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สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ๒๕๖5) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 

เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารด ารงราชานุสรณ์ 

 
การน าเสนอข้อราชการส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์) 
1. การแก้ไขปัญหา 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ของ 
กรุงเทพมหานคร 

 

1) กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
จากประชาชนเรื ่องสถานการณ์ฝุ ่นละอองขนาดเล ็ก (PM2.5) ซึ ่ง 
ศูนย์ประสานงานและแก้ไขมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครได้
ติดตามและเฝ้าระวังฝุ่นละออง PM2.5 ในพ้ืนที่ กทม. อย่างใกล้ชิด โดย
ได้รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที ่ กทม.  
และแนะน าว ิธ ีการด ูแลส ุขภาพในสถานการณ์ฝุ ่นละออง  PM2.5  
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ Facebook 
แอปพลิเคชัน กลุ่มไลน์ และจอแสดงผลตรวจวัดคุณภาพในอากาศ 
นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนมีส่วนร่วมลดฝุ่น
ละออง PM2.5 ภายใต้แนวทาง “ลดฝุ่นด้วยตัวเอง คุณก็ลดฝุ่นละออง 
PM2.5 ได้”  
2) กทม. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

2.1) เข้มงวดจุดตรวจรถควันด าทุกประเภทครอบคลุมพ้ืนที่ กทม. 
2.2) รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง 
2.3) รณรงค์ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง 
2.4) ฉีดล้างต้นไม้ ใบไม้ ในพื้นที ่  กทม.อย่างต่อเนื ่องเพื่อช่วย 

ดูดซับฝุ่นละออง 
3)  กทม. ได ้เตร ียมความพร ้อมด ้านการแพทย ์และสาธารณส ุข 
โดยเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน และ
ให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่นละออง PM2.5 

ภายในโรงพยาบาลสังกัด กทม. จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตาก
สิน  โรงพยาบาลส ิร ินธร โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ และ
โรงพยาบาลกลาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์  รณรงค์ขอความร่วมมือ 
สถานประกอบการ สถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละออง PM2.5 จากแหล่งก าเนิดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขฝุ ่นละออง PM2 .5  ในพื้นที ่ กทม.  
ปี 2565 อาท ิ เข ้มงวดการตรวจจ ับและห ้ามใช ้รถยนต ์คว ันด า 
ทุกประเภท ขอความร่วมมือ งดการเผาในที ่โล ่ง  และคุมการเผา 
ทุกประเภท เช่น ศาลเจ้า ฌาปนสถาน เป็นต้น ล้างท าความสะอาด
ถนนและฉีดล้างใบไม้ต้นไม้เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองในทุกวัน 
รณรงค์ประชาส ัมพันธ ์ขอความร ่วมมือประชาชน ท าความสะอาด 

กทม.  
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อาคารและบ้านเรือนเพ่ือลดการสะสมของฝุ่นละออง โดยส านักงานเขต 
จะลงพ้ืนที่ให้ความรู้และขอความร่วมมือกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1) ขอให้ กทม. ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่แหล่งก าเนิด และด าเนิน
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ดังนี้ 

1.1) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ขอให้ กทม. ติดตามสถานการณ์ และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

1.2) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองอยู่ในช่วง 50 - 75 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ขอให้ กทม. เคร่งครัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ที่ เกี่ ยวข้อง  หากสาเหตุ เกิดจากการ เผาต้องเร่ งก าชับ เจ้ าหน้าที่ 
ในเขตพ้ืนทีเ่ข้าไปดูแลไม่ให้เกิดขึ้น 

1.3) มาตรการเมื่อค่าฝุ่นละอองเกิน 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
ต้องมีการเพ่ิมมาตรการ อาทิ  การประสานกรมการขนส่ งทางบก 
ตรวจวัดควันด า การห้ามรถเข้า - ออกในบางพ้ืนที่ การลดการสัญจร  
การก าหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้าง  
2) ขอให้ กทม. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้ให้ประชาชน 
ได้ทราบว่า กทม. ได้มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
เคร่งครัด  
3) ขอให้ กทม. ขับเคลื่อนมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การล้างท าความสะอาดถนน การเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ  
การรณรงค์งดใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น  

