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รายงานการประชุม 
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูป ดานการปกครองและการบริหารราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หองประชุมคลังสมอง อาคารดํารงราชานุภาพ (พช.เกา) กระทรวงมหาดไทย 

 
********************** 

ผูมาประชุม 
1. นายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   หัวหนาคณะทํางาน 
๒. นายภูษิต นอยโสภากุล แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการฯ สป.  คณะทํางาน 
๓. นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย  แทนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สป.  คณะทํางาน 
๔. นายฤกษฤทธิ์ บุญยัง  แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.  คณะทํางาน 
5. นางพรรณวิภา   ปยัมปุตระ แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.  คณะทํางาน 
6. นายมรกต ศรีตูมแกว แทนผูอํานวยการกองคลัง สป.   คณะทํางาน  
7. นายธนากร พรหมทอง เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการศูนยเฉพาะกิจ คณะทํางาน 
    สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
    กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย 
๘. นายชัชวาลย ฉายะบุตร  ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.  คณะทํางานและ 
         เลขานุการ 
๙. น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป.  คณะทํางานและ 
        ผูชวยเลขานุการ  
 
ผูไมมาประชุม 
1. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง  (รองหัวหนาคณะทํางาน) ติดราชการ 
๒. นายสฤษดิ์ วิฑูรย  ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (รองหัวหนาคณะทํางาน) ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม  
1. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ     ผูอํานวยการสวนพัฒนากฎหมาย   สกม.สป. 
2. นายอนุรัตน ธรรมประจําจิต  ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สบจ.สป. 
3. นายวรพจน จตุรนตรัศมี  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ   ตท.สป. 
4. นายวรฤทธิ ์ ยศหนัก   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สตร.สป. 
5. นายชูเกียรติ  หงสทอง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   กจ.สป. 
6. นางสาวนันทญา หงสรัตน           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สนผ.สป. 
7. นางสาวพัชร ี  สุกปานแกว  นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ   ตท.สป. 
8. นางสาวศุภวรรณ ภิรมยทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สตร.สป. 
9. นางสาวสุพัตรา แกวมุกดา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สดร.สป. 
10. นางณหฤทัย หอมชื่น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สดร.สป. 
11. นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุงอรุณ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   สดร.สป. 
12. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   สดร.สป. 
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13. นายธีรเศรษฐ พัฒนวราพงษ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ   ตท.สป. 
14. นายอลงกต มีแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กพร.สป. 
15. นางสาวดรุณศิริ แพนอย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สบจ.สป. 
16. นายไพรัตน ทรัพยอนันต  นิติกรปฏิบัติการ     สกม.สป. 
17. นางสาวนงลักษณ  เจริญไทย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สกม.สป. 
18. นายวัชรพงษ จิโสะ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   สดร.สป. 
19. นายรนัสถชัย พุมเจริญ  ผูอํานวยการสวนการเมืองและการเลือกตั้ง  ปค. 
20. ดร.อภิชัย ศรีเมือง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ปค. 
21. นายนพรุจ ธนาทิพยางกูร  หัวหนาฝายอํานวยการเลือกตั้ง    ปค. 
22. นางสาวพจนา สุจํานงค  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  พช. 
23. นายเหม เอ็มเอ็ม   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  พช. 
24. นายชัชวาล สมจิตต   ผูอํานวยการสวนคุมครองที่ดินของรัฐ  ทด. 
25. นายปยพงศ ชูวงศ    ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ ทด. 
26. นายสิทธิวีร วรรณพฤกษ  นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ สถ. 
27. นายจิรัฐิดล ตันติภักดี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สถ. 
28. นางกิ่งกาญจน จันทรขา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ยผ.    
29. นายมณีโชต ิบํารุงผล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ยผ. 
30. นางจุฬาทิพ พลกุล   ผูอํานวยกองนิติการ    กฟภ. 
31. นายธีรวุทธิ ์ วัตรกิจไพศาล  ผูอํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา     กฟภ. 
32. นายสมภพ มุสิกมาศ  ผูอํานวยการสารสนเทศ     กฟน. 
33. นางสาวเนตรนารา  อุนใจ  ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟา  กฟน. 
34. นายประสิทธิ หฤทัยวิญ ู  นิติกร      กปภ.  
35. นายณัฐชัย สุรงคเดชะ  นักบริหารงาน ๗ การประปานครหลวง  กปน. 
36. นายชาติชาย นิรนาม   ผูอํานวยการกองวิเคราะหและติดตามปฏิบัติงาน กปน. 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐  น.  โดยมีนายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน 
    เมื่อคณะทํางานฯ มาครบองคประชุม ประธานในฐานะหัวหนา 
    คณะทํางานฯ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการ 
    ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๖๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย (ศสน.มท.) ไดมีการเปลี่ยนแปลง        
รองหัวหนาคณะทํางานชุดนี้ใหม จากเดิมมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช       
ทานเดียว (ปจจุบันไดรับการแตงตั้งเปนผูวาราชการจังหวัดกระบี่) มีการแกไขใหม เปนรองคณะทํางาน ๒ ทาน 
ไดแก นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง และ นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นอกจากนี้ ยังมีผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพทานใหม เนื่องจากผูอํานวยการทานเกา (นายอรรษิษฐ 
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สัมพันธรัตน) ไดรับการแตงตั้งเปนรองผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี จึงมีผูมาทําหนาที่เลขานุการคณะทํางานทานใหม 
คือ นายชัชวาลย ฉายะบุตร ยายมาจากหัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอตอนรับรองหัวหนา
คณะทํางานใหมทั้งสองทานและเลขานุการคณะทํางานทานใหม    

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานฝายสนบัสนุนการปฏิรูป  
   ดานการปกครองและการบรหิารราชการ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ 
   เมื่อวนัอังคารที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

   ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดนํารายงานการประชุมฯ ลงเว็บไซตสถาบันดํารง    

ราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) และไดแจงคณะทํางานฯ ใหพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ตามหนังสือบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว ๑๐๓๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แลว ปรากฏวา

