คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๑. คณะทางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) 11 ด้าน
๑.๑ ด้านการเมือง
โดย ปค.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมายเหตุ

1. การเลือกตั้งที่
สุจริตและเที่ยง
ธรรม

18 พ.ค.
2559

สปท.

1. ปค. (สน.ปท.)
รับข้อเสนอของ
กมธ. ด้านการเมือง
ไปศึกษา วิเคราะห์
เพื่อเตรียมการ
ปฏิรูปการเข้าสู่
ตาแหน่งกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
2. สถ. พิจารณา
ตามข้อเสนอที่
เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-

2. การสร้าง
วัฒนธรรมทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย

6 ก.ค.
2559

สปท.

การปฏิรูป รวมทั้งแก้ไข กม. ที่เกี่ยวกับ
เรื่อง “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยง
ธรรม” ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในทางการเมืองและการเลือกตั้ง
2. การป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง
และการซื้อสิทธิขายเสียง
3. การป้องกันธุรกิจการเมืองและ
นายทุนพรรคการเมือง
4. การตรวจสอบและพัฒนา
นักการเมือง
5. การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
6. การกาหนดมาตรการลงโทษ
7. การดาเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และการจัดตั้งศาลเลือกตั้ง
8.การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและ
เที่ยงธรรม
9. การเข้าสู่ตาแหน่งของกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครองท้องที่
ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
การปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยตามแผนหลัก
ดังนี้
1. การให้การศึกษาเพี่อให้เกิด
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน
2. การสร้างนักการเมืองที่ดี และการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน
4. การบริหารการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน

-

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๑.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย สบจ.
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. ขอรายงานว่า
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

1.

การดาเนินการ
ตามแผนงาน
ศึกษาเชิง
ปฏิบัติการของ
คณะกรรมาธิการ
เรื่อง “ตัวแบบ
การบริหารจัดการ
ของจังหวัดที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์การ
บริการประชาชน
ที่เป็นเลิศโดยยึด
พื้นที่เป็นหลัก
(Area Based
Approach)”

- 2 พ.ค.
2559 ประชุม
หารือร่วมกับ
ผวจ.
- พ.ค.-มิ.ย.
2559 จังหวัด
กาหนด
กรณีศึกษาและ
แต่งตั้งทีมงาน
ขับเคลื่อน
- 16 มิ.ย.-22
ก.ค. 2559
คณะที่ปรึกษา
ทางวิชาการ
และสถาบัน
พระปกเกล้า
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจให้กับ
ประชาคมและ
ทีมงาน
ขับเคลื่อนใน
ระดับจังหวัด
- จังหวัดระยอง
(16-17 มิ.ย.
59)
- จังหวัดสงขลา
(30 มิ.ย.-1
ก.ค. 59)
- จังหวัดยโสธร
(7-8 ก.ค. 59)
- จังหวัดพะเยา
(14-15 ก.ค.
59)
- จังหวัด
ปทุมธานี (2122 ก.ค.59)
มิ.ย.-ส.ค.59

หนังสือสภา
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารราชการ
แผ่นดิน ด่วนที่สุด
(สปท)
1212/2559 ลง
วันที่ 8 มิ.ย. 59

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ได้เห็นชอบกับแผนงาน
ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวแบบ
การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์การบริการประชาชนที่
เป็นเลิศโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก(Area
Based Approach)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
มีแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือใน
การบูรณาการ ในการดาเนินการตาม
แผนงานดังกล่าว คณะกรรมาธิการ
โดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก
สถาบันพระปกเกล้าจะเดินทาง
ลงพื้นที่เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นจังหวัดต้นแบบ คณะกรรมาธิการ
ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุน
การดาเนินการตามแผนงานของ
คณะกรรมาธิการโดยให้พิจารณา
อนุญาตให้จังหวัดระยอง จังหวัด
สงขลา จังหวัดยโสธร จังหวัดพะเยา
และจังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัด
ต้นแบบ

ความเห็น
ของ
หน่วยงาน

ความ
เกี่ยวข้อง
กับ มท.

-

- ส่วนราชการ
ในสังกัด
กระทรวง
มหาดไทย

หมายเหตุ
มีประกาศ
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน ที่
4/2559 ลง
วันที่ 13
มกราคม
2559 เรื่อง
แต่งตั้ง
คณะทางาน
พัฒนาระบบ
ราชการให้มี
ธรรมาภิบาล
และ
ประสิทธิภาพ
เพื่อ
ตอบสนองต่อ
ภารกิจของ
ประเทศและ
การบริการ
ประชาชนที่
เป็นเลิศ ซึ่ง
ในประกาศ
ดังกล่าว ได้มี
การแต่งตั้ง
- นายวันชัย
คงเกษม
(ทปษ. ด้าน
การบริหาร
ราชการ
จังหวัดแบบ
บูรณาการ)
และ

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๓
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็น
ของ
หน่วยงาน

ความ
เกี่ยวข้อง
กับ มท.

จังหวัดคณะที่
ปรึกษาทาง
วิชาการและ
สถาบัน
พระปกเกล้า
ร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ
ต่อกรณีศึกษา
ส.ค.-ก.ย. 59
ติดตามผลการ
ดาเนินการของ
จังหวัด
- สรุปผล
การศึกษาเชิง
ปฏิบัติการและ
จัดทาข้อเสนอ
การปฏิรูป
ประเทศร่วมกับ
จังหวัด
ก.ย. 59
นาเสนอต่อ
คณะกรรมาธิกา
รฯ สภา
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ

ตามที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ได้เห็นชอบกับแผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ตัวแบบการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์การบริการประชาชนที่เป็นเลิศโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based Approach)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และมีแผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ ขณะนี้คณะกรรมาธิการฯอยู่ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดซึ่งได้
คัดเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบ (ตามกาหนดการ) จังหวัดได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วจานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน –1 กรกฎาคม 2559 และ
จังหวัดที่จะลงพื้นที่ต่อไป คือ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่7 – 8 กรกฎาคม 2559 และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่
14 – 15 กรกฎาคม 2559

หมายเหตุ
นางสุกานดา
วรเชษฐบัญชา (ผอ.
สบจ.สป.มท.)
เป็น
คณะทางาน
ด้วย

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๔
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๑.๓ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สป.มท. (สกม.สป.) และคณะ
ความเห็น
ของหน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
ของ มท.

หมายเหตุ

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการ
ตารวจ ได้นาเสนอการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกิจการตารวจ โดยที่
ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ ได้มีมติ
เห็นชอบรายงาน เรื่อง “การวาง
แนวทางมาตรฐานการแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการตารวจ” และ
แนวทางการยกร่าง กฎ ก.ตร.ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
และโยกย้ายข้าราชการตารวจระดับ
สารวัตร ถึง จเรตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. ....

-

-

-

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการ
ดาเนินงานในองค์กรกระบวนการ
ยุติธรรมได้พิจารณาแผนการปฏิรูป
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(Electronic Monitoring:EM) แทน
การจาคุก กักขัง มาตรการบังคับใช้
และวิธีการเพื่อความปลอดภัย โดย
แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ
(๑) การยกร่างกฎหมายเพื่อให้
ครอบคลุมผู้ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
Electronic Monitoring (EM) ทั้ง
ระบบและการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ได้
ดาเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย
ระบบการติดตามตัวโดยการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว อยู่
ในขั้นตอนการจัดทารายงานเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการธิการ
(๒) การกาหนดคุณสมบัติและการ
ผลิตต้นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว ( EM) คณะทางานได้

-

-

-

ที่

ประเด็นปฏิรูป

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

๑

การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปกิจการ
ตารวจ

๗ ก.ค.
๕๙

รายงานความ
คืบหน้าการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรมประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙

๒

การปฏิรูปการ
ดาเนินงานใน
องค์กร
กระบวนการ
ยุติธรรม

๗ ก.ค.
๕๙

รายงานความ
คืบหน้าการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรมประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๕
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็นปฏิรูป

วันที่

๓. แผนการปฏิรูป
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การอานวยความ
ยุติธรรมเพื่อ
ประชาชน

๗ ก.ค.
๕๙

๔. แผนการปฏิรูป
ระบบนิติ
วิทยาศาสตร์

๗ ก.ค.
๕๙

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ประชุมร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ เพื่อกาหนดคุณลักษณะที่
ต้องการของอิเล็กทรอนิกส์ติดตาม
ตัว หรือ Electronic Monitoring
(EM) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
การผลิต
รายงานความ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเพิ่ม
คืบหน้าการ
ประสิทธิภาพในการอานวยความ
ปฏิบัติงานของ
ยุติธรรมเพื่อประชาชน ได้รายงาน
คณะกรรมาธิการ
ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตาม
ขับเคลื่อนการปฏิรูป แผนปฏิรูป ๓ เรื่อง ดังนี้
ประเทศด้าน
(๑) ศึกษาแนวทางในการปฏิรูป
กฎหมายและ
ทนายความอาสาและทนายความขอ
กระบวนการ
แรง
ยุติธรรมประจาเดือน (๒) ศึกษาร่างรายงานการปฏิรูป
มิถุนายน ๒๕๕๙
การประเมินประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ไทย
(๓) ศึกษาร่างแผนการปฏิรูประบบ
ตามแผนปฏิรูประบบการการ
คุ้มครองสิทธิผู้ได้รับผลกระทบจาก
การกระทาความผิดอาญา (เหยื่อ
หรือผู้เสียหาย)
รายงานความ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติ
คืบหน้าการ
วิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานของ
การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ ๒
คณะกรรมาธิการ
ประเด็นประกอบด้วย
ขับเคลื่อนการปฏิรูป (๑) กรอบการดาเนินการของคณะ
ประเทศด้าน
อนุกรรมาธิการ แบ่งการพิจารณา
กฎหมายและ
ออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) ระบบการ
กระบวนการ
บริการ ๒) บุคลากร ๓) เครื่องมือ
ยุติธรรมประจาเดือน และงบประมาณ
มิถุนายน ๒๕๕๙
(๒) ศึกษาโครงสร้างการทางานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ และ
เอกสารทางวิชาการรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง เพื่อ
ทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านต่างๆ

ความเห็น
ของหน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
ของ มท.

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๖
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๑.๔ ด้านการปกครองท้องถิ่น โดย สถ.
ผลความคืบหน้าการดาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณายกร่าง/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่น ดังนี้
1. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป อยู่ระหว่างเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นข้อกฎหมายในแต่ละ
หมวดที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งคาดว่า จะพิจารณาทบทวนรายมาตราทั้งหมดแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2559
2. ร่างพระบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 .... ซึ่งคณะอนุ
กรรมาธิการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป จะได้พิจารณาต่อเนื่องกับ (1) จากนั้นจะจัดรับฟังความคิดเห็นในร่าง
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพื่อนาเสนอคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ และนาเสนอ สปท. พิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ในเดือน พ.ย. 2559
3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...
ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ซึ่งที่ประชุมดังกล่าว เห็นควรนาเสนอเป็นประเด็นปฏิรูปเร่งด่วนเป็นลาดับแรกของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และจะได้นาเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบและให้ความเห็นชอบ เพื่อส่งเรื่องให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนละปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 3 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้าน
ระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เป็นรองประธานเพื่อพิจารณาต่อไป
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

1.

