
ภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Agenda (๑๖) Function (๑๓) Area (๔)
       การปกป้องและ

เทิดทนสถาบัน

     การพัฒนาผลิตภัณฑ์

     ชุมชนและท้องถิ่น
      การดําเนินงานด้านสัญชาติ

     และสถานะบุคคล (ปค.)

      การป้องกันและแก้ไขปัญหา

     สาธารณภัย (ปภ.)
     การสนับสนุน         

กล่มจังหวัดดําเนิน         เทดทูนสถาบน  

         พระมหากษัตริย์

         (สป./ปค./ทุกหน่วยงาน)

         การนํา SEP ไปสู่การ

ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

     การพัฒนาเศรษฐกิจ

     ฐานรากและประชารัฐ 

(พช )

(OTOP) (พช./อต.)
ุ

    การแก้ไขปัญหาจังหวัด

     ชายแดนภาคใต้ (ปค./ทด./

    พช./สถ.)

      การขยายเขตไฟฟ้าและ

      ประปาให้ครัวเรือนที่ไม่มี

      ไฟฟ้าและประปาใช้

    กลุมจงหวดดาเนน

     โครงการตามแนวทาง 

     การสร้างความเข้มแข็ง

     และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ (สป )         ปฏบตจนเปนวถชวต 

    (สป./พช./สถ./ปค.)

       การสร้างความ
         ปรองดองสมานฉันท์ 

     (พช.)

      การกําจัดผักตบชวา    

      (ยผ./ปค./สถ./พช.)

       โครงการจัดรูปที่ดิน

       เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ยผ.)

     (กฟน./กฟภ./กปน./กปภ.)

       การใช้ประโยชน์จาก

Smart Card บูรณาการ

ฐานข้อมลภาครัฐ (ปค )

    ภายในประเทศ (สป.)

     การบูรณาการแผนและ

     งบประมาณในระดับ

    พื้นที่ (One Plan) 
         (สป./ปค./ทุกหน่วยงาน) 

       การป้องกันและแก้ไข

         ปัญหายาเสพติด  

(สป /ปค /พช /สถ )

       การแก้ไขปัญหา

       ขยะมูลฝอย 

       (สถ./กทม.)

โครงการพัฒนาริมฝั่ง
    การพัฒนาระบบบริหาร

     การรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่ม

      ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ทด.)

      ฐานขอมูลภาครฐ (ปค.)

         การเพิ่มประสิทธิภาพ   

       การส่งเสริมและสนับสนุน

      การดําเนินงานของ อปท.

     (สป./ปค./พช./สถ.)

     การให้ความช่วยเหลือ

    เกษตรกร (ปค.)
         (สป./ปค./พช./สถ.)

         การจัดที่ดินทํากิน                         

         ให้ชุมชน (คทช.) (ทด.)

ป ั ป

       โครงการพฒนารมฝง     

       แม่น้ําเจ้าพระยา 

       (กทม.)

       โครงการพัฒนา

   จัดการกองทุนชุมชน (พช.)

         การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ

      การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       (สถ.)

      การพัฒนาระบบบริการ

      ประชาชนด้วยเทคโนโลยี 

      การรักษาความสะอาด

     และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของพื้นที่         การปรับปรุงแนวเขต

         ที่ดิน ๑ : ๔,๐๐๐

         (One Map) (ทด.)

            การสนับสนุนการจัดตั้ง

       คลองลาดพร้าว 

       (กทม.)

  ศูนย์ดํารงธรรม 

      การจัดทําผังเมือง 

      (ยผ.)

      (จปฐ./กชช.๒ค) (พช./สถ.)       (ปค./ทด./กฟน./กฟภ./

      กปน./กปภ.)

    เรยบรอยของพนท

     สาธารณะ (สถ./กทม.)

ุ

            เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

            พิเศษ (สป./ทด./ยผ./

            กฟภ./กปภ.)

ั ื ้ ี่

(สป./ปค./สถ.)

        มหาดไทย

        ใสสะอาด (ศปท.มท. 

่ )

        การกํากับดูแลอาคารและ

       มาตรฐานเครื่องเล่น (ยผ.)

สํานักนโยบายและแผน สป.
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๐

         การพัฒนาพืนทีตาม 

         แนวระเบียงเศรษฐกิจ

         ภาคตะวันออก (EEC) 

         (สป./ยผ./กฟภ./กปภ.)

        /ทุกหน่วยงาน)



๑ 
 

ภารกิจสําคญัของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๑. ภารกิจสําคญัตามนโยบาย (Agenda) 
๑.1 การ
ปกป้องและ
เทดิทูนสถาบนั 
พระมหากษตัรยิ์ 

 รัฐบาลมีนโยบายในการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราช-
กรณียกิจเพื่อประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนและเร่งขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
หลักการทรงงาน ให้สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนา 

 รัฐบาลได้มอบหมายให้ มท. 
สนับสนุนและอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนต่างจังหวัดในการเดิน
ทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม 
พระบรมศพฯ 

 จัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ  
 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ   

 กําหนดแนวทางให้จังหวัดขับเคลื่อนการดําเนินงานและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ 
ตั้งแต่สํารวจโครงการพระราชดําริในพื้นที่ โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ 
การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดําริ 
รวมทั้งติดตามงานที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ราษฎร
ถวายฎีกา โครงการศิลปาชีพ เป็นต้น โดยสนับสนุนให้
เกิดการขับเคลื่อนของภาคประชาชน 

 กําหนดแนวทางและแผนการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบ
ถวายบังคมพระบรมศพฯ ระยะที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ม.ค. 
- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐) 

 ประชาชนมีความสํานึกใน    
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และมีเข้าใจ    
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลกั
ของชาติ 

 ประชาชนได้น้อมนําหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ   
แนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้ 
ในการดําเนินชีวิต 

สนผ.สป. 
ปค. 

ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
มท. 

๑.๒ การนํา
หลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ยึด “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนา

ดําเนินการขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ สร้างเสริมภูมิพอเพียง  

 

 ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นหลักในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการประกอบ

สป.มท. พช. 
สถ. 
ปค. 



๒ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

การปฏบิตั ิ      
จนเปน็วิถีชีวิต 
 
 
 
 
 

ประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ – ๑๑ 

 รัฐบาลได้นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบ
แนวคิดหลักในการกําหนดนโยบาย
บริหารประเทศ 

 รมว.มท. ได้มนีโยบายในการใช้
กลไกทุกระดับของ มท. เพื่อ
ขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตของประชาชน 

๑) จัดทําชุดความรู้ ค้นหาโมเดลตัวอย่างการดําเนินชีวิต
ของคนในสาขาอาชีพต่าง ๆ 

๒) การพัฒนาสื่อออนไลน์และสื่อเอกสารเพื่อส่งเสริม   
ให้เกิดเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง  

 ขั้นตอนที่ ๒ กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและ
บริบทของพื้นที่ โดยให้จังหวัดจัดทําฐานข้อมูลโมเดล
รูปแบบและแนวทางการน้อมนําหลักปรัชญาฯ ไปใช้    
ในการดําเนินชีวิตตามสถานภาพของบุคคล/อาชีพที่ 
แตกต่างกัน และโมเดลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     
ที่ได้มาตรฐานของหน่วยงานต่าง ๆ 

 ขั้นตอนที่ ๓ นําสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง 

โดยมีการประเมินตนเองทั้งก่อนและหลังการ      
น้อมนําไปปฏิบัติ 

๒) ครัวเรือนและชุมชนเป้าหมาย จังหวัดและอําเภอ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ด้วยการสร้างการเรียนรู้ใน
พื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้ฯ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสอดแทรกแนวคิดหลักปรัชญาฯ ในทุก
กิจกรรมทีม่ีโอกาส และการประเมินตนเองแบบ       
มีส่วนร่วมทั้งก่อนและหลังการน้อมนําไปปฏิบัติของ
ครัวเรือนเป้าหมายและชุมชน 

 ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผลและขยายผลไปสู่วงกว้าง      
ด้วยการกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล        

อาชีพตามแนวทางสายกลาง  
โดยยึดหลักความพอประมาณ   
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัว  
ที่ดี  

 ประชาชนมีความรอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง และมีคุณธรรมกํากับ 
พร้อมรับต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกิดขึ้น      
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  



๓ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

การดําเนินงานในภาพรวมทุกระยะ เพื่อปรับปรุง        
วิธีดําเนินงาน ถอดบทเรียน ค้นหา Best Practice    
และจัดกิจกรรมเผยแพร่การดําเนินงานไปสู่วงกว้าง      

๑.3 การสร้าง   
ความปรองดอง
สมานฉันท ์

 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของ  
คนในชาติ โดยมีคําสั่ง หน.คสช.     
ที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อกําหนดกลไก   
ในการบูรณาการการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

 รมว.มท. มีนโยบายส่งเสริม       
ให้สังคมไทยมคีวามสามัคคี     
โดยทําความเข้าใจกับประชาชน 
ในพื้นที่ว่า “สามารถเห็นต่างกันได้ 
แต่ต้องไม่เกิดความขัดแย้ง” 

 สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามคําสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ ๓/๒๕๖๐ 

 ส่งเสริมความเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบัติ โดยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อไม่ให้มีการนําไปใช้เป็น
เงื่อนไขในการยุยงปลุกปั่น 

 ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกลไก   
ในระดับพื้นที่ เช่น เยาวชน อาสาสมัคร คณะกรรมการ
หมู่บ้าน เป็นต้น 

จํานวนเหตุการณ์ความขัดแย้ง   
อันเกิดจากความคิดเห็นต่างลดลง 

สนผ.สป. 
ปค. 

ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
มท. 

๑.4 การ
ป้องกนัและ
แก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง มท. 
มีบทบาทในการบูรณาการงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับอําเภอและ 
อปท. โดยมีสํานักงาน

 ขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด โดยจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)   
76 จังหวัด เพื่อใช้ในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
(เฉลี่ยจังหวัดละ 254,000 บาท) 
 

 พื้นที่ดําเนินการเป้าหมาย 
๑) ศอ.ปส.จ. 76 จังหวัด 
๒) ศอ.ปส.อ ๘๗๘ อําเภอ 
๓) หมู่บ้าน/ชุมชน 81,916 แห่ง 

 ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
ลดลงและสังคมมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน (ตัวชี้วัด
ภาพรวมของ ปปส.) 

สนผ.สป. 
ปค. 

พช. 
สถ. 
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ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน 
ป.ป.ส.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก 

 สํานักงาน ปปส. ได้กําหนด
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วย ๔ แผน คือ แผน
ปราบปรามยาเสพติด แผนป้องกัน
ยาเสพติด แผนบําบัดรักษา       
ยาเสพติด และแผนบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 
ราชินีนาถ ได้พระราชทาน      
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์      
ให้นําไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน โดยมอบเงินกองทุนให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงินประเดิม
เริ่มต้น “กองทนุแม่ของแผ่นดิน” 
กองทุนละ 8,000 บาท  

 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
พื้นที่ 
๑) จัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงานฯ ประจําปี 2560 
๒) ติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา        

ยาเสพติดในพื้นที่ 
3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี 2561 
4) อํานวยการและบริหารจัดการของ ศอ.ปส.มท. 

 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE โดยสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
TO BE NUMBER ONE โดย สป.มท. จํานวน 
1,500,000 บาท และ ปค. จํานวน 8,500,00 บาท 

 ขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ในส่วนของ อปท.  
๑) ส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและ

ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด 
๒) ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันมิให้มีการ  

มั่วสุมในพื้นทีท่ี่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาด 
๓) ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้เยาวชนใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับ      
ยาเสพติด 
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แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 ขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนําเงินไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง 

๑.5 การจัด
ทีด่นิทํากนิให้
ชุมชน (คทช.) 
 

 ประชาชนมีปัญหาการไร้ที่ดิน    
ทํากินและที่อยู่อาศัยหรือมีแต่    
ไม่เพียงพอส่งผลใหม้ีการรุกล้ํา
ที่ดินของรัฐ เขตป่าสงวน  

 มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 
2557 เห็นชอบระเบียบ      
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 ให้มี
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 

 มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 
2559 อนุมัติในหลักเกณฑ์การจัด
ที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ในลักษณะแปลงรวม โดยมิให้
กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทํา
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่ม
หรือชุมชนตามหลักเกณฑ์ที ่คทช. 
กําหนด 
 

 การดําเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ   
จัดที่ดิน มี รมว.มท. เป็นประธาน โดยสนับสนุน คทช. 
จังหวัด ในการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ด้วยวิธีสํารวจ ตรวจสอบ และจัดทําข้อมูลผูย้ากไร้ที่ไม่มี
ที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งจัดทําแผนและกําหนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติการการคัดเลือกบุคคลให้เข้าอยู่
อาศัยทํากินในที่ดินของรัฐ 

 การดําเนินงานตามภารกิจกรมที่ดิน 
1) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทํากินและอยู่อาศัยใน

ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล 
2) จัดทําข้อมลูที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช.   

โดยการจัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองทําประโยชน์ที่ดินฯ   
ในระบบภูมิสารสนเทศ และจัดทําระวางแผนที่ เพื่อใช้
สําหรับการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. 

 จํานวนประชาชนที่ได้รับการจัด
ที่ดินทํากิน จํานวน 40,000 ราย 

 จํานวนพื้นที่สาธารณประโยชน์
ในการจัดที่ดินให้แก่ชุมชน 
จํานวน 8 แปลง 

 จํานวนข้อมูลผูค้รอบครอง      
ทําประโยชน์ที่ดินที่ได้รับการจัด
ที่ดินทํากินตามนโยบาย คทช.   
ที่ได้จัดเก็บข้อมูลระบบ         
ภูมิสารสนเทศ จํานวน    
7,000 ราย  

 จํานวนระวางแผนทีท่ี่จัดทําขึ้น
เพื่อใช้สําหรับการจัดที่ดินตาม
นโยบาย คทช. จํานวน    
5,000 ระวาง 

ทด. - 
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หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๑.6 การ
ปรบัปรุง    
แนวเขตทีด่นิ     
1 : 4000 
(One Map) 
 
 
 
 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 
เห็นชอบแนวทางและแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงแผนที ่   
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)  

การดําเนินงานในส่วนของกรมที่ดิน 2 หลักเกณฑ์ คือ 
 หลักเกณฑ์ที ่10 ส่งมอบข้อมูลที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่มีการรังวัด ออก น.ส.ล. ไว้แล้วในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัล ให้ใช้สําหรับดําเนินการตามโครงการ One Map 
และการดําเนินการร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ อปท. และ 
กอ.รมน. บริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่มีการออก น.ส.ล. 

 หลักเกณฑ์ที ่13 รวบรวมขอ้มูลระวางแผนที่ที่มีการ
รับรองแนวเขตป่าไม้ทุกประเภทไว้ เป็นข้อมูลสําหรับ   
ใช้ประกอบการพิจารณาในภายหลัง  

สนับสนุนการดําเนินการตามผล
การปรับปรุงแผนที่ One Map 
ภายหลังจาก ครม. พิจารณาและ    
มีข้อสั่งการแล้ว 

ทด. ปค. 
สถ. 

กอ.รมน. 

๑.7 การ
สนบัสนุน   
การจัดตัง้   
เขตพฒันา
เศรษฐกิจพเิศษ 

 รัฐบาลมีนโยบายที่จัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ กระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความ
เหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และแก้ปัญหาความ
มั่นคง โดยภาครัฐใหก้ารสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน และการอื่นที่
จําเป็น เพื่อเป็นการจัดระเบียบ
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน และ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

 มท. ในฐานะฝา่ยเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการด้านการจัดหา

 วางผังพื้นที่เฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑) ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

๒) ดําเนินการโครงการวางผังระบบระบายน้ําเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา มุกดาหาร หนองคาย 
สระแก้ว ตราด และตาก ซึ่งดําเนินการวางผังฯ     
โดยจัดจ้างที่ปรึกษาดําเนินการ และจัดทํา  
Inception Report 

๓) ศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประกอบด้วย จังหวัดตาก มกุดาหาร สระแก้ว ตราด 
สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม และกาญจนบุร ี
(รวม 9 พื้นที่) 

 

 ร่างประกาศ มท. เรื่อง เขต
ควบคุมอาคารภายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

 แผนแม่บทและแผนผังระบบ
ระบายน้ําของชุมชนเมืองตาม
กรอบการวางผังเมืองในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
แบบจําลองด้านอุทกวิทยาและ
แบบจําลองด้านชลศาสตร์ 
สําหรับการจําลองสถานการณ์ 
(Simulation) สภาพการระบาย
น้ําปัจจุบัน และพยากรณ์ตาม
การระบายน้ําตามแผนผังระบบ
ระบายน้ําชุมชนเมืองตามกรอบ 
การวางผังเมืองในเขตพัฒนา

สป.มท. ทด. 
ยผ. 
กฟภ. 
กปภ. 
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ที่ดินและบริหารจัดการ ซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่มี    
รมว.มท. เป็นประธานอนุกรรมการ 
มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
กําหนดพื้นที่ของทางราชการที่
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แบ่งเป็น 
1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

บริเวณชายแดน ประกอบด้วย 
๑.๑) ระยะที ่1 ตาก มุกดาหาร 

สระแก้ว ตราด สงขลา 
และหนองคาย 

๑.๒) ระยะที ่2 เชียงราย 
นราธิวาส นครพนม 
และกาญจนบุรี 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ 

๔) จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 
ประกอบด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว 
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี (รวม 6 พื้นที่) 

