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สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖5) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 25๖๕ 

ณ ห้องประชุมราชบพิธ ช้ัน 5 อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

ข้อราชการของผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงาน 

 ที่รับผิดชอบ 
1. การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อ

น าไปประดับนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง  
เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา  
12 สิงหาคม 2565 

1)ิขอใหห้ัวหน้าส านักงานจังหวัดด าเน นการรวบรวมภาพและวีด ทัศน์
ก จกรรมการประด ษ ฐ์ผีเส้ือของจังหวัดิรวมท้ังจัดท าเรื่องราว 
การประด ษฐ์ผีเส้ือท่ีมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในก จกรรมดังกล่าวิ
เพื่ อน ามาประกอบการจัดน ทรรศการเฉล มพระเกียรต สมเด็จ 
พระนางเจ้าส ร ก ต ์ิพระบรมราช นีนาถิพระบรมราชชนนีพันปีหลวงิ
เนื่ องใน โอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษาิ90ิพรรษา 
12ิส งหาคมิ2565ิรวมท้ังใช้ในการจัดน ทรรศการหรือก จกรรมอื่นิ
ๆิเพื่อเฉล มพระเกียรต สมเด็จพระนางเจ้าส ร ก ต ์พระบรมราช นีนาถิ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงิเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระ
ชนมพรรษาิ90ิพรรษาิ12ิส งหาคมิ2565ิ 
 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

 
 

2. การจัดท าบท 
    พระธรรมเทศนาเฉลิม

พระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง  

1)ิกระทรวงมหาดไทยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ิ 
(สุช นิอคฺคช โน)ิวัดราชบพ ธสถ ตมหาสีมารามิรจนาบทพระธรรม
เทศนาเฉล มพระเกียรต ิเพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเน นการ 
ส่งมอบให้ทุกวัดภายในจังหวัดน าไปแสดงธรรมเผยแผ่ให้พุทธศาสน กชน 
ได้สดับิในวันท่ีิ12ิส งหาคมิ2565ิหรือตลอดระยะเวลาแห่งการ 
จัดงานเฉล มพระเกียรต ิโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพ จารณาจัดงาน 
ณิวัดท่ีสมเด็จพระนางเจ้าส ร ก ต ์ิพระบรมราช นีนาถิพระบรมราชชนนี 
พันปีหลวงิเคยเสด็จพระราชด าเน นไปทรงงานหรือทรงปฏ บัต พระราช
กรณียก จิโดยในส่วนกลางจะมีการน มนต์คณะสงฆ์ ิรวมท้ังเช ญ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประชาชนเข้าร่วมฟั ง 
พระธรรมเทศนา 
 

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดปทุมธานี 

3. การด าเนินการเกี่ยวกับ
ต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกใน
พื้นที่จังหวัด 

1)ให้จังหวัดท่ีมีต้นไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกในพื้นท่ี
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานท่ีบร เวณต้นไม้ดังกล่าวให้มีความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรต ิรวมท้ังปรับปรุงการถ่ายภาพต้นไม้ทรง
ปลูกให้มีความสมบูรณ์มากย ่งขึ้นิโดยใช้ช่างภาพท่ีมีความเช่ียวชาญิ
และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

4. การด าเนินโครงการเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

1)ิขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานคณะกรรมการศึกษาธ การจังหวัดิ(กศจ.)ิด าเน นโครงการ 
เพื่อเฉล มพระเกียรต ต่อสถาบันพระมหากษัตร ย์ิโดยมอบนโยบายให้ 
ทุกโรงเรียนประสานจัดหาพื้นท่ีในโรงเรียนหรือพื้นท่ีส่วนรวม รวมท้ัง

ส านักงาน
ศึกษาธ การ
จังหวัดปทุมธานี 
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ด าเน นการจัดหาต้นไม้ ต่างิๆิหรือต้นไม้ ท่ีมีความหมายิเพื่อให้
นักเรียนร่วมกันปลูกิคนละิ1ิต้นิโดยให้มีป้ายช่ือของนักเรียนท่ีปลูก
ต้นไม้ิเพื่อให้นักเรียนรับผ ดชอบดูแลต้นไม้ของตนเองิท้ังนี้ิขอให้
พ จารณาจัดท าเป็นโครงการเพื่อเฉล มพระเกียรต ในทุกปีิและแจ้งช่ือ
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการให้กระทรวงมหาดไทย 
 

5. การส ารวจและจัดเก็บ
วัตถุ 
ในจังหวัดที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ 

