
๑ 

สรุปผลการประชมุขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  

เมื่อวันท่ี 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเตล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) 
1. การสรา้งวัฒนธรรม

การใช้รถใช้ถนน 
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชน  
มีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนน โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปรับปรุงทางข้ามให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
2) ขอให ้กรมป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดมาตรการ 
เพื ่อสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นร ูปธรรม และประสาน 
การขับเคลื่อนไปยังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ปภ./กทม./สถ./ 
ทุกจงัหวัด 

2. การดูแลทุกข์ สขุ 
ของประชาชน 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดดูแลปัญหาทุกข์ สุข ปัญหาค่าครองชีพ 
ของประชาชน เช่น การติดตามราคาสินค้า การติดตามสินค้าขาดแคลน 
การต ิดตามการกักตุนส ินค้า เป ็นต ้น หากพบการข ึ ้นราคาสินค้า 
เกินกำหนด หรือพบการกักตุนโภคภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ให้ดำเนินการ 
ตามกฎหมาย 

ปค./ทุกจังหวัด 

3. การจัดท่ีดินทำกิน
ให้ชุมชนภายใต้
นโยบายรัฐบาล 
(คทช.) 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด (คทช.จังหวัด) เมื่อได้รับเรื่องจากคณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ินแลว้ให้
เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วที่สุด 

ทด./ทุกจังหวัด 

4. การบริหารจัดการ 
สถานการณไ์ฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผล
ต่อการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ 
รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมการเผา การใช้ยานพาหนะ การกอ่สร้าง 
และโรงงานอุตสาหกรรม ทั ้งนี ้  หากมีการเผาเพื ่อการบุกร ุกในพื้นที่  
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ปภ./ทุกจงัหวัด 

5. การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสภาพอากาศ 
ปริมาณฝนที ่ตก และปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ อย่างต่อเนื ่อง  
พร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
โดยการนำน้ำไปกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ  

ปภ./ทุกจงัหวัด 

6. การขับเคลื่อน  
    การดำเนินงาน  
    ศูนย์อำนวยการ

ขจัดความยากจน
และพัฒนาคน      
ทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตาม

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ผ ่านกลไกนายอำเภอในฐานะประธานกรรมการ 
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) หากพบว่า
ครัวเรือนประสบปัญหาเรื่องใด ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
หน่วยงานที่มีความรู้และเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ ดำเนินการแก้ไขทันที 

พช./ทุกจงัหวัด 



๒ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้า และประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา
อย่างตรงจุด 

7. การจัดระเบียบ 
   สายสื่อสาร 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย
และความสวยงาม 

กฟน./กฟภ./ 
ทุกจงัหวัด 

8. การแก้ไขปญัหา  
ถนนชำรุด 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาถนนที่มีสภาพชำรุด
เสียหาย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและบรรเทาผลกระทบจากความ
เดือดร้อนของประชาชน 

สถ./ทุกจังหวัด 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์  บญุญามณี) 
1. การเฝา้ระวัง 

น้ำทะเลหนนุสูง 
1) ขอให้การประปานครหลวงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเ ค็ม       
รุกตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตนำ้ประปา 
รวมทั้งประสานกรมชลประทานนำน้ำจากฝั่งตะวันตก (แม่น้ำแม่กลอง)  
มาใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพิ่มเติม ตลอดจนประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความมั่นใจเกี ่ยวกับการให้บริการน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งให้กับ
ประชาชน 

กปน. 

2. การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งในปี 
2565 โดยขอให้นำน้ำไปกักเก็บในแหล่งน้ำที่สามารถจัดเก็บได้ เช่น บ่อ 
สระ เป็นต้น ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้สนับสนุนเครื่อง
สูบน้ำในการดำเนินการ 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่
และกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด 
3) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื ่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  
สาธารณภัยน้ัน ๆ 
4) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำให้ทันก่อนฤดูฝน เพื่อให้สามารถรองรับน้ำใน
ฤดูฝนได้ต่อไป 
5) ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 
โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกนายอำเภอร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่ ช่วยกันสอดส่องดูแลการเผาป่า รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทางภาคเหนือที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านประสานขอความร่วมมือ
ไม่ให้เกิดไฟป่าหรือการเผาในพื้นที่  

ปภ./ทุกจงัหวัด  
 
 
 

สถ./ทุกจังหวัด 
 

ปภ./ทุกจงัหวัด  
 
 
 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง/ 
ทุกจงัหวัด 

 
ปภ./กทม./ 
ทุกจงัหวัด 

 



๓ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

3. การเร่งรัดออก
หนังสือสำคัญ
สำหรับท่ีหลวง 

1) ขอให้กรมที่ดินเร่งรัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในพื้นที่แตล่ะ
จังหวัดเพื่อจะได้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชนต่อไป 

ทด. 

