
ภูมิส ำรสนเทศทำงอินเทอร์เน็ต โดยบูรณำกำรโครงสร้ำงพืนฐำนหรือฐำนข้อมูลเชิง
แบ่งปันกำรใช้งำนร่วมกัน
4.5 พั ฒนำระบบงำนบริ กำรผ่ ำน Mobile/Internet และกำรปรั บปรุ ง ระบบ
กำรทำงำนให้เป็นดิจิทัล
1) ให้บริกำรรับชำระเงินค่ำไฟฟ้ำผ่ำนระบบ PEA Smart Plus และผ่ำน
ระบบ Electronic
2) พัฒนำกำรให้บริกำรในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) และกำรพัฒนำ
สำขำเสมือน (Virtual Branch) เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรบริกำรบนเว็ปไซต์ e-Service
(Web) และ e-Service (MWA onMobile) และทดแทนกำรให้ บริ กำรธุรกรรมที่
หลำกหลำยที่สำนักงำนประปำสำขำ
3) พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรจัดกำรและติดตำมข้อร้องเรียน
๒๑

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
- กระทรวงมหำดไทยมี ก ำร
ให้ บริก ำรที่เ ป็นเลิ ศ เป็น ไปตำม
มำตรฐำนกำรให้บริกำรของศู นย์
รำชกำรสะดวก (GECC)
- ประชำชนผู้ รั บ บริ ก ำรมี ค วำม
เชื่อมั่นในมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ของกระทรวงมหำดไทย
- มีกำรพัฒนำระบบและกระบวน
กำรให้บริกำรผ่ำน Mobile/Internet
และปรั บ ปรุ ง ระบบกำรท ำงำน
ให้เป็นดิจิทัล

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ปค./ทด./กฟน./
กฟภ./กปน./กปภ./
ทุกจังหวัด

ภารกิจสาคัญ
5. แผนงานเปลี่ยน
สายอากาศเป็นสาย
ใต้ดิน

6. การขยายเขต
การให้บริการไฟฟ้า
7. การขยายเขตการ
ให้บริการน้าประปา

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
- มีควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินงำน
ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ ำ เป็ น ระบบ
จ ำหน่ ำยใต้ ดิ น ตำมเป้ ำ หมำยที่
กำหนด
- รื อถอนเสำสำยไฟฟ้ำ เพิ่ม ขึ น
๒ กิโลเมตร รวมระยะทำงสะสม
ที่จะดำเนินกำรแล้วเสร็จ ณ เดือน
ก ัน ย ำ ย น ๒ ๕ ๖ ๓ จ ำ น ว น
๔๘.๖ กิโลเมตร
- ก่อสร้ำงระบบเคเบิลใต้ดิน ตำม
แผนงำนในพื นที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
และจังหวัดอุดรธำนี แล้วเสร็จ

5.1 ดาเนินการตามแผนเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของการไฟฟ้านครหลวง
๑) แผนงำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน ปี ๒๕๕๑ ๒๕๕๖
๒) แผนงำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน รัชดำภิเษก
๓) แผนงำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดินเพื่อรองรับ
กำรเป็นมหำนครแห่งอำเซียน
5.2 ดาเนินโครงการเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1) โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) (เทศบำล
นครนครรำชสีมำ เมืองพัทยำ และเทศบำลนครหำดใหญ่)
2) แผนงำนเปลี่ยนสำยอำกำศเป็นสำยเคเบิลใต้ดิน โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
เคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ (กคด.) (จังหวัดภูเก็ต)
3) แผนงำนระยะยำวกำรก่อสร้ำงเคเบิลใต้ดิน
3.1) ดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณช่วงวงเวียนเฉลิ ม
พระเกียรติ (สี่แยกหอนำฬิกำ-ถนนอุดรดุษฏี-วงเวียนนำพุ-ถนนโพศรี จังหวัดอุดรธำนี)
3.2) ดำเนินกำรประกวดรำคำจัดหำผู้รับจ้ำงและ ดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ
เคเบิลใต้ดิน (จังหวัดอุบลรำชธำนี เชียงรำย ลำปำง ยะลำ และจังหวัดหนองคำย)
ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำให้รำษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ (ดำเนินกำรใน - ก่อสร้ำงขยำยเขตระบบจำหน่ำย
ส่วนภูมิภำค ส่วนในพืนที่นครหลวงสำมำรถให้บริกำรครอบคลุมพืนที่แล้ว)
ไ ฟ ฟ้ ำ ใ ห้ ร ำ ษ ฎ ร ไ ด้ จ ำ น ว น
๒๐,๐๐๐ ครัวเรือน
7.1 ดาเนินโครงการขยายการให้บริการน้าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ - สำมำรถขยำยเส้ นทำงกำรวำง
มั่นคงของการประปานครหลวง
ท่อจ่ำยนำประปำในเขตรับผิดชอบ
ของกำรประปำนครหลวงได้ตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด
๒๒

