
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ช้ัน 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

 
ลำดับ ประเด็น  รายละเอียด/ข้อสั่งการ  หน่วยรับผิดชอบ

ของจังหวัด 
1 ยึดหลัก “ประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง” ทำงานโดย          
หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

1.1 ใหป้ฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี ส่ังการ กำชับ 
หน่วยงานในสังกัด และกำกับดูแลองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส และติดตามผล            
การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และนโยบาย  

1.2 อุทิศกาย อุทิศเวลา ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน 
เพื่อให้การขับเคล่ือนงานสนองตอบความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีให้เป็นไป                    
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทุกหน่วยงาน 

2 การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ 

2.1 บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในการปกป้อง
และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  

2.2  ใหทุ้กภาคส่วน ขับเคล่ือนโครงการตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

       มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นไป          
อย่างต่อเนื่อง 

1) ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  
2) ทุกหน่วยงาน  

3 การรักษาความสะอาดและ
ความสวยงามของพื้นที่ 

3.1 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพืน้ท่ีดำเนินการ          
      ให้บ้านเมืองมีความสะอาด สวยงาม กำหนดมาตรการ 
      ท่ีทำให้ประชาชนท้ิงขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
      ตามหลักวิชาการ  
3.2 กำกับ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหาร 
      จัดการขยะ ท้ังด้านการจัดพื้นท่ีท้ิงขยะ และ                    
      การจัดเก็บขยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1) สำนักงานส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี  
2) สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี  
3) ทุกหน่วยงาน  
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ลำดับ ประเด็น  รายละเอียด/ข้อสั่งการ  หน่วยรับผิดชอบ

ของจังหวัด 
4 การบริหารสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
4.1 รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 

(Universal Prevention) อย่างสูงสุด เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดในช่วงการผ่อนคลายมาตรการ             

4.2  เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ปลอดภัยองค์กร (COVID-Free Setting) ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด  

4.3  บริหารจัดการวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึง
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ศบค. กำหนด  

1) ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  
2) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี  
3) สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี  

5 การลักลอบเดินทางเข้าประเทศ 
และการป้องกันและแก้ไข
การค้ามนุษย์ 

5.1 ใหใ้ช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร และ 
      ประชาชน เฝ้าระวัง ตรวจตรา เพื่อสกัดกั้นการ 
      แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการลักลอบ 
      เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย  
5.2 บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
      เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจตราการค้ามนุษย์ในพื้นท่ี  

1) ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี 
2) สำนักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี  
3) กอ.รมน.จ.ปท.  

6 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 6.1  สกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อลด 
Supply Side ของยาเสพติด และในด้านการลด            
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (Demand side)  

6.2 บูรณาการหน่วยงานท้ังภาคการศึกษา ด้านสังคม 
ร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจและเครือข่ายในการ
ป้องกันการเสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  

7  การป้องกันการพนันออนไลน ์ ใช้มาตรการทางสังคม ท้ังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชน 
และครอบครัว ดูแลเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากการ
พนันออนไลน ์

ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  

8 การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนา  
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) 

ขณะนี้มีคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ
ระดับตำบลแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบ 
TPMAP ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564                
เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี  
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ลำดับ ประเด็น  รายละเอียด/ข้อสั่งการ  หน่วยรับผิดชอบ

ของจังหวัด 
9 การเตรียมความพร้อม             

การเลือกต้ังสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล และ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ให้สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งตามอำนาจหน้าท่ี            
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดและ             
ขอความร่วมมือ  

1) ท่ีทำการ
ปกครองจังหวัด
ปทุมธานี  
2) อำเภอทุกอำเภอ  
3) ทุกหน่วยงาน 

10 การบูรณาการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา 

ขับเคล่ือนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย ท้ังการเก็บเล็ก เก็บใหญ่                
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี  

11 การบริหารจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

11.1 กำหนดมาตรการในการกำจัดขยะให้เป็นไป                   
ตามหลักวิชาการ อาทิ การรวมกลุ่มองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะ และการกำจัดขยะ             
ติดเช้ือตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  

11.2 รณรงค์ประชาชนร่วมกันบริหารจัดการขยะ ต้ังแต่           
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลัก 3ช              
คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี  
 