4. การเดินสำรวจออก
โฉนดท่ีดิน  

1) ขอให้กรมที่ดินเร่งรัดดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที ่ดิน     
และรังวัดรูปแบบโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุม  
ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 
43,520 แปลง   

ทด. 

5. การประชาสัมพันธ์
โครงการ  

   “บอกดิน 3” 

1) ขอให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการ “บอกดิน 3”  
ของกรมที่ดิน ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และให้มีการประชาสัมพนัธ์
ผ ่านการประชุมประจำเด ือนกำนัน ผ ู ้ ใหญ ่บ ้าน เพ ื ่อนำไปเผยแพร่ 
ให้ประชาชนทราบ โดยประชาชนที่มีหลักฐาน ส.ค.1/ใบจอง/น.ส.3/       
น.ส.3 ก/น.ส.3 ข หรือมีที ่ดินแต่ไม่มีหลักฐาน (ต้องไม่ใช่ที ่ดินของรัฐ)       
หากมีความประสงค์ออกโฉนด สามารถแจ้งข้อมูลผ ่านโครงการฯ  
ในช่องทาง LINE Officail : @BOKDIN และ แอปพลิเคชัน Smartlands   

ทด./ทุกจังหวัด 

6. การประชาสัมพันธ์
การจดทะเบยีนสิทธิ
และนิติกรรม
ออนไลน์ต่าง
สำนักงาน 
ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

1) ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ออนไลน์ต่างสำนักงานในเขตพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินการในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 17 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565   

ทด./ทุกหน่วยงาน 

7. การจัดการนำ้เสีย 1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสำรวจพื้นที่น้ำเสียที่เกินศักยภาพในการ
ดำเนินการของจังหวัด รวมทั้งหารือกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อลงพื้นที่
ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ โดยต้องทำให้ระบบ
จัดการน้ำเสียสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

อจน./ทกุจงัหวัด 

8. การดูแลสอดส่อง
การพนันออนไลน์
และปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ี 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลสอดส่องไม่ให้มีการพนันออนไลน์และ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

ปค./ทุกจังหวัด 

ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จลุเจริญ) 
1. การดำเนินงาน 

ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรใ์นระดับ
พ้ืนท่ี 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการของทุก
กระทรวง/กรมในระดับจังหวัด ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 202 คณะ ขับเคลื่อน
การดำเน ินงานตามนโยบายและย ุทธศาสตร์ในระด ับพ ื ้นที่ ร ่วมกับ 
ทุกหน่วยงาน 

ทุกจงัหวัด 

2. การดำเนินงานเพ่ือ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 
ให้กับประชาชน 

๑) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน 7 ภาคี
เคร ือข่าย ประกอบด้วย (1) ภาครัฐ (2) ภาควิชาการ (3) ภาคศาสนา  
(4) ภาคประชาชน (5) ภาคเอกชน (6) ภาคประชาส ั งคม และ  

ทุกจงัหวัด 
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 (7) ภาคสื ่อสารมวลชน เพื ่อขับเคลื ่อนการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  

3. การจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัวและ 
สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง 

1) เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ  
พระชนมายุ 70 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี  
พ.ศ. 2565 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจข้อมูลสถานที่ทรงงาน  
ในอดีต และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รวมทั้งทำนุบำรุงรักษา
สถานที่ทรงงานดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่และ
นักท่องเที่ยว 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟื้นฟูและทำนุบำรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ิในพื้นที่  
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 

สนผ.สป./กก.สป./
ทุกจงัหวัด 

4. การส่งมอบลายผ้า
พระราชทาน 
“ผ้าขิดลายนาร ี

    รัตนราชกัญญา” 

1) ขอให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดส ่งมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลาย 
นารีรัตนราชกัญญา” ต่อให้ก ับประชาชนที ่ทำหัตถศิลป์ ห ัตถกรรม  
เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป รวมทั้งขยายผลให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามา
เรียนรู้มากขึ้น  

พช./ทุกจงัหวัด 

5. การเผยแพร่หนังสือ
ประวัติศาสตร ์

    ชาตไิทย 
 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
นำหนังส ือประว ัต ิศาสตร ์ชาต ิไทยฉบ ับสมบ ูรณ์ ป ี  2564 และ 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ไปเผยแพร่ให้กับสถาบันการศึกษา     
ต่าง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเด็ก เยาวชน 
ให้ได้รับการศึกษาเรียนรู ้อย่างจริงจัง โดยขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด 
ให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและวิชาอื่น ๆ เช่น หน้าที่
พลเมือง ลูกเสือ ยุวกาชาด ยุวเกษตรกร เป็นต้น  