มีหนวยงานแจงกลับเพื่อขอแกไขรายงานการประชุม หนวยงานเดียว คือ การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอแกไข

รายงานการประชุมหนา ๑๗ ประเด็นดานที่ ๗ ดานพลังงาน เปน “๗) ควรมีความชัดเจนในการกําหนด

นโยบายสนับสนุนใหพื้นที่สําคัญๆ เปนระบบสายไฟฟาใตดินที่ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐดวย”  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 ๓.๑  ประมวลผลการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ ในรอบ ๓ เดือน  
  (พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘) นําเสนอประเด็นสําคัญ 
  ดานละไมเกิน ๕ ประเด็น นําเสนอโดยหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
  การปฏิรูปทั้ง ๑๑ ดาน 
  ๙ หนวยงาน (มี สถ. และ พช.ที่มีดานซ้ํากันสองดาน) 

  คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๗๔/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยมีการ
มอบหมายหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการปฏิรูปประเทศ         
ทั้ง ๑๑ ดาน โดยใหสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. เปนหนวยประสานคณะทํางานฯ ซึ่งคณะทํางานดังกลาว        
มีหนาที่หลักในการชวยผูบริหารกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ ไดมีการวางระบบ      
ใหหนวยงานหลักทั้ง ๑๑ ดาน รายงานผลการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติใหกระทรวงมหาดไทย   
ทราบทุก ๒ สัปดาห โดยเริ่มตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา ซึ่งที่ผานมาสถาบันดํารงราชานุภาพ 
สป. ไดประมวลผลภาพรวมทั้ง ๑๑ ดาน นําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบแลว จํานวน ๕ ครั้ง โดยไดมี
การเผยแพรขอมูลผลการประมวลผานเว็บไซตสถาบันดํารงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) 

   เพื่ อให คณะทํ างานฯ เห็ นภาพรวมของการปฏิ รู ปที่ ผ านมา จึ งขอให           

หนวยงานหลักที่รับผิดชอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ดาน ประมวลผลการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ                

ในรอบ ๓ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘) เสนอตอที่ประชุมฯ ถึงประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของ                       

กับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องที่เห็นวาสําคัญ จํานวนดานละไมเกิน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

http://www.stabundamrong.go.th/
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   ๑.   ดานการเมือง      โดย กรมการปกครอง   

    กรมการปกครอง ไดจัดการประชุมกรมเรื่องการปฏิรูปทุก ๒ สัปดาห     
กอนนําเสนอประเด็นใหกระทรวง โดยมี ๒ ประเด็นสําคัญ ไดแก  
    ๑) เรื่องจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งหากพิจารณาจากความพรอมของ
ประชาชนพบวาการปกครองสวนภูมิภาคยังมีความสําคัญ เพราะเปนหนวยสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และเชื่อมโยงการปกครองของสวนกลางกับสวนทองถิ่นในการบูรณาการ
การทํางาน โดยเฉพาะในประเด็นดานความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอย การบรรเทาสาธารณภัยขนาด
ใหญ ยังเปนหนาที่ของราชการสวนภูมิภาค โดยมีจังหวัดและอําเภอดูแล และปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ราชการ
สวนภูมิภาคก็มีบทบาทสําคัญในการจัดการแกไขปญหา ซึ่งหากใหมีกรณีจังหวัดจัดการตนเอง อาจจะทําใหเกิด
ความแตกแยก ประชาชนแบงฝกแบงฝาย ตลอดจนปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น เรื่องผูมีอิทธิพล หรือเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณและการพฒันาใหเกิดความเทาเทียมกัน 
    ๒) เรื่องความพรอมในการจัดการการเลือกตั้งของกรมการปกครอง       
ทางกรมและกระทรวงมีความพรอม เนื่องจากมีจุดแข็งในเรื่องบุคลากรที่เคยจัดการเลือกตั้งมากอน         
และกระทรวงก็มีบุคลากรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งที่ผานมาแม กกต. จะจัดการเลือกตั้ง แตกํานัน 
ผูใหญบานก็ทําหนาที่ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งเปนหลักอยูแลว รวมทั้งระบบบริหารการทะเบียนก็อยูกับ
กระทรวง เลข ๑๓ หลัก ซึ่งใชเปนฐานขอมูลของบัญชีรายชื่อตางๆ  

    ทั้งนี้กรมการปกครอง ควรศึกษาการจัดความสัมพันธของการปกครอง
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ซึ่งจะสงผลตอระบบราชการภาพใหญของประเทศ  
 
 ๒.   ดานการบริหารราชการแผนดิน     โดย กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. 

    กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. ไดรายงานวา สภาปฏิรูปแหงชาติ ไดเนนถึง
ความสัมพันธของการบริหารราชการแผนดิน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น แตที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอ จะเนนเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการประสานงานในพื้นที่ เชน เรื่อง
การมอบอํานาจ การบริหารงบประมาณในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารราชการแผนดิน โดยสภาปฏิรูปเห็นวาควรจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ คือ สมัชชา
คุณธรรมแหงชาติ ซึ่งขณะนี้กลไกของกระทรวงก็มีรองรับอยูแลว คือ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รวมถึง
คณะกรรมการจริยธรรมประจํากระทรวงและกรม นอกจากนี้ยังเนนเรื่องการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน มองวาเรื่องนี้ ศูนยดํารงธรรมก็ไดดําเนินการอยู  
  สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. รายงานวามี ๒ 
ประเด็นที่สําคัญ ไดแก การบริหารแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่ ซึ่งไดผานมติ ครม. แลว ขณะนี้อยูระหวาง
การจัดทําแนวทางรายละเอียด ประเด็นที่สอง เรื่องพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ ถาไปดู
เจตนารมณของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งมีปญหาของการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัด มีการบังคับ
มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนปญหาในพื้นที่ เพราะเมื่อเกิดปญหาขึ้นมา ผูรับผิดชอบหลักคือผูวา
ราชการจังหวัด ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงไดเสนอไปที่สํานักงาน ก.พ.ร. ๒ ปแลว และ ก.พ.ร. ก็ใหคํามั่นวาจะแกให
เปนไปตามดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด  
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 ๓.   ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สํานักกฎหมาย สป. 