12 การวางและจัดทำผังเมือง ให้มีระบบการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินและผังเมือง 
ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อลดการเดินทางของประชาชนในการ
ติดต่อท่ีหน่วยงาน 

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี  

13 การจัดทำระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

ให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะ               
อย่างยิ่งระบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยใบหน้าบนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน                   
ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนในอนาคต 

ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  

14 การบริหารจัดการสาธารณภัย ใหป้ระเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการสาธารณภัย     
ในพื้นท่ี เพื่อลดความเส่ียงจากผลกระทบจากสาธารณภัย 
และดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ ท้ังการเตรียมการ               
แจ้งเตือน ดูแลช่วยเหลือ และการเยียวยาประชาชน 

สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา                
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี  

15 การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบ
อุทกภัยหลังจากสถานการณ์
คลี่คลาย 

ให้เร่งบูรณาการทหาร อาชีวศึกษา และหน่วยงาน                   
ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ     
เยียวยาประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา                
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี 
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ลำดับ ประเด็น  รายละเอียด/ข้อสั่งการ  หน่วยรับผิดชอบ

ของจังหวัด 
16 การขยายเขตไฟฟ้าและการนำ

สายไฟฟ้าลงดิน 
16.1 สร้างการรับรู้กับประชาชนในเรื่องการขยายเขต 
        ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  
16.2 การนำสายไฟฟ้าลงดินและจัดระเบียบสายส่ือสาร 
        ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
ปทุมธานีและสาขา 

17 การให้บริการน้ำประปา 17.1 การขยายเขตใหบ้ริการน้ำประปา 
17.2 เตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอ 
17.2 เตรียมการแก้ปัญหาภาวะน้ำประปาเค็ม และ  
        สร้างการรับรู้ใหก้ับประชาชน 

การประปา            
ส่วนภูมิภาค สาขา 
ปทุมธานี และสาขา 

18 การจัดการประปาหมู่บ้าน/
ท้องถ่ิน 

พัฒนาน้ำประปาหมู่บ้านให้สะอาด และแก้ปัญหาน้ำแล้ง 
ให้มีแหล่งน้ำให้เพียงพอ  

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์  บุญญามณี) 
ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ช้ัน 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

 
ลำดับ ประเด็น  รายละเอียด/ข้อสั่งการ  หน่วยรับผิดชอบ

ของจังหวัด 
1 การสำรวจและข้ึนทะเบียนที่ดิน

ทำกิน และที่อยู่อาศัย 
ใหก้ำกับ ติดตาม การแกไ้ขปัญหาด้านท่ีดินทำกินให้
ประชาชน ตามกฎหมาย 
  

ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  

2 ความปลอดภัยทางถนน ให้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 
(ศปถ. จังหวัด) และ ศปถ. ทุกระดับ รณรงค์และ               
สร้างความตระหนักของประชาชนในการป้องกันอบุัติเหตุ              
ท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อค                     
การป้องกันเมาแล้วขับ รายงานสถานการณ์การเกิด
อุบัติเหตุตามกำหนด  

สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปทุมธานี  

3 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การเกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) 

ให้มีการถอดบทเรียนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน                   
การเกิดหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

1) สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา                 
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี 
2) สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/prmoithailand/photos/pcb.1867517070104169/1867516586770884/?__cft__%5b0%5d=AZVXqEwkG40qVF4ZmFlgINmnurMJ2i7ULcboBNiSeg3gcX6L2d491-8TKLVsBeXE5zp-MWSbeSAo7apd3-tkxHLDFxcgMq6P5zAF6SXXlvnqj5pZjIOnP2grqLs0Aw3F-a_RfgGuSXHNC8qNqf4JFl-w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/prmoithailand/photos/pcb.1867517070104169/1867516586770884/?__cft__%5b0%5d=AZVXqEwkG40qVF4ZmFlgINmnurMJ2i7ULcboBNiSeg3gcX6L2d491-8TKLVsBeXE5zp-MWSbeSAo7apd3-tkxHLDFxcgMq6P5zAF6SXXlvnqj5pZjIOnP2grqLs0Aw3F-a_RfgGuSXHNC8qNqf4JFl-w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/prmoithailand/photos/pcb.1867517070104169/1867516633437546/?__cft__%5b0%5d=AZVXqEwkG40qVF4ZmFlgINmnurMJ2i7ULcboBNiSeg3gcX6L2d491-8TKLVsBeXE5zp-MWSbeSAo7apd3-tkxHLDFxcgMq6P5zAF6SXXlvnqj5pZjIOnP2grqLs0Aw3F-a_RfgGuSXHNC8qNqf4JFl-w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/prmoithailand/photos/pcb.1867517070104169/1867516633437546/?__cft__%5b0%5d=AZVXqEwkG40qVF4ZmFlgINmnurMJ2i7ULcboBNiSeg3gcX6L2d491-8TKLVsBeXE5zp-MWSbeSAo7apd3-tkxHLDFxcgMq6P5zAF6SXXlvnqj5pZjIOnP2grqLs0Aw3F-a_RfgGuSXHNC8qNqf4JFl-w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/prmoithailand/photos/pcb.1867517070104169/1867516676770875/?__cft__%5b0%5d=AZVXqEwkG40qVF4ZmFlgINmnurMJ2i7ULcboBNiSeg3gcX6L2d491-8TKLVsBeXE5zp-MWSbeSAo7apd3-tkxHLDFxcgMq6P5zAF6SXXlvnqj5pZjIOnP2grqLs0Aw3F-a_RfgGuSXHNC8qNqf4JFl-w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/prmoithailand/photos/pcb.1867517070104169/1867516676770875/?__cft__%5b0%5d=AZVXqEwkG40qVF4ZmFlgINmnurMJ2i7ULcboBNiSeg3gcX6L2d491-8TKLVsBeXE5zp-MWSbeSAo7apd3-tkxHLDFxcgMq6P5zAF6SXXlvnqj5pZjIOnP2grqLs0Aw3F-a_RfgGuSXHNC8qNqf4JFl-w&__tn__=*bH-R


ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ช้ัน 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

 
ลำดับ ประเด็น  รายละเอียด/ข้อสั่งการ  หน่วยรับผิดชอบ

ของจังหวัด 
1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
ตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  

1.1 โครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมท่ีส่งเสริม      
ให้ประชาชนเกิดความเสียสละ ไม่มีผลตอบแทน และ
เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจบทบาทของจิตอาสา            
ภาคประชาชนในประเภทต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม             
“จิตอาสาคู คลอง” เพื่อคืนสภาพแม่น้ำลำคลองให้ใส
สะอาด สวยงาม ตามพระบรมราโชบายในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร  

1.2 การฝึกอบรมโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ 
และความหวัง เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังท่ีกำลังจะพ้นโทษ
ของกรมราชทัณฑ์ ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตก่อนออกมาใช้ชีวิตในสังคม ด้วยการ         
วางระบบการติดตามในการเข้าไปช่วยเหลือ ดูแล        
โดยประสานกับผู้บัญชาการเรือนจำในพื้นท่ีในการ
จัดระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ               
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความประสงค์ท่ีจะประกอบ 
สัมมาอาชีพภายหลังจากพ้นโทษ เพื่อให้คนท่ีทำผิด  
ไม่ทำผิดซ้ำ เป็นสุจริตชนท่ีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
คืนคนดีให้กับสังคม ช่วยเหลือสุจริตชนให้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.3 กิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทย 
สำหรับเยาวชนฯ ทรงมีพระราชปณิธานต้ังมั่น               
สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชประสงค์                  
ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความต่ืนรู้
เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา          
ให้เยาวชนไทย ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้นำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเองและส่วนรวม  

ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  
 
 
 
 
 
 
1) เรือนจำ จ.ปท.            
2) เรือนจำ อ.ธัญบุรี 
3) ทัณฑสถานบำบัด 
พิเศษจังหวัดปทุมธานี 
4) ทัณฑสถานบำบัด
พิเศษหญิง  
5) ทัณฑสถาน                
วัยหนุ่มกลาง  
6) สถานกักขังกลาง  
จังหวัดปทุมธานี  
 
 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี  
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2 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 
ครบ 70  พรรษา และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม- 
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี         
พันปีหลวง พระชนมพรรษา 
ครบ 90 พรรษา    

2.1 ให้ทุกจังหวัดสำรวจสถานท่ีท่ีพระองค์ได้ปฏิบัติ 
      พระราชกรณียกิจ ทรงงานให้กับประชาชน               

