บทสรุปผูบริหาร
รายงานผลการดําเนินงานการปฏิรปู ประเทศ (เดือนมีนาคม - มิถนุ ายน ๒๕๕๙)
ที่เกีย่ วของกับกระทรวงมหาดไทย
----------------------ตามคํ า สั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๙๙/๒๕๕8 ลงวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เรื่ อ งแต ง ตั้ ง
คณะทํ า งานกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ประเทศ ได กํ า หนดให ห น ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ที่เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ๑๑ ดาน
และหนวยงานฝายเลขานุการสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูป ๖ ดาน รายงานผลการดําเนินงานการปฏิรูป
ให มท. ภายในสัปดาหสุดทายของเดือน เพื่อที่ฝายเลขานุการฯ (สดร.สป.) จะไดประมวลนําเสนอผูบริหาร
กระทรวงมหาดไทยทราบและเปนขอมูลตอไปนั้น
บัดนี้ หนวยงานในสังกัด มท. ที่เกี่ยวของ ไดรายงานผลการดําเนินงานของเดือนมีนาคม–มิถุนายน ๒๕๕๙
ฝายเลขานุการฯ ขอประมวลผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. การสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
มีประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทยที่นาสนใจ อาทิ การปฏิรูปดานการเมืองมีการเสนอการ
ปฏิรูปรวมทั้งแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง“การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม”โดยกรมการปกครอง รั บ
ขอเสนอของ กมธ. ดานการเมืองไปศึกษา วิเคราะหเพื่อเตรียมการปฏิรูปการเขาสูตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาตามขอเสนอที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเด็น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นสําหรับการปฏิรูปดานบริห ารราชการแผนดินเห็นชอบ
แผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวแบบการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุงผลสัมฤทธิ์การบริการประชาชน
ที่เปนเลิศโดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area Based Approach)” และแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบราชการใหมี
ธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตอภารกิจของประเทศและการบริการประชาชนที่เปนเลิศ ดาน
การปกครองทองถิ่นมีการเสนอการพัฒนาโครงสราง หนาที่ขององคกรบริหารสวนทองถิ่น ควรผลักดันใหมีการ
ออกกฎหมาย โดยการเสนอกฎหมายของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเปนหนวยงานสนับสนุนดานเศรษฐกิจ(1)เสนอใหมีการเพิ่มชองทางการคาให SME ของไทย หากเพิ่ม
ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4-5 ดาว จะเพิ่มชองทางการตลาด และศักยภาพอีกทางหนึ่ง(2)การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากมีการสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทําประโยชนใหแกชุมชน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise:SE) (3)การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน มีโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน
สามารถนํ าไปบู รณาการการบริห ารจัด การระบบที่ดินของประเทศให สามารถใช ประโยชนร วมกัน ของทุก
หนวยงานได และดานสังคม (1)โครงการศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ เนนการดําเนินการแกไขปญหา
เกี่ยวกับฐานขอมูลการถือครองที่ดินในภาพรวมของประเทศใหมีมาตรฐาน รวดเร็ว ถูกตองและเปนปจจุบัน
สงผลตอการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ และสามารถสนองตอบความตองการ
ดานฐานขอมูลที่ดิ นใหกับหนว ยงานภาครั ฐ เอกชนและประชาชน (2)การจัดที่ดิ นทํากินตามนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ(คทช.)สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเนนการกระจาย
สิทธิการถือครองที่ดิน

-2และลดความเหลื่อมล้ําโดยไมใหกรรมสิทธิ์แตอนุญาตใหอยูอาศัยทํากินในที่ดินของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด (3)การปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการบริการประชาชนเปนการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหคนพิการและประชาชนทุกคนเขาถึงและ ใชประโยชนตลอดจนใหมคี วามพึงพอใจในการขอรับบริการ
และสรางความเชื่อมั่นและวางใจในระบบราชการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
๒. การสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูป ๖ ดาน
ในการปฏิรูป ๖ ดานของคณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานทุกดาน แตผูกํากับดูแล
และขับเคลื่อนเปนหลักในแตละดาน คือ รองนายกรัฐมนตรี ๖ ทาน อาทิ รองฯประจินฯ ดูดานการศึกษา
รองฯสมคิดฯ ดูดานเศรษฐกิจ รองฯวิษณุฯ ดูดานกฎหมาย รองฯณรงคฯ ดูดานสาธารณสุข รองฯประวิตรฯ ดู
ด า นความมั่ น คง รองฯธนะศั ก ดิ์ ฯ ดู ด า นการท อ งเที่ ย ว โดยทั้ ง ๖ ด า น กระทรวงมหาดไทย ได แ ต ง ตั้ ง
คณะทํางานรองรับไวหมดแลว มีรองปลัดกระทรวงเปนหัวหนาคณะทํางานในแตละดาน
ฝายเลขานุการฯ ของแตละดานไดรายงานผลการดําเนินงานมาที่ มท.มีประเด็นที่นาสนใจ
คือดานสาธารณสุขใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครเปนผูดําเนินการ และบริการ
จัดการแพทยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในระดับพืน้ ที่และเรงรัดกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังกลาว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ฝายเลขานุการฯ (สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) ขอสรุปรายงานผลการดําเนินงานการปฏิรู ป
ประเทศ ดังความขางตน และจะประสานคณะทํางานฯ จัดทํารายงานในทุกๆ เดือน โดยสามารถติดตามขอมูลการ
ปฏิรูปประเทศ ไดทางเว็บไซตสถาบันดํารงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th)
ทั้งนี้ การดําเนินการของ สปท. และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
ทั้ ง 6คณะ เป นการประชุ มร วมกั นมากขึ้ น ในนามคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ าย ประกอบด ว ย
คณะรั ฐมนตรี สภานิ ติ บั ญญัติ แห งชาติ (สนช.) และสภาขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ (สปท.) เพื่อพิ จารณา
ขอเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
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