2. การดูแลรักษา 
    ความสะอาด 
    ในแม่น้ าล าคลอง 

1) กทม. ได้ด าเนินการดูแลรักษาความสะอาดในคลองส าคัญ 3 แห่ง 
ได้แก่ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1) ขอให้ กทม. ประสานกับทหารในการสนับสนุนการด าเนินงานฟ้ืนฟู
คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร  
2) ขอให้  กทม.  ก าชับดูแล ไม่ ให้สถานประกอบการและโรงงาน 
ขนาดใหญ่ ทิ้งน้ าเสียลงในคลองแสนแสบ และรณรงค์ให้ประชาชน 
ริมคลองแสนแสบบ าบั ดน้ า เสี ยก่ อนปล่อยลงคลอง  เ พ่ือลดค่ า 
Biochemical Oxygen Demand : BOD ให้ต่ าทีสุ่ด  
3) ขอให้ กทม. เร่งด าเนินการตามแผนระยะยาวในการรวมน้ าเสีย 
เข้าโรงบ าบัดที่มีอยู่เดิมกับโรงบ าบัดที่ก่อสร้างใหม ่

กทม. 

อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) 
1. การบรรเทา 

 ผลกระทบของ 
 ประชาชน 

1) กรมการปกครอง (ปค.) ได้มีมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
ของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ดังนี้ 

1.1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 

ปค./ยผ./ 
ทุกจังหวัด 
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 จากสถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของ 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
 2019 (โควิด - 19) 

 

1.2) ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม (ค่าธรรมเนียมห้องพัก
รายปี)  

1.3) ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงรับจ าน าทั้งของรัฐและเอกชน 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1) ขอให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลมาตรการในการช่วยเหลือ
ประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าว 
2) ขอให้กระทรวงมหาดไทยชี้ แจงแนวทางการจดทะเบียนโรงแรม 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยควรให้ความส าคัญกับมาตรการ 
ด้านสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย 

อธิบดีกรมที่ดิน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)  
1. โครงการส ารวจ 

ข้อมูลที่ดินส าหรับ 
ใช้ในโครงการเดิน 
ส ารวจออกโฉนด 
ที่ดินในพื้นที่ 

1) กรมที่ดิน (ทด.) ได้มีแอปพลิเคชันบอกดินเพื่อให้ประชาชนแจ้ง
ข้อมูลต าแหน่งที่ดิน ส าหรับใช้จัดท าฐานข้อมูลในการออกโฉนดที่ดิน 
โดยในปี 2565 จะเริ ่มด า เนินการตั ้งแต ่เด ือนกุมภาพันธ ์ -  30 
มิถุนายน 2565  
2) ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล  คือ การบูรณาการร่วมกับ
ส านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา นายอ าเภอ ก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน อปท.  
โดย ปค. ได้จัดท าความร่วมมือ (MOU) กับ ทด. และแจ้งให้นายอ าเภอ
ทั่วประเทศสนับสนุนการส ารวจที่ดิน  

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ขอให้ ทด. พิจารณาด าเนินการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรอบคอบ 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 
ขอให้ ทด. ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนได้ทราบ 
ถึงแอปพลิเคชันบอกดิน เพ่ือใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันดังกล่าว  
รวมทั้งขอให้ด าเนินการเดินส ารวจที่ดินด้วยความรวดเร็ว 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
ขอให้ ทด. พิจารณาการปรับเปลี่ยน นส.3 สน.3 ก. ให้เป็นโฉนดที่ดิน 
เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

ทด./ปค./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์) 
1. การจัดการขยะติดเชื้อ 1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติของ

กระทรวงมหาดไทยเกี ่ยวกับมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื ้อชุมชน 
สถ./ทุกจังหวัด 



๔ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะ
ติดเชื้ออย่างเร่งด่วน 

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์) 
1. การเตรียมการ 

ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาไฟป่า  
หมอกควัน และ  

     ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
     (PM2.5)  

ปี 2564 - 2565  

1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้
จังหวัด และ กทม. เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 - 2565  โดยจัดตั้งคณะท างาน
ติดตามสถานการณ์ ทบทวนและจัดท าแผนเผชิญเหตุ เน้นย้ าการป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ปภ./กทม./ 
ทุกจังหวัด 

2. การเยียวยา 
ผู้ประสบภัย 
หลังจากสาธารณภัย 
คลี่คลาย 

1) กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ าทุกจังหวัดให้เร่งส ารวจความเสียหาย
ของผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติและให้ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านที ่อยู ่อาศัย และการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบ
ถึงขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ และถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ปภ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