 จัดหาที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ (นํามาถอนสภาพให้เป็นที่ดินราชพัสดุ)      
โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 44 ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม และกาญจนบุรี     

 เสริมสร้างสมรรถนะให้กับเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: 
OSS) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในด้านการอบรม
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็น และการลงพื้นที่สํารวจ
เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่
ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ติดตามการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบประปา และแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า 
ของการประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เพื่อรองรับพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 
และ ระยะที ่2 เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน (ไฟฟ้า ประปา) ให้รองรับการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

เศรษฐกิจพิเศษ 
 แบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รบั
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีมาตรฐาน 

 จัดหาที่ดินของรัฐเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษกาญจนบุรีและนครพนม 

 พัฒนาสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ   
ด้านการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อย่างน้อย 1 รุ่น 



๘ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๑.8 การพฒันา
พืน้ทีต่าม   
แนวระเบยีง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก 
(EEC) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่          
๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๙ เห็นชอบหลักการ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน และ 
มีนโยบายเพื่อยกระดับเมืองและ
มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่      
โดยการจัดให้มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง     
ที่สะดวก มีประสิทธิภาพ และใช้
ระบบ One Stop Service ในการ
ให้บริการภาครัฐอย่างเต็มรูปแบบ 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
รองรับการพัฒนาโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 จังหวัด    
คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  
โดยสาระสําคัญของร่าง พ.ร.บ.  
คือ นโยบายส่งเสริมการลงทนุของ
ภาครัฐที่จะดึงดูดการลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมายัง

 สนับสนุนการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ       
ภาคตะวันออก ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 
1) จัดทําแผนงานโครงการ เพื่อรองรับโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามมติ ครม.     
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 

2) พิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการพัฒนาโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตามมติ ครม.     
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559 

 ดําเนินงานด้านผังเมืองเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดังนี้ 
1) ศึกษา ออกแบบ และวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อใช้เป็น

กรอบในการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบ
คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ และรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

2) ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกายภาพ
การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์
ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง โลจสิติกส์ สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

3) จัดทําแผนผังแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมข้อกําหนดและมาตรการทาง

 สนับสนุนการจัดทําแผนการ
ดําเนินโครงการและงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 

 สนับสนุนการจัดทําผังเมืองและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออกตามแผนงานที่
กําหนดไว้ 

สํานักงาน
คณะ 

กรรมการ
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

สป.มท. 
ยผ. 
ทด. 
กฟภ. 
กปภ. 

 



๙ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

พื้นที่ดังกล่าว ผังเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ         
ของประเทศได้ตามเป้าหมาย 

4) จัดทํา ประสาน และบูรณาการแผนงาน/โครงการ  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดลําดับความสําคัญ 
เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน   
และการจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

5) เตรียมการจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดพื้นที่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6) สํารวจออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่      
ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี เพื่อก่อสร้างสะพาน  
เลียบชายฝั่งทะเลช่วงที่ 2 เริ่มจากจุดเชื่อมถนน    
เข้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเมืองชลบุรีถึงถนนมนตเสวี 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

๑.9 การพฒันา
ผลติภณัฑ์ 
ชุมชนและ
ท้องถิ่น       
(OTOP) 
 
 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)  
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน        
ได้มอบหมายให้ มท. โดย พช. 
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ    
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ให้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

 ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP  
 จําแนกผลิตภัณฑ์ตามหลัก Quadrant 
 คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP 

Product Champion: OPC) 
 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่ม Quadrant D 

(กลุ่มปรับตัวสูก่ารพัฒนา) ด้านการบริหารจัดการ      
การออกแบบ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดทําแผนธุรกิจ   
การเข้าถึงแหลง่ทุน และการตลาด  

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 

 ผู้ผลิตผู้ประกอบ OTOP ได้รับ
การพัฒนา จํานวน 7,000 กลุ่ม 

 มีรายได้จากการจําหน่ายสินคา้ 
OTOP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 

 ตั้งเป้าหมายการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP          
๑.๔๗๙ แสนลา้นบาท 

พช. อต. 



๑๐ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 ส่งเสริมช่องทางการตลาดในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP โดยพัฒนาตลาดเดิม สร้างตลาดถาวร ค้นหาตลาด
ใหม่ เช่น จําหน่ายบนเครื่องบิน ระบบ E-Commerce 
สร้าง Trader ร้านประชารัฐสุขใจ ห้างสรรพสินค้า   
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

๑.๑0 การ
พฒันา
เศรษฐกิจ   
ฐานรากและ
ประชารัฐ 

 รัฐบาลได้มีนโยบายลดความ
เหลื่อมล้ํา สร้างรายได้ และความ
เจริญ ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ 
ให้ครอบคลมุทัง้ประเทศ โดยให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมดําเนินการร่วมกับภาครฐั 

 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558
นายกรฐัมนตรไีด้แต่งตั้งคณะทาํงาน
ร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) 
จํานวน 12 คณะ โดยมี
คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ มี รมว.มท. 
เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และ     
นายฐาปน  สิรวิัฒนภักดี        
เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน 

 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลือ่นนโยบาย  
สานพลังประชารัฐประจําจังหวัด  

 คัดเลือกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา  
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ 

 ส่งเสริมสมัมาชีพชุมชน 

 กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา          
ด้านการเกษตร จํานวน      
187 เป้าหมาย ด้านการแปรรูป 
จํานวน 185 เป้าหมาย และ
ด้านการท่องเที่ยว จํานวน   
142 เป้าหมาย รวม         
514 เป้าหมาย 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
จํานวน 6 จุด 

 ครัวเรือนได้รับการพัฒนา           
การประกอบสัมมาชีพ จํานวน 
471,780 ครวัเรือน 

พช. - 

๑.11 การ
กําจัด
ผักตบชวา 

 ผักตบชวามีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เป็นอุปสรรคสําคญัในการ
บริหารจัดการน้ํา บดบังทัศนียภาพ 
กีดขวางทางสัญจรของน้ํา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ
นโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการในจังหวัด     
เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
 

แหล่งน้ําสาธารณะต่าง ๆ         
ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย 
๖,๒๐๕,๓๕๕ ตัน 

ยผ. ปค. 
สถ. 
พช. 



๑๑ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไข
ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ําสาธารณะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ํา 

 รองนายกรัฐมนตรี พลเอก 
ประวิตร  วงษ์สุวรรณ มีบัญชา 
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ๒๕๕๙ 
มอบหมายให้ มท. เป็นหน่วยงาน
หลักในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา 
โดยร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม 

 เก็บใหญ่ Kick off กําจัดผักตบชวาพร้อมกันทั่วประเทศ 
 บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน อปท. 
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนกําจัดผักตบชวาในแหล่งน้ํา     
ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ 
๑) มาตรการปราบปราม ดําเนินการกําจัดผักตบชวา 

จํานวน ๖,๒๐๕,๓๕๕ ตัน ภายใน ๖ เดือน (ต.ค. 
๒๕๕๙ – มี.ค. ๒๕๖๐) แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ  
ลุ่มแม่น้ําสายหลัก ได้แก่ แม่น้ําแม่กลอง แมน่้ําท่าจีน 
แม่น้ําน้อย แมน่้ําลพบุรี แม่น้ําป่าสัก แม่น้ําเจ้าพระยา 
แม่น้ํานครนายก และแม่น้ําสะแกกรัง มอบหมายให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า              
กรมชลประทาน และหน่วยงานทหารรับผิดชอบ   
ส่วนแหล่งน้ําขนาดเล็ก มอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธาน โดยมีโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดเป็นคณะทํางานและเลขานุการ 

๒) มาตรการป้องกัน (เม.ย. – ก.ย. ๒๕๖๐) เมื่อ
ดําเนินการกําจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ ยังคงดําเนินการ
กําจัดผักตบชวาแบบต่อเนื่องทันที เน้นไมใ่ห้
ผักตบชวาขยายพันธุ์ได้อีก โดยมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เป็นผู้ดําเนินการ เช่น อปท. 
ประชาชนในพื้นที่ ชลประทานจังหวัด ฯลฯ และมี
หน่วยทหารสนับสนุน โดยมผีู้ว่าราชการจังหวัดกํากับ
ดูแลและติดตาม เพื่อรายงานผลการดําเนินการให้ 
มท. ทราบเป็นระยะ 



๑๒ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาเพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้  

 ร่วมกับสถาบันวิจัย ศึกษาสารสกัดอินทรีย์ จุลินทรีย์
ชีวภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนํามาใช้ในการ
กําจัดผักตบชวา 

๑.12 การ
แก้ไขปญัหา
ขยะมูลฝอย 
 
 
 
 

 นโยบายรัฐบาล ข้อ 9 การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษ   
ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสยี) 

 รมว.มท. ใหค้วามสําคัญกับการ
รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่
สาธารณะ 

 มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๙ 
เห็นชอบแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยให้ 
ทส. ร่วมกับ มท.จัดทําแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศระยะสั้น ๑ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)  
 

 ตรวจสอบและเร่งรัดการดําเนินการตามมาตรการการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดทั้งขยะเก่าและขยะใหม ่

 จัดทําฐานข้อมลูขยะมูลฝอยระดับจังหวัด แยกเป็นราย
อําเภอ และ อปท. 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 
๑) สรุปผลจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถ่ายทอดบทเรียน 

การจัดการขยะจากโครงการที่ประสบผลสําเร็จ    
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ให้แก่ท้องถิ่น
จังหวัดทุกแห่ง 

2) นําผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําเป็นคู่มือ
ด้านการบริหารจัดการขยะ ณ แหล่งกําเนิด ตาม
หลักการ 3Rs ของพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยให้แก่จังหวัด อําเภอ และ อปท. 
ทุกแห่ง 

 จัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อนําไปดําเนินการ ดังนี้  
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้องค์ความรู้ด้านการ

จัดการขยะมูลฝอย และคู่มือจากการถ่ายทอด

 ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนเข้าสู่
ระบบการกําจัดที่ปลายทางลดลง 
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของส่วนราชการ 
สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการจัดกิจกรรมการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยหรือ   
นําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

 ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชน
ในพื้นที่ สามารถเป็นต้นแบบ 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  

 หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดตั้ง     
จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน  
ร้อยละ 100 

 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 
ร้อยละ ๗๐ และมูลฝอยติดเชื้อ 
ร้อยละ ๘๕ ได้รับการกําจัดอย่าง

สถ. กทม. 



๑๓ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. 
๒๕๕๘ อนุมัติหลักการแห่ง      
ร่าง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ตามที่ มท. เสนอ 

 มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. 
๒๕๕๙ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง
ประชารัฐ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) เพื่อมุ่งเน้น   
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย   
ณ แหล่งกําเนิด และจัดระบบการ
เก็บและขนขยะมูลฝอยของ อปท.
ให้มีประสทิธิภาพ ภายใต้หลัก    
๓Rs และหลักการมีส่วนร่วมตาม
หลักประชารัฐ 

บทเรียนที่ประสบผลสําเร็จเป็นต้นแบบในการจัดการ
ขยะในพื้นที ่

2) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด และสาธิต
วิธีการจัดการขยะ 

3) ประชุมกลุม่ย่อย 
 ออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยตั้งแต่กระบวนการ  
คัดแยก เก็บ ขน วิธีการกําจัดมูลฝอย อัตราค่าธรรมเนียม 
และการบริหารจัดการมูลฝอย 

ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 

๑.๑3 โครงการ
พฒันาริมฝั่ง
แม่น้ํา
เจ้าพระยา 
 

มติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2558  
ให้ มท. ศึกษาความเหมาะสมและ
จัดทํารายละเอียด การออกแบบและ
ก่อสร้าง และจดัทําแผนการพัฒนา
พื้นที่ริมฝั่งแมน่้ําเจ้าพระยา เพื่อใช้
เป็นทางสัญจรรองรับการเดินทาง
ด้วยจักรยาน (Bike Lane) รวมทั้งใช้
เป็นพื้นที่สําหรบัการชมทศันียภาพริม

 เสนอผลการศกึษาความเหมาะสมของโครงการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา รวมทั้งส่งแบบโครงการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ และขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ 

 ดําเนินการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงสะพาน 
พระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทั้งสองฝั่ง ๆ ละ 
7 กิโลเมตร รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร โดยดําเนินการ
ในช่วงที่ 1 (เป็นโครงการระยะ 3 ปี เริม่ปี 2560 – 

ดําเนินการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยาตามกรอบระยะเวลา    
ที่กําหนด 

กทม. กระทรวง
การพัฒนา
สังคมและ

ความ
มั่นคงของ
มนุษย์ 

กระทรวง
ทรัพยากร



๑๔ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

แม่น้ําเจ้าพระยา การพักผอ่นหย่อนใจ 
การออกกําลังกาย การจัดกิจกรรม
เพื่อสุขภาพ นันทนาการ การ
ท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่รองรับการ
จัดงานต่าง ๆ 

2562) ดังนี้ 
๑) เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพื้นที่บริเวณริมแม่น้ํา

เจ้าพระยาให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการสร้างทาง
เดินทางจักรยาน เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว นันทนาการ 
วัฒนธรรม และระบบขนส่งมวลชวนอื่น ๆ                 

๒) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของแม่น้ําเจ้าพระยา              
๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                            
๔) ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน  

ธรรมชาติ
และ

สิ่งแวดล้อม 
กระทรวง
คมนาคม 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

 
๑.๑4 โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน 
ค.ส.ล. และ
ประตูระบายน้าํ 
คลองลาดพร้าว 
คลองบางบวั 
คลองถนน 
คลองสอง และ
คลองบางซื่อ 
จากบริเวณ
เขื่อนเดิม
อุโมงค์ยักษ์
พระรามเก้า-
รามคําแหง   
ไปทางประตู
ระบายน้ํา 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่     
5 มิ.ย. 2555 เห็นชอบข้อเสนอ
การบริหารจัดการสิ่งรุกล้ําลําน้ํา
สาธารณะ โดยให้ มท. และ กทม. 
ร่วมกันดําเนินการตามกฎหมายกับ
ผู้ที่บุกรุกลําน้ําสาธารณะ และให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณา
จัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับ        
ผู้บุกรุก ซึ่งในระยะเร่งด่วน
ดําเนินการใน 9 คลอง ได้แก่   
คลองบางซื่อ คลองบางเขน   
คลองลาดพร้าวและคลองสอง    
คลองเปรมประชากร คลองพระยา-
ราชมนตรี คลองสามวา คลองลาด-
บัวขาว คลองประเวศบุรีรมย์ และ 

ดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้  
 แผนการก่อสรา้ง 
๑) ดําเนินการก่อสร้างส่วนที่ไม่มีปัญหาชุมชนรุกล้ํา 
๒) ดําเนินการก่อสร้างในส่วนที่ติดชุมชน จํานวน 50 ชุมชน 

หลังจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
รื้อย้ายและส่งมอบพื้นที่ให้ กทม. 

 แผนการประชาสัมพันธ์  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์
ตามแผนงานที่วางไว้ ควบคู่ไปกับการก่อสร้างตลอด
ระยะเวลาโครงการ โดยให้สอดคล้องกับแผนก่อสร้างและ
แผนการจัดหาที่อยู่อาศัย 

 แผนการจัดหาที่อยู่อาศัย 
พัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว 50 ชุมชน    
6,419 ครัวเรือน ความยาวประมาณ 37.3 กิโลเมตร 
(สร้างแล้วเสร็จ 3 ชุมชน จํานวน 481 ครวัเรือน) 
 

ดําเนินโครงการตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

กทม. กระทรวง
การพัฒนา
สังคมและ

ความ
มั่นคงของ
มนุษย์ 
สถาบัน
พัฒนา
องค์กร
ชุมชน 

กรมธนา-
รักษ์ 
กรม

ส่งเสริม  
สหกรณ ์
กรม



๑๕ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

คลองสอง   
สายใต ้
 

คลองพระโขนง 
 เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ได้มี 
คําสั่งให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยา      
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายความ
มั่นคง โดย มท. กทม. และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กําหนดมาตรการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการ
สร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ําแนวลําคลอง
และทางระบายน้ํา 

 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ กทม. 
ดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อน     
ค.ส.ล. และประตูระบายน้ํา คลอง
ลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน 
คลองสอง และคลองบางซื่อ    
จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์
พระรามเก้า-รามคําแหง ไปทาง
ประตูระบายน้ําคลองสองสายใต้ 
งบประมาณ 2,426.60 ล้านบาท 

 
 

ประชา-
สัมพันธ์ 



๑๖ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

1.๑5 ศูนย์
ดํารงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รัฐบาลไม่มีหน่วยงานรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชนในระดับพื้นที่ 

 คสช. ได้ประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๙๖/๒๕๕๗ ลว ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗  
ให้จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  
ทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน       
ร้องทุกข์ ให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร 
ให้คําปรึกษา และเป็นศูนย์บริการ
ร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในระดับ
พื้นที่ 

 มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. 
๒๕๕๙ เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์
ดํารงธรรมอําเภอ และกําหนดให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือ และช่วยเหลือนายอําเภอ
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ที่มีสาเหตุจากการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

 ถอดบทเรียนการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 สํารวจและจัดทําระบบฐานข้อมูลร้องเรียน/ร้องทุกข์        
ให้เป็นระบบหรือฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เร่งการแก้ไขปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นซ้ําซาก และปัญหาทีห่ากไม่ได้รับการแก้ไขจะเกิด
อันตรายแก่ประชาชนหรือลุกลากส่งผลกระทบในวงกว้าง 

 จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ประกอบด้วย ๔ ฝ่าย คือ     
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายรับเรื่อง ฝ่ายติดตาม และฝ่ายรายงาน 
และมอบอํานาจให้แก่นายอําเภอ เพื่อให้ศูนย์ดํารงธรรม
อําเภอ สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้ยุติในพื้นที่ให้มากที่สุด 

 ปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน การให้บริการในเชิงรุก โดยจัด   
ชุดปฏิบัติการ/หน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ เชื่อมโยงกับ    
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 

 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์ดํารงธรรมทั่ว
ประเทศ 

 พัฒนาศูนย์ดํารงธรรมให้มีมาตรฐานสู่การเป็น “ศูนย์ราชการ
สะดวก” (GECC หรือ Government Easy Contact 
Center) 

 ประชาชนที่เดือดร้อนหรือไม่
ได้รับความเป็นธรรม มีที่พึ่ง  
และได้รับการแก้ไขปัญหาได้   
ทันการณ์ 

 ร้อยละ ๗๐ ของปัญหาเรื้อรัง 
ปัญหาที่เกิดขึน้ซ้ําซาก และ
ปัญหาที่หากไม่แก้ไขจะส่งผล
กระทบในวงกว้าง ได้รับการ
แก้ไข 

 
 

สตร.สป ปค. 
สถ. 

๑.1๖ 
มหาดไทย        
ใสสะอาด 
 

 รัฐบาลกําหนดให้การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบเป็นนโยบายสําคัญและ    
ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุก      

 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่
รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

 ประหยัดงบประมาณดําเนินการ 
 ปัญหาการร้องเรียนการทุจรติ
ลดลง 
 

ศปท.มท. ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
มท. 



๑๗ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 
 
 
 
 

ส่วนราชการจะต้องนําไปปฏิบัติให้
บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม      

 รมว.มท. ได้ใหค้วามสําคัญกับ  
การป้องกันและปราบปรามทุจริต 
โดยเน้นย้ําให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย  

 มท. ดําเนินการ “มหาดไทย      
ใสสะอาด” ใน 3 ภารกิจหลกั 
ได้แก่   
1) ส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีตามหลัก        
ธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 

2) ป้องกันปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น 

3) สนับสนุนให้มี “จังหวัด        
ใสสะอาด อําเภอใสสะอาด 
และ อปท. ใสสะอาด” ทั่วทัง้
ประเทศ 

 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติใหบุ้คลากรในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ      
การดําเนินชีวิต 

 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิด
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  

 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส   
การทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารงธรรม มท. 

 กรณีพบการทุจริต จะดําเนินการสอบสวนและลงโทษ  
ขั้นสูงกับผู้ที่ทจุริตอย่างจริงจัง 

 
  
 
 
 



๑๘ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๒. ภารกิจสําคญัตามอํานาจหน้าที่ (Function) 
๒.๑ การ
ดําเนนิงานดา้น
สญัชาติและ
สถานะบคุคล 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์และ
นักเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งเด็ก
ที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ยังไม่มี
สถานะบุคคลทางทะเบียน 

 รมว.มท. ได้ใหค้วามสําคัญกับการ
ดําเนินงานด้านสัญชาติและสถานะ
บุคคล โดยให้จัดทําข้อมูลผล
ดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคล และการให้สญัชาติไทยแก่
บุคคลประเภทต่าง ๆ  

 ขยายผลการดําเนินโครงการกําหนดสถานะให้แก่
บุคคลไร้สญัชาติไปทั่วประเทศ โดยกําหนดสถานะ
บุคคลและลงรายการสัญชาติไทยให้แก่เด็กที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนซึ่งมีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติไทย
ให้แก่กลุ่มเด็กทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และจัดทําบัตรประจําตัวให้กับ
บุคคลซึ่งไมม่ีสญัชาติไทย/ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

 พิจารณาคําขอลงรายการ/ขอมีสัญชาติไทยให้แก่
บุคคลซึ่งไมม่ีสญัชาติไทย/ไม่มีสถานะทางทะเบียน  
ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติของกฎหมายด้วยความ  
เสมอภาคและเป็นธรรม 

 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุที่ใช้ในการผลติบัตร
ประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มสีัญชาติไทย/ไม่มีสถานะ         
ทางทะเบียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ   
สํานักทะเบียนอําเภอ 

 จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของส่วนกลาง 

 บุคคลไร้สญัชาติได้รับการกําหนด
สถานะให้ถูกต้องตรงตาม
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
และสามารถเขา้ถึงสิทธิขั้น
พื้นฐานของรัฐได้อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ 
และจัดทําบัตรประจําตัวให้กับ
บุคคลซึ่งไมม่ีสญัชาติไทย/ไม่มี
สถานะทางทะเบียน ไม่น้อยกว่า   
200,000 คน 

 อนุมัติคําขอลงรายการ/ขอมี
สัญชาติไทยตามคุณสมบัติของ
กฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5,000 ราย 

 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตบัตร
ประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มสีัญชาติ
ไทย/ไม่มีสถานะทางทะเบียน 
รองรับการผลิตบัตร ไม่น้อยกว่า  
130,000 บัตร 

 จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ     
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ส่วนกลาง จํานวน 3 คน 
 

ปค. - 



๑๙ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๒.๒ การแก้ไข
ปญัหาจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต ้
 
 
 
 
 
 

เมื่อ 25 พ.ย. 2557 นายกรัฐมนตรี 
มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้านการแก้ไขปัญหา 
จชต. โดยให้หน่วยงานที่มีภารกิจใน
พื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. ภายใต้อํานาจหน้าที่
และภารกิจของหน่วยงานทั้งในมิติความมั่นคงและ    
มิติการพัฒนา ดังนี้ 
 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. ในบทบาทของ    
ฝ่ายปกครอง เช่น การสนับสนุนการปฏิบัติงาน    
ศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การพัฒนาขีดความสามารถ 
ชุดคุ้มครองตําบล จชต. เป็นต้น 

 เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 3 จชต. 
และบริเวณพื้นที่โดยรอบนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-
สุไหงปาดี และพื้นที่ 9 อําเภอ ที่มีหนังสือรบัรองการ
ทําประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน รวมทัง้เร่งรัด
ดําเนินการให้ที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออก
โฉนดที่ดินได้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ จชต. 
 ดําเนินกิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธ์ในทกุระดับของ
พื้นที่ จชต. ตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ระดับเขตตรวจราชการ 

 พัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ จชต. 

  ประชาชนในพื้นที่ ๓ จชต.      
มีความสงบสุข เหตุการณ์ความ
รุนแรงลดลง 

 สํารวจออกโฉนดที่ดิน จํานวน 
15,750 แปลง 

 ดําเนินโครงการก่อสร้างและ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวน ๕๖ แห่ง 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้สอนได้มี
ความรู้ ทักษะ ในการบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จชต. 
เพื่อสร้างจิตสํานึกความเป็นชาติ
ให้นักเรียน 

ปค. ทด. 
พช. 
ยผ. 
สถ. 

๒.๓ โครงการ
จัดรปูทีด่นิ  
เพื่อการพฒันา
พืน้ที ่

รมว.มท. ได้ให้ความสําคญักับนโยบาย
การพัฒนาเมือง โดยวิธีจัดรูปที่ดิน
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมคีวาม
ปลอดภัยจากธรรมชาติ มีสภาพ- 
แวดล้อมที่ดี มรีะบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน 

ดําเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตาม 
พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ภายใต้
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน โดยเจ้าของที่ดิน
ร่วมกันปันส่วนที่ดิน และภาครัฐพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานพร้อมกับการจัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ จํานวน 
๙ โครงการ 

ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
ให้ทุกจังหวัดมโีครงการตัวอย่าง 
และสามารถดําเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินฯ ได้สําเร็จทั้งรูปแบบของ
ภาครัฐและเอกชนดําเนินการ 

ยผ. ทด. 