สดร.สป./ทุกจังหวัด 

6. การขับเคลื่อน
บทบาทของ
นายอำเภอ  

1) ขอให้กรมการปกครองลงพื้นที่จัดประชุมนายอำเภอทั่วประเทศ 
เพื่อมอบหมายให้นายอำเภอทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของอำเภอ 
ในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ การลงพื้นที่
สำรวจครัวเรือนที่ได้ร ับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม  
โดยใช้แอปพลิเคชัน Thai QM ในการจัดเก็บข้อมูล 

ปค./ทุกจังหวัด 

7. การส่งเสริมการปลูก 
    ผักสวนครัว 
 

1) ขอให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดส ่งเสร ิมให้ประชาชนปลูกผ ักสวนครัว  
หรือเลี้ยงปลาในครัวเรือน ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนนั ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน   

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจงัหวัด 

8. การส่งเสริม
วัฒนธรรมการคัด
แยกขยะ 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายอำเภอและผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ส่งเสริมให้ทุกบ้าน/ชุมชน มีวัฒนธรรมในการ          
คัดแยกขยะ โดยมีตัวอย่างความสำเร็จในการคัดแยกขยะแบบครบวงจร    
และมีคุณภาพ ที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

สถ./ปค./ 
ทุกจงัหวัด 
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9. การจัดให้มีระบบ 
    บำบัดนำ้เสยี 
    ในครัวเรือน 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
ทุกแห่ง จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ ่นในการอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนใหม่ได้ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ด้วย  

สถ./อจน./ 
ทุกจงัหวัด 

10. การฟ้ืนฟูแหล่งนำ้ 
      ธรรมชาต ิ

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง 
หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม โดยหากมีผู้บุกรุกต้องดำเนินการจัดระเบียบ  
และหากมีน้ำเน่าเสียหรือผักตบชวาต้องดำเนินการแก้ไข   

ยผ./ปค./สถ./กทม./ 
ทุกจงัหวัด 

11. การตดิตามโครงการ 
      ของหน่วยงาน 
      ต่าง ๆ  ท่ีได้ 
       ดำเนินการในพ้ืนท่ี 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ  ที่กระทรวง 
กรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ได้เข้าไปดำเนินการในพื ้นที่  
อย่างต่อเนื่อง 

ทุกจงัหวัด 

ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายใน (นายชยาวุธ จันทร) 
1. การติดตามความ

เคลื่อนไหวของ 
กลุ่มผู้เห็นตา่ง 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้เห็นต่าง 
โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในระบบออนไลน์  
2) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้องทั้งหมด 
ให ้ถ ูกต ้องและเป ็นป ัจจ ุบ ัน เพ ื ่ อ ให ้ เป ็นไปตามมต ิท ี ่ประ ชุ ม
คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเช ื ่อมโยง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2563 
3) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระมัดระวังและกำกับดูแลการรักษาความ
ปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ศปข.มท./กก.สป./
ศสส.สป./ทุกจังหวัด 

2. การจับกุมผู้ลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายตามพ้ืนท่ี
ชายแดนเมียนมา 

1) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีนโยบายการจับกุมผู้ลักลอบ  
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามพื้นที่ชายแดนเมียนมา โดยหากตรวจสอบแล้ว
ไม่พบขบวนการลักลอบนำพา ให้ดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร
ผ่านช่องทางธรรมชาต ิเพื่อลดภาระและงบประมาณ ทั้งนี ้ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชายแดนเมียนมากำชับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
สามารถนำเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
มาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองได ้

ศปข.มท./ ตท.สป./
สนผ.สป./ปภ./
จังหวัดชายแดน

เมียนมา 

ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชมุชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
1. การแก้ไขปญัหา

ความยากจนและ 
พัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตาม

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ดังนี้  

 1.1) มอบหมายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พช./ทุกจงัหวัด 
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หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 

(ศจพ.) ทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ นำแนวทางแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่ายั่งยืน มาดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า  

 1.2) แก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตามที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ .อ) ชี ้เป้า โดยใช้ระบบ TPMAP  
ให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  

1.3) มอบหมายทีมพี ่เลี ้ยงนำข้อมูลบุคคลและครัวเรือนเป้าหมาย 
จากระบบ TPMAP ไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน 
พร้อมทั้งบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Logbook ให้เรียบร้อย 