    สํานักกฎหมาย สป. ไดรายงานถึงการปฏิรูปงานตํารวจ โดยเนนใหมีความ
เปนอิสระในการแตงตั้งโยกยาย ใหปลอดจากการเมือง โดยมีสภากิจการตํารวจ สวนกรณีคดีของนักการเมือง 
ปจจุบันมีศาลเดียวคือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมมีอุทธรณกับฎีกา แตในการ
ปฏิรูปครั้งนี้จะใหมีศาลอุทธรณดวยเพื่อความเปนธรรม โดยกําหนดใหมีองคคณะ ๓ คน ศาลฎีกามี ๕ คน สวน
ประเด็นเรื่อง ป.ป.ช. ที่ปจจุบันทําทั้งคดีอาญาและวินัย ก็มีขอเสนอให ถาเปนเรื่องคดีอาญาก็ให ป.ป.ช. 
ดําเนินการไป สวนเรื่องวินัยใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการ ในอีกประเด็นคือ เรื่อง สตง. หากพบวามีความผิด
คดีอาญา ก็จะสงให ป.ป.ช. และ ป.ป.ช. ก็จะจัดสงใหอัยการ ตอนนี้ขอเสนอดานกฎหมาย ถาหากมีความผิด
เรื่องอาญา ก็จะให สตง. สงอัยการไดเอง โดยไมตองผาน ป.ป.ช. 

    การปฏิรูปกฎหมาย จะมีกรอบการปฏิรูป ๔ กรอบ ไดแก 1. กฎหมายที่
ลาสมัย 2. กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ําของสงัคม /กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร ๓. กฎหมายการคา
การลงทุนหรือการอนุมัติตามหนังสือสัญญาระหวางประเทศหรือรองรับพันธกรณี ๔. กฎหมายที่หนวยงาน
กําลังศึกษาหรืออยูระหวางยกรางขึ้นใหม ซึ่งทุกกรอบนี้ กระทรวงไดแจกไปยังสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ       
ในสังกัดไปตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบแลวก็ไดมีการเสนอในนามกระทรวงไปแลว ๓๔ ฉบับ โดยมีของ
กรมการปกครอง ๑๖ ฉบับ กรมที่ดิน ๗ ฉบับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒ ฉบับ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ๘ ฉบับ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งรายละเอียดกฎหมายเปนอยางไร หากหนวยงานใดสนใจ 
สามารถติดตอขอรับไดที่สํานักกฎหมาย สป. 

 
 ๔.   ดานการปกครองทองถิ่น  โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รายงานวา สภาปฏิรูปแหงชาติเสนอใหมี
การลดการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเหลือเทาที่จําเปน การแกไขระเบียบที่กอใหเกิดปญหา    
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่
จะถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายควบคุมหอพัก ฯลฯ 
การแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการแกไขปญหาการทุจริตการเลือกตั้ง  

    กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ควรศึกษาการจัดความสัมพันธ      
ทางอํานาจใหม ของ อบจ. เทศบาล และ อบต. รวมถึงการเสนอรูปแบบของการปกครองทองถิ่น วาควรมี
รูปแบบใดบาง เชน จําเปนตองมี อบจ. หรือไม หรือการจะยกฐานะ อบต. ขึ้นเปนเทศบาล เปนตน และหากมี
เอกสารหรืองานศึกษาที่เปนประโยชนก็จะสงใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ตอไป 

 
 ๕.   ดานการศึกษา    โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรายงานผลการดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาวาขณะนี้ยังไมมีผลการดําเนินงานดานนี้ที่เปนรูปธรรม ชัดเจนเทาที่ควร 
      
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

 ๖.   ดานเศรษฐกิจ  โดย กรมการพัฒนาชุมชน  

   กรมการพัฒนาชุมชน รายงานวา มีประเด็นท่ีเก่ียวกับกรมที่ดินดวย ประเด็น
หนึ่ง คือ การกําหนดมาตรฐานการระวางแผนที่กับแผนที่รูปแนวเขต ที่มีเรื่องความเหลื่อมล้ํา ความไมชัดเจน       
ทางกรมที่ดินไดเสนอวา ควรจะจัดใหมีการบูรณาการกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอนนี้ไดมีการรางมาตรฐาน
การจัดทําแผนที่ดินของรัฐไวดวยแลว เพื่อแกไขปญหาดังกลาว เรื่องที่สอง คือ การทํางานของกองทุนหมูบาน     
และชุมชนเมือง ซึ่งในสวนภูมิภาคจะมีเจาหนาที่ของ สทบ. ประจําอยู แตกฎหมายระเบียบกองทุน ๒๕๕๑ มีการ
แตงตั้งใหพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอําเภอเปนเลขานุการคณะทํางาน ซึ่งเรื่องนี้ไมนาเปนภาระงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน ในการจัดทําการบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนประเด็น OTOP มีปญหาเรื่อง
การขาดโอกาสการเขาถึงแหลงทุนของผูผลิต ผูประกอบการรายยอย จึงเสนอใหการเขาถึงแหลงทุน ใหกระทรวงให
ความสําคัญในเรื่องการจัดทําฐานขอมูล โดยกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานเดียวที่จะจัดทําฐานขอมูลไดและ
กําหนดแนวทางใหสถาบันการเงินใหการสนับสนุนเพื่อจะใหผูผลิต ผูประกอบการรายยอย เขาถึงแหลงทุนไดงายขึ้น 
และประเด็นสุดทายคือเรื่องเสนความยากจน ไมนอยกวา 30,000 บาทตอคน ตอป ซึ่งจากการจัดทําขอมูล จปฐ.
ที่ผานมา พบวามี 23,000 ครัวเรือนที่ยังยากจน 