1)ิขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดด าเน นการส ารวจวัตถุโบราณท่ีมี
คุณค่าทางประวัต ศาสตร์และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยิ
โดยรวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบพ พ ธภัณฑ์หรือตู้เก็บวัตถุโบราณิ
รวมท้ังจัดท าสมุดภาพประกอบิท้ังนี้ิขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัด
ประสานจัดท าระบบสารบรรณในการบันทึกวัตถุของจังหวัดท่ีมีคุณค่า
และความส าคัญกับจังหวัดิโดยระบุรายละเอียดของวัตถุดังกล่าวิเช่นิ 
การจดบันทึกท่ีมาและความส าคัญของวัตถุิวันเดือนปีท่ีได้รับวัตถุิ  
เป็นต้นิพร้อมท้ังให้ความส าคัญกับประวัต ศาสตร์ของสถานท่ีส าคัญ 
ในพื้นท่ีจังหวัด 
 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

6. การจัดท าวีดิทัศน์เก่ียวกับ
ผลการด าเนินโครงการ
ของจังหวัด 

1)ิขอให้ด าเน นการจัดท าวีด ทัศน์และบทสัมภาษณ์ความค ดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับผลการด าเน นโครงการของจังหวัดิและ
จัด ส่ ง ให้ ก ระท รวงมห าด ไทย ิเพื่ อ น า เรี ยน รั ฐมน ตรี ว่ าก าร
กระทรวงมหาดไทยพ จารณาน าเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีิท้ังนี้ิ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเน นงานของ
กระทรวงมหาดไทย 
 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

7. การขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในส่วนของ
กระทรวงมหาดไทย 

1)ิขอให้ประสานการด าเน นการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนิ(SDGs)ิเพื่อให้สอดคล้องกับการลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อ
ประเทศไทยท่ียั่งยืน และการกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการ
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP 26)  
 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 

8. การเตรียม 
ความพร้อมรับมือ
สถานการณ์อุทกภัย 

1)ิขอให้ประสานเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย
ในพื้นท่ีิโดยให้จังหวัดมีการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเน นการ
ส ารวจเส้นทางน้ าท่ีมีอุปสรรคขวางน้ าิและประสานความร่วมมือกับ
จ ตอาสาในพื้นท่ีเพื่อด าเน นการแก้ไขปัญหาส ่งกีดขวางทางน้ าดังกล่าวิ
ท้ังนี้ิหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏ บัต งานิสามารถประสานกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อด าเน นการช่วยเหลือต่อไป 
2)ิขอให้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น
เพื่อพ จารณาความเป็นไปได้ในการด าเน นการจัดท าธนาคารน้ าใต้ด นิ 
3)ิขอให้ประสานให้มีการซักซ้อมกับอาสาสมัครเตือนภัยในพื้นท่ีิก านันิ
ผู้ใหญ่บ้านิและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องิในการเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์อุทกภัยิรวมท้ังด าเน นการตรวจสอบระบบเตือนภัยท่ี 

-ิส านักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด
ปทุมธานี 
-ิโครงการ
ชลประทาน
จังหวัดปทุมธานี 
-ิโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา
รังส ตเหนือ 
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ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงาน 

 ที่รับผิดชอบ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ด าเน นการต ดต้ังให้อยู่ในสภาพท่ี
สามารถใช้งานได้จร ง 
4)ิขอใหป้ระสานด าเน นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บร การสายด่วน
รับแจ้งเหตุสาธารณภัยิ1784ิของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา
รังส ตใต้ 
- โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษา
พระยาบรรลือ 
- อ าเภอทุก
อ าเภอ 
-ิอปท.ทุกแห่ง 
 

9. การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

1) ให้ความส าคัญกับทุกภารก จท่ีอยู่ภายใต้การด าเน นงานของ
หน่วยงานในพื้นท่ีิรวมท้ังจัดให้มีการประชุมหารือการด าเน นงานใน
พื้นท่ีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2)ิขอให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันท าความดีและ
ร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วิ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯิพระบรมราช นีิและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

10. การแต่งกาย 
ชุดลูกเสือและ 
ชุดเนตรนารี 
ของนักเรียน 

1) แจ้งโรงเรียนให้ทราบถึงหลักการในการแต่งกายชุดลูกเสือและ 
ชุดเนตรนารีของนักเรียนิรวมท้ังพ จารณาสนับสนุนชุดลูกเสือและ 
ชุดเนตรนารีให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนิท้ังนี้ิหากมีปัญหาอุปสรรคใน
การด าเน นการิสามารถประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อด าเน นการให้
ความช่วยเหลือต่อไป 
 

ส านักงาน
ศึกษาธ การ
จังหวัดปทุมธานี 

11. การบริหาร สถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของ 
 โรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 
 (โควิด – 19) 

1)ิให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้นให้ครอบคลุม 
ในแต่ละจังหวัดิไม่น้อยกว่าร้อยละิ60ิและก ากับต ดตามการฉีด
วัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายิเพื่อให้เป็นไปตามแผนบร หารวัคซีนิ 
ซึ่งในปัจจุบันิพบว่ามีประชากรได้รับวัคซีนเข็มท่ีิ1ิร้อยละิ82ิเข็มท่ีิ
2ิร้อยละิ77ิและเข็มท่ีิ3ิร้อยละิ43ิโดยขอให้หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดประสานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเน นการให้
ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มท่ีิ3ิให้ครอบคุลมเพ ่มขึ้น 
2) ข้อก าหนดออกตามความในมาตราิ9ิแห่งพระราชก าหนดการ
บร หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉ นิพ.ศ.ิ2548ิ(ฉบับท่ีิ46)ิ 
ลงวันท่ีิ23ิม ถุนายนิ2565ิมีผลต้ังแต่วันท่ีิ23ิม ถุนายนิ2565ิ
เป็นต้นไปิโดยมีประเด็นท่ีส าคัญิดังนี้ 