๒๐ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๒.๔ การรงัวัด
ทีด่นิเพือ่เพิม่
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ 

ข้อสั่งการ ปมท. ในการประชุมหารือ
ข้อราชการประจําสัปดาห์ เมื่อวันที่ 
11 ต.ค. 2559 ให้จัดทําโครงการที่
มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ มท. มอบ
ให้เป็นของขวัญปีใหม ่พ.ศ. 2560 
สําหรับประชาชน 

สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการให้สํานักงาน
ที่ดินที่มีระยะเวลาการนัดรังวัดนาน (คิวรังวัดยาว) ดังนี้ 
 สํารวจ แยกประเภท และคัดกรองงานค้างทั้งหมด 
เพื่อดําเนินการรังวัดเป็นกลุ่ม โดยให้เจ้าพนักงานที่ดิน
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการและบริหาร
จัดการ 

 จัดส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจ จํานวน 35 คน ลงไป
ปฏิบัติงานในสํานักงานที่ดิน 

 จัดส่งช่างรังวัดที่เสร็จสิ้นภารกิจประจําของสํานัก
มาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดไปช่วยราชการใน
สํานักงานที่ดินเพิ่มเติม 

 ออกคําสั่งเกลี่ยช่างรังวัดของสํานักงานที่ดินที่มี
ระยะเวลาการนัดรังวัดน้อย/สํานักงานที่มีปริมาณงาน
น้อยไปช่วยสํานักงานที่ดินที่มีระยะเวลาการนัดรังวัด
เกินกว่า 90 วัน 

 บรรจุแต่งตั้งนายช่างรังวัด (บรรจุใหม)่ ลงพื้นที่      
อีกไม่น้อยกว่า 250 คน (ภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๐) 

 สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานที่ดินเป็นค่าวัสดุ       
ที่จําเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสํารวจแบบ
ประมวลผล 

ให้บริการด้านการรังวัดที่ดินแก่
ประชาชนทั้งสิ้น 138,000 ราย 
โดยแบ่งดําเนินการเป็น 2 ระยะ คอื 
 ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่              

1 พ.ย. 2559 - 30 เม.ย.  
2560 ลดระยะเวลาการนัด
รังวัดเฉลี่ย จาก 112 วัน เหลือ    
60 วันทั่วประเทศ 

 ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 
30 ก.ย. 2560 ลดระยะเวลา
การนัดรังวัดเฉลี่ย จาก 90 วัน 
เหลือ 60 วันทั่วประเทศ 

ทด. - 

๒.๕ การพฒันา
ระบบบริหาร
จัดการกองทนุ
ชุมชน  

รัฐบาลได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานราก 
โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้าถึง  
แหล่งทุนในรูปแบบต่าง ๆ มกีาร

 ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทุน
ชุมชน 4 ภาค 

 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       
สู่มาตรฐาน SMART Saving Group 

 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต      
สู่มาตรฐาน SMART Saving 
Group จํานวน 1,000 กลุม่ 
 

พช. - 



๒๑ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

จัดสรรงบประมาณให้เป็นกองทุน
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้บริหาร
จัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
เป็นต้น 

 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มกองทุน
ชุมชน 

 ประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
สู่มาตรฐาน SMART Saving Group 

 ส่งเสริมการบรหิารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สญัญา 

 บริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน   
1 สญัญา จํานวน 10,000 
ครัวเรือน 

๒.6 การใช้
ประโยชน์
ข้อมูลเพือ่การ
พฒันาคณุภาพ
ชีวิต (จปฐ./
กชช. 2ค)  
 
 

หนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 
0017/10527 ลงวันที่ 29 ต.ค. 
2534 ประมวลสรุปพระราชกระแส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งว่า “...
เห็นด้วยที่มีการสํารวจข้อมูล จปฐ. มี
การวัดเพื่อให้พบปัญหา ซึ่งเมื่อรู้
ปัญหาแล้วจะได้มีการแก้ไข...” 

 จัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค 
 บันทึกและประมวลผลข้อมลู 
 ส่งเสริมการจัดทําสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย 

 ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล 
 เผยแพร่และสง่เสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ./    
กชช. 2ค 

 ข้อมูล จปฐ. ได้รับการจัดเก็บ 
ประมวลผล และใช้ประโยชน์ 
จํานวน 12,950,000 
ครัวเรือน 

 ข้อมูล กชช. 2ค ได้รับการ
จัดเก็บ ประมวลผล และใช้
ประโยชน์ จํานวน 70,335 
หมู่บ้าน 

พช. สถ. 

๒.7 การจัดทาํ
ผังเมือง 

 ครม. มมีติเมื่อวันที่ 9 ก.ค. พ.ศ. 
๒๕45 ให ้ยผ. ดําเนินการจัดทํา 
ผังเมืองให้ครอบคลุมพื้นที่        
ทั่วประเทศ 

 รัฐบาลและ มท. มีนโยบาย
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น โดยการ
จัดตั้ง อปท. ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ดําเนินการวางและจัดทําผังเมือง
รวมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ   

 ปรับปรุงผังประเทศ 
 วางผังภาค กทม. และปรมิณฑล 
 วางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 
 จัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

 ออกกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัด
แล้วเสร็จจํานวน 73 จังหวัด  
โดยจังหวัดที่ประกาศใช้บังคับ
แล้วให้นําผังมาปรับปรุงแก้ไข 
ด้วยวิธีการวางผังเมืองรวม
รูปแบบใหม ่     

 สํารวจ กําหนดเขตผังการจัดทํา
ผังร่าง ประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน (ขั้นตอนที่ 1 – 4) 

ยผ. สถ. 



๒๒ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

และพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน      
ในพื้นที่และสถานการณ์ 

จํานวน 72 ผงั  
 ประชุมคณะกรรมการผังเมือง   
ปิดประกาศพร้อมข้อกําหนด   
90 วัน รวบรวมพิจารณาคําร้อง 
และจัดทําเอกสารเสนอ มท. 
(ขั้นตอนที่ 5 – 8) จํานวน 22 ผัง 

 เสนอคณะกรรมการพิจารณา  
ร่างกฎหมายกระทรวง เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและ    
รับหลักการ เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบ 
เสนอ รมว.มท. ลงนามใน
กฎกระทรวง และประกาศ
กฎกระทรวงเพื่อใช้บังคับ (ขัน้ตอน
ที่ 9 – 18)  จาํนวน 38 ผัง 

 สนับสนุน อปท. ในการวางและ
จัดทําผังเมืองชุมชนเทศบาล 
จํานวน 72 แห่ง 

๒.8 การกํากบั
ดแูลอาคารและ
มาตรฐาน
เครื่องเล่น 

รมว.มท. มีนโยบายในการกํากับดูแล
ความปลอดภัยอาคารและเครื่องเล่น 
โดยให้มีการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
เช่น เครื่องเล่น สะพาน กระเช้า
ไฟฟ้า เป็นต้น 

 อปท. จัดทําฐานข้อมูลอาคารและเครื่องเล่น 
 อปท. มีหนังสอืแจ้งเจ้าของอาคาร ๙ ประเภท ที่เข้า
ข่ายต้องตรวจสอบ โดยจัดหาผู้ตรวจสอบดําเนินการ
ตรวจสอบอาคาร 

 จังหวัดตั้งคณะทํางานตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร
ซึ่งอาจเป็นภยันตรายหรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย

 ตรวจสอบอาคารที่เข้าข่าย          
๙ ประเภท ครบร้อยละ 100  

 ตรวจสอบอาคารที่ไม่เข้าข่าย       
๙ ประเภท แต่มีสภาพการใช้       
ที่เป็นภยันตรายครบร้อยละ 100 

 ตรวจสอบเครื่องเล่นตาม

ยผ. สถ. 
กทม. 



๒๓ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

ตามมาตรา ๔๖ และเครื่องเล่น 
 อปท. ออกคําสั่งปรับปรุงแก้ไขอาคารและเครื่องเล่น
กรณีเข้าข่ายทีอ่าจเป็นภยันตรายหรืออาจไม่ปลอดภัย 

 อปท. รายงานผลจํานวนอาคารให้จังหวัด เพื่อให้
จังหวัดรายงานผลให ้มท. ทราบ 

 กทม. สํารวจและจัดทําข้อมูลอาคารและเครื่องเล่น  
 กทม. ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ๙ ประเภท       
ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ/อาคารนอกเหนือจาก           
๙ ประเภท แต่อาจเป็นภยันตรายหรืออาจไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัย และเครื่องเล่น 

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม
เครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘          
ครบร้อยละ 100 

๒.๙ การ
ป้องกนัและ
แก้ไขปญัหา  
สาธารณภัย 

 ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ    
ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เช่น 
อุทกภัย ภัยแลง้ ไฟป่าและ   
หมอกควัน แผน่ดินไหว เป็นต้น 

 รมว.มท. ใหค้วามสําคัญกับการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดการ
สูญเสียชีวิต ตามกรอบการ
ดําเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๗๓ 

 ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ ทั้งในด้านการดํารงชีพ ด้านการประกอบ
อาชีพของประชาชน และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์  

 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหา
น้ําทั้งระบบ ทั้งน้ําท่วมและน้ําแล้ง  

 ดําเนินการปฏิรูปและบังคับใช้กฎหมายผังเมือง 
กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 เตรียมการรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น  
ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน แผ่นดินไหว สึนามิ   
เป็นต้น โดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนตามกลไก
ประชารัฐ การถอดบทเรียนที่ผ่านมา การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ (มาตรการเชิงพื้นที่ มาตรการ
บริหารจัดการ และมาตรการให้ความช่วยเหลือ) 
 

 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินจาก
สถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ       
ที่เกิดขึ้น 

ปภ. กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์  
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง-
แวดล้อม 
กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ
และสังคม 