3. การป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ พ.ศ. 2565 

1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน
ด าเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2565  โดยในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 
ผลการด าเนินงานพบว่า จ านวนครั ้งของอุบัติเหตุที ่เกิดขึ้น จ านวน
ผู้บาดเจ็บ และจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง  

ปภ./ทุกจังหวัด 

4. การเตรียม 
ความพร้อมรับมือ 
ภัยแล้ง 

1) ปภ .  ได ้ด า เน ินการตามข ้อสั ่งการของนายกร ัฐมนตร ีในการ 
ส่งเครื่องสูบส่งน้ าที่มีสมรรถนะสูงไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  โ ดยกา รส ูบน้ า ก ัก เ ก ็บ ใน พื ้นที ่ไ ว ้ใ ช ้ใ นฤด ูแ ล ้ง แล ะ 
เร ่งระบายน้ าในพื ้นที ่ประสบปัญหาน้ าท่วม ในพื้นที ่ 11 จังหวัด 
สามารถสูบกักเก็บปริมาณน้ าไปได้ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร 
2) ปภ. ได้ด าเนินการจัดท าของขวัญปีใหม่ เรื่อง มหาดไทยสูบส่งน้ า 
ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการโดยใช้เงินทด
รองราชการในเช ิงป ้อ งก ันหร ือย ับยั ้งภ ัยพ ิบ ัต ิที ่กรมบ ัญช ีกลาง  
ได้อนุมัติเพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่ 52 จังหวัด 

   ปภ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

5. การเตรียมการ 
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาภัยหนาว 

1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการ 
ให้จังหวัด 55 จังหวัด ที่คาดว่าจะเผชิญภัยหนาวเตรียมความพร้อมเผชิญ
เหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยให้ความส าคัญกับกลุ่ม
เปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กที่ไร้ผู้อุปการะ และผู้พิการทุพพลภาพ 

ปภ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 
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6. การเตรียม 
ความพร้อมรับมือ 
อุทกภัย 

1) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้
จังหวัดในพื ้นที ่ภาคใต ้ตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งในเรื่องของ
เครื่องจักรกล การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ปภ./ 
จังหวัดเป้าหมาย 

7. การแจ้งเตือนภัย 1) ปภ. โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้มีการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั ่วโมง หากมีเหตุการณ์จะแจ้งเตือนภัย 
ไปยังจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือสื่อสารไปยังประชาชนโดยตรง 

ปภ./ทุกจังหวัด 

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายอนวัช สุวรรณเดช) 
1. การแก้ไขผังเมืองรวม  
 ตามมาตรา 35 
 แห่งพระราชบัญญัติ 
 การผังเมือง  
 พ.ศ. 2562 

1) การปรับปรุงหรือแก้ไขผังเมืองสามารถด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 
1.1) กรณีการด าเนินการตามวงรอบปกติ คือ ก่อนผังเมืองมีอายุ

บังคับใช้ครบ 5 ปี โดยจะมีการประเมินผลและเสนอคณะกรรมการผัง
เมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุง  

1.2) กรณีการแก้ไข เฉพาะบร ิเวณหร ือ เฉพาะส ่วน  เป ็นการ
ด าเนินการก่อนวงรอบปกติ โดยมูลเหตุในการแก้ไข มี  2 ประเด็น 
ได้แก่ 

(1 )  สถานการณ์หร ือสิ ่งแวดล ้อม เปลี ่ยนแปลงไป  เช ่น  
มีการก่อสร้างสถานศึกษา ท าให้ความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยโดยรอบ
เพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

(2) ประโยชน์สาธารณะ เช่น การด าเนินการตามมติ ครม. 
หรือนโยบายส าคัญ เป็นต้น 
2) ปัจจุบันมีเรื ่องการแก้ไขผังเมืองรวมที ่ค้างอยู ่ จ านวน 19 ผัง 
แบ่งเป็นผังเมืองรวมจังหวัดจ านวน 8 ผัง และผังเมืองชุมชน จ านวน 
11 ผัง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565  

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 
เรื่องผังเมืองมีความส าคัญเพราะเป็นทิศทางของการพัฒนาเป็นเครื่องมือ
ก าหนดโครงการ จึงขอให้ด า เนินการตามขั ้นตอนให้รวดเร็วและ
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของพ้ืนที่  

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
ขอให้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่คั่งค้าง รวมไปถึงการสร้างการพัฒนา
ในพ้ืนที่ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น  