ิ2.1)ิการปรับปรุงเขตพื้นท่ีจังหวัดตามพื้นท่ีสถานการณ์และ
ยกเล กการก าหนดพื้นท่ีน าร่องด้านการท่องเท่ียวิโดยทุกจังหวัดจะ
ปรับเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังิท้ังนี้ ิขอให้ด าเน นก จกรรมตามมาตรการท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ิ2.2)ิการผ่อนคลายข้อปฏ บัต ในการสวมหน้ากากอนามัยหรือ

ส านักงาน 
สาธารณสุข 
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๔ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงาน 

 ที่รับผิดชอบ 
หน้ากากผ้าท่ัวราชอาณาจักริ 

ิ2.3)ิการผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นท่ี 
เฝ้าระวังิโดยร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมสามารถเปิดให้บร การ
จ าหน่ายและการบร โภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในร้านได้ิโดยต้อง
ด าเน นการภายใต้กฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดิ 

ิ2.4)ิการผ่อนคลายมาตรการเด นทางเข้าราชอาณาจักริโดยไม่
ต้องลงทะเบียนิThailand Passิมีผลต้ังแต่วันท่ีิ1ิกรกฎาคมิ2565ิ 
เป็นต้นไป 

 

 
 
 
 
 

12. การขับเคลือ่นการขจัด    
    ความยากจนและ 
 พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 อย่างยั่งยืนตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจ  
     พอเพียง 

1)ิให้ต ดตามข้อมูลความคืบหน้าการขับเคล่ือนการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐก จ
พอเพียงิรวมท้ังิต ดตามการด าเน นการส ารวจข้อมูลครัวเรือนจาก
ระบบิThai QMิตามข้อส่ังการของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักงานพัฒนา 
ชุมชนจังหวัด 
ปทุมธานี 

13. การจัดกิจกรรม 
    เฉลิมพระเกียรติ 
    พระบาทสมเด็จ 
    พระวชิรเกล้า 
    เจ้าอยู่หัว  
    เนื่องในโอกาส 
    มหามงคลเฉลิม 
    พระชนมพรรษา  
    ๗๐ พรรษา  
    ๒๘ กรกฎาคม  
    ๒๕๖๕ 

1)ิผลการด าเน นงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และ
แก้ไขปัญหาแหล่งน ้า จากระบบต ดตามผลการด าเน นงานตามข้อส่ัง
การของปลัดกระทรวงมหาดไทยิของส านักนโยบายและแผนิสป.ิ
พบว่าิทุกจังหวัดได้ด าเน นงานเรียบร้อยิสรุปได้ิดังนี้ 

1.1)ิทุกจังหวัดได้ก าหนดพื้นท่ีแหล่งน้ าท่ีจะด าเน นการพัฒนาิ
ฟื้นฟูิและแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว 

1.2)ิทุกจังหวัดได้จัดต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานในการขับเคล่ือน
การด าเน นงานเรียบร้อยแล้ว 

1.3)ิทุกจังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานิและ
ก าหนดแผนการด าเน นก จกรรมเรียบร้อยแล้วิ 

1.4)ิทุกจังหวัดได้เร ่มด าเน นการจัดก จจกรมในพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ท้ังนี้ิขอให้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้เก ดความตระหนัก
รู้และช่วยกันท านุบ ารุงรักษาแหล่งน้ าดังกล่าว 
 

ท่ีท าการปกครอง 
จังหวัดปทุมธานี 

14. การติดตามเร่งรัด 
    การเบิกจ่ายและ 
    ใช้จ่ายงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
    ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
 

1)ิขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดท่ีมีผลการเบ กจ่ายและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.ิ2565ิ
ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนดิประสานเร่งรัดเบ กจ่ายและใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 



๕ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงาน 

 ที่รับผิดชอบ 
15. การติดตามเร่งรัด 
    การเบิกจ่ายและ 
    ใช้จ่ายงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
    ที่ได้รับอนุมัติให้ 
    ขยายเวลาเบิกจ่าย 
    งบประมาณ 

1)ิขอให้จังหวัดท่ีได้รับการอนุมัต ให้ขยายเวลาเบ กจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4ิงบกลางิโครงการพัฒนาและ
เสร มสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐก จฐานรากิด าเน นการเร่งรัดการ
เบ กจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จิภายในวันท่ีิ30ิกันยายนิ
2565ิท้ังนี้ิหากไม่ด าเน นการภายในก าหนดงบประมาณดังกล่าวจะ
ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