๒๔ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๒.๑๐ การ
ขยายเขตไฟฟา้
และประปาให้
ครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟา้และ
ประปาใช ้
 
 
 
 
 

 กฟน. และ กฟภ. มีภารกิจในการ
จัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าทั้งใน
พื้นที่นครหลวงและภูมิภาค 

 กปน. และ กปภ. มีภารกิจในการ
ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายน้ําประปา 
ทั้งในพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค 

 ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
 ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
เนื่องจากเป็นครัวเรือนที่เกิดขึ้นใหม ่

 ขยายการให้บริการน้ําประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ 
และมั่นคง โดยวางท่อจ่ายน้ําเชิงสังคมเพื่อให้บริการ
ประชาชนที่ยังไม่มีน้ําประปา เช่น พื้นที่ชายขอบ   
เป็นต้น  

 พัฒนาระบบประปาในส่วนภูมิภาค ได้แก่ การก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปา การปรับปรุงกิจการ
ประปาภายหลังรับโอน การวางท่อขยายเขต  
จําหน่ายน้ํา 

 ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ 
ครัวเรือนที่ห่างไกล จํานวน 
1,800 ครัวเรือน 

 ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ราษฎร  
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 
10,000 ครัวเรือน 

 ขยายการให้บริการน้ําประปา   
ในพื้นที่ชายขอบของ กปน. 
ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร  

 ประชาชนได้รับบริการน้ําประปา
ในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น จํานวน 
250,000 ราย 

กฟน. 
กฟภ. 
กปน. 
กปภ. 

สถ. 

๒.๑๑ การ  
บรูณาการ
ฐานข้อมูล
ประชาชนและ
การบรกิาร
ภาครัฐและการ
ใชป้ระโยชน์
จากบตัร 
Smart Card 

 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี          
ที่ 188/2558 ลงวันที่ 20 ก.ค. 
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชน 
และการบริการภาครัฐ 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 
2559 เห็นชอบแนวทาง        
การดําเนินการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและ        
การบริการภาครัฐ  

ดําเนินการภายใต้แนวทางการบูรณาการร่วมกัน ดังนี้ 
 ให้ ปค. เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนของส่วนราชการ (Population Information 
Linkage Center) และทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล 
(Gateway) ตามที่ส่วนราชการร้องขอ 

 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จัดทําฐานข้อมูล
ประชาชนของตนเองตามอํานาจหน้าที่โดยใช้       
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการ
จัดเก็บข้อมูล และมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูล        
ให้ครบถ้วน ถกูต้อง เป็นปัจจุบัน 

 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จัดทําฐานข้อมูล
ประชาชนเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับ ปค. และ

 จํานวนฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอื่นใช้
ร่วมกันได้ จํานวน 16 ฐานข้อมูล 

 หน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยง
ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบ
ฐานข้อมูลประชาชนกลาง 
จํานวน 91 หน่วยงาน 

 หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ข้อมูล
บุคคลจากบัตร Smart Card 
หรือฐานข้อมูลประชาชนกลาง 
(Linkage Center) เพื่อยืนยัน

ปค. หน่วยงาน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง 

 



๒๕ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

จัดทําระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (Services) 
เพื่อรองรับการอ่านข้อมูลประชาชน (Read Only) 
จากระบบคอมพิวเตอร์ของ ปค. 

 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนปรับปรุงระบบการบริการประชาชน เพื่อ
รองรับการใช้บัตรประจําตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) และเชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ของ ปค. เพื่อ
เรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบ
ฐานข้อมูลประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ของ ปค. ทดแทนการใช้สําเนาเอกสาร 

ตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับบริการแทนการขอ
สําเนาเอกสาร จํานวน          
54 หน่วยงาน 

 หน่วยงานที่ใช้บัตรประจําตัว
ประชาชนใบเดียวในการขอรับ
บริการ โดยการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับบริการจาก
ฐานข้อมูลประชาชนกลาง 
(Linkage Center) แทนการขอ
สําเนาเอกสาร จํานวน 5 หน่วยงาน 

๒.1๒ การเพิม่
ประสทิธภิาพ
การส่งเสริม
และสนบัสนนุ
การดาํเนินงาน
ขององคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 
 
 
 
 

มท. ให้ความสาํคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ     
อปท.  ใหม้ีการบริหารจัดการที่ดี  
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 

 รับฟังความคิดเห็นจากสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด และสํานัก/กองที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 

 จัดอบรมชี้แจงวิธีการประเมินและทําความเข้าใจแบบ
ประเมิน ตลอดจนวิธีการตรวจหลักฐานประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท. แก่ทมีประเมิน และท้องถิ่น
จังหวัด 76 จังหวัด ตามภาคต่าง ๆ จํานวน 6 รุ่น 

 จัดพิมพ์แบบประเมินเพื่อใช้เป็นแบบในการตรวจ
ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. จํานวน 11,000 ชุด 
เพื่อให้ทีมประเมิน และ อปท. ใช้ในการประเมิน 

 จัดสรรเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ทีม
ประเมิน ในการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. 
ของทีมประเมิน 

สามารถใช้ข้อมูลการประเมนิ
ประสิทธิภาพของ อปท. จํานวน 
7,852 แห่ง (รวมเมืองพัทยา)  
เป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน 
ในการบริหารจัดการที่ดี          
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   
ในท้องถิ่น 

สถ. - 



๒๖ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 จัดสรรเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของจังหวัด   
ในการประสานงานและติดตามการประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท. ของทีมประเมิน 

 จัดสัมมนาชี้แจงผลการวิเคราะห์การประเมินของ     
ปีที่ผ่านมาแก่ทอ้งถิ่นจังหวัดและบุคลากรของสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด 

๒.1๓ การ
พฒันาระบบ
บริการ
ประชาชนด้วย
เทคโนโลยี 

มท. ให้ความสาํคัญกับการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ
บริการประชาชน เช่น ระบบ        
E-DOPA License การให้บรกิาร
ประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ เป็นต้น 

 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในระบบ e-DOPA 
License ในสว่นภูมิภาคจํานวน 954 แห่ง เพื่อ
ทดแทน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเดิมซึ่งครบอายุ
การใช้งาน (มากกว่า 5 ปี) 

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานด้านการ
บริการประชาชนในสํานักทะเบียนทั่วประเทศ เพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช้ในการบริการ      
อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ที่ดิน โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ      
การให้บริการข้อมูลด้านที่ดินในลักษณะเชิงพื้นที่ทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น         
ซึ่งจะนําไปสู่การจดทะเบียนออนไลน์ในอนาคต 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการ       
ด้านไฟฟ้า ประปา 

 ร้อยละของการเปิดใช้งานระบบ 
e-DOPA License ในแต่ละ
ระบบงาน (งานอาวุธปืน       
งานการพนัน งานขายทอดตลาด
และค้าของเก่า งานโรงแรมและ
งานสถานบริการ) เป้าหมาย  
ร้อยละ 70      

 นําเทคโนโลยีสารสนเทศ        
มาประยุกต์ใช้งานด้านการ
บริการประชาชนในสํานัก
ทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ
จํานวน 2,436 แห่ง 

 พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการประชาชนด้วยระบบ
สารสนเทศที่ดิน จํานวน 200 แห่ง 

 จัดทําฐานข้อมลูการถือครอง
ที่ดิน (Centralize) จํานวน      
1 ฐาน 

ปค.  
ทด. 
กฟน. 
กฟภ. 
กปน. 
กปภ. 

- 



๒๗ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 ให้บริการประชาชนในการ      
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และดําเนินการทางด้านรังวัดและ  
ทําแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ 
จํานวน 273 สํานักงาน 

 สามารถให้บรกิารด้านไฟฟ้า 
ประปา แก่ผู้รบับริการ ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๓. ภารกิจสําคญัเชิงพืน้ที่ (Area) 
๓.๑ การ
สนบัสนุน  
กลุ่มจังหวัด
ดําเนนิโครงการ
ตามแนวทาง 
การสรา้ง  
ความเข้มแขง็
และยั่งยืน 
ใหก้บัเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวนโยบาย 
ในการประชุมชี้แจงแนวทางการ
สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อวันที่ 
30 พ.ย. 2559 โดยจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้กับกลุม่
จังหวัด ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อให้
กลุ่มจังหวัดนําไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ โดยมีแนวทาง
สําคัญในการจดัทําโครงการของกลุ่ม
จังหวัด เน้นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจหรือสังคม สอดคลอ้งกับ
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล 
และอัตลักษณ ์(Positioning)    
ของกลุ่มจังหวัด 

 สนับสนุนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุม่จังหวัดให้
เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที ่7 ธ.ค. 2559 ดังนี้ 
๑) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมกลุ่มจังหวัด 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมรายละเอียด
โครงการ ส่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

๒) คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณา
รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด 
และเสนอ ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 