   กรมที่ดิน ไดรายงานวา การกําหนดแนวเขตที่ดินของรัฐใหชัดเจน ซึ่งเมื่อกอน
ปาไมก็ใชระวางหนึ่ง ขณะนี้จะใหมาใชมาตราสวนเดียวคือ 1 ตอ 4,๐๐๐ แตปญหาคือเดิมเปนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการกําหนดแนวทางใหนําขอมูลมาไวที่กรมที่ดิน แตยังไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเทาที่ควร ก็จะเสนอใหออกเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งจะมีสภาพบังคับไดดีกวาระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตรงนี้ถามีแนวเขตชัดเจนและลงในมาตราสวนเดียวกันแลวก็ดูแลเรื่องการบุกรุกและการจัดสรรที่ดิน
ทํากินแกผูยากจนได 
 

 ๗.   ดานพลังงาน       โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค  

   การไฟฟาสวนภูมิภาค รายงานวา การที่ สศช. ไดเสนอใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงไปสังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งทั้ง กฟภ. และ กฟน. ไดทําขอเสนอใหทาง
กระทรวงแลววาไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของประชาชน และเปนบริการพื้นฐานที่รัฐจัดให
ประชาชน จึงสอดคลองกับกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน ที่ผานมาการ
ไฟฟาทั้งสองไดรับความรวมมืออยางดีกับการประสานงานกับกรมการปกครองและกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ที่มีหนวยงานตั้งในพื้นที่ทั่วประเทศ จึงเปนประโยชนตอการทํางานมากกวา หากคงการไฟฟาทั้งสองไว
กับกระทรวงมหาดไทย อีกประเด็นหนึ่ง คือ การติดตั้ง Solar rooftop ซึ่งตองมีการดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบของการไฟฟาฯ ซึ่งจะตองไมไปเอาไฟฟาจากการไฟฟาฯ ไปขายตอ คงตองมีการประชุมหารือในเรื่องนี้
กันตอไป 

 
                     ๘.   ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   โดย สํานักนโยบายและแผน สป. 

   สํานักนโยบายและแผน สป. รายงานวา สภาปฏิรูปแหงชาติมีแนวโนม     
ในการเสนอใหมี การกระจายอํานาจและทรัพยากรใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่อภิบาล
ระบบสุขภาพ ซึ่งขอเสนอสภาปฏิรูปในเรื่องนี้ ยังไมเกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทยเทาที่ควร  
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                     ๙.   ดานสื่อสารมวลชน  โดย  กองสารนิเทศ สป. 

   กองสารนิเทศ สป. รายงานวายังไมมีความคืบหนาในเรื่องนี ้
 

 ๑๐.  ดานสังคม    โดย กรมการพัฒนาชุมชน  

    กรมการพัฒนาชุมชน รายงานวา เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ที่เกี่ยวของ
กับกระทรวงมหาดไทย คือ ใหมีการเพิ่มบทบาท สิทธิ เสรีภาพของสตรี ใหมีความเสมอภาคชายหญิง ใหสตรีเขามี
บทบาททั้งการเมืองและการบริหารราชการ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพของสตรีในการบริหารจัดการชุมชน           
ซึ่งประเด็นนี้ไดมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาไวที่กรมการพัฒนาชุมชน ตอไปก็จะตองปรับโครงสราง
ภารกิจของกรมใหมดวย 

 
 ๑๑.  ดานอื่น ๆ   โดย กองการเจาหนาที่ สป. 

    กองการเจาหนาที่ สป. รายงานวา สภาปฏิรูปแหงชาติไดจัดรับฟงความ
คิดเห็นเรื่องการปฏิรูปการกีฬา และมีการเสนอที่จะขับเคลื่อน ไดแก การแยกกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ออกจากกัน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ (Sports University) การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรการ
กีฬาแหงชาติ (National Institute of Sports Science) การผลักดันแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๕ 
การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬา การสงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา เปนตน    
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 ๓.๒   ความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอเพื่อปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย  
  ของสมาคมนักปกครองแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย  
  นําเสนอโดยหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน ๑๐ หนวยงาน 

  สมาคมนั กปกครองแห งประเทศไทยได มี ข อ เสนอเพื่ อการปฏิ รู ป
กระทรวงมหาดไทยใหปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาในหลักการเบื้องตน โดยมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ      
สวนราชการที่เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย หากเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาวหรือบางสวน     
สมาคมฯ ยินดีใหความรวมมือในการหารือและพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวของ จะไดเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ตอไป โดยสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดออกแบบตารางขอมูล และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน          
๑๐ หนวยงานไดเสนอความเห็น โดยพิจารณาถึงความเปนมาของเรื่อง สภาพการณปจจุบัน และความเปนไปได    
ของขอเสนอ ตามหนังสือบันทึกขอความ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว๔๐๕๒ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ดังมีรายงานแตละประเด็นขอเสนอของสมาคม ดังนี้  

  (๑) ตั้งกรมผังเมือง (แยกออกจากกรมโยธาฯ) 
โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กพร.สป. 
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เหตุผลของสมาคมฯ : งานดานผังเมืองเปนงานสําคัญยิ่งของการตั้ง

รกรากและถิ่นฐานของสังคม เปนงานซึ่งทําใหคนมีความสุขและมี

คุณภาพชีวิตดีในการอยูรวมกัน ลดความขัดแยงในการพัฒนาสังคม ทั้ง

เมืองและชนบท จัดระเบียบการอยูอาศัยและการประกอบอาชีพ 

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมของประชาชน และรักษา

สภาพแวดลอมอยางยั่งยืน  

    (๒) ตั้งสํานักบริหารที่ดินสาธารณประโยชน (ระดับกรม) 
 โดย  กรมที่ดิน / กรมการปกครอง / กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

  และ กพร.สป. 

