
 

 
เรื่องท่ีจะด าเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2560) 

(ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559) 
ของ  

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
มิถุนายน 2559 



เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

การด าเนิน 
งานการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานรากและ
ประชารัฐ
โดยบริษัท
ประชารัฐรัก
สามัคคี 
จ ากัด 

     วิธีการท างาน มี 1 
เป้าหมาย คือ เน้นการสรา้ง
รายได้ให้ชุมชน 3 กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย เกษตร แปรรูป 
(SME/OTOP) และท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เน้น 5 กระบวนการ 
ได้แก ่
     (๑) การเข้าถึงปัจจัยการผลติ 

(๒) การบริหารจัดการ 
(๓) การสร้างองค์ความรู ้
(๔) การตลาด 
(๕) การสื่อสารสร้างการ

รับรู้เพื่อความยั่งยืน 
ซึ่งเป็นการจัดการที่ให้ 

ความส าคัญตลอด Value Chain 
ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง จนถึง
ปลายทาง 
     จัดตั้งบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคี (ประเทศไทย) จ ากดั   
๕ ระยะ ดังนี ้
     ระยะที่ ๑ จัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
จ ากัด จ านวน ๕ จังหวัด (ภูเก็ต 
เพชรบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี และ
เชียงใหม่) 
     ระยะที่ ๒ จัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
จ ากัด จ านวน ๖ จังหวัด (นา่น 
อุบลราชธานี ชุมพร พิษณโุลก 
ร้อยเอ็ด และสระแก้ว) 
     ระยะที่ ๓ จัดตั้งบริษทั 
ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
จ ากัด จ านวน ๗ จังหวัด (สงขลา 
สกลนคร กาญจนบุรี ตราด 
อุทัยธานี สระบุรี และชัยนาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
 

เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

ประชาชนกลุ่มเกษตรกร ผู้แปรรูป 
(SME/OTOP) และท่อง เที่ยวโดย
ชุมชน มชี่องทางการพัฒนาสินค้า
และรายได้ โดยมชี่องทางเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ 
การสร้างองค์ความรู้ที่เปน็ประโยชน์
มีช่องทางการตลาด และรับรู้การ
สื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนจะได้รับทราบแนว
ทางการด าเนินงานร่วมโดยประชา
รัฐที่ชัดเจน  
ประชาชน เกษตรกร ผู้ผลิตสนิค้า
ชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว มี
ช่องทางการตลาดในการจ าหนา่ย 
และพัฒนาสินค้า สร้างรายได้
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

     ระยะที่ ๔ จัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
จ ากัด ที่เหลือ ๕๘ จังหวัด 
(สงขลา สกลนคร กาญจนบุรี 
ตราด อุทัยธานี สระบุรี และ
ชัยนาท) 
     การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจ า
จังหวัด โดยแตง่ตั้งจากผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ภาคเอกชน ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสงัคม 
และผู้ทรงคุณวฒุิภาคประชาชน 
รวม ๑๕ คน 
     เมื่อจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคี (จังหวัด) จ ากัด เสร็จ
สิ้น การขับเคลื่อนบริษัทเป็น
ภารกิจของผู้จัดการบริษัท 

ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
ประชาชนมีที่พึ่งในการบริหาร
จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามคัคี 
(จังหวัด) จ ากัด ท าให้เกิดความเป็น
ธรรม  
 
 

กรมที่ดิน การป้องกัน
การออก
หนังสือ
แสดงสิทธทิี่
ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

กรมที่ดินได้ก าหนดมาตรฐาน
ป้องกันการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดนิ ไปโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดย 
     ๑) ก าหนดมาตรฐานการ
ป้องกันการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินที่ชัดเจน ได้แก่ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเดิน
ส ารวจ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน ตรวจสอบการออก
หนังสือแสดงสทิธิในพืน้ที่สุ่ม
เสี่ยง ก าหนดให้ผู้ตรวจราชการ 
ตรวจสอบอย่างจริงจงั ลงโทษ
ผู้กระท าผิดอยา่งเฉียบขาดและ

มีนาคม ๒๕๕๙ – 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ประชาชนได้รับเอกสารสทิธทิี่มี
ความถูกต้อง ลดข้อพิพาทเร่ือง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
-  ประชาชนมีความเชื่อถือในการ
ถือครองเอกสารมากขึ้น 