การปฏิรูปด้าน
โครงสร้างและ
อานาจหน้าที่ของ
อปท. รูปแบบ
ทั่วไป

ธ.ค.
๒๕๕๘
ถึง
ปัจจุบัน

คณะอนุ
กรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป ใน
คณะกรรมาธิ-การ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น สปท.

ยกร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยจัดทาเป็น
“ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...” และร่าง พ.ร.บ.
ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นการรวมกฎหมายจัดตั้ง
อบจ. เทศบาล และ อบต. ไว้ในฉบับ
เดียวกัน เพื่อสะดวกในการอ้างอิงและ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกฎหมายจัดตั้ง
อปท. รวม ๓ ฉบับ มีความแตกต่างใน
สาระสาคัญที่เกี่ยวกับระบบ รูปแบบ
โครงสร้าง การบริหารงานและอานาจ
หน้าที่ของ อปท. ในหลายเรื่อง ที่ควร
แก้ไขให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน

ความเห็นของ
Mister ปฏิรูป
ควรผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมาย โดย
การเสนอกฎหมาย
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
โดยมี สถ. เป็น
หน่วยงานสนับสนุน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.
รมว.มท. เป็นผู้
รักษาการตาม
กฎหมาย โดยมี
ผวจ. และ นอภ.
เป็นผู้กากับดูแล
อปท. ในพื้นที่เขต
จังหวัด

หมาย
เหตุ
-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๗
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
Mister ปฏิรูป

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

2.

การปฏิรูปด้าน
การบริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น

ธ.ค.
๒๕๕๘
ถึง
ปัจจุบัน

คณะอนุ
กรรมาธิการการ
บริหารงานบุคคล
กากับดูแล
ตรวจสอบ และ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
สาหรับท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป ใน
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น สปท.

ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมโดยยกร่าง
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...”ซี่ง
กาหนดให้การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นของ อปท. แต่ละรูปแบบมี
มาตรฐานแตกต่างกัน เช่น การเข้าสู่
ตาแหน่ง การกาหนดตาแหน่ง การ
แต่งตั้ง/โอนย้าย การดาเนินการทาง
วินัย ฯลฯ ควรแก้ไขให้เหมาะสมและมี
มาตรฐานเดียวกันและให้มีระบบพิทักษ์
คุณธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

ควรผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมาย โดย
การเสนอกฎหมาย
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
โดยมี สถ. เป็น
หน่วยงานสนับสนุน

รมว.มท. เป็นผู้
รักษาการตาม
กฎหมาย โดยมี
ผวจ. และ นอภ.
เป็นผู้กากับดูแล
อปท. ในพื้นที่เขต
จังหวัด

-

3.

การปฏิรูปด้าน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การบริหาร-งาน
อปท.

ธ.ค.
๒๕๕๘
ถึง
ปัจจุบัน

คณะอนุ
กรรมาธิการการ
บริหารงานบุคคล
กากับดูแล
ตรวจสอบ และ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
สาหรับท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป ใน
คณะกรรมาธิ-การ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น สปท.

แก้ไขเพิ่มเติมร่าง “พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
(ฉบับที่ ...) พ.ศ....” ซึ่งในปัจจุบัน
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นน้อย ควร
ปรับปรุงให้ประชาชนมีช่องทางการ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น

ควรผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมาย โดย
การเสนอกฎหมาย
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
โดยมี สถ. เป็น
หน่วยงานสนับสนุน

รมว.มท. เป็นผู้
รักษาการตาม
กฎหมาย โดยมี
ผวจ. และ นอภ.
เป็นผู้กากับดูแล
อปท. ในพื้นที่เขต
จังหวัด

-

๔.

การปฏิรูปด้าน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การตรวจสอบ
การบริหารงาน
ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่น

ธ.ค.
๒๕๕๘

คณะอนุ
กรรมาธิการการ
บริหารงานบุคคล
กากับดูแล
ตรวจสอบ และ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
สาหรับท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป ใน
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น สปท.

แก้ไขเพิ่มเติมร่าง “พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...” โดยให้
ปรับปรุงสัดส่วนผู้มีสิทธิและวิธีการ
ลงคะแนนให้เหมาะสมกับรูปแบบของ
ท้องถิ่น ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
กากับตรวจสอบได้มากขึ้น

ควรผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมาย โดย
การเสนอกฎหมาย
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
โดยมี สถ. เป็น
หน่วยงานสนับสนุน

รมว.มท. เป็นผู้
รักษาการตาม
กฎหมาย โดยมี
ผวจ. และ นอภ.
เป็นผู้กากับดูแล
อปท. ในพื้นที่เขต
จังหวัด

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๘
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

๕.

การปฏิรูปด้าน
โครงสร้างและ
อานาจหน้าที่ของ
อปท. รูปแบบ
พิเศษ

ธ.ค.
๒๕๕๘
ถึง
ปัจจุบัน

คณะอนุ
กรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษใน
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น สปท.

- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ.
๒๕๒๘ และ พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการ กทม. พ.ศ. ๒๕๒๘ รวม ๒
ฉบับ
ประเด็น โครงสร้าง/ อานาจหน้าที่
รายได้ การจัดบริการสาธารณะ การ
กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล และ
ก.พ.ค.
- พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๒ ประเด็นเดียวกับ กทม.

ความเห็นของ
Mister ปฏิรูป

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

ควรผลักดันให้มีการ
ออกกฎหมาย โดย
การเสนอกฎหมาย
ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
โดยมี สถ. เป็น
หน่วยงานสนับสนุน

รมว.มท. เป็นผู้
รักษาการตาม
กฎหมาย โดยมี
ผวจ. และ นอภ.
เป็นผู้กากับดูแล
อปท. ในพื้นที่เขต
จังหวัด

ควรให้คณะอนุ
กรรมาธิการฯ
พิจารณาดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่
ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้มี
ข้อสรุปและ
รายละเอียดใน
กฎหมายที่ยกร่าง
อย่างชัดเจน

พิจารณาความ
เหมาะสมในการ
กากับดูแลการ
บริหารงานของ
อปท. ให้สอดคล้อง
กับร่างรัฐธรรมนูญ
และพิจารณายกร่าง
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้
สอดคล้องกับ
ขั้นตอนและวิธีการ
ที่กาหนดในร่าง
ประมวลกฎหมาย
ท้องถิ่น พ.ศ. ....

หมาย
เหตุ
-

- ยกร่างกฎหมายใหม่ คือร่าง
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
นครแม่สอด พ.ศ. ...” โดยต้องมีการ
ทบทวนภารกิจและอานาจหน้าที่ของ
อปท. รูปแบบพิเศษ และภารกิจที่ต้องมี
การถ่ายโอนจากส่วนกลางเป็นของ อปท.
รูปแบบพิเศษ ให้มีความเหมาะสมกับ
แนวทางดาเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของรัฐบาล จึงได้ชะลอการดาเนินการไว้
ตามมติ ครม.
6.

พัฒนาระบบ
รูปแบบและ
โครงสร้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มี.ค. –
ก.ค.
25๕๙

- คณะอนุ
กรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป
- คณะอนุ
กรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ

-พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไปโดยให้มีการจัดตั้ง อบต.
เป็นเทศบาลทั้งหมด จากนั้นให้มีการ
ควบรวมเทศบาลตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกาหนด เพื่อให้มีจานวนลดลง
และขนาดที่เหมาะสม รวมทั้งกาหนด
อานาจหน้าที่ของ อบจ. ให้ชัดเจนไม่
ทับซ้อนกับรูปแบบเทศบาล ทั้งนี้ ให้มี
การยกร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น
พ.ศ. .... เพื่อดาเนินการต่อไป
-พิจารณาปรับปรุงระบบและโครงสร้าง
การบริหารงานของ กทม. และเมือง
พัทยา และพิจารณาตั้ง อปท.รูปแบบ
พิเศษ เช่น แม่สอด แหลมฉบัง สมุย

อยู่
ระหว่าง
ดาเนินกา
ร
พิจารณา
ร่าง
ประมวล
กฎหมาย
ท้องถิ่น
พ.ศ. ....
ของ
คณะอนุ
กรรมาธิการการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
รูปแบบ
ทั่วไป

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๙
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๑.๕ ด้านการศึกษา โดย สถ. และคณะ
- รายงานว่าไม่มี
–
๑.๖ ด้านเศรษฐกิจ โดย พช. และคณะ
ที่

ประเด็น

1.

ส่งออกซัด
เศรษฐกิจไทย
ทรุด

2.

โครงการไทย
ติด 5 อันดับ
โลก

3.

นายกฯ
เห็นชอบจัดซื้อ
สินค้าตามบัญชี
นวัตกรรม

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

11 เม.ย. เดลินิวส์ ออนไลน์ นายชูเดียร์เชตตี้ หัวหน้านัก
2559
เศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกประจา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
เผยว่า ในปี2559 นี้เศรษฐกิจไทยยัง
ต้องเผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าสาคัญที่ชะลอตัวทั้ง
ประเทศจีน และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผล
กระทบกับการส่งออกของไทยอย่าง
ชัดเจนดังนั้นแนวทางที่ไทยต้องเร่ง
ปรับปรุงในระยะยาว คือการเพิ่มผลิต
ภาพทางการผลิตต้องผลิตสินค้าที่มี
ความซับซ้อนหลากหลายและมีมูลค่าที่
สูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการส่งออกให้
ขยายตัวได้ ควรนานโยบายด้านการเงิน
การคลังที่ช่วยลดความเสี่ยงในระดับ
โลก และภูมิภาคเข้ามาปรับใช้และ
ปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ทั่วถึง
11 เม.ย. เดลินิวส์ ออนไลน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผย
2559
โครงการสมาร์ท ออนไลน์ เอสเอ็มอี
(เอส.โอ.เอส) บาย Thaitrade.com
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ติด 1 ใน 5
โครงการระดับโลก ได้รับการโหวตมาก
ที่สุดจากสาธารณชนทั่วโลก ให้เข้าสู่
รอบชิงชนะเลิศรางวัล เวิลด์ ซัมมิ
ทออฟ อินฟอร์เมชั่นโซไซตี้ 2016
สาขา คาปาซิตี้บิวดิ้ง โดยโครงการนี้ได้
พัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีไทยให้ทา
การค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งจะ
ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ นครเจนี
วา ประเทศสวิส
11 เม.ย. เดลินิวส์ ออนไลน์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.
2559
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการ
ระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ที่

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

หากการลงทุน
ทางโลจิสติกส์
เป็นไปตาม
เป้าหมาย จะช่วย
เรื่องเศรษฐกิจให้ดี
ขึ้น

ลดความเหลื่อมล้า

-

เพิ่มช่องทางการค้า ลดความเหลื่อมล้า
ให้ SME ของไทย
หากเพิ่มผลิตภัณฑ์
OTOP ระดับ 4-5
ดาว จะเพิ่มช่องทาง
การตลาด และ
ศักยภาพอีกทาง
หนึ่ง

-

หากมีการดึงผู้ผลิต ลดความเหลื่อมล้า
ผู้ประกอบการของ
OTOP เข้า Supply
Chain ด้วยจะเป็น

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๐
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

4.