 เหตุผลของสมาคมฯ : ที่ดินของแผนดินในรูปแบบอื่นๆ มีหนวยงาน

 ระดับกรมดูแลชัดเจน เชน ที่ราชพัสดุ ที่ปาไม และที่ดินของเอกชน 

 โดยที่สาธารณประโยชนของแผนดินมีมูลคามหาศาล ยิ่งนับนานวันยิ่ง

 เพิ่มมูลคา แตขาดองคกรหลักๆ ดูแล ซึ่งขณะนี้กรมที่ดิน กรมการ

 ปกครองและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตางก็ไมรับผิดชอบ ปลอยให

 มี การบุ กรุ กจากภาคเอกชนเกิ ดความเสี ยหายมาก ซึ่ ง เรื่ องนี้              

 อดีตนายกฯ ทักษิณ เคยสั่งใหกระทรวงมหาดไทยตั้งบริษัท ขึ้นในกรม

 ที่ดินเพื่อบริหารจัดการและหาประโยชน ซึ่งไมเหมาะสม 

    (๓) โอนกรมตรวจคนเขาเมือง (ตม.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
         โดย กองการตางประเทศ สป. และ กรมการปกครอง 

 เหตุผลของสมาคมฯ : งานตรวจคนเขาเมือง เปนภารกิจของ
 กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมาย พ.ร.บ.ตรวจคนเขาเมือง และงาน
 เกี่ยวกับผูคนก็เปนงานของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวของกับความ
 มั่นคงของชาติ ซึ่งรวมทั้งคนเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายและผู
 อพยพและยายถิ่นฐานเขาเมืองโดยมิชอบดวย รวมถึงงานเกี่ยวกับ    
 ชนกลุมนอยทั้ งที่อพยพเขามาและชุมชนตามตะเข็บชายแดน           
 ซึ่งกรมการปกครองดูแลอยู 

    (๔) โอนกรมราชทัณฑมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 โดย  กรมการปกครอง และ กพร.สป.  

 เหตุผลของสมาคมฯ : ภารกิจของราชทัณฑเปนปลายน้ํา              
 ของกระบวนการยุติธรรมก็จริงอยู  แตผูตองขังเปนผูคนซึ่ งอยู           
 ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย พอพนโทษตองกลับมาอยู
 หมูบาน เรือนจําทุกประเภทจึงควรใหฝายปกครองเขาไปมีสวนรวม          
 ในการพัฒนาผูตองโทษ  ในอดีตกระทรวงมหาดไทยทําหนาที่ดูแล   
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 และรับผิดชอบเรือนจําจะมีปญหานอยมาก ปจจุบันเรือนจํามีปญหา
 มากเทาที่เปนขาวอยูในขณะนี้ โดยเฉพาะปญหายาเสพติด 

  
    (๕) แกไขกฎหมาย ลดการแทรกแซงทางการเมือง 
 โดย กองการเจาหนาที่ สป.     

  เหตุผลของสมาคมฯ : ตามมาตรา 266 แหงรัฐธรรมนูญ             
  แหงราชอาณาจักรไทยป 2550 ซึ่งไดถูกยกเลิกไปแลว แตเชื่อวา     
  หากมีฉบับใหมก็จะยังคงหลักการนี้ไว ที่หามมิใหนักการเมือง 
  แทรกแซงการแตงตั้งขาราชการ ซึ่งควรแกไข พ.ร.บ.ขาราชการ         
  พลเรือน ... (กฎหมายลูกใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ) แตทั้งนี้  
  ขาราชการประจํากับขาราชการการเมืองก็เปรียบเสมือนเหรียญ      
  สองดาน ตองทํางานรวมกัน จึงควรใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจโยกยาย
  เฉพาะปลัดกระทรวงได 

    (๖) ยุบเลิกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น , สํานักนโยบายและแผน สป. 

 เหตุผลของสมาคมฯ : อบจ. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

 หนึ่ งจั ดตั้ ง ในสมัยที่  อบต .ยั ง ไม เกิดขึ้ น  ในพื้ นที่  บั ดนี้  อบต .            

 และเทศบาลเต็มพ้ืนที ่แลว ทําให อบจ.ไมมีพื้นที่ในการบริหาร จึงเปน

 องคกรประหลาดที่มี เม็ดเงินมาก โดยไมมีพื้นที่จัดการและตองอาศัย

 พื้นที่ของ อบต. ซึ่งหาก ยุบ อบจ. ก็จะเปนการประหยัดงบประมาณ

 แผนดิน ทั้ ง เ งิน  คนและทรัพยากร และโอนคน งบประมาณ          

 และทรัพยสินไปจัดตั้ งสํานักงาน รพช. แทน เนนพัฒนา อบต.         

 ใหเขมแข็งเพราะใกลชิดประชาชน  

    (๗) คัดคานราง พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเอง พ.ศ. .. 
 โดย กรมการปกครอง , กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
   สํานักกฎหมาย สป.  และ กพร.สป. 

 เหตุผลของสมาคมฯ  : รัฐธรรมนูญทุกฉบับ ระบุวาประเทศไทยเปน   
 รัฐเดี่ยว เปนราชอาณาจักร อันแบงแยกมิได การตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้   
 จึงมีเปาหมายไปสูการเปนรัฐอิสระ ปกครองตนเอง ซึ่งอาจเกิด
 ผลกระทบในอนาคตที่จะมีการแบงแยกดินแดนเกิดขึ้น ทุกวันนี้
 ประชาชนในแตละจังหวัดมีผลกระทบในดานความไมเทาเทียมกันตาม
 รัฐธรรมนูญ (งบฯ จังหวัด 70 : 30) การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
 จึงสงเสริมผูมีอิทธิพลทองถิ่นและเปนนักการเมืองอาชีพ ทําให
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 ประชาชนขัดแยงมากขึ้นจากที่ประจักษในขณะนี้ ที่สําคัญยังเปนการ
 ลดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 
 (๘) พลิกบทบาทของผูวาราชการจังหวัดในภูมิภาคใหเขมแข็ง     
 ทั้งดาน งบประมาณและบริหารบุคคล 
      โดย กรมการปกครอง , สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร 
          ราชการจังหวัด สป. และสํานักกฎหมาย สป. 