ยผ./ทุกจังหวัด 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก) 
1. การขับเคลื่อน 

นโยบายการ 
ขจัดความยากจน 
และพัฒนาคน 

1) กรมการพัฒนาชุมชน (พช. ) ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการ
ตรวจสอบข้ อมู ลจากระบบ TPMAP โดยให้ ทุ กจั งหวั ดด าเนิ นการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากการตรวจสอบ
ข้อมูล  ณ วันที ่ 4 มกราคม 2565 พบว่า มีคร ัวเรือนจากระบบ 

พช./ทุกจังหวัด 
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ทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

TPMAP จ านวน 568,047 ครัวเรือน ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
จ านวน 558,181 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98 พบปัญหาจ านวน 

148,351 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.12 และมีกลุ่มคนที่ตกหล่น
จากระบบ TPMAP ที่พบใหม่ (Exclusion Error) จ านวน 30,017 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.28 รวมเป้าหมายครัวเรือนที่ต้องได้รับการ
แก้ไขปัญหา จ านวน 178,368 ครัวเรือน โดยมิติที่มีปัญหามากที่สุดคือ 
ด้านรายได้ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา และด้านการเข้าถึง
บริการภาครัฐ ตามล าดับ 
2) พช. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

 2.1) ให้จังหวัดก าชับศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนด 

2.2) ให้ส านักงานจังหวัดบูรณาการงบประมาณตามภารกิจของ
หน่วยงานในจังหวัดที ่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของครัวเรือนและ
ประสานการจัดท าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2 .3 )  ให ้จ ังหว ัด /อ า เภอ  เน ้นย้ า ศ ูนย ์อ านวยการปฏ ิบ ัต ิก า ร 
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) ประชุมเพื่อรับรองผลการ
ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 
มกราคม 2565  รวมทั ้งให้บูรณาการ ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่  เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ครัวเรือนเป้าหมาย โดยอาจใช้งบประมาณตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1) ขอให้ พช. ส ารวจรายชื่อบุคคลใน TPMAP ให้ครบถ้วน ครอบคลุม
ถึงผู ้ที ่เดินทางไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ด้วย เพื่อให้ทราบข้อมูลที่
แท้จริง ส าหรับผู ้ส ูงอายุที ่สามารถประกอบอาชีพได้ขอให้เพิ่มเติม
รายชื่อใน TPMAP แต่หากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ขอให้ตัดรายชื่อ
ออกและจัดไปอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการสงเคราะห์ ทั้งนี้ ขอนัดหารือเรื่องข้อมูล
และแนวทางการด าเนินการต่อไป 
2) ขอให้ พช. ด าเนินการจัดประเภทข้อมูล เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 
ขอให้ พช. ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
เ พื ่อ ให ้ส ามารถ น ามา ใ ช ้ใ นกา รแก ้ไ ขป ัญ หาต ามน โยบายขอ ง
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นายกรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้
ภาคครัวเรือน 

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์) 
1. โครงการปรับปรุง   

โครงสร้างพื้นฐาน  
ระบบคลอง  
และพัฒนาชุมชน 
ริมคลอง 
เปรมประชากร 

1) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
โครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรม
ประชากร โดยใช้งบประมาณของ กฟน. ดังนี้ 

1.1) งานรื้อย้ายเสา-สายไฟฟ้า  
1.2) งานจ่ายไฟฟ้าให้กับที่พักอาศัยที่ก่อสร้างใหม่  
1.3) งานเตรียมขยายระบบจ าหน่ายไฟเพ่ือรองรับการขอใช้ไฟฟ้า  

2) ผลการด าเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
206 หลัง และอยู ่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ชุมชน
ประชาร่วมใจ 1 จ านวน 292 หลัง ซึ่ง กฟน. จะเข้าด าเนินการติดตั ้ง
เครื่องวัดฯ และจ่ายไฟได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในส่วนของการรื้อ
ย้ายเสา - สายไฟฟ้า เพื่อก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่ง กฟน. ได้ด าเนินการแล้ว 
โดยพบปัญหาและอุปสรรค คือ การท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1) ขอขอบคุณ กฟน. ในการด าเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการต่อยอด
พัฒนา พ้ืนที่ให้มีความสวยงาม การปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว /
ร้านอาหาร เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กับชุมชน  
2) ขอให้ กทม. ประสานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
(พอช.) ในการออกแบบพัฒนาพ้ืนที่ 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 
ข อ ใ ห ้ด า เ น ิน ก า ร พ ัฒ น า อ ัต ล ัก ษ ณ ์ข อ ง ช ุม ช น แ ล ะ ส ่ง เ ส ร ิม 
การท่องเที ่ยว โดยพัฒนาร ูปแบบของอาคารให้มีล ักษณะเฉพาะ  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรองรับการท่องเที่ยวริมคลองเปรมประชากร 

กฟน./กทม. 