 1.4) ปรับปรุงข้อเสนอโครงการนำร่องสัมมาชีพเพื่อขจัดความยากจน
และพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตาม 
แนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้งประสาน
สำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางหรือ
งบอื่นตามความเหมาะสม 

2. การดำเนินการตาม
มาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  

1) ขอให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก ระนอง  
ศรีสะเกษ สระแก้ว และสุรินทร์ เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่กักกันตัว 
ให้กับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด โดยดำเนินการตามแนวทาง
เดียวกับการนำเข้าแรงงานของจังหวัดจันทบุรี 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในการเปิดเรียน
รูปแบบ On Site รวมทั้งเร่งรัดบุคลากรครูฉีดวัคซีนให้ครบร้อยละ 100 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน โดยสามารถประสานกับกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนให้แก่เด็กได้ 

ศบค.มท./ 
ทุกจงัหวัด 

ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) 
1. โครงการพัฒนา 

และเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื ่อจะได้ดำเนินการขอรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป  

สบจ.สป./ทกุจงัหวัด 

2. การจัดสัมมนา 
เพ่ือสื่อสารข้อมลู
เกี่ยวกับจังหวัด 
ท่ีมีผลสัมฤทธิส์ูง 
ไปสู่ระดบัภูมิภาค 

 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปทุมธานี ปราจีนบุรี  
พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ลำปาง และอุดรธานี ให้ความสำคัญและสนับสนุน 
การดำเนินโครงการสัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(High Performance Provinces : HPP)” เพื ่อเป็นการทำความเข้าใจ
และเร่งรัดผลักดันให้เกิดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ ์สูงบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

กพร.สป./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

3. การพัฒนาและ
ยกระดับคะแนน 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาการดำเนินงานและ
ขับเคล ื ่อน ITA ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ตามแนวทาง 

ศปท.มท./ 
ทุกจงัหวัด 



๗ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

การประเมิน
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity 
& Transparency 
Assessment : 
ITA) ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) กำหนด โดยให้มีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า 87 คะแนน และมากกว่าป ี
ที่ผ่านมา  
 

๔. การเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑) ขอให้ทุกหน่วยงาน/จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจงัหวัด 

5. การดำเนินการ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนกรอบอัตรากำลัง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และสำนักงานจังหวัด โดยได้เป ิดร ับสมัครข้าราชการ  
4 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ และนายช่างไฟฟ้า ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะประกาศผล 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
2) กระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำ
กระทรวง (อ.ก.พ.) เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

2.1) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ส ังก ัดสำนักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

2.2) ตำแหน่งนายอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง 
2.3) ตำแหน่งผู ้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื ่อการพัฒนาชุมชน 

สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 
2.4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สังกัดกรมที่ดิน 
2.5) ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 
2.6) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.7) ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สังกัดกรมโยธาธิการ  

และผังเมือง  
2.8) ตำแหน่งท้องถ่ินจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กจ.สป./ทุกจงัหวัด 



๘ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2565  
3) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการฝึกปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร .) ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) 
1. การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ดังนี ้

1.1) ซักซ้อมภารกิจ กลไก และการปฏิบัติของหน่วยงานตามแผน
เผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ 

1.2) ติดตามข้อมูลทางวิชาการเพื่อประเมนิแนวโน้มสถานการณ์ และ
สื่อสารให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

1.3) จัดชุดปฏิบัติการที่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเผชิญ
เหตุในช่วงวิกฤต และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 

ปภ./ทุกจงัหวัด 

2. การป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน จากกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนประชาชนบริเวณทางข้าม 
ภายใต้ 3 มาตรการ ได้แก่ 

1.1) มาตรการด้านกฎหมาย โดยให้มีสัญลักษณ์จราจรที ่ชัดเจน 
โดยเฉพาะในเขตชุมชน 

1.2) มาตรการด้านถนน โดยสร้างการรับรู้ให้ผู้ขับข่ีทราบถึงกฎหมาย
และบทลงโทษ รวมทั้งขอให้ประชาชนใช้ทางข้ามด้วยความระมัดระวัง 

1.3) มาตรการด้านผู ้ใช้รถใช้ถนน โดยขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นสนับสนุนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางข้ามในเขตชุมชน
เพิ่มเติม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปภ./สถ./ทกุจงัหวัด 

3. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
ป ี2565 ดังนี้ 

1.1) ตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตหมู่บ้าน/ชุมชน 
พร้อมทั้งประเมินปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2565 

1.2) กำชับให้มีการเติมน้ำในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีปริมาณ
น้ำน้อย 