พาณิชย์จัดรถ
ธงฟ้าช่วยภัย
แล้ง

5.

รัฐบาลถก
มาตรการ
กระตุ้น
เศรษฐกิจ

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการใน
ประเทศที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา
ซึ่งอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยและ
สิ่งประดิษฐ์ไทยปัจจุบันมีสินค้าที่อยู่ใน
บัญชีดังกล่าว 26 รายการ และกาลัง
อยู่ในdit[;odkirb0kiIkvud 50
รายการ โดยให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมได้ด้วยวิธี
พิเศษตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็น
ต้นไป พร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าจะ
ผลักดันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ใช้
สินค้าและบริการที่อยู่ในบัญชี
นวัตกรรมฯ ไม่ต่ากว่า 10% ของการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในแต่ละ
ปีงบประมาณ
16 เม.ย. เดลินิวส์ ออนไลน์ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดี
2559
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่า กรมฯ จัดเตรียมงานธงฟ้า
รถธงฟ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วง
ภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นการช่วยดูแลค่าครอง
ชีพของเกษตรกรอีกทาง รวมถึงจะมี
การจัดงานธงฟ้าครั้งใหญ่ในเดือน ส.ค.
2559 นี้ เพื่อช่วยดูแลค่าครองชีพ
ให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันกรม
ฯ จะเร่งขยายโครงการหนูณิชย์พาชิม
ให้ได้ 10,000 ร้านในเดือน พ.ค.
2559 นี้
18 เม.ย. เดลินิวส์ ออนไลน์ วันที่ 18 เมษายน2559 เวลา
2559
13.00 น. ที่กระทรวงการคลังนาย
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รมว.กระทรวงการคลังได้
เชิญผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ (แบงก์รัฐ) ทั้ง ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
หรือ EXIM Bank เข้าร่วมประชุม
แบงก์รัฐ โดยจะมีการรายงานความ
คืบหน้าโครงการต่างๆ ที่แบงก์ได้

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

การเพิ่มศักยภาพ
และแนวคิด
สร้างสรรค์ในการ
ผลิตพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพิ่ม
ช่องทางการตลาด

เกิดเงินทุน
ลดความเหลื่อมล้า
หมุนเวียนสร้าง
รายได้ให้
ผู้ประกอบการราย
ย่อย ช่วยระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ภายในประเทศ

-

ควรมีการจัดทา
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนและ
ข้าราชการที่มี
รายได้น้อย
นโยบายด้าน
เศรษฐกิจไม่ควร
เปลี่ยนแปลงบ่อย
ควรกาหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน

-

ลดความเหลื่อมล้า

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๑
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

6.

7.

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ดาเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
และประชาชน เช่น โครงการบ้าน
ประชารัฐ โครงการ 1 ตาบล 1SME
รวมทั้งอาจจะมีการหารือถึงมาตรการ
เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวได้อีกด้วย
เปลี่ยนพลังงาน 19 เม.ย. หนังสือพิมพ์
นาคาสัมภาษณ์ของนายวิณะโรจน์
แสงอาทิตย์
2559 คมชัดลึกออนไลน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็น Social
ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ว่า
Enterprise
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.)ได้เปิดช่องให้สหกรณ์
ภาคเกษตรทั่วประเทศเป็นเจ้าของ
โครงการ “โซลาร์ฟาร์ม” กาลังผลิต
รวม 400 เมกะวัตต์ เพื่อนาเงินรายได้
ตั้งกองทุน Social Enterprise จัด
สวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและ
ครอบครัว พร้อมพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
โดยคาดว่าใน 25 ปี จะทาเงินให้
สหกรณ์ได้ถึง 75-100 ล้านบาท
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์
อย่างเท่าเทียมกัน
“กรมธนารักษ์”
4
หนังสือพิมพ์
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดี
เตรียมนาที่ราช
พ.ค. กรุงเทพธุรกิจ
กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าขณะที่ธนา
พัสดุขยาย
2559 ออนไลน์
รักษ์ได้ดาเนินการสารวจที่ดิน - ราช
โครงการ
พัสดุที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่อยู่ใน
บ้านธนารักษ์
ความครอบครองของกรมธนารักษ์เพื่อ
ประชารัฐ
รองรับโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมจานวน
เพิ่มอีก 4
4 แปลงหลังจากสรรหาผู้พัฒนา
แปลง
โครงการแล้ว ก็จะเดินหน้าก่อสร้าง
โครงการในพื้นที่นาร่องทั้งหมดไป
พร้อมๆ กัน โดยคาดว่าจะใช้เวลา
ก่อสร้างเร็วที่สุด 1 ปีครึ่ง
แนวทางการดาเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐจะมีการปลูก
สร้างที่อยู่อาศัยเป็น 2รูปแบบ โดย
รูปแบบที่ 1 เป็นโครงการเช่าระยะสั้น
(Rental)โดยผู้ประกอบการจะลงทุน
ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยเพื่อจัดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเช่าพักอาศัยเป็นราย
เดือน
รูปแบบที่ 2 โครงการเช่า ระยะ
ยาว (Leasehold)
ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย
อาทิ บ้านแถว บ้านเดี่ยวอาคารชุดพัก

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

-

-

-

ควรมีการสารวจ
ข้าราชการที่ใกล้
เกษียณอายุ 6-10
ปี แล้วยังไม่มีบ้าน/
ที่พักอาศัยเป็นของ
ตนเอง ให้มีสิทธิ์มี
บ้าน/ที่พักอาศัย
เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง

-ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
ที่ 2 การพัฒนา
เมืองโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเชื่อมโอกาสสู่
ประชาคมอาเชียน
เป้าประสงค์ที่2.2
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๒
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

8.

ประเด็น

อธิบดีกรมธนารักษ์ เผย
เอกชน19ราย
ยื่นซองประมูล
ลงทุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
3แห่ง 19 ราย
ภาครัฐพร้อมให้
เวลา 60 วัน
เอกชนเสนอ
แผน

วันที่

19
พ.ค.
2559

แหล่งที่มา

Independent
News Network
Online

สาระสาคัญ
อาศัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์
ของตนเอง และได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยและสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
ระยะเวลา 30 ปี
ส่วนกรณีซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่
อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ สามารถขอ
สินเชื่อได้เช่นกัน โดยธนาคารที่
เกี่ยวข้องจะปล่อยสินเชื่อให้ไม่เกิน 5
แสนบาทต่อหน่วย โดยธนาคารธอส.
และธนาคารออมสิน ได้เตรียมวงเงิน
เพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่
สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4พันล้าน
บาท (ธนาคารละ 2 พันล้านบาท)
ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย4%
รวมทั้งได้เตรียมวงเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อ
ให้กับรายย่อย จานวน5 พันล้านบาท
(ธนาคารละ 2.5พันล้านบาท)
ระยะเวลา 30 ปี
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดี กรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า
กรณีที่กรมธนารักษ์เปิดคัดเลือกเอกชน
ผู้สนใจยื่นซองประมูลการพัฒนาพื้นที่
เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ คือ จ.
มุกดาหารจ.หนองคาย และ จ.ตราด
นั้น ล่าสุดจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวั นสุดท้ายที่
เปิดให้เอกชนเข้ามาซื้อซองประกวด
ราคา พบว่า มีบริษัทเอกชนที่สนใจ
ทั้งสิ้น 19 ราย ถือว่าได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะทุกพื้นที่ขนาดใหญ่ของการ
ลงทุนมีขนาด 1,000 ไร่ และได้สิทธิ
พิเศษทางภาษีครบทุกด้าน ทั้งศุลกากร
บีโอไอและสรรพากร ขณะที่ด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งถนน ไฟฟ้า
ประปาก็มีความพร้อมเต็มที่สาหรับ
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะให้
เอกชนรายใดเป็นผู้ชนะประมูลนั้นจะดู
จากรูปแบบโครงการ หรือBusiness
Modelการจัดพื้นที่ใช้สอยว่าใช้
ประโยชน์ด้านใดบ้าง รวมถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขณะเดียวกัน จะพิจารณา
ฐานะทางการเงินของบริษัทด้วย

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

-

-ยุทธศาสตร์
กระทรวง
มหาดไทย ที่ 2 การ
พัฒนาเมือง
โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเชื่อมโอกาสสู่
ประชาคมอาเชียน
เป้าประสงค์ที่2.1
รัฐมีการวางผังเมือง
และพัฒนาพื้นที่
รองรับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๓
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

9.

ประเด็น

วันที่

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
การคลังเผย
เร่งศึกษา
แพ็กเกจ
แก้ปัญหาหนี้
นอกระบบคาด
ใช้เวลาอีก
หลายเดือน

24
พ.ค.
2559

10. ตามติดเขต
เศรษฐกิจ
พิเศษทวายขุม
ทองใหม่นัก
ลงทุนไทย

26
พ.ค.
2559

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

สุดท้ายจะพิจารณาจากราคาที่เสนอมา
ทั้งในส่วนของค่าเช่า และอัตรา
ผลตอบแทน โดยหลังจากนี้จะให้
บริษัทเอกชน 60 วัน เพื่อกลับไป
จัดทาเอกสารรายละเอียดโครงการ
ก่อนที่คณะทางานจะสรุปเพื่อคัดเลือก
บริษัทที่ชนะการประมูล แล้วนาเสนอ
รายชื่อให้คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ กนพ.ได้
พิจารณาก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดว่าจะเริ่ม
เห็นการลงทุนได้หลังจากเดือนสิงหาคม
นี้เป็นต้นไป
Independent
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.
News Network กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้
Online
กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการ
จัดทาแพ็กเกจแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
แบบบูรณาการ ซึ่งเคยดาเนินการใน
ลักษณะนี้มาแล้ว 2 – 3 ครั้ง แต่พอ
ผ่านไป 1 – 2 ปีประชาชนก็กลับไป
เป็นหนี้นอกระบบอีกครั้ง ดังนั้นจึงจะ
ออมาตรการแบบบูรณาการที่ทาให้เมื่อ
พ้นจากการเป็นหนี้แล้วจะไม่ต้อง
กลับไปสร้างหนี้นอกระบบใหม่อีกซึ่ง
หนึ่งในแพ็กเกจแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
ครั้งนี้ จะรวมถึงโครงการสินเชื่อเพื่อ
ประชาชนใช้บริโภคกรณีฉุกเฉิน (PICO
Finance) รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่ยัง
อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อให้เป็นการ
แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จทั้งนี้หลังจากได้
ข้อสรุปแล้วจะนาเสนอที่ประชุมครม.
เป็นแพ็กเกจในคราวเดียวกันขณะนี้อยู่
ในระหว่างการศึกษาและจัดทา
หนังสือพิมพ์
การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เดลินิวส์ ออนไลน์ โครงการฯ ทวายนั้นที่ผ่านมาประเทศ
หมวดเศรษฐกิจ ไทยและประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ได้มีความร่วมมือกัน
พัฒนากันในระดับรัฐบาลด้วยการตั้ง
คณะกรรมการร่วมขึ้นและให้สัมปทาน
ระยะเวลารวม 75 ปี กับเอกชนไทย
คือ บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อ ปเมนต์
จากัด (มหาชน) ที่จับมือกับ บริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะจากัด
(มหาชน) เข้ามาพัฒนาพื้นที่ ใน