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
กฟน./กฟภ./
จังหวัดเป้ำหมำย

กฟภ./
จังหวัดเป้ำหมำย
กปน./กปภ./
จังหวัดเป้ำหมำย

ภารกิจสาคัญ

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
1) สำรวจพืนที่ชุมชน ที่มีปัญหำกำรขำดแคลนนำประปำ แนวเส้นท่อประปำ - สำมำรถขับเคลื่อนโครงกำรของ
ที่ยังมีโครงข่ำยไม่ทั่วถึง ในพืนที่ชำยขอบกำรให้บริกำรในเขต กรุงเทพมหำนคร จังหวัด กำรประปำส่ ว นภู มิ ภ ำคได้ ต ำม
นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร
เป้ำหมำยที่กำหนด
2) ประเมินผลกำรสำรวจ และจัดลำดับควำมสำคัญกำรวำงแนวท่อประปำไป
ยังชุมชนต่ำง ๆ รวมถึงศึกษำหำแนวทำงดำเนินกำรวำงท่อประปำ หำกต้องดำเนินกำร
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทำงหลวงชนบท หรื อ
หน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ เป็นต้น
3) ดำเนินกำรก่อสร้ำงวำงท่อประปำ ตำมแผนกำรดำเนินกำร และติดตำมผล
กำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
7.2 ดาเนินโครงการรองรับการขยายเขตการให้บริการน้าประปา ของการ
ประปาส่วนภูมิภาค
1) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจ่ำยนำ แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพืนที่ระดับ
ภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 โครงกำร
2) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจ่ำยนำ แผนงำนบูรณำกำรพืนที่ระดับภำค
ภำคตะวันออก จำนวน 7 โครงกำร
3) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำ แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พืนที่ระดับภำค ภำคตะวันออก จำนวน 1 โครงกำร
4) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจ่ำยนำ แผนงำนบู รณำกำรพืนที่ระดับภำค
ภำคกลำง จำนวน 19 โครงกำร
5) โครงกำรวำงท่อขยำยเขตจำหน่ำยนำ แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรนำ จำนวน 10 โครงกำร
6) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำ แผนงำนบูรณำกำรบริหำร
จัดกำรนำ กปภ. สำขำเลย
แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

๒๓

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ภารกิจสาคัญ

8. โครงการ
Go Green Plus

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)
7) โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำ แผนงำนบูรณำกำรบริหำร
จัดกำรนำ กปภ. สำขำชัยนำท
8.1 จัดประชุมหำรือกำรขับเคลื่อนโครงกำร อต. สถ. ร่วมใจ สร้ำงตลำดอำหำร
ปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus)
8.2 จั ดท ำบั น ทึก ข้ อตกลง (MOU) เพื่อ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินโครงกำร
ขับเคลื่อนโครงกำร อต. สถ. ร่วมใจ สร้ำงตลำดอำหำรปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี
(Go Green Plus)
8.3 กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกตลำดเครือข่ำย ตลำดในกำรกำกับ
ดูแลของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
8.4 ลงพืนที่ ติดตำมตลำดที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำน และดำเนินกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