1.3) สื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งเร่งชี้แจงผ่านสื่อต่าง ๆ  กรณีมีข่าว
บิดเบือนสร้างความขัดแย้ง  

ปภ./ทุกจงัหวัด 

4. การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์พายุ
ฤดูร้อน  

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน
ปี 2565 โดยติดตามสภาพอากาศ แจ้งเตือนประชาชน ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง/ 
ป้ายโฆษณาให้มีความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และ
เครื่องจักรกลใหม้ีความพร้อมอยู่เสมอ รวมทั้งเร่งจัดกำลังเจา้หน้าที่เพื่อให้

ปภ./ทุกจงัหวัด 



๙ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

ความช่วยเหลือประชาชนเมื ่อเกิดเหตุ เช่น การซ่อมแซมที่พักอาศัย  
การกู้คืนระบบสาธารณูปโภคที่เสียหาย เป็นต้น 

อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) 
1. การดูแลรักษา 

ความสงบเรยีบร้อย
ในพ้ืนท่ี 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลรักษาความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ
และพื้นที ่เชิงสัญลักษณ์ รวมทั้งดูแลการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 
และธง ไม่ให้ปรากฏภาพความเสียหายหรือชำรุด  
2) ขอให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดเน้นย้ำปลัดจังหวัดและนายอำเภอให้
ความสำคัญกับ “งานการข่าว” ในพื้นที่ โดยกำกับติดตามการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการแสดงออกหรือการ
ชุมนุมที่ไม่เหมาะสม 

ปค./ทุกจังหวัด 

2. การขับเคลื่อน
ภารกิจตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการบริหารเงินทุนระดับ
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เน้นย้ำให้นายอำเภอให้
ความสำคัญกับการกำกับดูแลการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้นายอำเภอส่งเสริมการใช้เงินทุน
หมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้าง
งาน สร ้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ซึ ่งจะเป็นกลไก 
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนต้ังแต่ระดับฐานรากของระบบเศรษฐกิจ 

ปค./ทุกจังหวัด 

3. การแก้ไขปญัหา 
ความเดือดร้อน 
ของประชาชนจาก
กรณีสินคา้อุปโภค
บริโภคท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื้อสุกรชำแหละมี
ราคาสูงตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ .ศ. 2497  
โดยสามารถศึกษาตัวอย่างการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครปฐม 

ปค./ทุกจังหวัด 

4. การป้องกันและ
ปราบปราม 
ยาเสพติด 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ตามประกาศคณะร ักษาความสงบแห ่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  108/2557  
เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  
2) ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษา ทำความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมการดำเนินการตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่  
ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างอนุบัญญัติ 

ปค./ทุกจังหวัด 

5. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการคา้
มนุษย์ตามแนว
ชายแดน 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนกำกับ ดูแล และสั่งการให้มีการ 
เฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันและ
สกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเคร่งครัด 
 
 

ปค./จังหวัดชายแดน 



๑๐ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

อธิบดีกรมท่ีดิน (นายนสิิต จันทร์สมวงศ์) 
1. การจดทะเบยีนสิทธิ

และนิติกรรม
ออนไลน์ 

๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์การยื่นจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมออนไลน์ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งในระยะแรกจะให้บริการ
ประชาชนในเขตพื้นที ่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถใช้งานระบบจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ทั ้งนี ้ จะได้มีการขยายบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ต่อไป  

ทด./ทุกจังหวัด 

2. โครงการบอกดิน 1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนเร ื ่องการแจ้งตำแหน่งท ี ่ด ินที ่ ไม ่ม ีหล ักฐานสำหรับที ่ดิน  
ผ่านแอปพลิเคชัน SmartLands เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนงานด้านการ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับ
นายอำเภอช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน กรณีที ่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ 
(Smart Phone) ในการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน 

ทด./ทุกจังหวัด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์) 
1. การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งข้าราชการ/พนกังาน
ส่วนท้องถิ ่น จำนวน 3,400 อัตราในรอบแรก ไปยังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล  
2) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินได้ดำเนินการข้ึนบัญชีและยกเลิกบญัชี
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว และจะมีการเรียกรายงานตัวภายในเดือน
มีนาคม 2565 
3) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและเข้มงวดเรื่องการแอบอ้าง 
หลอกลวง รับผลประโยชน์จากการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน โดยขอให้ดำเนินการตามกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 

สถ./ทุกจังหวัด 

2. การป้องกันและ
ควบคุมไฟปา่ของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

1) การจัดสรรเงินอดุหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำหรบัภารกจิ
ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการศกึษา
ความเป ็นไปได ้การถ ่ายโอนภารกิจด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นเสนอขอตั้ง
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ตามขนาดพื้นที่ป่าสงวน รวม 2,316 แห่ง 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์แนวทางการของบประมาณ
ภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) กิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า (2) ก ิจกรรมจัดหาอุปกรณ์  
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สถ./ทุกจังหวัด 



๑๑ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

ป้องกันและควบคุมไฟป่า (4) กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า และ (5) กิจกรรมการจัดชุดเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟป่าใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

3. การดำเนินการถา่ย
โอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล  
(รพ.สต.) ให้กับ
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และเสนอร่างแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
สุขภาพระดับพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สถ./ทุกจังหวัด 

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบญุธรรม เลิศสุขีเกษม) 
1. การจัดเครื่องจักรกล

สาธารณภัยเพ่ือ
เตรียมพร้อมการ
ปฏิบัติในพ้ืนท่ี
จังหวัด 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสั ่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

1.1) กำหนดสถานที่จัดเก็บเครื่องจักรกลประจำจังหวัด 
1.2) คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 
1.3) สั ่งใช้เครื ่องจักรกล โดยให้การสนับสนุนหน่วยงานที่ร้องขอ  

ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณตามหลักเกณฑ์การใช้เครื่องจักรกลนอกโครงการ 
หรือตามระเบียบราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.4) จัดทำรายงานการใช้ การซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล 
1.5) กรณีสนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดอื ่น ขอให้รายงาน 

การสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  

ปภ./ทุกจงัหวัด 

2. แอปพลิเคชัน Thai 
Disaster Alert  

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Thai Disaster 
Alert ในที่ประชุมคณะกรมการจังหว ัดประจำเด ือน รวมท ั ้ งแจ้ง
นายอำเภอและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai 
Disaster Alert  

ปภ./ทุกจงัหวัด 

3. การสนบัสนุน
เครื่องจักรกล 
สาธารณภัยให้แก่
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการโอนเครื่องจักรกล  
สาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัยในเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ซึ่งเป็นที่จดัเก็บ
ของเคร ื ่องจ ักรกลสาธารณภัยเป็นลำดับแรก หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ขอรับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถศึกษารายละเอียดแนวทาง

ปภ./ทุกจงัหวัด 



๑๒ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

ในการพิจารณาโอนฯ ได้ที่ www.disaster.go.th/vehicles/ และจัดส่งคำ
ขอรับโอนฯ โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภ ัยทางเอกสารหร ื อไปรษณ ีย์ อ ิ เ ล ็ กทรอน ิกส์  
promotion@disaster.go.th 

4. การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  
 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและกำชับนายอำเภอสำรวจ
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
และรายงานข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยหาก
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงข้ึน ขอให้ประสานการปฏิบัติ
กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน 

ปภ./ทุกจงัหวัด 

5. การเตรียมการ
ป้องกันการเกิด
อัคคีภัย  

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยสร้างการรับรู้ช่องทางการแจ้งเหตุ 
การขอรับความช่วยเหลือ และแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอ
และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะผู้อำนวยการท้องถ่ิน กำกับ
ดูแลการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และ
วัสดอุุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการระงับเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง 

ปภ./ทุกจงัหวัด 

6. การลดอุบัติเหต ุ
ทางถนน 

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดค่าเป้าหมายในการลด
จำนวนผู ้เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนน ในปี พ.ศ. 2570 ให้มีอัตรา
ผู ้ เส ียชีว ิตไม่เก ิน 12 คน ต่อประชากร 100,000 คน โดยขอให้  
ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาขับเคลื ่อนตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายอัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศรายปี  
2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือขอให้ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
แจ้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขด้านกายภาพของถนน รวมทั้งแก้ไข
เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร และป้ายเตือนให้มีความชัดเจน 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดลำดับความสำคัญของจุดเสี่ยงและ
จุดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
3) ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำชับ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ในสังกัดให้ปฏิบัติตนเพื ่อเป็นแบบอย่างที่ดี  
ในการปฏิบัติตามกฎจราจร 

ปภ./ทุกหน่วยงาน/
ทุกจงัหวัด 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) 
1. การสำรวจอาคารท่ี

ประกอบธุรกิจ
โรงแรม 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจอาคารที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยัง
ไม่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 15,934 แห่ง เพื่อให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบ

ยผ./ทุกจังหวัด 



๑๓ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

ธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดลักษณอาคาร
ประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