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

-ควรมีการสื่อสาร
การแก้ปัญหาหนี้
นอกระบบให้
ประชาชนทราบเป็น
ระยะ เพื่อทาความ
เข้าใจก่อน
ดาเนินการ โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมาย

- ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
ที่ 1 การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 1.2
ประชาชนเข้าถึง
แหล่งทุนที่สามารถ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการที่
หลากหลายได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม

-ควรมีการสุ่ม
ประเมินความคุ้มค่า
การลงทุนในแต่ละ
พื้นที่ว่ามีผู้ลงทุน
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทยและอยู่
ในประเทศไทยที่
เข้าไปลงทุน ฐาน
การผลิตเดิม และ
ฐานการผลิตใหม่ที่
จะเกิดจากการเข้า

-ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
ที่ 2 การพัฒนา
เมือง โครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเชื่อมโอกาสสู่
ประชาคมเชียน
-นโยบายกระทรวง
มหาดไทย “ ลด
ความเหลื่อมล้า”

หมาย
เหตุ

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๔
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ
ระยะแรกรวม27 ตารางกิโลเมตรจาก
ทั้งหมด 197 ตารางกิโลเมตรในขั้น
การ-เตรียมความพร้อมรับนักลงทุน
ล่าสุด บริษัทเมียนทวายฯได้เริ่มต้นการ
พัฒนาและปรับพื้นที่จากที่เป็นสวน
ปาล์มเก่าของรัฐบาลเมียนมาร์ มาเป็น
พื้นที่โล่งด้วยการปรับหน้าดินให้
เรียบร้อยเพื่อจัดตั้งเป็นนิคม
อุตสาหกรรมในระยะแรกจานวน51
แปลงบนพื้นที่ประมาณ450ไร่ โดย
พื้นที่แต่ละแปลงมีขนาดตั้งแต่8 –30
ไร่ เบื้องต้นจะเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้า
มาจับจองพื้นที่คิดราคาไร่ละประมาณ
3 ล้านบาท ซึ่งในระยะแรกนี้โรงงาน
ส่วนใหญ่ที่เข้ามาตั้งคงเป็น
อุตสาหกรรมเบาก่อน เช่น โรงงานแปร
รูปสัตว์น้าและอาหารทะเลรวมไปถึง
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆ
สาหรับพื้นที่ที่พร้อมเปิดให้จอง
บริษัทได้กาหนดให้อยู่บริเวณโซน เอ 2
ซึ่งอยู่ใกล้กับถนนสายหลักของ
โครงการโดยผู้เช่าพื้นที่จะได้สิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายเขต-เศรษฐกิจ
พิเศษของเมียนมาร์พร้อมกันนี้ในระยะ
เริ่มแรกแรกสร้างอาคารหอพัก5ชั้น
จานวน175 ห้องได้เสร็จไปแล้ว90%
คาดว่าปลายปี 59 นี้ งานก่อสร้างจะ
เสร็จสิ้นส่วนที่เหลือที่ต้องสร้างให้ครบ
176 หลัง เพื่อรองรับจานวนคนกว่า
200,000 คน เมื่อโครงการทวายฯ
สร้างแล้วเสร็จในระยะสมบูรณ์
จะค่อย ๆ ทยอยสร้างกันต่อไป
การดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกพื้นที่
27ตารางกิโลเมตรมีกิจกรรมที่ต้อง
ดาเนินการรวม 7 กิจกรรมวงเงินรวม
ประมาณ51,000 ล้านบาท เริ่มจาก
การจัดทาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ระยะแรกและถนน 2ช่องทางเชื่อมต่อ
โครงการทวายสู่ชายแดนไทยที่บ้านพุ
น้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรีระยะทาง
ประมาณ 138 กิโลเมตร รวมถึงการ
ก่อสร้างท่าเรือขนาดเล็กโดยทั้ง
โครงการถนนและท่าเรือนั้นจะมีความ

ความเห็นของ
หน่วยงาน
ไปลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ เพิ่มขึ้นปีละ
เท่าไหร่ที่จะทาให้
GDP ประเทศเพิ่ม
และประชาชนที่
เป็นคนไทยใน
ประเทศไทย ได้รับ
ประโยชน์ร่วม และ
ผลิตสินค้ามา
จาหน่ายใครเป็น
หลัก จะได้เส้นทาง
เงินไหลไป-มา
ชัดเจนขึ้น

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๕
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

11.

ประเด็น

การพัฒนา
เศรษฐกิจฐาน
ราก

วันที่

แหล่งที่มา

๒๓ พ.ค. การบรรยาย
๒๕๕๙ พิเศษของ
รัฐมนตรีว่า
การ
กระทรวงมหาดไ
ทยประเด็น
การขับเคลื่อน
และปฏิรูป
ประเทศด้วย
กลไกประชารัฐ

สาระสาคัญ
ร่วมมือกับประเทศจีนเข้ามาพัฒนา
ส่วนของถนนนั้นต้องขยายเพิ่มเป็น 4
ช่องทางใช้เงินเพิ่มเติมจากเดิมที่เคย
อนุมัติไว้เป็น13,500 ล้านบาท ขณะที่
ท่าเรือนั้นจะร่วมมือกันสร้างท่าเรือ
ขนาดกลางอีก 3ท่าเรือและมีพื้นที่หลัง
ท่าคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น
ประมาณ21,000 ล้านบาทเพื่อขนส่ง
สินค้าและอุปกรณ์ก่อสร้างโรงงานต่าง
ๆ ในพื้นที่นิคมฯ ซึ่งควาร่วมมือกับจีน
นั้นทางฝ่ายบริหารของงบมจ.อิตาเลียน
ไทยฯกาลังเจรจาในขั้นสุดท้ายกับจีน
อยู่หากได้ข้อสรุปจะร่วมจัดตั้งบริษัท
กิจการค้าร่วมทุนขึ้นมาประสานงาน
ความร่วมมือต่อไปขณะที่งานก่อสร้างที่
เหลือคือ การสร้างเขตที่อยู่อาศัย
(ทาวน์ชิป)
การสร้างอ่างเก็บน้าตอนนี้เสร็จสมบูรณ์
ในระยะแรกแล้วสามารถสารองน้าไว้ใช้
ในพื้นที่ประมาณ 7 ล้านคิว ,โรงไฟฟ้า
ขนาด15เมกะวัตต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (แอลพีจี) เป็นเชื้อเพลิงสาหรับ
อุตสาหกรรมระยะแรกยังอยู่ระหว่าง
เจรจากับผู้ร่วมทุนและโรงไฟฟ้าขนาด
400 เมกะวัตต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว
(แอลเอ็นจี) เป็นเชื้อเพลิงในระยะต่อไป
และระบบโทรคมนาคมสื่อสารจะทยอย
ทาให้เสร็จโดยเร็วเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาลงทุนต่อไป
-รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้ง
กิจการที่ทาประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน
เช่น การสร้างงาน การช่วยเหลือสังคม
โดยไม่มีการแบ่งปันผลกาไร ดังนั้น การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบ
หลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise : SE)
-คณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ กาหนดพื้นที่
เป้าหมายการดาเนินงานตามศักยภาพ
และความพร้อมของพื้นที่/ชุมชน ดังนี้
ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ดาเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2559

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

-

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
เป็นหัวหน้าทีม
ภาครัฐ คณะทางาน
การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๖
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

12.

ประเด็น

การพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
ที่ดิน

วันที่

๑๒ ก.ย.
๒๕๕๗

แหล่งที่มา

นโยบายรัฐบาล
: ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้
ทันสมัยโดยนา
เทคโนโลยีมาใช้
.........สามารถ
บริการประชาชน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สาระสาคัญ
คือ ภูเก็ต เพชรบุรี อุดรธานี เชียงใหม่
และจังหวัดบุรีรัมย์
ระยะที่ 2 ในพื้นที่ 6 จังหวัด
ภายในเดือนพฤษภาคม2559 คือ
น่าน ชุมพรอุบลราชธานี พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด และสระแก้ว
ระยะที่ 3 ในพื้นที่ 7 จังหวัด
คือ สงขลา สกลนคร กาญจนบุรี ตราด
อุทัยธานี สระบุรี และชัยนาท ภายใน
เดือนมิถุนายน 2559
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ 58 จังหวัดที่เหลือ
ภายในเดือนธันวาคม 2559
กรมที่ดิน มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดินสาหรับการดาเนินงาน
ภายในกรมที่ดินทั้งส่วนกลางและ ส่วน
ภูมิภาคตามโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ เพื่อใช้
งานในสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา
ส่วนแยก ทั้งหมด ๗๐ แห่ง และหาก
ระบบสารสนเทศที่ดินที่พัฒนาส่งผลให้
การดาเนินงานในสานักงานที่ดินเกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดาเนินงาน
ต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วน กรมที่ดินจะพัฒนาต่อยอด
ไปยังสานักงานที่ดินที่เหลือทั่วประเทศ
ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ –
๒๕๕๘ กรมที่ดินได้ดาเนินการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อประเมินผลความสาเร็จของ
การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานในสานักงาน
ที่ดินในโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดินจานวน ๑๐ แห่ง ได้ทา
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมิน
ผลสาเร็จของโครงการ ฯ กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่า ง
คณะกรรมการตรวจรับงาน งวดที่ ๔
(งวดสุดท้าย)
อีกทั้งในปีงบประมาณ๒๕๖๐ หาก
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ กรมที่ดิน
จะขยายผลโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศระยะที่ 2 ต่อไป

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ที่ดินเป็นโครงการ
ที่รองรับการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
มีการคุ้มครองสิทธิ
ในที่ดินอย่างถูกต้อง
ตรงกับการ
ครอบครอง
ทาประโยชน์มีแนว
เขตรูปแปลงที่ดินที่
ชัดเจน รัฐมีข้อมูล
แผนที่ รูปแปลง
ที่ดินภาพรวมของ
ประเทศในระบบภูมิ
สารสนเทศที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นปัจจุบัน
สามารถนาไปบูรณา
การ
การบริหารจัดการ
ระบบที่ดินของ
ประเทศให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกหน่วยงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- เชื่อมโยงและ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาเมือง
โครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร
จัดการที่ดิน เพื่อ
เชื่อมโอกาสสู่
ประชาคมอาเซียน
และกลยุทธ์ ตาม
Roadmap ข้อ๖.๑
บริการประชาชน
เชิงรุกโดยมี
เป้าหมายการ
ให้บริการเพื่อให้
ประชาชน
มีความพึงพอใจใน
การให้บริการ
และการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ในสังกัด

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๗
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน
นอกจากนี้ยัง
สามารถนาไปสู่ การ
ให้บริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Service) โดยมี
การปรับปรุงและ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้
กรมที่ดินก้าวสู่การ
เป็นหน่วยงาน
อิเล็กทรอนิกส์
(e-Department
of Lands) ซึ่ง
ประชาชนจะได้รับ
บริการที่ สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม อีกทั้งยัง
สามารถนาข้อมูลไป
ใช้ในการกาหนด
นโยบายและการ
บริหารจัดการที่ดิน
ของประเทศให้มี
ความรวดเร็ว
ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ
สามารถสนองตอบ
ความต้องการด้าน
ฐานข้อมูลที่ดิน
ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนได้ทัน
ความต้องการ
ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ อีก
ด้วย

๑.๗ ด้านพลังงาน โดย กฟภ. และคณะ
- รายงานว่าไม่มี –

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๘
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๑.๘ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย สป.มท. (สนผ.) และคณะ
- รายงานว่าไม่มี –
๑.๙ ด้านสื่อสารมวลชนโดย สป.มท. (สน.) และคณะ
- รายงานว่าไม่มี –
๑.๑๐ ด้านสังคม โดย พช. และคณะ
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

1.