  เหตุผลของสมาคมฯ : ภารกิจของจังหวัดมีความสลับซับซอนมาก

  ขึ้น ผูคนมากขึ้น มีการแขงขันแกงแยงในทุกๆ ดาน ปญหา          

  ที่เกิดขึ้นยุงยาก และตองมีอํานาจในการตัดสินใจแทนสวนกลาง 

  เพร าะฉะนั้ น จึ ง ต อ งมอบอํ านาจ ให ผู ว า ร าชการจั งหวั ด                

  มีความเขมแข็ง เมื่อเขมแข็งแลว นายกรัฐมนตรีและกระทรวง 

  กรม ก็จะลดภาระ เพราะผูวาราชการจังหวัดสามารถแกปญหา

  ภายในจังหวัดได 

 (๙) อํานาจการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท 
  โดย กรมการปกครอง และ สํานักกฎหมาย สป. 

 เหตุผลของสมาคมฯ : สตช. เคยศึกษาไววาอํานาจการสอบสวน

 คดีอาญาบางประเภท ควรโอนให มท. รับผิดชอบเพราะคดีคั่ง

 คางมาก อํานาจการสอบสวนคดีอาวุธปน สถานบริการและการ

 พนัน ควรใหฝายปกครองรับผิดชอบ 

 ทั้งนี้  ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทํารายละเอียดความเห็น
ประกอบ และรายงานใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ (สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) โดยดวน เพื่อประมวลผล        
เสนอผูบริหารกระทรวงมหาดไทยตอไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
  ๓.๓   ความเห็น (ถามี) เกี่ยวกับรายงานขอเสนอการปฏิรูป 
      ประเทศไทย ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี  
      ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘  
      ที่เกี่ยวของกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดแจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่          
๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงเรื่อง รายงานขอเสนอการปฏิรูปประเทศไทย มีประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย 
จํานวน ๑๖ ประเด็น โดยมีประเด็นสําคัญ คือ ขอ ๒ ขอเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ที่รัฐบาลสามารถ
ดําเนินการไดทันที หัวขอ ๒.๗ การปฏิรูปดานพลังงาน หัวขอยอย ๒.๗.๕ มีการเสนอใหโอนยายการไฟฟา
สวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน ซึ่งในประเด็นนี้
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กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดแจงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่           
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ แลว ถึงเหตุผลของการคงการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงใหอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยตอไป เนื่องจากเปนหนวยงานที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชน ซึ่งเกี่ยวของ
กับการบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชนโดยตรงทั้งยังเปนความมั่นคงภายในของรัฐ สวนประเด็นทั่วไปมีดังนี ้

 
ที ่ ดานการปฏิรูป รายละเอยีด หนวยงาน มท. 

ที่เกี่ยวของ 
1 ดานการปกครอง

ทองถิ่น 
1.1 ปรับปรุงแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองส วนท อ งถิ่ น  แ ละการแปลงสู ก า รปฏิ บั ติ             
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

สบจ.สป. , สถ. 

1.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ การจัดสรรเงินอุดหนุน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีหลักการที่แนนอน 
เพื่อลดความลาชาการโอน และลดการแทรกแซงจากฝาย
การเมือง 

สถ. 

2 ดานเศรษฐกิจ 2.1 การปฏิรูปเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของภาคการผลิต
และภาคบริการ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรพัฒนาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)        
โดยบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานทุกฝาย        
ที่ เกี่ยวของและทบทวนขอบเขตใหครอบคลุมถึงสาขา
บริการ 

พช. 

2.2 ดานการทองเที่ยว โดย การปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบี ยบที่ เ กี่ ยวของกับการทอง เที่ ยว ใหครอบคลุม          
และทันสมัย อาทิ พ.ร.บ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2522 พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 พ.ร.บ.ธุรกิจ   
นําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.โรงแรม 
พ.ศ. 2527 เปนตน การสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยว
บริเวณชายแดนใหมีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเที่ยว โดยเรงรัดการ
ประกาศ เ ขตพัฒนาการท อ ง เ ที่ ย ว ให ค รบทุ กกลุ ม            
และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน    

สบจ.สป. 

2.3 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการโดยแยกบทบาทดานการกํากับ
ดูแลออกจากการใหบริการอยางชัดเจน จัดตั้งองคกรกํากับ
ดูแลดานการขนสงทั้งระบบและองคกรกํากับดูแลดาน
ประปา เพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการ
โครงสรางอัตราคาบริการที่สะทอนตนทุนการดําเนินงาน 

ทด. , สถ. , 
กปน. , กปภ. 



~ ๑๒ ~ 
 

ที ่ ดานการปฏิรูป รายละเอยีด หนวยงาน มท. 
ที่เกี่ยวของ 

การขยายขอบเขตการใชพื้นที่ไดเวนคืนภายใต พ.ร.บ.           
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535 ใหสามารถ
พัฒนาเชิงพาณิชยได รวมทั้งปรับปรุงวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งหนวยงาน การพิจารณารางกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน
ที่ระดมทุนจากสวนแบงคาภาษีที่เพิ่มขึ้นจากมูลคาที่ดิน        
ที่ เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเยียวยา
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

3 ดานพลังงาน การปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาพลังงานใหมี
เอกภาพ โดยเร งดํา เนินการตามมติ  ครม.  เมื่อวันที่           
9 มกราคม 2545 ที่กําหนดใหโอนยายการไฟฟาสวน
ภูมิภาคและการไฟฟานครหลวงมาอยูภายใตการกํากับดูแล
ของกระทรวงพลังงาน เพื่อใหโครงสราง กลไก และการ
กํากับดูแลด านพลั งงานเปนไปอย างมีประสิทธิภาพ          
การปรับระบบการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทน โดยควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่เปนคูสัญญา    
กับผูประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงานทดแทน แทนการ
อนุญาตใหการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง
เปนคูสัญญาโดยตรงกับผูประกอบกิจการโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทน เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการซื้อขายไฟฟา        
และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใส รวมทั้ง        
เพื่อประโยชนในการติดตามการดําเนินการของโรงไฟฟา
พลังงานทดแทนอยางเปนระบบทั้งในเชิงปริมาณการผลิต
ไฟฟาและประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาเพื่อใหสามารถนําไป
ประกอบการวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟาในภาพรวมได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป  

กฟน. , กฟภ. 

