










๑ 

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมิถุนายน 2565) 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕65  
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ 

 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
1. การขับเคลื่อน 

การบริหารงาน 
ในพื้นที่ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้กลไก
กระทรวงมหาดไทย 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) กระทรวงมหาดไทยมีโครงสร้างการบริหารราชการจากส่วนกลางเชื่อมโยง 
ไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่บังคับบัญชาและกำกับติดตาม 
การดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและการปกครองท้องที ่ (กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) รวมทั้งทำหน้าที ่กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยอาศัย
กลไกกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนท้องที่และท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องขับเคลื ่อน 
ให้กลไกดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ทำหน้าที่
สอดส่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น ปัญหายาเสพติด การลักลอบนำแรงงาน
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ เหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่ 
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถรับทราบเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดให้มีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุมสภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) 
การมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแบ่งพ้ืนที ่ไปกำกับติดตาม 
การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น 
3) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านการดำเนินการ ดังนี้ 

3.1) การลงพื้นที่พูดคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกิดความใกล้ชิด ซึ่งจะ
ทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างเคร่งครัด 
ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ 
4) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามกฎหมาย โดยต้องไม่เป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระในการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ขอให้ติดตามความคืบหน้าการกำหนดให้มีตำแหน่งกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน  
ในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายท้องถิ่น  
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอกำกับดูแลกลไกการปกครอง
ท้องที่ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของจังหวัด ให้มีการลงพื้นที่เพื่อสอดส่องเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยขอให้ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเข้มข้น รวมทั้งให้
นายอำเภอกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกดังกล่าว
สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนทีไ่ด้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
ปค./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 

ปค./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปค./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

สถ./ทุกจังหวัด 
 
 

ปค./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
ปค./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 



๒ 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
ข ้อราชการของคณะทำงานร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายประชา เตรัตน์) 
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนพ่อเมืองของจังหวัด นายอำเภอเปรียบเสมือน
พ่อเมืองของอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปรียบเสมือนแขนขาในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาใช้อำนาจหน้าที่ในการปกครองและ
บริหารจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัด รวมทั้งกำชับนายอำเภอให้สอดส่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนกำกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับข้าราชการในจังหวัดให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อตรง โดยเน้นมิติเรื่องความมั่นคงและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นหลัก  
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่โ ดยใช้กลไก
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก เพ่ือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ 
รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย เช่น การดำเนินงาน
ร่วมกับคณะสงฆ์ในการสร้างกับรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน เป็นต้น 
2) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรดำเนินการ
ควบคู่กับการให้รางวัลและการลงโทษ ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงภายใน เป็นประธานคณะทำงาน
เพื ่อกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคล ื ่อนกลไกในการปฏิบ ัต ิงานและ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งมอบหมาย 
ให้อธ ิบดีกรมการปกครองและหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน  
โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 

 
 

ปค./สถ./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 
 

กจ.สป./สนผ.สป/ 
ปค./สถ./
หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง/ 
ทุกจังหวัด 

 

2. การขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน 
ศูนย์อำนวยการขจัด
ความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ศจพ.) 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) ขอขอบคุณผู ้ว ่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกรุงเทพมหานครที ่ได้
ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
อย่างเต็มที่  
2) ขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
ข้อราชการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางสุธาทิพย์ สนเอ่ียม) 
1) กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการให้ความช่วยเหลือตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือน
เป้าหมายในแต่ละมิติ เช่น มิติด้านรายได้ ได้มอบเงินเยียวยาผู้ที ่ได้รับความ
เดือดร้อนในการค้าขาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จำนวน 10,000 ราย รายละ 5,000 บาท และมิติด้านสุขภาพ ได้มี 
การสำรวจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 
ติดเตียง เป็นต้น 

 
พช./สนผ.สป./ 
ทุกจังหวัด/กทม. 

 
 

พช./สนผ.สป./ 
กทม. 

 
 

 
กทม./ 

พช./สนผ.สป. 
 