 

16. โครงการพัฒนาและ 
    เสริมสร้าง 
    ความเข้มแข็งของ 
    เศรษฐกิจฐานราก  
    ปี 2565 

1)ิให้ต ดตามการด าเน นโครงการพัฒนาและเสร มสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐก จฐานรากิปีิ2565ิให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ิ
และเร่งด าเน นโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดิ
โดยด าเน นการผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีิ30ิกันยายนิ
2565ิและเบ กจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันท่ีิ31ิธันวาคมิ
2565ิท้ังนี้ิขอให้ปฏ บัต ตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดิ 

ส านักงานส่งเสร ม
การปกครอง
ท้องถ ่นจังหวัด
ปทุมธานี 

17. การประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) 

1)ิให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนปฏ บัต การจัดประชุมิ(Gantt 
Chart) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐก จิระดับจังหวัด (ิกรอ.จังหวัด)ิ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐก จ (ิกรอ.)ิกลุ่มจังหวัดิ
อย่างน้อยิ๖ิครั้งต่อปีงบประมาณิและรายงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบิโดยขอช่ืนชมส านักงานจังหวัดตรังินครสวรรค์ิภูเก็ติและ
สมุทรปราการิท่ีได้ด าเน นการจัดประชุมและรายงานผลการประชุมใน
ปีงบประมาณิพ.ศ.ิ2565ิจ านวนมากกว่าิ6ิครั้งิ(ข้อมูลต้ังแต่วันท่ีิ
1ิตุลาคมิ2564ิ-ิ16ิม ถุนายนิ2565)ิท้ังนี้ิขอให้จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดท่ีด าเน นการจัดประชุมในปีงบประมาณิพ.ศ.ิ2565ิเพียงิ1ิ
ครั้งิเร่งรัดจัดประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมต คณะรัฐมนตรีและข้อส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทย 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

18. การตรวจติดตาม 
    การขับเคลื่อน 
    การขจัดความยากจน 
    และพัฒนาคน 
    ทุกช่วงวัยอย่าง 
    ยั่งยืนตามหลัก 
    ปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง  
    ประจ าเดือน 
    พฤษภาคม 2565  
 

1)ิจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยิ
ประจ าเดือนพฤษภาคมิ2565ิประเด็นการขับเคล่ือนการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐก จพอเพียงิสรุปสาระส าคัญได้ิดังนี้ 

1.1)ิจังหวัดได้ด าเน นการตามกรอบระยะเวลาท่ีแจ้งปรับิโดยได้มี
การบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนิโดยค านึงถึงความอยู่
รอดและพอเพียงิท้ังนี้ิได้รายงานผลการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ 
ในระบบิTPMAPิและิLogbookิเรียบร้อยแล้วิอย่างไรก็ตามิพบว่ามี
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเน นการิจ านวนิ4ิประเด็นิได้แก่ิ 
(1)ิระบบ TPMAPิมีการปรับเปล่ียนบ่อยครั้งิท าให้ไม่สามารถปรับปรุง
ข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ิ 

-ิส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงาน 

 ที่รับผิดชอบ 
(2)ิทีมปฏ บัต การขาดความรู้และความเข้าใจในการเข้าใช้งานในระบบิ
TPMAP และิระบบ Logbookิ 
(3)ิครัวเรือนยากจนบางครัวเรือนเป็นผู้ตกเกณฑ์ซ้ าซ้อนิไม่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองิท าให้การด าเน นการให้ความช่วยเหลืออาจไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควริิ 
(4)ิข้อจ ากัดด้านงบประมาณของส่วนราชการิ 

1.2)ิผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อเสนอแนะิดังนี้ิ 
(1)ิขอให้นายอ าเภอพ จารณาตรวจสอบสภาพปัญหาอย่าง

รอบด้านโดยใช้ครัวเรือนเป็นหลักิเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาของแต่ละ
ครัวเรือนิเป็นการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลิและสะดวกต่อการให้
ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประส ทธ ภาพและ
รวดเร็ว 

(2)ิขอให้ ส่ือสารและท าความเข้ าใจกับ ผู้ปฏ บั ต ง าน
โดยเฉพาะการว เคราะห์สภาพปัญหาให้ถูกต้องิเพื่อให้การแก้ไขปัญหา
มีประส ทธ ภาพิรวมท้ังให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏ บัต งาน 

(3)ให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนิ(7ิภาคีเครือข่าย)ิโดยยึดข้อมูลในระบบิTPMAPิและิThai QMิ
ในการแก้ไขปัญหาตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

(4)ิให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ่นิซึ่งมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเน นงานในระดับ
พื้นท่ีิโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นอาจจัดต้ังิ“ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้เดือดร้อน” ซึ่งสอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ่นิพ.ศ.ิ2560ิและท่ีแก้ไขเพ ่มเต ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ิอ าเภอทุกอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อปท.ทุกแห่ง 