ท่ัวประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว 
รวมไปถึง การบำรุงรักษาสถานท่ีต้ังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็น Landmark 
สำคัญของจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพื้นท่ี เพื่อทำให้คนในท้องถิ่นหวงแหน ดูแลรักษา
ให้สวยงาม สะอาด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อเป็น
การปฏิบัติบูชา 

2.2 ให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระต่าง ๆ                 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิรว่มจิตต์          
น้อมเกล้าในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

 
 
2.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด ให้ส่งเสริมการจัดการศึกษา         
ของเด็กนักเรียนท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ        
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒันา  

      “ทักษะมือ” ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐา           
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี ท้ังเรื่องงานฝีมือ การทำอาหาร                
เล้ียงปลา เล้ียงกบ ซึ่งถือเป็น “อารยะการศึกษา”          
ท่ีทุกประเทศในโลกพัฒนาพลเมืองของประเทศ              

2.4 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคล่ือน          
การดำเนินงาน “ศูนย์พักพงิสุนัขจรจัด” ตามพระดำริ
ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ             
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรค           
พิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคท่ียังไม่สามารถรักษาได้ และ
เป็นเรื่องสำคัญท่ีต้องขอความร่วมมือดำเนินการ           
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเป็นไปตาม
หลักมนุษยธรรม  

1) ท่ีทำการปกครอง   
จังหวัดปทุมธานี  
2) อำเภอทุกอำเภอ  
 
 
 
 
 
 
1) สำนักงานจังหวัด
ปทุมธานี 
2) สำนักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี  
1) สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี  
2) สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี   
 
 
 
1) สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี  
2) สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี  
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3 การบริหารสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ในพืน้ที ่

3.1 ให้ทุกจังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการสถานการณ์ท่ีดีขึ้นในพื้นท่ี 
รายงาน มท. เพื่อรายงานไปยัง ศบค. ต่อไป  

3.2 การบริหารจัดการการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน            
      คนไทย และชาวต่างด้าวที่พักอาศัยในประเทศไทย    
      ให้นำแอปพลิเคชัน jitasa.care ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน 
      ท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจของจิตอาสา ไม่มีค่าใช้จ่าย  
      มาเป็นเครื่องมือในการสำรวจผู้ได้รับวัคซีน และ 
      ผู้ท่ีประสงค์จะรับวัคซีนแต่ยังไม่ได้ฉีด โดยให้ 
      อาสาสมัครในพื้นท่ี ท้ัง อสม. อปพร. และจิตอาสา 
      ในพื้นท่ีช่วยกันสำรวจและลงบันทึกข้อมูลในระบบ 
      ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลในการบริหารระดับพื้นท่ี   
      รวมถึง เป็นข้อมูลในการบริหารสถานการณ์โควิด-19    
      ของ ศบค. ในภาพรวมได้อีกด้วย  

สำนักงานจังหวัด
ปทุมธานี  
 
1) สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ปทุมธานี  
2) ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  
3) สำนักงานป้องกัน        
และบรรเทา                  
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี  

4 การสื่อสารกับสังคม 4.1 ขอเน้นย้ำและกำชับข้าราชการทุกระดับในพื้นท่ี           
      ในการส่ือสารกับสังคม สร้างการรับรู้ความเข้าใจ 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการ
ร่วมขับเคล่ือนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของ มท. 

4.2 ฝึกข้าราชการทุกระดับในพื้นท่ี เขียนข่าว             
เพื่อประชาสัมพันธ์ส่ือสารกับสังคมให้เกิดความสุข           
และพลังแห่งการมีส่วนร่วม เกิดความร่วมมือของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ทุกหน่วยงาน 

5 การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย 5.1 รณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสวมใส่ 
ผ้าไทยท่ีเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 วัน โดยดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี  
9 ม.ิย. 2563 ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น  
 
 
 
 

1) สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี  
2) สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี  
3) ทุกหน่วยงาน  
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  5.2 เชิญชวนสวมใส่ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี              
นารีรัตนราชกัญญา ทรงสานต่อพระราชปณิธาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ           
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และทรงต่อยอด            
ภูมิปัญญาหัตถกรรม ยกระดับผ้าไทยสู่สากล              
เพื่อวิถีชุมชนท่ียั่งยืน 