๒๔

เป้าหมายของการดาเนินงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
- มีตลำดเข้ำร่วมกำรรณรงค์งดใช้
ภำชนะและกำรลดใช้ พ ลำสติ ก
หันมำใช้บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (No Foam No Plastic)
จำนวน 55 ตลำด
- ร้ำนค้ำ Green Shop ในเครือข่ำย
ควำมร่ว มมือ ไม่ต่ำกว่ำ 55 ร้ำน
มี ม ำตรฐำน GAP หรื อ Q Sign
หรือเทียบเท่ำ
- ร้ำนค้ำ Organic Shop ในเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ ไม่ต่ำกว่ำ 10 ร้ำน
มี ใ บ รั บ ร องม ำตร ฐ ำน สิ น ค้ ำ
Organic อ ำ ทิ IFOM, Organic
Thailand, PGS หรือเทียบเท่ำ

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง

อต./สถ./ทุกจังหวัด

๓. ภารกิจเชิงพื้นที่ (Area)
ภารกิจสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

1. การจัดทาแผนและ
1.1 จัดประชุมคณะทำงำนเชื่อมโยงและบูรณำกำรแผนระดับพืนที่ กระทรวง
ประสานแผนพัฒนา มหำดไทย และคณะทำงำนกำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมโยงแผน
พื้นที่ (One Plan)
ในระดับพืนที่ เพื่อพิจำรณำกำหนดแนวทำงปฏิบัติรองรับกำรดำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนและประสำนแผนพัฒ นำพืนที่ในระดับ
อำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
1.2 แจ้งแนวทำงปฏิบัติรองรับกำรดำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนและประสำนแผนพั ฒ นำพื นที่ ใ นระดั บ อ ำเภอและต ำบล
พ.ศ. 2562 ให้ จังหวัด กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน และกรมส่ งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติ
1.3 จัดอบรมบุคลำกรของส่วนรำชกำรในระดับพืนที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำ
แผนและประสำนแผนพัฒนำพืนที่ โดยมีเป้ำหมำยดำเนินกำรเป็นรำยภำค
1.4 จั ดทำคู่มือในกำรจัดทำแผนและประสำนแผนพัฒนำพืนที่ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนและประสำนแผนพัฒ นำพืนที่ในระดับ
อำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
1.5 ติดตำมและประเมินผลแนวทำงปฏิบัติรองรับกำรดำเนินกำรกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนและประสำนแผนพัฒนำพืนที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
1.6 ขับเคลื่อนกำรจัดทำและประสำนแผนพัฒนำในระดับพืนที่ (แผนพัฒนำอำเภอ
แผนพัฒนำตำบล แผนพัฒนำท้องถิ่ น แผนพัฒนำหมู่บ้ำน/แผนชุมชน) ให้เป็ นไปตำม
แนวทำงที่กำหนด

๒๕

เป้าหมายของการดาเนินงาน
หน่วยงาน
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
- มีแนวทำงปฏิบัติ/คู่มือส ำหรั บ สป.(สบจ.)/ปค./พช./
ร อ ง รั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม
สถ./ทุกจังหวัด
ระเบียบฯ
- บุ ค ลำกรของส่ ว นรำชกำรใน
ระดับพืนที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น กำรตำม
ระเบียบฯ
- ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น ป ร ะ ส ำ น
แผนพัฒนำพืนที่สอดคล้องเป็นไป
ตำมระเบียบฯ

เป้าหมายของการดาเนินงาน
ภารกิจสาคัญ
(เป้าหมายรวมเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)
2. การใช้ประโยชน์
2.1 บริ หารการจั ดเก็ บข้ อมู ลความจ าเป็ นพื้ นฐาน (จปฐ.) ด้ วยเครื่ องมื อ - พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
จากข้อมูลความ
อิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 1 ระบบ (12,900,000
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1) พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ครัวเรือน)
2) จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
- องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
2.2 ตรวจสอบ รับรอง และนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์
7 , 7 7 5 แ ห่ ง 878 อ ำ เ ภ อ
1) รับรองคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76 จั ง หวั ด มีกำรนำข้อมูล จปฐ.
2) ตรวจสอบคุณภำพกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ไปใช้ประโยชน์
3) พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อนำ
ข้อมูล จปฐ. ที่ผ่ำนกำรรับรองมำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต
4) ประชำสัมพันธ์และนำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ระดับจังหวัด
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ นำเสนอผลกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของจังหวัด
แนวทางการดาเนินงาน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

๒๖

หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
พช./ทุกจังหวัด