4 ดานสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังโรคระบาดรวมกับ
ประเทศเพื่อนบานและระบบบริหารจัดการความรู 
โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ๆมีแรงงานขามชาติ
อาศัยอยู 

กองการ
ตางประเทศ สป. 
, ปค. 

4.2 การปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยาง
เขมงวด เรงรัดการฟนฟูพื้นที่ปาและปาตนน้ํา และบริหาร
จัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไม โดยบูรณาการ         
การทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ 

ทด. , ปค.  

4.3 การเรงรัดการดําเนินงานของกลไกการจัดสรรที่ดิน
ใหแกผูยากไร การแกไขปญหาการจัดการที่ดินของรัฐ      

ทด.  



~ ๑๓ ~ 
 

ที ่ ดานการปฏิรูป รายละเอยีด หนวยงาน มท. 
ที่เกี่ยวของ 

การจัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ (Clearing 
House) อยางเปนระบบ และพัฒนาระบบฐานขอมูลการถือ
ครองที่ดินใหสามารถติดตาม ตรวจสอบและเปดเผย        
ตอสาธารณชนไดทั้งที่ดินของรัฐและเอกชน รวมทั้งจัดใหมี
กลไกควบคุมการถือครองที่ดิน 

  4.4 เสนอราง พ.ร.บ.การประกอบกิจการประปาเอกชน 
พ.ศ. .... ใหมีความสอดคลองกับราง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. .... และพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

กปน. , กปภ. 

4.5 ปรับปรุงระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย 
ปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะจากตนทาง ผลักดันกฎหมาย
เกี่ยวกับการสงเสริมการลดและนําของเสียมาใชประโยชน 
ออกขอบัญญัติทองถิ่นในการคัดแยกประเภทขยะหรือการ
ออกมาตรการจูงใจในการแยกขยะ ใหความรูแกประชาชน
ในการคัดแยกขยะ เรงดําเนินการกําจัดขยะตกคางสะสม        
ในพื้นที่วิกฤต รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อจัดการขยะ    
ในเชิงพาณิชยอยางครบวงจร ตั้งแตธุรกิจตนทาง ธุรกิจ
กลางทาง จนถึงธุรกิจปลายทาง  

ยผ. , สถ. 

5 ดานสังคม 5.1 เรงรัดการดําเนินการจัดสรรที่ดินของรัฐใหกับผูยากจน 
ผูดอยโอกาส และเกษตรกรรายยอย 

ทด. 

5.2 สงเสริมการเขาถึงขอมูลแรงงานตางดาวของหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนรวมกันในการบริหาร
จัดการและคุมครองแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ 

ปค. 

4 .3 พัฒนารูปแบบการออกกํ าลั งกาย เพื่ อสุ ขภาพ         
โดยผสมผสานกับรูปแบบการบริการ ดานสุขภาพอนามัย    
ในสถานบริการสาธารณสุขใหเปนแบบองครวม โดยจัดทํา
รูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับแตละชวงวัย        
เพื่อลดโรค 

สถ. 

6 ดานอื่นๆ 6.1 การพัฒนาสินคาเกษตร ทั้งในดานการผลิต การตลาด 
และการสรางมูลคาเพิ่ม โดยการปรับโครงสรางการผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาดและความเหมาะสม       
ของพื้นที่ ดวยการจัดทําเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
และกระจายการผลิตตลอดป รวมถึงการพัฒนาตลาดกลาง
สินคาเกษตร ทั้งตลาดชุมชนประจําสัปดาห ตลาดสินคา
เกษตรเพื่อสุขภาพและการใชประโยชนจากตลาดสินคา
เกษตรลวงหนา 

ปค. , พช. ,
สบจ.สป.  

6.2 การพัฒนาระบบการคุมครองที่ดินใหเกษตรกรรายยอย ทด. 



~ ๑๔ ~ 
 

ที ่ ดานการปฏิรูป รายละเอยีด หนวยงาน มท. 
ที่เกี่ยวของ 

มีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิ์ทํากินในที่ดิน การฟนฟู   
และปรับปรุงคุณภาพดิน การปรับปรุงกฎหมายวาดวย      
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การพิจารณาแนวทางวิธีการ
ขายฝากที่ดินการเกษตรในการนําที่ดินมาเปนหลักประกัน
ชําระหนี้ที่ เหมาะสม รวมทั้งการเรงรัดพิจารณาออก
กฎหมายเพื่อคุมครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร 

 
มติ ครม. ดังกลาว ไดให สศช. ไปปรับแกไขในรายละเอียดในสวนของขอเสนอการปฏิรูปประเทศ

ไทยที่รัฐบาลสามารถดําเนินการไดทันทีใหแลวเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๘ และแจงใหหนวยงาน               
ที่รับผิดชอบดําเนินการตามขอเสนอฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดแจงให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๑ หนวยงานเตรียมการแลว ตามหนังสือบันทึกขอความ กระทรวงมหาดไทย       
ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว๒๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ และภายหลังจากที่ สศช. แจงรายละเอียดที่แกไขแลว 
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ (สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) จะแจงใหทราบในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
     
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ทบทวนแนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย 
 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ ตามกรอบอํานาจ
 หนาที่ที่กําหนดในคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๔/๒๕๕๗  
 ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

  ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนมา เมื่อครบรอบ ๒ สัปดาห สถาบันดํารง

ราชานุภาพ สป. ไดมีการแจงเวียนหนังสือถึงหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ดาน ประสาน

หนวยงานสนับสนุน (ถามี) เพื่อใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบทั้ง ๑๑ ดาน จัดทํารายงานเสนอผล              

การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ ตอปลัดกระทรวงมหาดไทย แตการดําเนินการเรื่องนี้ที่ผานมา            

มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในหลายดาน รายงานวาไมมีผลการดําเนินงาน จึงขอทบทวนแนวทาง             

การดําเนินงานของคณะทํางานฯ ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๗๔/๒๕๕๗ ใหม ดังนี้ 

  ๑.  คงการรายงานทุก ๒ สัปดาห ตอปลัดกระทรวงมหาดไทย ตอไป โดยสถาบัน

ดํารงราชานุภาพ สป. จะแจงทุกครั้ง ที่ครบรอบ ๒ สัปดาห และจะดําเนินการประมวลผลภาพรวม             

ทั้ง ๑๑ ดาน เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดทราบ และจะเผยแพรผลการประมวลลงเว็บไซตสถาบัน

ดํารงราชานุภาพ สป. (www.stabundamrong.go.th) 

http://www.stabundamrong.go.th/


~ ๑๕ ~ 
 

 ๒. แนวทางติดตามการดําเนินงานสภาปฏิรูปแหงชาติ สามารถเขาเว็บไซตสภา

ปฏิรูปแหงชาติ (www.parliament.go.th) จะมีแหลงรายงานผลการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ        

๒ แหลง ไดแก 

  ๒.๑ คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแหงชาต ิ
   จะมีการสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ โดยเมื่อ
นํามาจัดเขากับการปฏิรูป ๑๑ ดาน สามารถจัดไดดังนี้ 
ที ่ ดานการปฏิรูป 11 ดาน

ตามรฐัธรรมนูญ  
คณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ  

ในสภาปฏริปูแหงชาต ิ
หนวยงานหลกั 

ใน มท. ที่รับผิดชอบ 
1 ดานการเมือง คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง ปค.  
2 ดานการบริหารราชการ

แผนดิน 
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน 
 

กพร.สป. , สบจ.สป. , 
สนผ.สป. กจ.สป. 
กค.สป. 

3 ดานกฎหมายและ
กระบวนการยตุิธรรม 

3.1 คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
๓.๒ คณะกรรมาธิการปฏิรูปปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สกม.สป. , สตร.สป. , 
ศปท.สป. 

4 ดานการปกครองทองถิ่น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่น สถ. 
5 ดานการศึกษา 5.1 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
๕.๒ คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา  

สถ. , กถ.สป. 

6 ดานเศรษฐกิจ 6.1 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชยการทองเที่ยว และการบริการ 
6.2 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน 
๖.๓ คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน  
และการคลัง 

พช. , ยผ. , ทด. , อต. 

7 ดานพลังงาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน กฟภ. , กฟน. , กปภ. 
,กปน. 

8 ดานสาธารณสขุ 
และสิ่งแวดลอม 

8.1 คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข  
8.2 คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
8.3 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุมครองผูบริโภค 

สนผ.สป. , ปภ. , สถ. 
, ยผ. 

9 ดานสื่อสารมวลชน คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สน.สป. 

10 ดานสังคม  คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

พช. , ปภ. ,ทด. 

11 ดานอื่นๆ ๑๑.๑ คณะกรรมาธิการปฏิรูปคานิยม ศิลปะ กจ.สป. 



~ ๑๖ ~ 
 

ที ่ ดานการปฏิรูป 11 ดาน
ตามรฐัธรรมนูญ  

คณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ  
ในสภาปฏริปูแหงชาต ิ

หนวยงานหลกั 
ใน มท. ที่รับผิดชอบ 

วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา 
๑๑.๒ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา 

          
  การสรุปผลการประชุม จะดําเนินการโดยเจาหนาที่สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ทําหนาที่ เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ จะสรุปประมาณ                
๒-๓ หนากระดาษ ซึ่งจะมีการสรุปทุกสัปดาห และทุกครั้งที่มีการประชุม 
 ๒.๒ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

  จะมีสรุปผลการประชุม และ คําแถลงขาว ออกทุกสัปดาห และทุก
ครั้งที่มีการประชุม โดยในคําแถลงขาวจะมีรายละเอียดการพิจารณารางรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราดวย 

 ๓. LINE Group “Mister ปฏิรูป” 

  สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดจัดทํา LINE Group ชื่อ “Mister 
ปฏิรูป” เพื่อเปนชองทางในการประสานงานกรณีเรงดวน และแบงปนขอมูลปฏิรูป โดยสามารถแอดผานรหัส
ไอดชีื่อ palmwj  

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี)  

   กรมการปกครอง โดย ดร.อภิชัย ศรีเมือง ไดอธิบายหนังสือชื่อเรื่อง “การยุบการ
ปกครองสวนภูมิภาคเปนทางออกของสังคมไทยหรือไม ?” ซึ่งไดจัดทําโดยคณะทํางานกรมการปกครอง
สนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ โดยไดแจกหนังสือดังกลาวใหแกผูเขารวมประชุมและจังหวัด/
อําเภอ ทุกแหง ทั้งนี้ ไดนําลงเว็บไซตกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง เพื่อใหผูสนใจไดดาวนโหลด 
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการผลิตหนังสืออีก ๒ ชุด ไดแก หนังสือชื่อเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ         
การปกครองสวนภูมิภาค” และหนังสือเรื่องสุดทายชื่อ “การปกครองทองถิ่น” ความคืบหนาจะไดนําเรียน
กระทรวงทราบตอไป      

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 
ปดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.  

 

 
   (นายวัชรพงษ จิโสะ) 
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สดร. 
         ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 
             (นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา) 
 ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร. 
         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 