19. ประเด็นการตรวจ 
    ราชการของผู้ตรวจ 
    ราชการกระทรวง 
    มหาดไทย  
    เดือนกรกฎาคม 
    2565 

1)ิผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้มีการประชุม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยิในวันท่ีิ24ิม ถุนายนิ2565ิเพื่อ
พ จารณาก าหนดประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนกรกฎาคมิ
2565ิโดยจะน าข้อส่ังการของปลัดกระทรวงมหาดไทยจากการ
ประชุมขับเคล่ือนและต ดตามนโยบายของรัฐบาลิและภารก จส าคัญ
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยิและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.ิ๒๕๖๕ิ(เดือนม ถุนายนิ๒๕๖5)ิ 
ผ่านระบบวีด ทัศน์ทางไกล (ิVCS)ิไปก าหนดเป็นประเด็นการตรวจต ดตามิ
และจะได้ลงพื้นท่ีตรวจต ดตามความคืบหน้าการขับเคล่ือนการด าเน นการ
อย่างใกล้ช ดต่อไป 

ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 



๗ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงาน 

 ที่รับผิดชอบ 
20. การด า เนินการแ ก้ไข

ปัญหาเกษตรกร 
   อันเนื่องมาจาก 
   ผลผลิตการเกษตรระดับ

จังหวัด 

1)ิขอให้ส่งเสร มและพัฒนาเศรษฐก จฐานรากของประชาชนในจังหวัด
ให้มีความเข้มแข็งิโดยอาจพ จารณาบูรณาการการด าเน นงานของ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐก จิเช่นิคณะอนุกรรมการหนึ่ง
ต าบหนึ่งผล ตภัณฑ์ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการบร หารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดิคณะกรรมการส่งเสร มและ
พัฒนาการท่องเท่ียวิหอการค้าจังหวัดิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดิ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกริเป็นต้นิโดยเน้นการปฏ บัต งานเช งรุกและ
ด าเน นการจัดประชุมหารือการด าเน นงานิรวมท้ังก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการด าเน นงานให้ชัดเจน 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 

21. กิจกรรมลาน 
   วัฒนธรรมสร้างสุข 
   “นุ่งซ่ิน นั่งสาด  
    ตักบาตรวันศุกร์” 

1)ิการจัดก จกรรมในจังหวัดสามารถบูรณาการได้หลายด้านิ 
ท้ังด้านเศรษฐก จิด้านการท่องเท่ียวิด้านส ่งแวดล้อมิด้านสุขภาพิเช่น
การจัดแสดงดนตรีของศ ลปินพื้นบ้านหรือนักเรียนิร่วมกับการจัดซุ้ม
ให้บร การทางการแพทย์ิเป็นต้นิท้ังนี้ิขอให้ประสานด าเน นการจัด
ก จกรรมตามภูม สังคมของจังหวัดิรวมท้ังพ จารณาให้มีการบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

-ิอ าเภอทุกอ าภอ 

 
 



๑ 

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖5) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 
เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 25๖๕ 

ณ ห้องประชุมราชบพิธ ช้ัน 5 อาคารด ารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

การน าเสนอประเด็นการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ที่รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง (นายวินัย โตเจริญ) 
1. การส ารวจข้อมูล

ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
ผ่านระบบ Thai QM 
เพื่อสนับสนุน 
การขับเคลื่อน 
ศูนย์อ านวยการขจัด
ความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.)  

1) กรมการปกครองได้ด าเนิ นการส ารวจข้อมู ลความเดือดร้อน 
ของประชาชนผ่านระบบ Thai QM จ านวนประมาณ 14 ล้านครัวเรือน 
พบว่า มีครัวเรือนเป้าหมายจ านวน 4 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
28 โดยสามารถจ าแนกประเภทของปัญหาได้ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
1.1) ด้าน ท่ีอยู่อาศัย 1 .2) ด้านน  าอุปโภคบริโภค 1.3 ) ด้าน
การศึกษา 1.4) ด้านรายได้และอาชีพ 1.5) ด้านความปลอดภัย 
1.6) ด้านกลุ่มเปราะบาง และ 1.7) ด้านความเดือดร้อนท่ีไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยตนเอง  
2) ผลส ารวจข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชน สามารถจ าแนกเป็น
ปัญหา 2 ระดับ ได้แก่ 2.1) ปัญหาระดับบุคคล โดยประชาชน
ประสบปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากิน ไม่มีเงินออม ประชาชน
อายุเกิน 60 ปีขึ นไป ไม่มีอาชีพและรายได้ ประชาชนเรียบจบ
มัธยมศึกษาชั นปีท่ี 3 แล้วไม่ได้รับการศึกษาต่อ และประชาชนอายุ 
15 – 59 ปี ไม่มีอาชีพและรายได้ และ 2.2) ปัญหาระดับครัวเรือน 
โดยครัวเรือนประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากมลพิษ ไม่มีน  าสะอาด
ด่ืมอย่างเพียงพอ ห้องน  าไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีน  าสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ และไม่มีน  าประปาใช้  
3) กรมการปกครองได้เน้นย  าให้นายอ าเภอใช้ข้อมูลจากระบบ 
TPMAP และข้อมูลท่ีได้จัดเก็บเพิ่มเติมจากระบบ Thai QM เป็นข้อมูล
ตั งต้น โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื นท่ี 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั งนี  พบว่า อ าเภอได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีในบทบาทของฝ่ายปกครอง เช่น การแก้ไขปัญหา
ประชาชนไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน การแก้ไขปัญหาครัวเรือน 
ท่ีไม่มีบ้านเลขท่ี การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน  าและท่ีอยู่อาศัยโดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด การแก้ไขปัญหา
หนี นอกระบบ การแก้ไขปัญหาในพื นท่ีร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น 
ในการนี  กรมการปกครองได้ก าชับนายอ าเภอให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป้าหมาย โดยเฉพาะตามข้อมูล
ในระบบ TPMAP ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ภายในวันท่ี  
30 กันยายน 2565) 

- ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี 
- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 
- ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 
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ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ที่รับผิดชอบ 

ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) 
1) ขอให้ผู้แทนกรมการปกครองด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลในภาพรวม และจ าแนกประเภทข้อมูลจากการส ารวจ
ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความครบถ้วนและละเอียด 
มากยิ่งขึ น รวมทั งเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ท่ีมีความส าคัญในแผ่นภาพ
น าเสนอ และเปล่ียนหน่วยงานในแผ่นภาพน าเสนอจากกรมการปกครอง
เป็นศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) 
และเปล่ียนจากนายอ าเภอเป็นศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง (ศจพ.) รวมทั งประสานแลกเป ล่ียนข้อมูล
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ระบบ TPMAP และ Thai QM กับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้
ข้อมูลมีความละเอียดมากยิ่งขึ น 
2) ขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื นท่ีเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูล
จากระบบ Thai QM ซึ่งมีหลายด้านท่ีสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ได้ทันที เช่น กรณีเด็กท่ียังไม่ได้เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายอ าเภอ
ต้องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินการ รวมทั งประสาน
แจ้ง 2 หน่วยงานในพื นท่ี คือ กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั งขอให้
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และน าเรียนรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงาน  
3) กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเรื่องรูปแบบการขับเคล่ือน
การด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดอ านาจเจริญ โดยจังหวัด
อ านาจเจริญได้ด าเนินการจ าแนกข้อมูลครัวเรือนตามสภาพปัญหา และมี
การก าหนดโครงการ/กิจกรรม พร้อมหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหาให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายในแต่ละมิติท่ีชัดเจน รวมทั งมี
การบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือน
ยากจนเป้าหมายตามบริบทของจังหวัด ทั งนี  เพื่อให้จังหวัดได้ทราบถึง
รูปแบบการขับเคล่ือนการด าเนินงานของจังหวัดอ านาจเจริญท่ีมีความ
ถูกต้องตามขั นตอนท่ีก าหนด 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมที่ดิน (นางสาวปฏิมา ท่าทราย) 
1. การด าเนินภารกิจ

ส าคัญของ 
    กรมที่ดิน 

1) ภารกิจส าคัญของกรมท่ีดิน แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่  
1.1) ด้านการกระจายการถือครองท่ีดินและลดความเหล่ือมล  าในท่ีดิน

ท ากิน มีการด าเนินการท่ีส าคัญ ได้แก่  
(1) การเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินให้กับประชาชน ประกอบด้วย 

(1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพพื นท่ีหรือการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปี งบประมาณ  

ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดปทุมธานี 
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พ.ศ. 2565 ได้มีการออกโฉนดท่ีดินให้กับประชาชนในพื นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 4,520 แปลง (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
2565) จากเป้าหมายท่ีตั งไว้ จ านวน 5,500 แปลง ทั งนี  มีเป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 14,000 แปลง (1.2) โครงการเดิน
ส ารวจออกโฉนดท่ีดินเพื่อกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการออกโฉนดท่ีดิน จ านวน 
25,195 แปลง จากเป้าหมายจ านวน 38,000 แปลง ทั งนี  มีเป้าหมาย 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 38,000 แปลง และ (1.3) โครงการ
บอกดิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรับแจ้งบอกดิน 1 
จ านวน 11,899 ราย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรับแจ้ง
บอกดิน 2 จ านวน 447,306 ราย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่
กระบวนการจัดท าแผนปฏิ บั ติ การเดิ นส ารวจออกโฉนดท่ี ดิ น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 ทั งนี  ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการบอกดิน 3 โดยจะสิ นสุดในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565  