๓ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

รวดเร็ว และให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วม 
     ๒) ด าเนินการส าหรับทีด่ิน
ที่น าเดินส ารวจออกโฉนดทีด่ิน
โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บา้น 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผูน้ าหรือ
ผู้แทนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน 
และผู้ทรงคุณวฒุิทีป่ระชาชน ใน
หมู่บ้านเลือก 
     ๓) เริ่มด าเนินการเดิน
ส ารวจเมื่อแนวเขตในพื้นที่คาบ
เกี่ยวแผนที่มาตราส่วน ๑: 
๔๐๐๐ (One Map) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง  

๑. การ
ปรับปรุง
พระราชบญั
ญัติการ    
ผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ทั้งฉบับ 
 

     แผนงานตามมติคณะ       
รัฐมนตรี เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้
ด าเนินการปรับปรุงพระราช 
บัญญัตกิารผังเมืองให้มผีลใช้
บังคับภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ 
     ๑. เสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ    
     ๒. ส่งร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมืองให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาล่วงหน้าคู่ขนานกับ
การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ 
     ๓. ส านักงานคณะ 
กรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา 

เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมาย    
ผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่
กฎหมายผังเมืองมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจดั
การเมือง และระบบการผังเมืองที่
สามารถเป็นกรอบชี้น าในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๔ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

     ๔. เสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ และเสนอสภานติิ
บัญญัติแห่งชาต ิ
     ๕. เสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ

กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 

ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ๒. การแก้ไข
ปัญหาน้ า
เสีย 

     หน่วยงานในกระทรวง 
มหาดไทยที่มีความเก่ียวข้อง 
ร่วมกันรับผิดชอบ ดังนี ้
     ๑. กรมโยธาธิการและ      
ผังเมือง ด าเนินการจัดท าแผน
รวมการบริหารจัดการน้ าเสีย 
ศึกษาออกแบบรายละเอียด 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย 
ประมาณคา่ใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างและคิดค่าธรรมเนียม
การดูแลรักษา และให้บริการ
วิชาการฝึกอบรมในเร่ืองการใช้
งานและบ ารุงรักษาระบบ
รวบรวมและระบบบ าบดัน้ าเสีย
ชุมชน  
     ๒. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด าเนนิการ แก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ    
ที่เป็นข้อจ ากัด ประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตา่งๆ ใน
การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง 
การประชาสัมพนัธ์ท าความ
เข้าใจต่อประชาชน จัดท า
หลักเกณฑ์ในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียและ
การรับมอบโครงการไปใช้งาน
และบ ารุงรักษา  
     ๓. การประปานครหลวง
และการประปาภูมิภาค      
ด าเนินการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนและชุมชนมีการจัดการ
น้ าเสียอย่างเหมาะสม ท าให้มี
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมดขีึ้น 



๕ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

การบ าบดัน้ าเสีย 
เป้าหมายในการด าเนินการ
ระยะสั้น  
         ๑) ท าการแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบตา่งๆ ที่เปน็
ข้อจ ากัด 
         ๒) ท าแผนหลัก (Master 
Plan) ในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
ชุมชน 
         ๓) จัดท ากฎระเบียบ 
และกฎหมายในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย 

 
 

 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
– ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

การบริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอย 

     ด าเนินการภายใต้มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยเป็นการ
ด าเนินการ ในช่วงที่ ๓ (๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙) ตามแผนที่     
น าทาง (Roadmap) ของ
กระทรวงมหาดไทย  
     เมื่อร่างพระราชบัญญตัิ
รักษาความสะอาดและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะต้องออก
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
อย่างยั่งยืน 
     ๑. ออกประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื่อง การคัดแยก เกบ็ 
ขน และก าจดัมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....  
     ๒. ออกกฎกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการ

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
– ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ประเทศไทยยกระดบัประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการขยะ 
โดยก าหนดให้มีกลไกเพื่อบูรณาการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในภาพ 
รวมให้เป็นเอกภาพ และการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น      
และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื  



๖ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

เก็บ ขน และก าจัดมลูฝอย พ.ศ. ....  
     ๓. เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย  

๑. การ
เตรียมความ
พร้อมด้าน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

๑. ให้จังหวัดทุกจังหวัด และ
กรุงเทพมหานครด าเนินการ
เตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดจากสา
ธารณภัย โดยการบูรณาการ
หน่วยงานในพื้นที่โดยระบุ
หน่วยงานที่รับผดิชอบเชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับ จังหวัด อ าเภอ 
อปท. ต าบล และหมู่บา้น ตาม
แนวทางที่ก าหนดในแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ขับเคลื่อนการน าหลัก 
การของแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปด าเนินการให้
มากยิ่งขึ้น ประกอบดว้ย ๓ ด้าน 

- การลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย (Disaster Risk 
Reduction): การป้องกันและ
ลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจาก
สาธารณภัย และการ
เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณ
ภัย 
        - การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency 
Management) : เพื่อให้การ
ปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ เป็น
เอกภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อลดความซับซ้อนใน
การท างาน 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง 
และด ารงชีวิตได้ภายในสถานการณ์
ด้านสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการรู้
รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน 
 



๗ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

       - ด้านการฟ้ืนฟู 
(Recovery) : การฟื้นฟูอย่าง
ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยนื 

 ๑.๑ การ
แก้ไขปัญหา
โคมลอย/
โคมควัน
และบั้งไฟ 

 

    1. จัดท า MOU ในนาม
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
กระทรวงคมนาคม กระทรวง 
กลาโหม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
ศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรม
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ และ
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การ
ป้องกันและลดความเสี่ยง
อันตรายต่อการบินและอากาศ
ยาน จากการปล่อยโคมลอย/
โคมควันและการจุดบั้งไฟ        
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อ
ร่วมกันป้องกันและลดความ
เสี่ยงอันตรายต่อการบนิและ
อากาศยาน จากการปล่อยโคม
ลอย/โคมควันและการจุดบัง้ไฟ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่วมประสานและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่องการป้องกัน
และลดความเสี่ยงอันตรายต่อ
การบินและอากาศยาน จากการ
ปล่อยโคมลอย/โคมควันและการ
จุดบั้งไฟ 
     3. ก าหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบ 
        ๑) ขอความร่วมมือ
หน่วยงาน และประชาชนให้

กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

 
 

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาโคมลอยได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง จ านวนความ
เสียหายจากอัคคีภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดลง 



๘ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย 
โคมควัน และการจุดบั้งไฟใกล้
ท่าอากาศยาน 
        ๒) ให้ใช้โคมลอยตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ
หลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยใน
แนวโซนนิ่ง และท่าอากาศยาน 
        ๓) ให้ปล่อยโคมลอยตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

 ๑.๒ การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไฟปา่และ
หมอกควัน 

     1. จัดตั้งศนูย์เฝ้าระวงั
ติดตามสถานการณ์ และ
ประสานการปฏบิัติการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอก
ควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ เพื่อท า
หน้าที่เฝ้าระวัง ติดตาม
สถานการณ์ วิเคราะหป์ระเมิน
สถานการณ์ การอ านวยการและ
ประสานการปฏบิัติระหว่าง
หน่วยงาน ทหาร ต ารวจ และ
อาสาสมัคร และสั่งการให้จังหวดั
จัดท าแผนปฏบิัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
เพื่อเตรียมความพร้อม ประเมิน
จุดเสี่ยงพื้นที่เสีย่งเผชิญเหตุและ
การให้ความช่วยเหลือ โดย
ก าหนด 4 มาตรการ ดังนี ้ 
     - มาตรการบริหารจัดการ
ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัดและอ าเภอ 
โดยมีผู้วา่ราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอเป็นผูบ้ัญชาการ               
ตามระบบ Single Command 
เพื่อให้การควบคุมแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยมีการ
แบ่งการจัดการพื้นที่เป็น ๓ พืน้ที่

มิถุนายน – 
ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจาก
ปัญหาหมอกควันไฟปา่ในประเทศ
ไทยได้รบัการช่วยเหลือและมีแนว
ทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

หลัก ได้แก่ 
     พื้นที่ป่าไม ้มีหน่วยงาน
สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก กระทรวง 
มหาดไทยเปน็หน่วยงาน
สนับสนนุ  
     พื้นที่การเกษตร มี
กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
     พื้นที่ริมทาง มีหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงคมนาคมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทยเปน็หน่วย 
งานสนบัสนนุ 
     - มาตรการสร้างความ
ตระหนัก ประชาสัมพนัธ์ ห้าม
การเผา เพื่อให้ประชาชนรู้ถึง
อันตรายและผลกระทบ 
     - มาตรการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง จัดท าแนวกนัไฟ 
ควบคุมการเผา ส่งเสริมการใช้
สารชีวภาพเพื่อย่อยสลายตอซัง 
เพิ่มมูลค่าน าเศษวสัดุทาง
การเกษตรมาท าอาหารสัตว์ 
รณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีการไถ
กลบแทนการเผา 
     - มาตรการสร้างความ
ยั่งยืน ให้อบรม ปลูกฝัง สร้าง
จิตส านึก และให้ความรู้แก่
นักเรียน สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