รมว.กระทรวง
สาธารณสุขเผย
ส่งเสริมแพทย์
แผนไทย
คู่ขนานกับแผน
ปัจจุบันเพื่อ
สร้างการ
ยอมรับเชื่อมั่น
ต่อประชาชน
มากขึ้น

11 เม.ย. Sanook news
2559 http://news.sa
nook.com/197
8010/

2.

กระทรวง
วัฒนธรรมติด
อาวุธทาง
ปัญญาให้
เยาวชน

11 เม.ย.
2559

ไทยรัฐออนไลน์

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกล
สัตยาทร รมว.กระทรวงสาธารณสุข ให้
ข้อมูล ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกคู่ขนานกับ
แพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อเพิ่มทางเลือก
การรักษาแก่ประชาชนและส่งเสริมการ
วิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย สร้างการยอมรับและ
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและ
บุคลากรสาธารณสุข
นายกฤษณพงษ์ศิริ อธิบดี กรมการ
ศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่าสภาพปัญหาสังคมปัจจุบันส่ง
ผลกระทบต่อเยาวชนให้มีความเสี่ยงที่
จะก่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสังคม เช่น
การแสดงออกที่รุนแรง การทะเลาะ
วิวาท ยกพวกตีกัน ปัญหายาเสพติด
ศน.จึงร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ จัดทา
แนวทางปลูกปัญญาด้วยมิติศาสนา
เสริมสร้างสุขภาวะนักเรียน โดยการ
ช่วยสอนทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เด็ก ที่เน้น 3 เรื่อง ได้แก่
1.น้อมนาหลักธรรมแต่ละศาสนาไป
ประพฤติปฏิบัติ
2.น้อมนาปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ
3.ดาเนินชีวิตแบบวิถีวัฒนธรรมไทย
โดยในเบื้องต้นได้คัดเลือก
สถานศึกษาต้นแบบที่มีแนวทางปลูก
ปัญญาด้วยมิติศาสนา เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะนักเรียนเผยแพร่สู่สถานศึกษา
อื่นๆ เช่น โรงเรียนวัดสุทัศน์

ทาให้ประชาชนที่มี
รายได้น้อยมี
ทางเลือกในการ
รักษาเพิ่มคุณภาพ
ชีวิต

ลดความเหลื่อมล้า

-

การปลูกผังเยาวชน
ครอบครัวต้องมี
ส่วนร่วมในการ
ปลูกฝังจิตสานึก
และเป็นตัวอย่างใน
การปฏิบัติด้วย

ตามรอยเท้าพ่อ

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๑๙
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

ข่าว ข่าวด่วน
ข่าววันนี้
Independent
News Networks

พลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าว
ในระหว่างเปิดงานวันแห่งครอบครัว
ประจาปี 2559 ว่าในฐานะที่กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว จึงตระหนักดีว่าครอบครัวที่
มีความสุขจะส่งผลให้สังคมร่มเย็นเป็น
สุขประเทศชาติ มีมั่นคง ดังนั้น การจัด
งานวันนี้ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นความสาคัญของสถาบัน
ครอบครัว ผลักดันให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติรวมทั้งรณรงค์ให้เกิด
การบูรณาการการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวของกลไกทุกภาคส่วนรวมถึง
รณรงค์ให้ภาครัฐภาคธุรกิจและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ครอบครัวให้เข้มแข็งมากขึ้นในนาม
ประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ารักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยในงาน
ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชา
รัฐนัดพิเศษ ว่า จากการฟังสรุป
ความก้าวหน้าการดาเนินงานของ
คณะทางาน 12 คณะแล้ว สามารถ
ดาเนินการต่อได้ในระยะสั้น 1-2 ปี
และทุกหน่วยงานต้องทาแผนปฏิบัติ
การใน 6 เดือน หรือ 1 ปี และการทา
เรื่องประชารัฐไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้กับ
เอกชนแต่เอกชนจะเข้ามาชี้ปัญหา และ
ร่วมแก้ไขขับเคลื่อนไปข้างหน้า
กรมที่ดินได้ดาเนินการตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติ ระยะที่ ๒
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้
ดาเนินการ
๑. แผนงานการจัดทาแผนที่ฐาน โดย
๑.๑ จัดหาภาพถ่ายทาง
อากาศจ้างบินถ่ายภาพทางอากาศ
เป้าหมาย ๔๓ จังหวัด ซึ่งขณะนี้

สถาบันครอบครัว
เป็นจุดรวมใจของ
คนในครอบครัว
แบ่งปันความสุข
หากสถาบันสังคม
เข้มแข็งจะทาให้
ชุมชนและสังคมมี
ความเข้มแข็งในแต่
ละระดับ

ตามรอยเท้าพ่อ

-

ภาคเอกชนเข้ามา
สนับสนุนในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มขอ
ผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อ
ยกระดับแบรนด์ให้
มีมูลค่าที่สูงขึ้น

ลดความเหลื่อมล้า

-

การดาเนินการตาม
โครงการศูนย์ข้อมูล
ที่ดินและ แผนที่
แห่งชาติ เน้นการ
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลการถือ
ครองที่ดินใน
ภาพรวมของ

- เชื่อมโยงและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
ที่ ๒ การพัฒนาเมือง
โครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการ
ที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน

-

3.

กระทรวงการ 11 เม.ย.
พัฒนาสังคม
2559
และความมั่นคง
ของมนุษย์
ผลักดัน
ครอบครัวมี
ส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชน

5.

เอกชนยก
เครื่อง
ประชารัฐ

20 เม.ย. หนังสือพิมพ์
2559 เดลินิวส์ ฉบับ
วันที่ 20
เมษายน 2559

6.

โครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติ
กรมที่ดิน

๑๒ ก.ย.
๒๕๕๗

นโยบายรัฐบาล
: ด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มี
ระบบบริหาร
จัดการใน
ระดับประเทศ

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๐
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

กรมแผนที่ทหารมีแผนดาเนินการบิน
ถ่ายภาพทางอากาศ มาตราส่วน ๑ :
๔,๐๐๐ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ในช่วง
แรกขณะนี้ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี หลังจาก
นั้นจะดาเนินการในเขตเทศบาล ภาค
ตะวันออก ภาคกลาง สาหรับภาคใต้
ส่วนที่เหลือ คือ อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช
๑.๒ รังวัดหมุดบังคับใน
พื้นที่ภาคตะวันออกไปแล้ว ๗๕๐ หมุด
และได้จัดทาแผนดาเนินงานในพื้นที่
ภาคใต้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เป้าหมาย
๑,๒๖๔ หมุด
๑.๓ สร้างระวางแผนที่ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จานวน ๗,๐๐๐ระวาง ส่วนภาคใต้และ
ภาคกลาง รอข้อมูลภาพถ่ายจาก กรม
แผนที่ทหาร
๒. แผนงานการนาเข้าข้อมูลภาพ
ลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่รูป
แปลงที่ดิน กรมที่ดินจ้างบริษัท
สามารถคอมเทค จากัด ดาเนินการ
นาเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ
ที่ดินและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้
อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลในระบบภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งบริษัท
ได้ส่งมอบข้อมูล ฯ แล้ว เป็นจานวน
๔.๗๖๑๗ ล้านแปลง
๓. แผนงานนาเข้าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
๓.๑ กรมที่ดิน ได้เห็นชอบอนุมัติ
แผนการดาเนินการ (Action Plan)
ของบริษัทกิจการร่วมค้า ล็อกซ์เล่ย์
นูแมพอินฟรา พลัส ตามสัญญา
จ้างจัดเก็บและนาเข้าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน สาหรับโครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ฯ แล้ว
๓.๒ การอ่านแปลตีความ
ภาพถ่ายทางอากาศ บริษัท ฯ ได้ส่ง
มอบงานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
เชิงเลขครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัด

ประเทศให้มี
มาตรฐาน รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ที่จะส่ง
ผลต่อการกาหนด
นโยบายและการ
บริหารจัดการที่ดิน
ของประเทศ และ
สามารถสนองตอบ
ความต้องการด้าน
ฐานข้อมูลที่ดิน
ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ซึ่งจะ
ทาให้รัฐสามารถนา
ข้อมูลไปจัดทาแนว
เขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดความ
ชัดเจน สนับสนุน
งานราชการ ส่วน
ท้องถิ่นในการ
จัดเก็บภาษีและ
การใช้ประโยชน์
ร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
และเป็นศูนย์กลาง
การบูรณาการ การ
ใช้ประโยชน์ข้อมูล
ที่ดิน รองรับการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๑
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

7.

ประเด็น

การจัดที่ดินทา
กินตามนโยบาย
ของ
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ
(คทช.)