๒. การสนบัสนุนเครื่อง
สูบน้ำแบบเคลื่อนท่ี 

๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์เรื่องเครือ่งสบูน้ำแบบเคลื่อนที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมี
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาด 120 แรงม้า พร้อมสนับสนุนภารกิจ
ของจังหวัดในกรณีที่ต้องการใช้ในการสูบน้ำเพื่อเสริมการดำเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยผ./สถ./ทุกจังหวัด 

3. การจัดทำข้อมลูเพ่ือ
ชี้แจงข่าวเท็จ 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจง
ข่าวเท็จ โดยขอให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพื่อตอบโต้ข่าว
อย่างรวดเร็ว และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช้ีแจงข้อเท็จจริง เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 

ยผ./ทุกจังหวัด 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก) 
1. โครงการผา้ไทยใส่

ให้สนุก 
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนการดำเนินโครงการผ้าไทยใส่ให้
สนุกในพื้นที่ 

พช./ทุกจงัหวัด 

2. การขับเคลื่อน 
การขจัดความ
ยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรชัญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 1/2565 ดังนี ้

 1.1) เห ็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช ่วงว ัยอย ่างย ั ่ งย ืน โดยใช ้ระบบ TPMAP ท ั ้ งน ี ้  ได้มอบหมาย 
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทุกระดับ และทีม
ปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ นำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนมาดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้า โดยต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับภูมิสังคมของการพัฒนาในพื้นที่ 

1.2) เห็นชอบแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื ้นที ่ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ในระดับพื้นที่ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายตามที่ 
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) ช้ีเป้า
ให้เสร็จสิ ้นในระดับอำเภอ ภายในวันที ่ 30 กันยายน 2565 รวมทั้ง 
ขอให้มอบหมายทีมพี่เลี้ยงนำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ 
TPMAP ไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน และเป็น
ผู ้ติดตาม/ดูแลครัวเร ือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด พร้อมทั ้งบันทึกผล  
การดำเนินงานในระบบ Logbook 

1.3) เห็นชอบหลักการโครงการนำร่องสมัมาชีพเพื่อขจัดความยากจน
และพัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้ 

พช./ทุกจงัหวัด 



๑๔ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ ให้เป ็นไปตามแนว
ทางแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน รวมถึง
ประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบ
กลางหรืองบประมาณอื่น ตามความเหมาะสม 

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์) 
1. โครงการพัฒนา 

ท่ีอยู่อาศัย  
ชุมชนริมคลอง
ลาดพรา้ว 

1) การไฟฟ้านครหลวงมีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 45 ชุมชน 
ได้แก่ (1) งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในโครงการบ้านมั่นคง ดำเนินการแล้วเสร็จ 
14 ชุมชน จาก 45 ชุมชนเป้าหมาย และ (2) การรื้อย้ายเสา/สาย ตามแนว
ก่อสร้างเข่ือน ดำเนินการแล้วเสร็จ 813 ต้น จาก 1,435 ต้นเป้าหมาย 

กฟน./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) 
1. แผนงานปรบัปรุง

ระบบไฟฟ้าเคเบลิ 
ใต้ดิน 

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 
1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ใน 74 จังหวัด ระยะทางจังหวัดละประมาณ 1 กิโลเมตร  
โดยดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ตราด สงขลา สระแก้ว และอุดรธานี ทั ้งนี ้ มี 44 จังหวัด อยู ่ระหว่าง 
การก่อสร้าง และ 24 จังหวัด อยู่ระหว่างประกวดราคา  
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 
ปี พ.ศ. 2562 – 2565 เพื ่อเพิ ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของ
ระบบไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามตามความประสงค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานภายนอกที่มีความพร้อม
สนับสนุนงบประมาณทางด้านงานโยธา โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ
สนับสนุนวงเงินลงทุนด้านงานไฟฟ้า ทั้งนี้ มีโครงการที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในพื้นที ่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ลำพูน หนองคาย และ
อุดรธานี และอยู ่ระหว่างดำเนินการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  
เชียงราย และยะลา  

กฟภ./สถ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

2. สถานะการจา่ยไฟ
ให้ครัวเรือน 

1) ก า ร ไฟฟ ้ า ส ่ วนภ ู ม ิ ภ าคม ี คร ั ว เ ร ื อ นท ี ่ ร ั บผ ิ ด ชอบจำนวน  
21,063,440 คร ัวเร ือน ซึ ่งม ีคร ัวเร ือนที ่ย ังไม ่ม ีไฟฟ้าใช้ จำนวน 
59,703 ครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่ปกติ 17,980 ครัวเรือน และพื้นที่หวง
ห้าม จำนวน 41,723 ครัวเรือน จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด
ประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในเขตหวงห้าม เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน หรือหน่วยงานทหาร เพื่ออนญุาต
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถเข้าดำเนินการเพื่อจ่ายไฟให้ครัวเรือน 