(2) การจัดท่ีดินเพื่อลดความเหล่ือมล  าทางสังคม ประกอบด้วย 
(2.1) การสนับสนุนคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) 
ในการจัดท่ี ดินท ากินให้ ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดให้ราษฎรเข้าครอบครองการท าประโยชน์ 
จ านวน 6 ,306 แปลง จากเป้าหมายจ านวน 10,000 แปลง และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้วางแผนการด าเนิ นการจ านวน  
11,000 แปลง (2.2) การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ท่ี ดินสาธารณะ
ประโยชน์ท่ีมีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท (จัดท่ีดิน
สาธารณประโยชน์) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีท่ีดินท่ีประชาชน
ได้รับการจัดท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย จ านวน 507 แปลง จากเป้าหมาย 
จ านวน 1,300 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วางแผนการ
ด าเนินการ จ านวน 1,000 แปลง และ (2.3) การจัดท่ีดินท ากินและท่ีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัด
ท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจน จ านวน 2,003 แปลง 
จากเป้าหมายจ านวน 2,100 แปลง ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วางแผนการด าเนินการ จ านวน 2,100 แปลง  

(3) การรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง
และควบคุมคุ้มครองท่ีดินของรัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด าเนินการได้จ านวน 280 แปลง จากเป้าหมายจ านวน 300 แปลง 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วางแผนด าเนินการจ านวน 
300 แปลง 

1.2) ด้านการพัฒนางานบริการสู่องค์กรดิจิทัล ได้แก่  
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานท่ีดินเพื่อ

รองรับส านั กงานท่ี ดินอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อให้สามารถจดทะเบียน 
ต่างส านักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเริ่ม
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ด าเนินการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาให้บริการประชาชน 
ในส านักงานท่ีดิน จ านวน 119 แห่ง  

(2) โครงการจัดการข้อมูลท่ีดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ 
ท่ัวประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการน าเข้าข้อมูลภาพ
ลักษณ์เอกสารสิทธิ และสารบบท่ีดินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการ 
จดทะเบียนออนไลน์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนด าเนินการ
น าเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและสารบบท่ีดินในรูปแบบดิจิทัล
เพิ่มเติม จ านวน 4,842 แปลง  

(3) การก่อสร้างศูนย์สารสนเทศกรมท่ี ดิน โดยกรมท่ี ดินได้
ด าเนินการก่อสร้างอาคารสร้างความมั่นคงของระบบสารสนเทศท่ีดิน 
เมื่อเกิดภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับระบบสารสนเทศท่ีดิน  
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) 
1) ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประสานส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
พื นท่ีสาธารณะประเภทต่าง ๆ ในทุกจังหวัด เช่น พื นท่ีท่ีออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับท่ีหลวง เป็นต้น รวมทั งรวบรวมและประมวลข้อมูลเพื่อจะ
ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
2) ขอให้ด าเนินการคัดเลือกท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีมีการออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับท่ีหลวง (นสล.) ใน 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด และน าเสนอ
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยขอให้กรมท่ีดินสนับสนุนเรื่องการรังวัด
ส ารวจให้มีการปักหลักหมายเขตท่ี ดินและแผ่นป้ายบอกช่ือ ท่ี
สาธารณะให้ชัดเจน ทั งนี  ขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยก ากับดูแล
โครงการตามพื นท่ีภาคท่ีรับผิดชอบ 

ข้อราชการของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(นายโสภณ สุวรรณรัตน์) 
1) ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีขึ นทะเบียนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 
กรมท่ีดิน ทั งนี  นายอ าเภอมีหน้าท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าท่ีในการยื่นเอกสารค าขอรังวัดออกหนังสือ
รับรองการท าประโยชน์ และตั งงบประมาณในการจัดท าแนวเขตเพื่อ
ป้องกันไม่ ให้มีการบุกรุก ดังนั น กรมท่ีดินและนายอ าเภอต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพื่อดูแลท่ีสาธารณประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดปทุมธานี 

- ท่ีท าการปกครอง
จังหวัดปทุมธานี 

- ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี 
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ข้อราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิจิตร บุญทัน) 
1) นายอ าเภอมีหน้าท่ีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
รักษา และคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน  รวม ทั งตรวจสอบแนวเขต 
ท่ีสาธารณประโยชน์ 

 
- ส านักงานท่ีดิน

จังหวัดปทุมธานี 
- ท่ีท าการปกครอง

จังหวัดปทุมธานี 
- ส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี 

2. การตรวจประเมิน
รางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ของกรมที่ดิน 

1) กรมท่ีดินได้รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ณ พื นท่ีปฏิบัติงาน 
(Site Visit) เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 ทั งนี  คณะผู้ตรวจประเมินฯ 
ได้มีข้อแนะน าเพิ่มเติมให้น าข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากระบบ TPMAP  
เป็นฐานข้อมูลในการขับเคล่ือนด าเนินงานของกรมท่ีดินต่อไป  

- ส านักงานท่ีดิน
จังหวัดปทุมธานี 

- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 

 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (นายสุวรรณชัย สมปอง) 
1. การบริหารจัดการ