วันที่

๑๔
ต.ค.
๒๕๕๗

แหล่งที่มา

มติ
คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบระเบียบ
สานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย
คณะกรรมการนโ
ยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้มี
คณะกรรมการนโ
ยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน

สาระสาคัญ
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับ ฯ พิจารณาผล
๓.๓ การนาเข้าภาพมุมกว้าง
(Panorama Image) บริษัท ฯ ได้ส่ง
มอบข้อมูลภาพกว้าง จากการสารวจ
ในระบบ MMS ที่มีค่าพิกัด (Geotag
Image) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ในพื้นที่ ๖๕ เทศบาล คิดเป็นระยะทาง
สารวจ ๕,๕๑๔ กิโลเมตร
๓.๔ โปรแกรมประยุกต์
ดาเนินการเสร็จเกือบทั้งหมด เหลือการ
ดึงข้อมูลแปลงจากระบบเดิมของ
กรมที่ดิน และเชื่อมโยงข้อมูลการใช้
ประโยชน์ไปยังระบบเดิมของกรมที่ดิน
ตรวจสอบและปรับปรุงความแม่นยา
ของการอ่าน ค่าพิกัดวัตถุบนภาพและ
การวัดระยะ รวมถึงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การทางานของระบบ
ให้เร็ว และถูกต้องแม่นยามากขึ้น
๑. เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ /
๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบกระบวนการ
จัดที่ดินทากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติทั่วประเทศ
๒) เห็นชอบกระบวนการ
จัดที่ดินทากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชาย
เลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) เห็นชอบกระบวนการ
จัดที่ดินทากินให้ชุมชนในพื้นที่
สาธารณประโยชน์โดยฝ่ายเลขานุการ
คทช. จะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเห็นชอบกระบวนการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศและพื้นที่ป่าชาย
เลน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
กรมที่ดินในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้ลงพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้าการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชนในพื้นที่ที่

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

การดาเนินงาน
จัดที่ดินทากิน ตาม
นโยบายของ
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเน้นการ
กระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน และลด
ความเหลื่อมล้าโดย
ไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่
อนุญาตให้อยู่อาศัย
ทากินในที่ดินของ
รัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทั้งยังสามารถ
ป้องกันการจาหน่าย
จ่ายโอนหรือเปลี่ยน
มือของผู้ได้รับ
อนุญาตให้อยู่อาศัย

-คณะอนุกรรม การ
จัดที่ดินมี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน
-อธิบดีกรมที่ดินเป็น
อนุกรรมการและ
เลขานุการ

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๒
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

สาธารณประโยชน์ แปลงเขาพลอง
หรือทากินในที่ดิน
ตาบลเขาท่าพระ อาเภอเมืองชัยนาท
ของรัฐได้เป็นอย่าง
จังหวัดชัยนาท ปรากฏว่า คทช.
ดี
จังหวัด ได้พิจารณาเห็นชอบพื้นที่
ดาเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๙ จานวน ๓๔๘ แปลง ราษฎร
ได้รับประโยชน์ ๓๓๘ ราย /ครัวเรือน
เนื้อที่ประมาณ ๑๙๙ ไร่ ๔ ตารางวา
ซึ่งจะจดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกร
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
๓. เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้จัดให้มี
การประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ โดยที่
ประชุมได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมาย
เพิ่มเติม รวม ๑๔ พื้นที่ ๑๑ จังหวัด
ได้แก่
๓.๑ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จานวน ๑๐ พื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่
นราธิวาส น่าน พัทลุง ระยอง ลาพูน
สกลนคร และหนองคาย
๓.๒ พื้นที่ราชพัสดุ จานวน ๒
พื้นที่ ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ่งเป็นที่ดินที่หมดอายุสัมปทาน
เช่าทาประโยชน์ปาล์มน้ามัน
๓.๓ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่
หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านหมาก และ
ป่าปากพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทาให้
มีพื้นที่เป้าหมายที่จะดาเนินการตาม
นโยบายของคทช. เพิ่มขึ้นเป็น ๖๙
พื้นที่ ๕๐ จังหวัด
๔. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
ฝ่ายเลขานุการ คทช. (สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) ได้ประชุมหารือ
ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ ๓คณะ เพื่อ
รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑ /
๒๕๕๙ ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ดังนี้

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๓
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

การดาเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน
สิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการ
บริการประชาชน
เป็นการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ให้คนพิการและ
ประชาชนทุกคน
เข้าถึงและ ใช้
ประโยชน์ตลอดจน
ให้มี ความพึง
พอใจในการขอรับ
บริการและสร้าง
ความเชื่อมั่นและ
วางใจในระบบ
ราชการ

- เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกลยุทธ์
กระทรวงตาม
Roadmap6.1
บริการประชาชน
เชิงรุกโดยมีเป้าหมาย
การให้บริการเพื่อให้
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการให้บริการ
และการดาเนินงาน
ของหน่วยงานใน
สังกัด

-

- การสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนด้านการจัดที่ดินให้ชุมชนโดย
ฝ่ายเลขานุการ คทช. (สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ๔ ภาค เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน รวม ๔
ครั้ง ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัด
นครปฐม
8.

การปรับปรุง
มาตรฐานสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

๑ ต.ค.
๒๕๕๘

- นโยบายรัฐบาล
: ...ยึดหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
แบบใหม่ การ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และ
การอานวยความ
สะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ......
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้มีการ
ลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ
(MOU) ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการ
เพื่อสนับสนุน
นโยบายด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ
- กฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกใน

กรมที่ดิน มีหน่วยงานบริการ
ซึ่งประกอบด้วยสานักงานที่ดินทั่ว
ประเทศ จานวน ๘๓๐ แห่งซึ่ ง
หน่วยงานบริการเหล่านี้มีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกให้คนพิการ และทุกคนในสังคม
เข้าถึงประโยชน์ได้ โดยจัดให้มีอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการใน
อาคาร สถานที่ ที่มีลักษณะตาม
กฎกระทรวงกาหนด สิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนั้น กรมทีด่ นิ จึงได้จดั ทา
โครงการ จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้
คนพิการเข้าถึง และ ใช้ประโยชน์ใน
อาคารสานักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกใน
สานักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และได้ดาเนินการ ดังนี้
1) ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้า
ประชาชนและห้องน้าคนพิการ จานวน
๑๗ แห่งอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
๑๐ แห่ง (จากเป้าหมาย ๒๕ แห่ง)
2) ปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพิการ
จานวน ๔๔ แห่ง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน ๘ แห่ง (จาก
เป้าหมาย ๕๐ แห่ง)
3) ก่อสร้างห้องน้าประชาชนและ
ห้องน้าคนพิการจานวน ๒๔ แห่งอยู่
ระหว่างดาเนินการ ๒๗ แห่ง (จาก

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๔
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

9.

ประเด็น

“บิ๊กตู่” คลาย
กฎ
ให้ กกต.จัด
ประชุมชี้แจง
ร่างรธน.แก่ทุก
พรรคทุกกลุ่ม
ด้าน
“วิษณุ” เผย
หากรธน.ไม่
ผ่าน
ประชามติ ใช้
เวลาร่างใหม่ 2
เดือน

วันที่

15 -21
พ.ค.
2559

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

อาคารสาหรับผู้
พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา
พ.ศ. ๒๕๕๘
หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์

เป้าหมาย ๕๐ แห่ง)
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๘๕
แห่ง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน
๔๕ แห่ง
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้จัด
ประชุมชี้แจงเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ
ประชามติ และประชาชน” ที่สโมสร
ทหารบกโดยมีตัวแทนจากหลายฝ่าย
เข้าร่วม เช่น ตัวแทนคณะรัฐมนตรี
(ครม.) คือ นายวิษณุ เครืองามรอง
นายกรัฐมนตรี ตัวแทนจาก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)
คือ นายอุดม รัฐอมฤตและนาย
ประพันธ์ นัยโกวิทตัวแทนจากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คือ นายกล้าน
รงค์ จันทิก และนายสมชายแสวงการ
ตัวแทนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ(สปท.) คือนายคานูณ สิทธิ สมาน และนายเสรี สุวรรณภานนท์
และตัวแทนจากพรรคการเมืองที่ตอบ
รับเข้าร่วมจานวน 50 พรรคสาหรับ
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับร่าง
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ มีขึ้นตามแนวคิดของ
พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ที่
ต้องการผ่อนคลายสถานการณ์ รวมทั้ง
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ พร้อม
ตอบคาถามเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
โดย คสช.อนุญาตให้กกต.เชิญพรรค
การเมืองทุกพรรคมาทาความเข้าใจ
นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงในการ
ประชุมว่า บทบาทของรัฐบาลในการทา
ประชามติในวันที่ 7 ส.ค.นี้คือ
“3 ร.” โดย ร.ที่หนึ่ง คือ รักษาความ
สงบเรียบร้อย เพื่อเดินไปสู่การออก
เสียงประชามติ ส่วน ร.ที่สองคือ
ร่วมมือกับ กกต. งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ด้านต่างๆและ
ร.ที่สาม คือ เดินตามroadmapของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
โดยมีแนวทางที่จะเกิดขึ้น 3 แนวทางที่
คือ 1.รัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

-

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

นโยบายกระทรวง
มหาดไทย
- คนไทยรักกัน

หมาย
เหตุ

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๕
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

10.

ประเด็น

กรมศิลปากร
เตรียมบูรณะ
เรือนไทย
โบราณใน
พิพิธภัณฑ์ มอส
การ์ด
เดนมาร์ก

วันที่

24
พ.ค.
2559

แหล่งที่มา

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐออนไลน์

สาระสาคัญ
2.ร่างรัฐธรรมนูญผ่านและคาถามพ่วง
ผ่าน 3.ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านแต่
คาถามพ่วงผ่านหรือไม่ผ่านจะนาไปสู่
การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ คือเมื่อไม่ผ่าน
รัฐบาลต้องเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ.2557 เพื่อจะได้ ทราบ
ว่า จะทาอย่างไรต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. กกต.ได้
แถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ฉลาดรู้
ประชามติ” โดยแอพฯดังกล่าวมีขึ้น
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิออก
เสียงประชามติสืบค้นข้อมูลร่าง
รัฐธรรมนูญและกระบวนการออกเสียง
ประชามติ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกเสียงประชามติ มีทั้งรูปแบบ
ตัวหนังสือและอินโฟกราฟฟิก ผู้สนใจ
สามารถดาวน์โหลดแอพฯ ทั้งระบบ
IOS และ Android ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป
23 พ.ค. 59 นายเอนก สีหามาตย์
อดีตอธิบดีกรมศิลปากรให้ข้อมูลว่า
หลังจากเตรียมบูรณะปรับปรุงเรือน
ไทยโบราณในพิพิธภัณฑ์มอสการ์ด
ประเทศเดนมาร์กตามแผนการขอใช้
พื้นที่บริเวณรอบเรือนไทยเพิ่มเติมเพื่อ
จัดแสดงวิถีชีวิตประเพณีไทยโดมูลนิธิ
ฝนหยาดเดียวประเทศไทยและ
พิพิธภัณฑ์มอสการ์ดประเทศเดนมาร์ก
จะดาเนินการบูรณะและปรับปรุงเรือน
ไทยเครื่องไม้ภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
อาคารเรียนของคณะมนุษยศาสตร์ใน
บริเวณพิพิธภัณฑ์มอสการ์ดซึ่งปัจจุบัน
ชารุดทรุดโทรมมากเนื่องจากพบว่า
เรือนไทยหลังนี้มีพื้นที่ความสาคัญทาง
โบราณคดีสร้างขึ้นเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์กหลังจากที่
บูรณะเสร็จแล้ว มีแผนการขอใช้บริเวณ
วิถีรอบเรือนไทยเพิ่มเติม เพื่อจัดแสดง
ชีวิตและธรรมเนียมประเพณีไทยเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเอกลักษณ์
ของประเทศไทย และเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย โดยจะมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์นาเสนอบรรยากาศรูปแบบ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

เป็นการอนุรักษ์
นโยบายกระทรวง
ศิลปะวัฒนธรรม
มหาดไทย
ไทย เพื่อเชื่อมโยง -เมืองไทยน่าอยู่
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศต่างๆ และ
สามารถใช้ศึกษา
ข้อมูลความสัมพันธ์
ในระดับต่างๆ และ
ข้อมูลโบราณวัตถุ

หมาย
เหตุ

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๖
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

11.