๓) สนับสนุนกลุ่มจังหวัดในกระบวนการงบประมาณ 
ได้แก่ การจัดทาํรายละเอียดคําของบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ และ  
การประสานงานกลุ่มจังหวัดเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 1 2 และ 3 

 สนับสนุนการจัดทําโครงการตามแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ใหก้ับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ของกลุม่จังหวัด  
(งบแผนภาค) 

 กลุ่มจังหวัดได้รับการชี้แจง         
การสนับสนุนจากหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนากลุม่จังหวัดและ
รายละเอียดโครงการ  

 กลุ่มจังหวัดดําเนินการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เป็นไปตามปฏิทิน
งบประมาณ 

 กลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ที่สอดคล้องกับ     
ความต้องการของพื้นที่ 

สป.มท. 
สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

สํานัก
งบประมาณ 

ทุกส่วน
ราชการ 

๓.๒ การ 
บรูณาการ 
แผนและ
งบประมาณ  

ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. 
๒๕๕๗ กําหนดให้ส่วนราชการที่มี
ภารกิจที่จะดําเนินการแผนงาน/
โครงการ (Supply Side) ในพื้นที่

 พัฒนาระบบแผน โดยกําหนดให้มีการจัดทาํ         
แผนหมู่บ้าน/ชุมชน แผนตําบล แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนอําเภอ แผนจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด และแผนภาค 
ในลักษณะที่เป็น One Plan โดยกําหนดให้มีกลไก      

 กระบวนการจัดทําแผนในระดับ
ต่าง ๆ มีกลไกขับเคลื่อน และ
กฎหมายรับรอง 
 

สป.มท. ปค. 
พช. 
สถ. 



๒๙ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

ในระดบัพืน้ที ่
(One Plan) 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดใด ให้นําแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดนั้น (Demand 
Side) ไปบรรจุในคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณของ
ส่วนราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่ และ       
ขณะเดียวกัน ต้องแจ้งแผนงาน/
โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ดําเนินการในพื้นที่ 
ให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการแผนงาน/โครงการและ
งบประมาณระหว่างส่วนราชการกับ
พื้นที่ของจังหวัด 

ที่ชัดเจนในการจัดทําแผนทุกระดับ และออกระเบียบ 
มท. ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่     
พ.ศ. .... เพื่อทําให้การประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
ต่าง ๆ เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 พัฒนาระบบงบประมาณ โดยเสนอรัฐบาลปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณของ Function ไปเป็น Agenda และ 
Area เพิ่มมากขึ้น กําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับระบบแผนในแต่ละระดับให้ชัดเจน ใหก้ารใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน ดังนี้ 
๑) แผนหมู่บ้าน/ชุมชน กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ

หมู่บ้านละ 2 แสน จํานวน 74,965 หมูบ่้าน   
เป็นเงิน 14,993 ล้านบาท 

๒) แผนตําบล กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณตําบลละ 
2 ล้านบาท จาํนวน 7,255 ตําบล เป็นเงิน 
14,510 ล้านบาท 

๓) แผนอําเภอ กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณอําเภอ
ละ 5 ล้านบาท จํานวน 878 อําเภอ เป็นเงิน 
4,390 ล้านบาท 

๔) แผนจังหวัด ก.น.จ. กําหนดกรอบวงเงินไว้         
200 – 400 ล้านบาท ต่อกลุ่มจังหวัด เป็นเงิน 
27,000 ล้านบาท 

๕) แผนภาค กําหนดกรอบวงเงินในการขับเคลื่อน   
แผนภาค ภายใต้การกํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตร ี
ภาคละประมาณ 5,000 ล้านบาท 

 ระเบียบว่าด้วยการประสาน
แผนในระดับพื้นที่ ได้ประกาศ 
และมีผลบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 รัฐบาลพิจารณาหลักการระบบ
งบประมาณที่ มท. นําเสนอ  
เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับ
การพัฒนาตามแผนในแต่ละ
ระดับ 



๓๐ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

๓.๓ การให้
ความช่วยเหลอื
เกษตรกร  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน             
ได้มอบหมาย มท. โดย ปค. 
ดําเนินการช่วยเหลือมาตรการ     
ลดต้นทุนการผลิตในฤดูการผลิต    
ปี 2559/2560 ต่อเนื่องจาก     
ปีที่ผ่านมา โดยให้เป็นหน่วยงาน
หลักในการควบคุมค่าเช่านาให้   
เป็นธรรมและเจรจาลดค่าเช่านา 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่ชาวนา 
ดูแลให้ชาวนามีรายได้ที่เหมาะสม
และได้รับความเป็นธรรม 

 ดําเนินมาตรการลดต้นทุนการผลิตควบคุมคา่เช่านา    
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 อย่างต่อเนื่อง 

 ลดค่าเช่านาให้แก่เกษตรกรผูป้ระสบภัยธรรมชาติ     
ตามมาตรา 42 พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2524 

 
 

 อําเภอทบทวนบัญชีรายชื่อ     
ผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 อําเภอดําเนินการควบคุม    
การเช่านาทุกรายในพื้นที่ให้มี
การเช่านาในอัตราที่เหมาะสม
และไม่เกินอัตราค่าเช่าขั้นสูง   
ที่ คชก.ตําบล กําหนด 

 คชก.ตําบล ดําเนินการเจรจา 
ไกล่เกลี่ยเพื่อขอลดค่าเช่านาลง 
ไร่ละไม่น้อยกว่า 200 บาท 

 กรณีเหตุแห่งภัยธรรมชาติให้ 
คชก.ตําบล ตรวจสอบและ
พิจารณาผลกระทบต่อการทํานา 
แล้วดําเนินการตามมาตรา 42 
พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524    
โดยการประกาศลดหรืองด    
ค่าเช่านาแล้วแต่กรณี 

ปค. - 

๓.๔ การรกัษา
ความสะอาด
และความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อยของ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 
2559 ได้มีมติเห็นชอบแผน 
ปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ   
1 ปี (พ.ศ.2559 – 2560) 

 จัดให้มีกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยทั้งประเทศ 
ในช่วงเดือน ม.ค. 2560 โดยให้จังหวัด อําเภอ อปท. 
หมู่บ้าน และชุมชน ดําเนินการทําความสะอาด และ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ อาทิเช่น 
 

 ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนเข้าสู่
ระบบการกําจัดที่ปลายทาง
ลดลง ร้อยละ 5  

 มีหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ที่เป็น
ต้นแบบการลดและคัดแยกขยะ

สถ. 
กทม. 

- 



๓๑ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

พืน้ทีส่าธารณะ 
 
 
 
 
 
 

๑) ถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ หรือสถานทีส่าธารณะ 
ในเขตชุมชน ขอให้รณรงค์ทําความสะอาดไม่ให้ม ี     
สิ่งกีดขวางซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกในการ
สัญจร 

๒) ปรับปรุงซอ่มแซมป้ายเครื่องหมายจราจรที่ชํารุด 
และเครื่องหมายสัญญาณจราจรที่เก่าเสื่อมสภาพ 
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

๓) ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งผิดกฎหมาย และอาจไม่
ปลอดภัยกับประชาชน ขอให้ดําเนินการรื้อถอน    
ให้เรียบร้อย 

๔) ทําความสะอาดสถานที่ราชการ สํานักงาน ห้องน้ํา
สาธารณะ และที่สาธารณะตลอดจนรั้วกําแพงที่มี
ข้อความไม่เหมาะสม 

 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแล และประสานการ
บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ
ของสาธารณสุขจังหวัด และกากอุตสาหกรรมที่เป็น
อันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอุตสาหกรรม
จังหวัด ให้เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการและกฎหมาย 

 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสะอาด และคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสะอาด 

 จังหวัดจัดกิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน อปท. 
และอําเภอ ที่มีผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการขยะ 
ภายใต้กิจกรรม “จังหวัดสะอาด” 

มูลฝอย ร้อยละ 40 
 หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดตั้งจุด
รวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
ร้อยละ 100 

 ส่วนราชการ สถานศึกษา   
ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ
สถานประกอบการ จัดกิจกรรม
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
หรือการนําขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 100 

 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 
ร้อยละ 70 และมูลฝอยที่ติด
เชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการกําจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น  



๓๒ 
 

ภารกิจสําคญั 
นโยบาย/ข้อสัง่การของรัฐบาล/ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แนวทางการดาํเนนิงาน เป้าหมายของการดาํเนินงาน 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
หลกั สนบัสนุน 

 คณะกรรมการคัดเลือก และมอบรางวัลให้แก่ อําเภอ 
อปท. หมู่บ้าน และชุมชน ที่มผีลงานดีเด่นด้านการ
บริหารจัดการขยะ ตามหลักการ 3Rs และประชารัฐ 

 มท. จะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และ
มอบรางวัลจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหาร
จัดการขยะ ตามหลักการ 3Rs และประชารัฐ 

 