 
 
 
 
 



๓ 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
2) กรุงเทพมหานครมีข้อมูลในระบบ TPMAP จำนวนประมาณ 5,100 ราย และ
ได ้ทำการสำรวจเพิ ่มเต ิม จำนวนประมาณ 1,700 ราย โดยมีบ ุคลากรของ
กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซ่ึงในส่วนของการ
แก้ไขปัญหามิติด้านที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครได้มีการประสานกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร 
อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายเรื่องการซ่อมบ้านให้สูงขึ้น 
ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
1) กระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงว ัยอย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยจะมีการหารือ
เกี่ยวกับการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีวาระการพิจารณาเรื่อง
รูปแบบการนำเสนอและเรื่องเนื้อหาในการนำเสนอ โดยอาจจำแนกตาม
ตัวแทนภาคหรือตามมิติความยากจนด้านต่าง ๆ  
2) หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติด้าน
ต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั ้งนี ้ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้มีการ 
ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านต่าง ๆ ในการ
ปรับงบประมาณเพ่ือให้สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
1) ในการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อาจพิจารณานำเสนอในรูปแบบ
วีดิทัศน์ ทั ้งนี ้ ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำภาพและวิดีทัศน์ประกอบ 
การนำเสนอที่มปีระสิทธิภาพ 

กทม./พช./
สนผ.สป 

 
 
 
 
 
 

พช./สนผ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

พช./สนผ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
พช./สนผ.สป./ 

ทุกจังหวัด 
 

3. การเตรียมการรับมือ
สาธารณภัย 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการรับมือสาธารณภัยในพ้ืนที่ตามแนวทางและ
ขั้นตอนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งสาธารณภัยที่เกิดขึ้นตาม
ฤดูกาล และสาธารณภัยสำคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบ
สถานการณ์ของสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า  
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ที ่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ควบคู่ ไปกับแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย เช่น 
การซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เป็นต้น 
3) ขอให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และ
การประปาส่วนภูมิภาค ให้ความช่วยเหลือประชาชนเรื่องไฟฟ้าและประปา 
เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่าง
ปกติโดยเร็วที่สุด 
 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 
 

ปภ./ทุกจังหวัด 
 
 

 
ปภ./ 

กฟน./กฟภ./
กปน./กปภ/ 
ทุกจังหวัด 

 



๔ 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจสิ่งก่อสร้างเพ่ือป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยที่
ใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหรืออยู่
ระหว่างรอการถ่ายโอน และดำเนินการถ่ายโอนให้เรียบร้อย เพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้ดำเนินการก่อสร้างมีความคุ้มค่ากับประชาชนมากที่สุด 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการรับมือสาธารณภัยโดยคำนึงถึงระเบียบ 
ในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่
สามารถใช้จ่ายได้เมื ่อคาดหมายว่าจะเกิดภัยขึ ้นในเวลาอันใกล้และต้องรีบ
ดำเนินการ รวมทั้งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ซึ่งจังหวัดจะสามารถใช้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นและได้มีการประกาศ
พ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือแล้ว สำหรับใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 

 

4. การเตรียมความ
พร้อมรับมือ
สถานการณ์อุทกภัย 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย 
ในพื้นที่ เช่น น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน และคาดการณ์ว่าจะมีโอกาส
เกิดดินโคลนถล่ม ขอให้อพยพประชาชนไปในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจสภาพ
ของสถานีสูบน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งาน กรณี 
ไม่พร้อมใช้งาน ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดแนวทาง
ดำเนินการ กรณีสถานีสูบน้ำที่ใช้งบประมาณจังหวัดในการดำเนินการและยังไม่ได้
รับการถ่ายโอน รวมทั้งสถานีสูบน้ำที่ไม่มีงบประมาณจ่ายค่าไฟฟ้า 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) 
1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เพ่ือเตรียมความพร้อม
รับมือสถานการณอุ์ทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565  
2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งข้อมูลหมู่บ้านในพ้ืนที่เฝ้าระวัง
สถานการณ์อุทกภัย โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการ
จัดทำแผนที ่เส้นทางน้ำของอำเภอและจังหวัด และกำชับนายอำเภอ
โดยเฉพาะนายอำเภอที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ให้จัดทำแผนที่เส้นทางน้ำควบคู่
ไปกับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการ
น้ำในพ้ืนที่  
3) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการซักซ้อมวิธีการจัดการน้ำป่าไหลหลากและดินโคนถล่ม โดยเฉพาะ 
ในพ้ืนที่เชิงเขา 
4) การรับมือสถานการณ์อุทกภัยจะดำเนินการควบคู่กับการเตรียมการรับมือ 
ภัยแล้ง โดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คือ ต้องมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภัย ทั้งนี้ กรมป้องกนัและ