ขยะ 
1) กระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดนโยบายการด าเนิ นงานด้ าน 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจกและด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดให้ประสาน
อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะ
เปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการ โดยจะพิจารณามอบหมายให้อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นผู้ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลประเภท
ครัวเรือน รวมทั งให้อาจารย์เป็นผู้ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลประเภท
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกข้อมูล ซึ่งในปัจจุบัน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
การบันทึกข้อมูลพื นฐานของถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งนี  
จะให้มีการรายงานข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือน หากระบบดังกล่าวมีความ
พร้อมในการใช้งาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการจัด
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่อไป 
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) 
1) ขอให้มีการจัดท ากรอบระยะเวลาการด าเนินการบริหารจัดการ
ขยะดังกล่าว เพื่อให้เห็นกระบวนการด าเนินงานและความส าเร็จของ
การด าเนินงานท่ีชัดเจน 

- ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี 
 



๖ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ที่รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน (นางสาวกาญจนา ทองเกษม) 
1. การขับเคลื่อน 
 การขจัด 
 ความยากจนและ 
 พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 อย่างยั่งยืนตาม 
 หลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจ  

พอเพียง 

1) จากการด าเนินงานการขับเคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พบว่า มีข้อมูลครัวเรือนท่ีได้รับการส ารวจปัญหาและเป็นเป้าหมายท่ีต้อง
ให้ความช่วยเหลือ จ านวน 647,139 ครัวเรือน (โดยจ าแนกเป็น 5 มิติ 
ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่  มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิ ติ 
การเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั งนี  ได้มีการบันทึกกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือลงในระบบ Logbook แล้ว จ านวน 462,2638 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 71.43 (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2565) 

- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 

- ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

 

2. โครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา 
โมเดล”  

1) กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการประเมินศักยภาพพื นท่ีต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและความสามารถในการเป็นศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ A ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ 
ระดับ B เสริมสร้างสู่ต้นแบบ และระดับ C ปรับตัวสู่การพัฒนา โดยได้มี
การประเมิน 56 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว และมี 16 จังหวัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
2) กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดกรอบการพัฒนาพื นท่ี ต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” และจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพื นท่ีต้นแบบดังกล่าว 
มาพิจารณาประกอบกับกลยุทธ์การพัฒนา (5P) ได้แก่ การพัฒนาพื นท่ี
ต้นแบบ (Place) การพัฒนากลไกและเครือข่าย (People) การพัฒนา
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (Product) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ 
การเผยแพร่/ขยายผล (Pass on Perfect)  
ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) 
1) ขอให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดให้ก าชับ
นายอ าเภอลงพื นท่ีตรวจเยี่ยมประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื นท่ี
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่  
“โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั งด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
โดยพิจารณาให้มีบทสัมภาษณ์ของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีได้รับจาก
โครงการดังกล่าวประกอบด้วย 

- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 

- ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 

 

3. โครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตความเป็นไทย 

1) กรมการพัฒนาชุมชนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นไทย 
ดังนี  

1.1) ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยเป็น 
การกระตุ้ นเศรษฐกิ จฐานราก ซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ดรายได้  จ านวน  
27 ,890 ,722 ล้ านบาท (ข้ อมู ลตั งแต่ เดือนมิ ถุ นายน 2563 -  
พฤษภาคม 2565)  

1.2) ส่งเสริมและประชาสัมพั นธ์ลายผ้าพระราชทานและการ 

- ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี 

- ส านักงานจังหวัด
ปทุมธานี 

 



๗ 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หน่วยงานในสังกัด 
สป. ที่รับผิดชอบ 

ด าเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระด าริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ฐานราก  ซึ่ ง ส่ งผลให้ เกิ ดรายได้จากการจ าหน่ าย ผ้าลายขอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จ านวน 869.2056 ล้านบาท (ข้อมูลตั งแต่เดือน
มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2565) ในการนี  กระทรวงมหาดไทย 
ได้จัดพิธี ส่งมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตน 
ราชกัญญา” เพื่อให้ช่างทอผ้าทุกกลุ่มน าแบบลายผ้าไปทอและผลิตผ้า
ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

1.3) ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย โดยได้ด าเนินการ 8 จุด ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น ชัยนาท เชียงใหม่ นครพนม สุโขทัย สงขลา อุดรธานี และ
อุบลราชธานี  

1.4) ด าเนินการจัดประกวดลายผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา  
โดยอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร จนถึงวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 และจะมี
การประกวดในระดับภาคต่อไป ซึ่งได้ก าหนดจัดการประกวดในระดับ
ภาคใต้ ระหว่างวันท่ี 26 – 27 สิงหาคม 2565 ภาคกลาง ระหว่างวันท่ี  
2 – 3 กันยายน 2565 ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี 9 – 10 กันยายน 
2565 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 16 - 18 กันยายน 
2565  
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