'บิ๊กตู่'ถกครม.
ย้าต้องปฏิรูปให้
ประเทศมั่นคง
ผนึกกาลังต่อ
ยอดผลงาน
นักศึกษาให้
ครบวงจร
เชื่อมโยงตลาด
ภาคเอกชน ย้า
ต้องปฏิรูป เพื่อ
ประเทศมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ยัน
ไร้งบเรียนฟรีถึง
ปริญญาตรี“

24
พ.ค.
2559

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐออนไลน์

12.

ประธาน กกต.
ปล่อยขบวนรถ
จัดส่งร่าง รธน.
สาระสาคัญ ไป
ยังสภามอบให้

25
พ.ค.
2559

Independent
News Network
“ข่าวการเมือง”

สาระสาคัญ
บ้านไทยโบราณภาคกลางรวมถึงนา
โบราณวัตถุบ้านเชียงที่เก็บไว้ใน
สถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกนนา
ออกมาจัดแสดงร่วมด้วย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.)โดยก่อนการประชุมนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลจากผลการประกวดเอเซีย
สตาร์ประจาปี 2558 เข้าพบเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ โดย
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดี
กับนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานออกมา
และต้องการให้เกิดความคิดอย่างครบ
วงจรตั้งแต่การกระบวนการผลิต การ
ขาย และเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ
เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งตลาดซึ่งกันและ
กัน พร้อมทั้งต้องสร้างการเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชนในการส่งออก และค้าขาย
โดยต้องมองโลกให้กว้างขึ้นจะรู้ว่าเรามี
โอกาสอีกมาก ควรมีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ฝาก
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
พาณิชย์ บูรณาการและปฏิรูปการ
ทางานการปฏิรูปคือการต่อยอด
ความคิดอย่างต่อเนื่องหากรู้จักการ
ปฏิรูปตนเอง ประเทศ ชีวิตจะดีขึ้น
ประเทศจะมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนโดย
คิดการจากทาวิจัยนาไปสู่การปฏิบัติ
และเราต้องปฏิรูปคนและแนวคิด
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและกล่าวถึง
ระบบการศึกษาว่าจะต้องมีการเรียนรู้
และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยรัฐบาลจะ
ดูแลในทุกส่วน
สาหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้กาหนด
กรอบกว้างๆเรื่องการศึกษาส่วน
งบประมาณเรียนฟรีถึงชั้นอุดมศึกษาไม่
มีงบประมาณ
นายศุภชัย สมเจริญ ประธากรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นประธานปล่อยขบวน
รถจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญและสรุป
สาระสาคัญไปยังรัฐสภาเพื่อมอบให้กับ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภา

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

ควรมีการนาข้อมูล
ของนักศึกษาที่ต่อ
ยอดแนวคิดและ
เส้นทางการตลาด
เพื่อนามาส่งเสริม
เยาวชนรุ่นใหม่ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์
OTOP พัฒนา
แนวคิด

เชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากที่เข้มแข็งกับ
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ของมหาดไทยในการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐาน-รากชุมชนที่
เข้มแข็งประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมายคือการ
พัฒนาต่อยอดแนวคิด
ผลงานของเยาวชน
สร้างอาชีพสร้าง
รายได้

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๗
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

กรธ.
- สนช., ยังไม่
พบ
คนทาผิด
ประชามติเพิ่ม

13.

กระทรวง
วัฒนธรรมเปิด
“ถนนสาย
วัฒนธรรม” ที่
อุบล –
ศรีสะเกษ
รณรงค์คนแต่ง
กายผ้าไทย

สาระสาคัญ
นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้ข้อมูลว่า
ขณะนี้ยังไม่พบผู้กระทาความผิดพ.ร.บ.
การออก เสียงประชามติครั้งนี้เชื่อว่าจะ
ผ่านด้วยดี ส่วนแผนรองรับหากมีการ
ขัดขวางการทาประชามติทาง กกต.จะ
บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การออก
เสียงประชามติ

14 มิ.ย. หนังสือพิมพ์
2559 ไทยรัฐออนไลน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(วธ.) ให้ข้อมูลว่า ตามที่รัฐบาลมี
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน
กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศจัด
โครงการถนนสายวัฒนธรรมโดยเปิด
พื้นที่ให้ชาวบ้านนาสินค้าวัฒนธรรม
และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันมา
จาหน่าย เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศรวมทั้งฟื้นฟูเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยส่งเสริมความเข้มแข็งสร้าง
ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม-ส่งเสริม
วัฒนธรรมได้คัดเลือกจังหวัด
อุบลราชธานีและศรีสะเกษเป็น
ศูนย์กลางของการกระจายสินค้าชุมชน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดแสดง
เผยแพร่มรดกภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สับเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมทุกสัปดาห์
นอกจากนี้ ทั้ง 2 จังหวัด ได้ให้ความ
ร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนแต่งกายผ้าไทยพื้นถิ่น
นอกจากนี้ ยังกาหนดนโยบายจังหวัด
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานราชการ
เอกชน และสถาบันการศึกษารณรงค์
การแต่งกายผ้าไทยสัปดาห์ละ 1 วัน
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

เครือข่ายอย่างยั่งยืน
ภายใต้วิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้
เป้าประสงค์3.2
ประชาชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์
และธารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติภายใต้
วิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยฯ
ช่วยกระตุ้นรายได้ เชื่อมโยงนโยบาย
จากการขายสินค้า กระทรวงมหาดไทย
ของกลุ่มอาชีพ และ -ตามรอยเท้าพ่อ
ส่งเสริมการรักษา
-เรียนรู้ค่านิยม ก้าว
ความเป็นไทยเพื่อ ไกลสู่อนาคต
เยาวชนได้ใช้เป็น
แบบอย่าง

หมาย
เหตุ

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๘
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

14.

คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อฉบับ
ใหม่ด้วยระบบ
ป้องกัน
ตรวจจับภัย
และควบคุมโรค

วันที่

แหล่งที่มา

22 มิ.ย. หนังสือพิมพ์
2559 Independent
News Network
Online

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ25592561 โดยมีแผนปฏิบัติการ 4 ระบบ
หลัก คือ ป้องกันโรคติดต่อ ตรวจจับภัย
จากโรคติดต่อ ควบคุมโรคติดต่อและ
ตอบสนองต่อปัญหา และระบบ
สนับสนุนเร่งตั้งคณะกรรมการฯระดับ
จังหวัด กรุงเทพฯ คณะทางานประจา
ช่องทางเข้าออกประเทศ และตั้งหน่วย
ปฏิบัติการโรคติดต่อ เพื่อให้ไทย
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ นายแพทย์
อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค
เปิดเผยว่าแนวทางปฏิบัติในการ
ดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่สาคัญสาหรับ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ มี
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้ 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ
คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. 2.
แต่งตั้งคณะทางานประจาช่อง
ทางเข้าออก 3. ตั้งหน่วยปฏิบัติการ
ควยคุมโรคติดต่อ 4. ดาเนินการตาม
นโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติใน
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่คณะกรรมการกาหนด
นอกจากนั้นยังจัดทแผน-ปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือ โรคระบาด ในเขตพื้นที่
พิจารณาจากแผนปฏิบัติการฯ
สอดคล้อง และตามลาดับความสาคัญที่
เป็นปัญหาของพื้นที่ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน ซึ่งทาง
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโดย
กรมควบคุมโรคจะสนับสนุนติดตาม
สนับสนุนทางวิชาการและอื่น ๆ ที่
จาเป็นรวมทั้งติดตามประเมินผล มั่นใจ
ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อระดับ
จังหวัดและกทม. จะช่วยให้งานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
สาเร็จ

-

ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย
-ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเมืองโครงสร้าง
พื้นฐาน และการ
บริหารจัดการที่ดิน
เพื่อเชื่อมโอกาสสู่
ประชาคมอาเซียน :
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียม

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๒๙
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

15.

โครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติ
กรมที่ดิน

วันที่

แหล่งที่มา

12 ก.ย. นโยบายรัฐบาล :
2559 ด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มี
ระบบบริหาร
จัดการใน
ระดับประเทศ

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

กรมที่ดินได้ดาเนินการตามโครงการ
ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
ระยะที่ 2
ในปีงบประมาณ 2559 ได้
ดาเนินการ
1. แผนงานการจัดทาแผนที่ฐาน
1.1 รังวัดหมุดบังคับพื้นที่ในภาค
ตะวันออกและภาคใต้ ดาเนินการได้
จานวน 2,014 หมุด
1.2 สร้างระวางแผนที่ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน
7,400 ระวาง ส่วนภาคใต้กาลัง
ดาเนินการ
2. แผนงานการนาเข้าข้อมูลภาพ
ลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่รูป
แปลงที่ดิน กรมที่ดินจ้างบริษัทสามารถ
คอมเทค จากัด ดาเนินการนาเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและ
ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้อยู่ใน
รูปแบบฐานข้อมูลในระบบภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งบริษัท
ได้ส่งมอบข้อมูลฯแล้ว เป็นจานวน
8.602 ล้านแปลง
3. แผนงานนาเข้าข้อมูลการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
3.1 กรมที่ดิน ได้เห็นชอบแผนงาน
หลัก (Master Plan) และแผน
ดาเนินงาน (Action Plan) ตามสัญญา
จ้างจัดเก็บ และนาเข้าข้อมูล การใช้
ประโยชน์ในที่ดิน สาหรับโครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
3.2 การอ่านแปลภาพถ่ายทาง
อากาศเชิงเลข การนาเข้าภาพมุมกว้าง
(PanoramaImage) การใช้ประโยชน์
ในที่ดิน พร้อมโปรแกรมประยุกต์เว็บ
เพื่อแสดงภาพมุมกว้าง จากระบบ
MMS และโปรแกรมเครื่องมือ (Tools)
คณะกรรมการตรวจรับฯได้ร่วม
ตรวจสอบแล้วมีมติว่าไม่สามารถรับ
มอบงานดังกล่าว ไว้ใช้ในราชการได้
เนื่องจากข้อมูลยังมีข้อผิดพลาด และไม่
ครบสมบูรณ์ตามข้อกาหนดใน TOR

การดาเนินการตาม
โครงการศูนย์ข้อมูล
ที่ดินและแผนที่
แห่งชาติเน้นการ
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลการถือ
ครองที่ดินใน
ภาพรวมของ
ประเทศให้มี
มาตรฐาน รวดเร็ว
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ที่จะส่งผล
ต่อการกาหนด
นโยบายและการ
บริหารจัดการที่ดิน
ของประเทศ และ
สามารถตอบสนอง
ความต้องการด้าน
ฐานข้อมูลที่ดิน
ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ซึ่งจะทา
ให้รัฐสามารถนา
ข้อมูลไปจัดทาแนว
เขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดความ
ชัดเจน สนับสนุน
งานราชการ ส่วน
ท้องถิ่นในการ
จัดเก็บภาษีและการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนและเป็น
ศูนย์กลางการ
บูรณาการ การใช้
ประโยชน์ข้อมูล
ที่ดิน รองรับการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชื่อมโยงและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
ที่ 2 การพัฒนาเมือง
โครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการ
ที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาส
สู่ประชาคมอาเซียน

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๓๐
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

16. การจัดที่ดินทา ๑๔ ต.ค.
กินตามนโยบาย ๒๕๕๗
ของ
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ
(คทช.)