     2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้น าการบูรณาการกับทุก
ภาคส่วนในการวางยทุธศาสตร์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิง
พื้นที่ และการจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 
     3. ใช้แนวทางประชารัฐ 
ประสานความร่วมมือจากภาครัฐ 
ประชาชน และเอกชน ก าหนด
แนวทางป้องกันเชิงรุก สรา้ง
กติกา และมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ประโยชน ์
     4. มุ่งแก้ไขปัญหาอย่าง
ยั่งยืน และการบังคบัใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด จัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหวา่งพื้นที่
ป่ากับชุมชน รณรงค์และสง่เสริม
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเผาวัสดุการเกษตร 
และเร่งปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ดิน น้ า และป่า  
     5. การน้อมน าโครงการ
พระราชด าริสร้างป่าสร้างรายได้ 
มาใช้ในพืน้ที่ปา่ที่มีการบุกรุกท า
การเกษตร 
     6. การเร่งปลูกฝังจิตส านึก
ประชาชนในฐานะเจา้ของผืนดนิ
ให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ ดิน 
น้ า ปา่ โดยการอบรม ปลูกฝงั
สร้างจิตส านึก เร่ิม ตั้งแต่วัยเด็ก 
นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม ่
 
 

มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

 



๑๑ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

 ๒. การ
บริหาร
จัดการความ
ปลอดภัย
ทางถนน 
 

     ๑. การขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างจริงจัง ต่อเนื่องโดยใช้แผน
แม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง
ถนน  

๒. การขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปีเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จังหวัด และอ าเภอ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ให้เกิดความ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย
ประกอบด้วยแนวทางส าคัญ      
๔ ด้าน คือ 
     (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย    
     (๒) การสร้างจิตส านึกและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย 
     (๓) การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและลดปัจจยัเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
     (๔) การพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กรและกลไกการบริหารงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนนใน
ทุกระดับ 
     ๓. จัดท าแผนแมบ่ทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การบูรณาการการด าเนินงาน

มิถุนายน – 
ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มกราคม – ธันวาคม 
๒๕๖๐ 

 

เกิดการขับเคลื่อนงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิผู้ใช้
รถใช้ถนนได้อย่างยั่งยนื 



๑๒ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

ด้านความปลอดภัยทางถนนของ
ทุกภาคส่วน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม และส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมถึงการก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ และนโยบายที่
รัฐบาลก าหนด    
     ๔. เสนอคณะกรรมการ 
นโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรีตามล าดบัเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เก่ียวข้องในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนดา้นความ
ปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้ง
ประสาน และผลักดนัให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการ
ในการปรับปรุงกฎหมายใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องต่อไป 
     ๕. ติดตาม เร่งรัดให้จังหวัด
ด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งปี รวมทัง้ติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกลไกของศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนทุกระดับ เพื่อรับทราบ
ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการ รวมถึงก าหนด
แนวทางและนโยบายในการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลด



๑๓ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

อุบัติเหตุทางถนนให้สัมฤทธิผ์ล
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

การประปานคร
หลวง 

๑. โครงการ
วางท่อจ่าย
น้ าประปา
ให้ครอบ 
คลุมพื้นที่
ชุมชนเมือง 

     วางท่อประธานให้ครบทั่วทกุ
พื้นที่ของโครงการ เสร็จสิ้น
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มกราคม ๒๕๕๙ – 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ประชากรชาวกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมทุรปราการ เข้าถึง
น้ าประปา 

 ๒. การ
ขยายเขต
การให้ 
บริการใน
พื้นที่ของ
ส านักงาน
ประปา ๙ 
สาขา 

     ขยายเขตการให้บริการใน
พื้นที่ของส านักงานประปา ๙ 
สาขา ได้แก่ สาขามนีบุรี สาขา
พระโขนง สาขาสมุทรปราการ 
สาขาสวุรรณภูมิ สาขาตากสิน 
สาขาสุขสวัสดิ์ สาขานนทบุรี 
สาขาบางบัวทอง และสาขามหา
สวัสดิ์ ให้ครอบคลุมพื้นทีชุ่มชน
เมือง ระยะเวลาในการด าเนิน 
การตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 