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 
 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 
 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 

ปภ./ปค./ 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
 

ปภ./ทุกจังหวัด 
 
 

ปภ./ทุกจังหวัด 
 



๕ 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้เงินดังกล่าว
สำหรับการดำเนินการกักเก็บน้ำเพ่ือเตรียมการรับมือภัยแล้ง  

5. การเตรียมการรับมือ
ภัยแล้ง 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการรับมือภัยแล้ง โดยสามารถพิจารณาสูบน้ำ
จากแหล่งน้ำที่ต้องสูบทิ้งเพื่อนำไปกักเก็บไว้แทน อย่างไรก็ตาม ขอให้ระมัดระวัง
เรื่องการสูบน้ำจากแหล่งน้ำขังซึ่งอาจมีการเน่าเสียได้ 
2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสูบน้ำขังเพื่อเตรียมการ
รับมือภัยแล้ง ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการโดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร 

 
ปภ./ทุกจังหวัด 

 
 

ปภ./ทุกจังหวัด 
 

6. การบริหาร
สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  
(โควิด – 19) 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หารือกับหน่วยงานในจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ไม่ให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น 
ควบคู่กับให้ประชาชนในจังหวัดสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ 
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) รวมทั้งดำเนินการ
ผ่อนปรนมาตรการภายในจังหวัดให้เป็นไปตามคำสั่งที่กำหนด ควบคู่ไปกับ
การพิจารณามาตรการของจังหวัดใกล้เคียง  
ข้อราชการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางสุธาทิพย์ สนเอ่ียม) 
1) กรุงเทพมหานครขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้านครหลวงและการประปา
นครหลวง พิจารณางดการเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พักคอย 
ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงจะได้ไปพิจารณาข้อมูล
และแจ้งผลการพิจารณาให้กรุงเทพมหานครทราบต่อไป 
ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
1) กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการ 3 พอ เพื่อเตรียมความพร้อม
โรคโควิด – 19 เป็นโรคประจำถิ่น ได้แก่ (1) หมอพอ คือ การมีบุคลากร 
ทางการแพทย์พร้อมให้การดูแลรักษา (2) ยาและวัคซีนพอ คือ การเตรียมยา
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 อย่างเพียงพอ และ (3) เตียงพอ คือ การสร้าง
ความร่วมมือกับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด – 19 แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการ
น้อย เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้าน เพื่อทำให้มิติด้านเศรษฐกิจสามารถ
เติบโตควบคู่กับมิติด้านสาธารณสุข 

 
ศบค.มท./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 

ศบค.มท./ 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 

กทม./ 
กฟน./กปน. 

 
 
 
 

ศบค.มท./ 
ทุกจังหวัด 

7. การบูรณาการสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) ขอให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้สู ่ช ุมชนเพื ่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในจังหวัด และใช้เป็นช่องทางในการขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เช่น การประชาสัมพันธ์ภารกิจที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ดำเนินการในพื้นที่ การขอความร่วมมือป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้
รถใช้ถนน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถใช้หอกระจายข่าวเป็นเครื่องมือในการสร้าง 

 
สน.สป./ 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 



๖ 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
การรับรู้ หรือสามารถพิจารณาใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์ตามสภาพภูมิสังคม
ของพ้ืนที่ โดยเน้นการใช้ภาษาสื่อสารทีป่ระชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย 
ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) 
1) จังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านหอกระจายข่าว 
และเสียงตามสาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการบันทึกคลิปเสียงเป็น
ประจำทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และจัดส่งคลิปเสียงไปยังเครือข่ายหมู่บ้าน จำนวน 
2,700 หมู่บ้าน สำหรับเปิดพร้อมกันในเวลาเช้า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ 
สู่ชุมชน 