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) 
1. การจัดระเบียบ 

สายสื่อสาร 
1) การจัดระเบียบสายสื่อสารและสายสาธารณูปโภคเริ่มด าเนินการ 
ในปี 2562 - 2564 ระยะทาง 10,292 กิโลเมตร ซึ่งจากการประชุม 
ครม. เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บูรณาการร่วมกับ กฟน. กฟภ. และบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (National Telecom Public 
Company Limited : NT)  จัดระเบียบสายสื่อสาร โดยก าหนดเส้นทาง
และแผน 3 ปี ในปี 2565 - 2567  ด าเนินการปีละ 2,000 กิโลเมตร 
ในส่วนของ กฟภ. มีการจัดท าแผน 5 ปี ในปี 2565 - 2569 ด าเนินการ
ปีละ 2,000 กิโลเมตร ตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ 

กฟน./กฟภ. 



๘ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(1) เส้นทางหลักที่มีคนสัญจรเป็นจ านวนมาก และมีสายสื่อสารสภาพรก
รุงรัง (2) เส้นทางในเขตเทศบาล เส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางสถานที่
ราชการ (3) เส้นทางสายสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ กฟภ. ก าหนด และ (4) เส้นทางก่อสร้างต่าง ๆ  

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

1) เป้าหมายหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร คือ ให้ กสทช. ซึ่งก ากับ 
สายสื่อสารและสายโทรคมนาคมเป็นผู้ด าเนินการ โดย กสทช. ต้องเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่ง ครม. มอบหมาย
ให้ กสทช. วางแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารแบบใช้โครงข่ายปลายทาง
ร่วมกัน (Single Last Mile) โดยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้สาย
ร่วมกันได ้(Common Duct) ซ่ึงผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือ  
2) ขอให้ กฟภ. ไปทบทวนภารกิจการจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไป 
ตามมติ ครม. ภายใต้แผนงานของ กฟภ. ก่อนน าเสนอ รมว.มท.  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ผู้ว่าการการประปานครหลวง (นายกวี อารีกุล) 
1. การขยาย 

ก าลังผลิต 
โรงงานผลิตน้ า  
มหาสวัสดิ์ 

1) การประปานครหลวง (กปน.) มีโรงงานผลิตน้ าประปาจ านวน  
4 แห่ง ประกอบด้วย 

 1.1) โรงงานผลิตน้ าฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ 
และโรงงานผลิตน้ าธนบุรี  

 1.2) โรงงานผลิตน้ าฝั ่งตะวันออก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ าบางเขน 
และโรงงานผลิตน้ าสามเสน 
           โดยโรงงานผลิตน้ ามหาสว ัสดิ ์ร ับน้ าจากเขื ่อนแม่กลอง 
ซึ ่งม ีปร ิมาณและคุณภาพน้ าส ูง  จ ึง เป ็น โรงงานหลักในการผล ิต
น้ าประปา ส าหรับโรงงานผลิตน้ าธนบุรีร ับน้ าดิบมาจากลุ ่มแม่น้ า
เจ้าพระยามีก าลังการผลิตน้ าน้อย ซึ ่งในอนาคตอาจมีการปรับเป็น
สถานีสูบจ่ายน้ า 
2) จากปัญหาการผลิตน้ าดิบที่ไม่เสถียรบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
กปน. ได้ด าเนินการปรับปรุงโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ให้มีก าลังการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น  
3) ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า กปน. จะด าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ 
ส่งน้ าบริเวณถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนด้านใต้และอุโมงค์ส่งน้ าลอด
ใต้แม่น้ า เจ ้าพระยา เพื ่อน าน้ าที ่ผ ่านการผลิตจากโรงงานผลิตน้ า 
มหาสว ัสดิ ์จ ่ายให ้ก ับ พื ้นที ่ฝั ่งตะวันออก ซึ ่งอาจส ่งผลกระทบต่อ
การจราจรด้านบนเพียงเล ็กน้อย เนื ่องจากมีการก่อสร้าง ใต้ผิวดิน  
โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 
 
 

กปน. 