มกราคม ๒๕๕๙ – 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ประชากรชาวกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสมทุรปราการ เข้าถึง
น้ าประปา 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

การแก้ไข
เพิ่มเติม
พระราชบญั
ญัติการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
พ.ศ. 2503 
 
 

     ๑. น าเสนอคณะกรรมการ 
กฟภ. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
     2. น าเสนอรัฐมนตรีวา่การ 
กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้
รักษาการตาม พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
2503 เพื่อพิจารณาและน า 
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
     ๓. น าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     4. น าเสนอสภานิตบิัญญัต ิ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาและด าเนนิ 
การตามกระบวนการนิตบิัญญัติ
ต่อไป 

มกราคม ๒๕๕๙ – 
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

พระราชบญัญัติการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค พ.ศ. 2503 มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพ การณ์
ปัจจุบนัในการประกอบกิจการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม
และพลวัตทิี่เกิดขึ้น ซึ่งมีความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในและ
นอกราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic 
Community) ในปลายปี พ.ศ. 
2558 รวมถึงเพิ่มเติมกลไกและ
ขจัดอุปสรรคทางกฎหมายบาง
ประการเพื่อให้คณะกรรมการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ต่อไปไดโ้ดยไม่หยุดชะงัก 



๑๔ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

นอกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญตัิที่อาจขัดหรือแย้งกับ
บรรดากฎหมายกลางที่ตราออกมา
ใช้บังคับในภายหลัง เชน่ พระราช 
บัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
พ.ศ. 2518 เป็นต้น เพื่อให้การใช้
กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคมีเอกภาพและประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึน้ อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาและยกระดบัความ สามารถ
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
ในที่สุด 

กระทรวง 
มหาดไทย 

๑. การเสนอ
แก้ไขร่าง
กฎหมาย
ของ
ส านักงาน
คณะกรรมก
ารกฤษฎีกา 
(สคก.)   
และ การ
เสนอ
กฎหมาย
ของหน่วย 
งานตาม
กรอบ
ระยะเวลา
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดินและ
การปฏิรูป
ประเทศของ

     ๑. ด าเนินการตามแผนการ
เสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี 
(พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม 
๒๕๕๙) ของส านักงานคณะ 
กรรมการกฤษฎีกา ประกอบ 
ด้วยร่างกฎหมายของส่วน
ราชการและรัฐวสิาหกิจ ในสงักัด
กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑๕ 
ฉบับ ดังนี ้
     (๑) กรมการปกครอง 
จ านวน ๙ ฉบับ ได้แก่    
         ๑.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 
พ.ศ. .... 
         ๑.๒) ร่างพระราชบัญญตัิ
การพนัน พ.ศ. ....  
         ๑.๓) ร่างพระราชบัญญตัิ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. .... 

ปัจจุบนั – ธนัวาคม 
๒๕๖๐ 

 



๑๕ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

คณะ 
รัฐมนตรี
ของ 
ฝกย.คสช.  

         ๑.๔) ร่างพระราชบัญญตัิ
คนเข้าเมอืง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         ๑.๕) ร่างพระราชบัญญตัิ
สัตว์พาหนะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
         ๑.๖) ร่างพระราชบัญญตัิ
โรงรับจ าน า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
         ๑.๗) ร่างพระราชบัญญตัิ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... 
         ๑.๘) ร่างพระราชบัญญตัิ
ควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า พ.ศ. .... 
         ๑.๙) ร่างพระราชบัญญตัิ
ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ....   
     (๒) กรมโยธาธิการและ    
ผังเมือง จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก ่
         ๒.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
การผังเมือง พ.ศ. .... 
         ๒.๒) ร่างพระราชบัญญตัิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงาน
คณะกรรมการผังเมืองและการ
ใช้พื้นที่แห่งชาติ) 
 
     (๓) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ านวน ๒ 
ฉบับ ได้แก ่
         ๓.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
รักษาความสะอาดและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         ๓.๒) ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 



๑๖ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

     (๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก ่
         ๔.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
     (๕) กรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก ่
         ๕.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 
     ๒. ด าเนินการตามแผนการ
เสนอกฎหมายของหน่วยงาน
ตามกรอบระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการปฏิรูป
ประเทศของคณะรัฐมนตรี 
(Road Map) (ตุลาคม ๒๕๕๘- 
๒๕๖๐) ของ ฝกย. คสช. 
จ านวน ๑๖ ฉบับ ดงันี ้
     (๑) กรมการปกครอง 
จ านวน ๖ ฉบับ ได้แก ่
         ๑.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
คนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         ๑.๒) ร่างพระราชบัญญตัิ
สัตว์พาหนะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
         ๑.๓) ร่างพระราชบัญญตัิ
โรงรับจ าน า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         ๑.๔) ร่างพระราชบัญญตัิ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. .... 
         ๑.๕) ร่างพระราชบัญญตัิ
ควบคุมการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า พ.ศ. .... 
         ๑.๖) ร่างพระราชบัญญตัิ
ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. .... 