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

มติ
คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบระเบียบ
สานัก
นายกรัฐมนตรี
ว่าด้วย
คณะกรรมการนโ
ยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้มี
คณะกรรมการนโ
ยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน

-ผลการคัดเลือกราษฎรให้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินฯในพื้นที่ดาเนินการ ปี 2558
มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น จานวน
3,125 ราย 5,129 แปลง ดังนี้
1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 พื้นที่ 3
จังหวัด แยกเป็น
1) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา
เชียงใหม่ จานวน 1,374 ราย 2,693
แปลง
2)ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู
นครพนม จานวน 168 ราย 195
แปลง
3) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสีฐาน
มุกดาหาร จานวน 1,021 ราย
1,331 แปลง
2. พื้นที่ ส.ป.ก. 2 พื้นที่ 2 จังหวัด
แยกเป็น
1) ตาบลนาปา อาเภอดอนจาน จ.
กาฬสินธุ์ จานวน 36 ราย 72 แปลง
2) ตาบลลานสัก อาเภอลานสัก จ.
อุทัยธานี จานวน 331 ราย 662
แปลง
3. ที่ดินสาธารณประโยชน์ 2 พื้นที่ 2
จังหวัด แยกเป็น
1) โคกทาเลเลี้ยงสัตว์ อาเภอซาสูง จ.
ขอนแก่น จานวน 38 ราย 38 แปลง
2) โคกกระเบา อาเภอหว้านใหญ่ จ.
มุกดาหาร จานวน 63 ราย 64 แปลง
4.พื้นที่ป่าชายเลน (บางส่วน) 1 พื้นที่
1 จังหวัด ดังนี้ ป่าเลนปากน้า
อาเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช จานวน
94 ราย 94 แปลง
-กรมที่ดิน โดยสานักจัดการที่ดินของรัฐ
ได้เสนอหนังสือส่งรายชื่อราษฎรที่ผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกจากคทช. จังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 พื้นที่
มุกดาหาร 2 พื้นที่ และจังหวัด
ขอนแก่น 1 พื้นที่ รวมจานวน 2,496
ราย 4,106 แปลง ให้กรม-ส่งเสริม
สหกรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

การดาเนินงาน จัด - คณะอนุกรรมการ
ที่ดินทากิน ตาม
จัดที่ดิน มี
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการ
คณะกรรมการ
กระทรวงมหาดไทย
นโยบายที่ดิน
เป็นประธาน
แห่งชาติ (คทช.)
- อธิบดีกรมทีด่ ินเป็น
สามารถแก้ไข
อนุกรรมการและ
ปัญหาความ
เลขานุการ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเน้นการ
กระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน และลด
ความเหลื่อมล้าโดย
ไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่
อนุญาตให้อยู่อาศัย
ทากินในที่ดินของ
รัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
อีกทั้งยังสามารถ
ป้องกันการจาหน่าย
จ่ายโอนหรือเปลี่ยน
มือของผู้ได้รับ
อนุญาตให้อยู่อาศัย
หรือทากินในที่ดิน
ของรัฐได้เป็นอย่าง
ดี

หมาย
เหตุ
-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๓๑
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

ประเด็น

วันที่

แหล่งที่มา

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้องกับ
มท.

หมาย
เหตุ

17.

การปรับปรุง
มาตรฐานสิ่ง
อานวยความ
สะดวก

๑ ต.ค.
๒๕๕๘

- นโยบายรัฐบาล
: ...ยึดหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
แบบใหม่ การ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และ
การอานวยความ
สะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ......
- กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้มีการ
ลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ
(MOU) ระหว่าง
หน่วยงาน
ราชการ
เพื่อสนับสนุน
นโยบายด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ
- กฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกใน
อาคารสาหรับผู้
พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา
พ.ศ. ๒๕๕๘

กรมที่ดิน มีหน่วยงานบริการ
ซึ่งประกอบด้วยสานักงานที่ดิน ทั่ว
ประเทศ จานวน ๘๓๐ แห่ง ซึ่ง
หน่วยงานบริการเหล่านี้มีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม
เข้าถึงประโยชน์ได้ โดยจัดให้มีอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการใน
อาคาร สถานที่ ที่มีลักษณะตาม
กฎกระทรวงกาหนด สิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนั้น กรมทีด่ นิ จึงได้จดั ทา
โครงการ จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้
คนพิการเข้าถึง และ ใช้ประโยชน์ใน
อาคารสานักงานที่ดินทั่วประเทศ เพื่อ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกใน
สานักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได้
ดาเนินการ ดังนี้
1) ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้า
ประชาชนและห้องน้าคนพิการ จานวน
25 แห่ง(จากเป้าหมาย ๒๕ แห่ง)
2) ปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคน
พิการ จานวน 51 แห่ง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จานวน 1 แห่ง (จาก
เป้าหมาย ๕๐ แห่ง)
3) ก่อสร้างห้องน้าประชาชนและ
ห้องน้าคนพิการจานวน 42 แห่ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ 9 แห่ง (จาก
เป้าหมาย ๕๐ แห่ง)
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
118 แห่ง อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวน 10 แห่ง

การดาเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐาน
สิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการ
บริการประชาชน
เป็นการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวก
ให้คนพิการและ
ประชาชนทุกคน
เข้าถึงและ ใช้
ประโยชน์ตลอดจน
ให้มี ความพึง
พอใจในการขอรับ
บริการและสร้าง
ความเชื่อมั่นและ
วางใจในระบบ
ราชการ

เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกลยุทธ์
กระทรวงตาม
Roadmap6.1
บริการประชาชน
เชิงรุกโดยมีเป้าหมาย
การให้บริการเพื่อให้
ประชาชน มีความพึง
พอใจในการให้บริการ
และการดาเนินงาน
ของหน่วยงานใน
สังกัด

-

๑.๑๑ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมโดย สป.มท. (กจ.)
- รายงานว่าไม่มี –
---------------------------------

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๓๒
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๒. คณะทางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูปประเทศ ๖ ด้าน
(คณะทางานขับเคลื่อนและปฏิรูป)
๒.๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา โดย สถ. และคณะ
- รายงานว่าไม่มี –
๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน โดย ยผ. และคณะ
- รายงานว่าไม่มี ๒.๓ ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดย สกม.สป. และคณะ
- รายงานว่าไม่มี ๒.๔ ด้านสาธารณสุข โดย สถ. และคณะ
ที่
1.

ประเด็น
การส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยคุกคาม
สุขภาพ

วันที่

แหล่งที่มา

16 มิ.ย. สปท. วาระการ
59 ปฏิรูปที่ 23
ปฏิรูประบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกัน ควบคุม
โรค และภัย
คุกคามสุขภาพ

สาระสาคัญ

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

เน้นหลักการกระจายอานาจ
1. วางระบบการเงินการคลัง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข โดยกระจายอานาจให้
หน่วยงานระดับ อปท. โดยตรง โดยมี
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถ ให้ อปท. มีบทบาทที่พึง
ประสงค์ในการปฏิบัติงานด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุม และ
ภัยคุกคามสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขความ
พร้อมและศักยภาพที่แตกต่างกัน และ
การถ่ายโอนภารกิจของส่วนกลาง

การถ่ายโอนงาน
ด้านสาธารณสุขมูล
ฐานให้กับ อปท.
เป็นไปด้วยความ
ล่าช้า และขาด
บุคลากร ทาให้ การ
ดาเนินการดูแล
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัย
คุกคามสุขภาพไม่
เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม ที่
เน้นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น เป็น
ศูนย์กลางในการ
พัฒนาการ
ดาเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

-กระทรวง
มหาดไทยโดย
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น มี
บทบาทและ
ภาระหน้าที่ คือ
ส่งเสริมและบริหาร
จัดระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การดาเนินงานตาม
ภารกิจ
- ตามกฎหมาย
อปท. สามารถที่จะ
ดาเนินจัดบริการ
สาธารณะด้าน
สาธารณสุข และมี
บทบาทในการการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนแก่

-

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๓๓
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.
ที่

2.

3.

ประเด็น

เร่งรัดให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดตั้ง
ศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแห่งชาติ
โดยเร็ว

ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด รวมถึง
กทม.เป็น
ผู้ดาเนินการ
และบริการจัด
การแพทย์
ฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลใน
ระดับพื้นที่และ
เร่งรัดกระทรวง
มหาดไทยออก
ระเบียบให้
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี
อานาจหน้าที่
ดังกล่าว

วันที่

๒ มิ.ย.
๒๕๕๙
ห้อง
ประชุม
คณะ
กรรมมาธิการ
หมาย
เลข
๓๕๐๒
ชั้น ๕
อาคาร
รัฐสภา๓

แหล่งที่มา

ผลการเข้าร่วม
ประชุมกับ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปด้าน
สาธารณสุข
สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ

สาระสาคัญ

คณะอนุกรรมาธิการฯมีมติให้สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ต่อยอดการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์
๑๙๑ จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยให้พัฒนาระบบเดิมและกรอบเงิน
ลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งในเบื้องต้นผู้แทน
กสทช.ให้ข้อมูลว่าได้ประสานเป็นการ
ภายในกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบ
ศูนย์รับแจ้งเหตุ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) ได้ให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมาธิการฯ ว่ากฎหมายที่มีอยู่
ทั้งที่ใช้ในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การแพทย์ฉุกเฉินได้ และบางส่วน
อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้าง ซึ่งหาก
คณะอนุกรรมาธิการฯเห็นควรจะต้อง
ปรับ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้าง ขอให้
คณะกรรมาธิการแจ้งประเด็นดังกล่าว
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของ
หน่วยงาน

ความเกี่ยวข้อง
กับ มท.

หมาย
เหตุ

-

เครือข่ายองค์กร
ชุมชน หรือ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
จัดบริการ
สาธารณสุข
-

-

ถ้าคณะอนุกรรมาธิการฯ
เห็นควรจะต้องปรับ
กฎ ระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องใดบ้าง
ขอให้
คณะกรรมาธิการ
แจ้งประเด็น
ดังกล่าวให้
กระทรวงมหาดไทย
ทราบเพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

ข้อมูล
เมื่อวันที่
๒๑
มิถุนายน
๒๕๕๙

คณะทางาน มท. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ๓๔
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๒.๕ ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
โดย สนผ.สป. และคณะ
- รายงานว่าไม่มี –

๒.๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา โดย สบจ.สป. และคณะ
- รายงานว่าไม่มี –

---------------------------------