 

6 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
โดยใช้แนวทางการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy 
Development Zones : 
Sedz) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ (BCG Economy 
model) 

6.1 การน้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่    
     “โคก หนอง นา โมเดล” มาเสริมสร้างความเข้าใจ  
     และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการ  
     ดำเนินงานดังกล่าว จะทำให้พื้นท่ีของประชาชน           
     เป็นพื้นท่ีท่ีมั่นคง ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้               
     โดยปลอดภัยจากสาธารณภัย ภัยแล้ง หรือวาตภัย  
     และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถเก็บกักน้ำได้ท้ังปี   
     เมื่อมีป่าชุ่มช้ืนจะสามารถเก็บกักน้ำใต้ดินได้เพิ่มข้ึน 
     สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ และมีน้ำเก็บไว้ใช้  
     หน้าแล้ง สามารถปลูกพืชพันธุ์ได้ตลอดปี มีพอกิน  
     พออยู่ พอใช้  
6.2 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชน 
      เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลระบบบริหารจัดการ 
      ข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (Thai People Map  
      and Analytics Platform: TPMAP) มาเป็น 
      เครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งจะทำให้   
      การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูล 
      ท่ีนำไปสู่ความยั่งยืน  

 1) สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี  
2) อำเภอทุกอำเภอ  

7 การแก้ไขปัญหาด้าน 
สาธารณภัย 

7.1 ใหบู้รณาการทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ระดมสรรพกำลัง
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสาธารณภัย  

7.2 ให้จัดทำคลินิกสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
7.3 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจกับ 
      ประชาชนในการดำเนินการบูรณาการให้ความ   
      ช่วยเหลือของภาครัฐและทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานป้องกัน
และบรรเทา             
สาธารณภัยจังหวัด
ปทุมธานี  
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ลำดับ ประเด็น  รายละเอียด/ข้อสั่งการ  หน่วยรับผิดชอบ

ของจังหวัด 
  7.4 ให้ทุกจังหวัดมีแผนท่ีทางน้ำ ต้ังอยู่ในศาลากลาง 

      จังหวัด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อเตรียมการ 
      รับมือกับอุทกภัยในพื้นท่ี   

 

8 การบริหารงานปกครองท้องที่ 8.1  มอบหมายและเน้นย้ำให้นายอำเภอขับเคล่ือน           
การทำงานโดยให้ความสำคัญกับงานของ               
ทุกกระทรวง และกรมในระดับพื้นท่ี เพราะงาน             
ของทุกส่วนราชการท่ีลงไปสู่พื้นท่ีถือเป็นภารกิจ 
ของนายอำเภอด้วย งานพัฒนาหรืองานใดท่ีช่วยให้
ชาวบ้านมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแล 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยติดเตียง ผู้ยากไร้ และ               
กลุ่มเปราะบาง  

8.2 ใหบู้รณาการความร่วมมือขององคาพยพท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อช. อสม. ให้เป็น          
กำลังสำคัญในการเข้ามาร่วมกันขับเคล่ือน                
งานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน ของ มท.  

1) ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  
2) อำเภอทุกอำเภอ 
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การดำเนินงานภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ  

9.1 ให้เร่งรัดการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
นโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ในการจัดท่ีดิน
ทำกินให้ชุมชน ภายใต้นโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.)  

9.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ และทำความเข้าใจ
กับประชาชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้
การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ  

1) ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี  
2) สำนักงานท่ีดิน
จังหวัดปทุมธานี  
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การแก้ไขปัญหาผักตบชวา และ
การสำรวจความชำรุดเสียหาย
ของตลิ่งริมแม่น้ำ 

10.1 สำรวจผักตบชวาตามแหล่งน้ำในจังหวัด 
10.2 กำหนดมอบหมายภารกิจและหน่วยงานรับผิดชอบ  
10.3 จัดทำแผนการจัดเก็บผักตบชวาและขับเคล่ือน

อย่างต่อเนื่อง 
10.4 เร่งสำรวจสภาพพื้นท่ีตล่ิงริมแม่น้ำท่ีได้รับความ

เสียหาย  
10.5 จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อ

แก้ไขปัญหาพื้นท่ีริมตล่ิง  

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี  

 
 