กฟภ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

3. โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้
ประชาชน 

1) การไฟฟ้าส ่วนภูม ิภาคได้ดำเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 
ในเขตพื้นที่ห่างไกลด้วยพลังงานทดแทน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ในการสนับสนุนให้ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลได้มีไฟฟ้าใช้ ด้วยการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ โดยแบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ 

กฟภ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 



๑๕ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานนำร่อง (พ.ศ. 2564 – 2565) แผนงานขยายผล (พ.ศ. 2566 – 
2568) และแผนงานขยายเขตด ้ วยระบบ  Solar Home System  
(พ.ศ. 2565 – 2567)  

ผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายกวี อารีกุล) 
1. โครงการพัฒนา 

แอปพลิเคชัน  
MWA onMobile  

1) แอปพลิเคชัน MWA onMobile แบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ระบบ
การแจ้งเตือน การแสดงรายละเอียดข้อมูลค่าน้ำประปา การชำระเงินค่าน้ำ 
การแจ้งขอรับบริการและคำร้อง และข้อมูลการติดต่อสาขา 

กปน./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสมบูรณ์ สุนันทพงศศ์ักด์ิ) 
1. การเตรียมรบัมือ 

ภัยแล้ง 
1) การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำ
เพื ่อการอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงฤดูแล้งปี  
2564 – 2565 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง  
โดยมี 32 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำ 
ต่ำกว่าร้อยละ 50  
2) การประปาส่วนภูมิภาคได้สำรวจพื้นที ่เฝ้าระวังน้ำเค็ม ซึ ่งมีจำนวน  
5 สาขา ได้แก่ สาขาฉะเชิงเทรา บางปะกง บางคล้า ปทุมธานี และระโนด 

กปภ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (นายชีระ วงศบูรณะ) 
1. แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ด้านการจัดการ 
น้ำเสยีชุมชน 

1) องค์การจัดการน้ำเสียมีแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการน้ำเสีย
ชุมชน โดยจะดำเนินการบำบัดน้ำเสียทีม่ีเกณฑ์คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมกอ่น 
ซึ่งพื้นที่แรกที่ได้ดำเนินการ คือ การก่อสร้างระบบน้ำเสียชุมชนในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร  
2) ข้ันตอนการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย มี 4 ข้ันตอน ดังนี้  

2.1) องค์การจัดการน้ำเสียร่วมกับคณะทำงาน (หน่วยงานที่จังหวัด
มอบหมาย) เพื่อจัดลำดับความสำคัญและความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

2.2) การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การจัดการ 
น้ำเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.3) การลงนามข้อตกลงร่วม (MOA) การบริหารจัดการน้ำเสียระหว่าง
องค์การจัดการน้ำเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2.4) การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการโดยองค์การ
จัดการน้ำเสีย  

อจน./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

รองผู้อำนวยการองค์การตลาด ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาด (นายวิทยา ทรัพย์เย็น) 
1. โครงการ Demand 

Driven by Data 
(DDD)  

1. องค์การตลาดได้จัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพื่อนำไปใช้ในการรับซื้อสินค้าเกษตร โดยหากจังหวัดมีการสนับสนุน
อาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) 
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ องค์การตลาดจะนำข้อมูลความต้องการเข้าไป
รับซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่เป็นธรรม 
 

อต./ 
ทุกจงัหวัด 



๑๖ 

ประเด็น สรุปสาระสำคญั 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ท่ีรับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (นายประพาส เหลืองศิรินภา) 
1. การเสรมิสรา้งความ

ปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

1) กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 
ดังนี ้

1.1) การเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนบริเวณแยกอโศก 
ประกอบด้วย 

 (1) การจัดทำเครื ่องหมายจราจรบนทางข้ามถนนด้วยวัสดุ 
สีโคลด์พลาสติก บริเวณโดยรอบทางแยกอโศกมนตรี เขตวัฒนา 

 (2) การติดตั ้งระบบทดสอบกล้องตรวจจับยานพาหนะจอดทับ 
ทางข้ามบริเวณแยกอโศก 

1.2) การ เสร ิ มสร ้ า งความปลอดภ ั ยบนท ้ อ งถนนในพ ื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

 (1) การติดตั้งระบบตรวจจับความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนด
จำนวน 9 แห่ง  

 (2) การติดตั้งระบบตรวจจับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรทางข้าม 
จำนวน 10 แห่ง 

กทม. 

สำนักนโยบายและแผน สป. 
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 