๙ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์) 
1. การเตรียม 
    ความพร้อมรับมือ 
    สถานการณ์ภัยแล้ง 

1) สถานการณ์ภ ัยแล ้ง  ในปี 2565 คาดว ่าจะร ุนแรงน้อยกว ่า 
ปี 2564 แต่อาจมีบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ได้แก่ พื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคกลาง 4 แห่ง และภาคใต้
ตอนบน 2 แห่ง รวมทั้งมีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาจ านวน 
5 สาขา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และสงขลา ที่ประเมินว่า 
อาจมีปัญหาน้ ากร่อย  

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
1) ขอให้ กปภ. ก าหนดแผนงาน/โครงการผลิตน้ าประปาให้เพียงพอใน
พ้ืนที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ าดิบ 
2) ขอให้ สถ. ส ารวจข้อมูลและก าหนดมาตรการช่วยเหลือหมู่บ้านและ 
อปท. ที่ขาดแคลนน้ าดิบในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน/ประปาท้องถิ่น 
โดยสามารถประสาน ปภ. หรือกรมชลประทานในการสูบน้ า เพ่ือน ามา
ผลิตน้ าประปา 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
ขอให้มีการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน 
ซึ่งจะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าได้อย่างยั่งยืน 

กปภ./สถ./ปภ. 

ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย (นายชีระ วงศบูรณะ) 
1. การบริหารจัดการ 
     น้ าเสียในพื้นที่ 
    ที่มีปัญหาน้ าเสีย 

และไม่มีระบบ 
บ าบัดน้ าเสีย 

1) การบริหารจัดการน้ า เส ียในพื้นที ่ที ่ม ีป ัญหาน้ า เส ียเสื ่อมโทรม  
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีมีระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่แล้วและกรณี 
ที่ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียมาก่อน  
2) ปัญหาในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนใหญ่ คือ การไม่มีที่ดิน
ในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของ
ชุมชน ราคาที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และทัศนคติของประชาชน 
ในชุมชน 
3) แนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) คือ  
การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียให้อยู่ใต้ดิน โดยพื้นที่บนดินสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และชุมชน 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ขอให้ อจน. ก าหนดแผนการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยก าหนดพ้ืนที่
ก่อสร้างให้ชัดเจน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 

อจน./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

รองผู้อ านวยการองค์การตลาด (นายวิทยา ทรัพย์เย็น) 
1. โครงการ Demand  

Driven by DATA  
(DDD) 

1) องค์การตลาด (อต.) ได้จัดท าฐานข้อมูลการจัดซื้อภาครัฐในกลุ่มสินค้า
เกษตร โดยองค์การตลาดเข้าไปรับซื้อสินค้าเกษตรเพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับ
กรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) ภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับ

อต. 



๑๐ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เกษตรกร โดยร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) ในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร และ กษ. สนับสนุนวัตถุดิบ
ในการเพาะปลูก ซึ่งสินค้าเกษตรที่ อต. ร่วมกับโครงการฯ พัฒนา คือ 
ฟักทองและฟักเขียว 
2) ปัจจุบัน อต. ได้ช่วยเหลือรับซื้อสินค้าเกษตรจากกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 
กลุ่มผู้พิการทางสายตาจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับซื้อฟักทองเดือนละ 100 ตัน 
ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังจากการจัดท าฐานข้อมูลฯ แล้วเสร็จจะสามารถช่วย
รับซื้อฟักทองกับฟักเขียวในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต่ ากว่าเดือนละ 500 ตัน 
ส าหรับพ้ืนที่ใดที่มีการสนับสนุนอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางหรือการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) 
สามารถน าข้อมูลจาก อต. ไปใช้ โดยคัดเลือกสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ซ่ึง อต. จะไปรับซื้อเพ่ือจัดจ าหน่ายต่อไป 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
อต. สามารถพัฒนาการด าเนินงานได้ในหลายทิศทาง อาทิ การจัดท า 
แอปพลิเคชันเพ่ือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ซึ่งจะเป็นการ
น าสินค้ามาจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐซึ่ง มี 
ความน่าเชื่อถือ ท าให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ า 

 
ส านักนโยบายและแผน สป. 

กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 
 