 
 
 

จังหวัด
อุบลราชธานี 

8. การบริหารจัดการ
ขยะ 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) ขอให้ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดรณรงค์ให ้ประชาชนทิ ้งขยะลงถังขยะและ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะ 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ต้นทาง คือ 
การลดปริมาณขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ 
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) และการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี (2) กลางทาง คือ  
การวางถังขยะในพื้นที่สาธารณะและการจัดเก็บขยะ และ (3) ปลายทาง คือ  
การจัดการขยะ เช่น การฝังกลบ การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เป็นต้น 
2) แนวทางการบริหารจัดการขยะดำเนินการภายใต้แผนแมบ่ทการบริหารจัดการ
การขยะมูลฝอยของประเทศ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างจัดทำกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้มีความครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 
3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย (Clusters) ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา
จัดทำแนวทางการดำเนินการสำหรับ Clusters ขนาดเล็ก (S) และการรวมกลุ่ม
ขยะในพื้นที่ที่ห่างไกล โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการขนส่งและการดำเนิน
โครงการ 
4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอโครงการกำจัดขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทุนกับเอกชน จำนวน 34 โครงการ
ให้ที ่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบให้มีการประกาศรับซื ้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล ่าว  
โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบอัตรา 
ร ับซ ื ้ อไฟฟ ้าจากขยะช ุมชนในร ูปแบบ  Feed – in Tariff (FiT) จำนวน  
34 โครงการ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(กกพ. )  ดำเน ินการออกระเบ ียบและประกาศร ับซ ื ้ อ ไฟฟ ้าต ่อ ไป  
จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามมติการประชุมคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อเป็นข้อมูลให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ 
รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัดเพื่อจัดทำแผนงานโครงการดังกล่าว หารือกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในเรื่องระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าของคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

 
สถ./ทุกจังหวัด 

 
 
 

 
 

สถ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

สถ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

สถ./ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
5) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ 8/2565 ให้ทราบด้วย 
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยจังหวัดเร่งขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะ ทั้งในเรื่องของการอนุมัติ
พ้ืนที่ การดำเนินการ และเทคนิควิธีการจัดการขยะ  
2) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2565 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย 
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed – in Tariff (FiT) 
สำหรับปี 2565  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายทวี เสริมภักดีกุล) 
1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดติดตาม
การดำเนินโครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมทุนกับเอกชน จำนวน 34 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอน
ที่แตกต่างกัน  
2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ติดตามมติการประชุมคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบข้อมูลในการกำหนด
แนวทางต่าง ๆ โดยจะไดด้ำเนินการประสานกับจังหวัดที่เก่ียวข้องต่อไป 

สถ./ทุกจังหวัด 
 
 
สถ./ทุกจังหวัด 

 
 
สถ./ทุกจังหวัด 

 
 
 
 

 
สถ./ทุกจังหวัด 

 
 
 

สถ./ทุกจังหวัด 

9. การปรับปรุง
ระยะเวลา 
การพิจารณา
อนุญาตและ 
การทบทวน
กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติ 
การอำนวย 
ความสะดวก 
ในการพิจารณา
อนุญาตของ 
ทางราชการ  
พ.ศ. 2558 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณา
อนุญาตและการทบทวนกฏหมายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้
หน่วยงานทบทวนความเป็นไปได้ในการลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต และแจ้ง
ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบภายใน 30 วัน 
2) ขอให้ท ุกหน่วยงานจัดประช ุมเพื ่อต ิดตามการดำเน ินโครงการต ่าง  ๆ 
ของหน่วยงาน ทั้งโครงการที่อยู่ในรายการตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และโครงการ
อ่ืน ๆ ของหน่วยงาน 
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 
1) ขอให้หน่วยงานที่มีโครงการอยู่ในรายการตามพระราชบัญญัติการอำนวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รายงาน 
ผลการประเมินระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต และขอให้รายงานปัญหา
อุปสรรค ในกรณีท่ีไม่สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินการได้ 