๑๗ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

     (๒) กรมโยธาธิการและผัง
เมือง จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
         ๒.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
การผังเมือง พ.ศ. .... 
         ๒.๒) ร่างพระราชบัญญตัิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส านักงาน
คณะกรรมการผังเมืองและการ
ใช้พื้นที่แห่งชาติ) 
     (๓) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ านวน ๖ 
ฉบับ ได้แก่  
         ๓.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
รักษาความสะอาดและความเปน็
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
         ๓.๒) ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... 
         ๓.๓) ร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ....   
         ๓.๔) ร่างพระราชบัญญตัิ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....   
         ๓.๕) ร่างพระราชบัญญตัิ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบบัที่ พ.ศ. ....   
         ๓.๖) ร่างพระราชบัญญตัิ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  
     (๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก ่



๑๘ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

         ๔.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....   
     (๕) กรุงเทพมหานคร 
จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก ่
         ๕.๑) ร่างพระราชบัญญตัิ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

ด าเนินการโดย
กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมัน่คง
ของมนุษย์ และ
สถาบนัการศึกษา 

๒. โครงการ
พัฒนาริมฝั่ง
แม่น้ า
เจ้าพระยา 

     การด าเนินโครงการมีความ
คืบหน้า ดังนี ้
     (๑) งานออกแบบเป็นไปตาม
กรอบเวลา 
     (๒) งานก่อสร้างสิ่งรุกล้ า
แม่น้ าขณะนี้ก าลังด าเนนิการ
ด้านกฎหมาย 
     (๓) งานย้ายชุมชนที่รุกล้ า
แม่น้ า สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) เปน็ผู้ด าเนินการ
จัดหาที่อยู่อาศัย 
     (๔) งานจ้างที่ปรึกษาเซ็น
สัญญากับสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด 
กระบัง (มจล.) และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (มข.) 
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
แล้ว 
     (๕) งานประชาสัมพันธไ์ด้มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดก่อสร้างแล้ว
เสร็จ วันที่ 31 

พฤษภาคม ๒๕61 

ข้อเสีย 
ต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในพื้นที ่
ข้อดี 
- ได้พื้นทีส่าธารณะที่เป็นของ
ส่วนรวม 
- เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของพื้นที่ 
- ง่ายต่อการบริหารจัดการน้ าเสยี 
- ปรับทัศนียภาพริมฝั่งแมน่้ า
เจ้าพระยาในช่วงทีด่ าเนนิโครงการ
ให้สวยงาม 

 

ด าเนินการโดย
กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคม
และความมัน่คง
ของมนุษย์ (พม.)  

๓. โครงการ
ก่อสร้าง
เข่ือนคลอง
ลาดพร้าว 

     การด าเนินการมีความ
คืบหน้า ดังนี ้
     (๑) งานรื้อ/ย้ายชุมชนที่รุก
ล้ า ได้ก าหนดสง่มอบบา้นภายใน 
3 ปี จ านวน 26 ชุมชน 
     (๒) งานก่อสร้างเข่ือน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 1,260 

วัน 

ข้อเสีย 
- ต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในพื้นที ่
ข้อดี 
- แก้ไขปัญหาการระบายน้ า 
- แก้ไขปัญหาน้ าเสีย 



๑๙ 
 

เร่ืองที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เรื่องที่เสนอ แนวทางการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ               
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

กรุงเทพมหานครได้ลงนาม เพื่อ
ด าเนินการสร้างเข่ือนความยาว 
22.65 กิโลเมตร ปัจจุบัน
ด าเนินการไปแลว้ 8 กิโลเมตร 

- ปรับทัศนียภาพริมคลองลาดพร้าว
ในช่วงที่ด าเนนิโครงการให้สวยงาม 
- แก้ไขปัญหารุกล้ าคลองสาธารณะ 
- จัดระเบียบชุมชน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  
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