 
กพร.สป./ 

ทุกหน่วยงาน 
 

 
 

 
กพร.สป./ 

ทุกหน่วยงาน 
 
 

 
กพร.สป./ 

ทุกหน่วยงาน 
 

10. การจัดทำข้อมูล 
      กิจกรรม 
      เฉลิมพระเกียรติ  
      สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
      พระบรมราชินี  

ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำข้อมูลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ของจังหวัด โดยรวบรวมภาพพร้อมคำบรรยายประกอบภาพ และจัดส่งให้
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ จังหวัดสามารถพิจารณาจัดทำข้อมูลเป็นรูปเล่มได้  

 
กก.สป./ 
ทุกจังหวัด 

 
 



๘ 

ประเด็น สรุปสาระสำคัญ 
หน่วยงาน  

ที่รับผิดชอบ 
      เนื่องในโอกาส 
      วันเฉลิมพระชนม  
       พรรษา ๓ มิถุนายน  
       ๒๕๖๕ 

2) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและประธาน
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  

กก.สป./ 
ทุกจังหวัด 

11. การดำเนิน 
      โครงการติดตั้ง 
       หัวชาร์จยานยนต ์
       ไฟฟ้า  
        (EV Charger) 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) 
๑) ขอให้การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส ่วนภูม ิภาคเตร ียมการ 
การปรับตัวรองรับการเปลี ่ยนแปลงของยานยนต์ไฟฟ้า ดังกรณีตัวอย่าง 
ของ ห้างสรรพสินค้าที่ได้มีการติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้ามีการใช้ เพื่อรองรับ
การเข้ามาใช้บริการของลูกค้าที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่การเพ่ิมค่าใช้จ่าย
ในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับส่งกระแสไฟฟ้ากำลังสูงขึ้นเพื่อรองรับ
การติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า 
ข้อราชการของผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เฉลยสัตย์) 
๑) การไฟฟ้านครหลวงได้ดำเนินโครงการมหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน.
โดยที่ดำเนินการติดตั้งหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ในพื้นที่กรุง เทพมหานคร 
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๐ หัวชาร์จ 
ภายใต ้ความร ่วมม ือของการไฟฟ้านครหลวงก ับหน ่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน
สำหรับประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการชาร์จ  
ในปัจจุบัน การกำหนดค่าบริการ การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล จุดที่
ให้บริการชาร์จ การจองเข้ารับบริการล่วงหน้า เป็นต้น  
๒) ปัจจุปันการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการติดตั ้งหัวชาร์จไปแล้วจำนวน  
๘ หัวชาร์จในสถานีอัดประจุไฟฟ้า ๔ แห่ง แห่งละ ๒ หัวต่อการชาร์จได้แก่ 
(๑) การไฟฟ้านครหลวง เขตมีนบุรี (๒) สวนเบญจกิตติกรุงเทพมหานคร  
(๓) ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน MK Plus Auto Care and Tire และ (๔) 
หมู่บ้าน THER ลาดพร้าว 93 
๓) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการมหานครสดใส ชาร์จไฟกับ กฟน. ได้แก่ 

๓.๑) ประชาชนเข้าถึงบริการโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างสะดวก และ
สามารถใช้แอปพลิเคชันในการขอรับบริการอย่างรวดเร็ว 

๓.๒) สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล 
๓.๓) ส่งเสริมนโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศ และสร้างเสริมสงัคม 

Low Carbon ให้กบัสังคมเมืองหลวง 

 
กฟน./กฟภ. 

 
 
 
 
 
 

กฟน. 

12. นวัตกรรมเต้ารับ  
สำหรับยานยนต์
ไฟฟ้า 

ข้อราชการของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) 
๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนานวัตกรรม “PUPAPLUG” เต้ารับสำหรับ 
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อรองรับผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้าและผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยสามารถใช้สำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 
ในสถานที่ เช่น คอนโดมิเนียม โรงเเรม บ้าน หมู่บ้าน อาคารสำนักงาน เป็นต้น 

 
กฟภ. 

 
สำนักนโยบายและแผน สป. 

กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 




