
คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๑ 

 

๑. คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.) 11 ด้าน 
 ๑.๑ ด้านการเมือง  โดย ปค. 

 
 
 

ที ่ ประเด็น วันที่ 
แหล่งที่

มา 
สาระส าคัญ 

ความเห็น
ของ

หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

1 การ 55
เลือกตั้งท่ี
สุจริต และ
เที่ยงธรรม 

18 
พ.ค. 
59 

สปท. การปฏิรูป รวมทั้งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง“การ
เลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรม” ดังนี ้
1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทางการเมือง
และการเลือกตั้ง 
2. การปูองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อ
สิทธิขายเสียง 
3. การปูองกันธุรกิจการเมืองและนายทุนพรรค
การเมือง 
4.การตรวจสอบและพัฒนานักการเมือง 
5. การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
6. การก าหนดมาตรการลงโทษ 
7. การด าเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
จัดตั้งศาลเลือกตั้ง 
8. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้
เกิดการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรม 
9. การเข้าสู่ต าแหน่งของก านันผู้ใหญ่บ้านและฝุาย
ปกครองท้องที่ตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที ่
10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ปค.(สน.ปท.)รับ
ข้อเสนอของ กมธ.ด้าน
การเมืองไปศึกษา
วิเคราะห์เพื่อเตรียมการ
ปฏิรูปการเข้าสู่ต าแหน่ง
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
2.  สถ. พิจารณาตาม
ข้อเสนอที่เกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 

2 การสร้าง
วัฒนธรรม 
ทางการเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิไตย 
 

6 ก.ค.
59 

สปท. การปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามแผนหลักดังนี้  
  1. การให้การศึกษาเพื่อให้เกดิวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ยั่งยืน 
  2.การสร้างนักการเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
  3. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ยั่งยืน 
  4. การบริหารการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปค. (สน.ปท.) รับ
ข้อเสนอของ กมธ. ด้าน
การเมืองไปศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อเตรียมการ
ปฏิรูปการเข้าสู่ต าแหน่ง
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
2.  สถ. พิจารณาตาม
ข้อเสนอที่เกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๒ 

 

๑.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  โดย สบจ.     
                                                                               

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็น

ของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

1. การด าเนินการ
ตามแผนงาน
ศึกษาเชิง
ปฏิบัติการของ
คณะกรรมาธิ-
การ เรื่อง “ตัว
แบบการบริหาร
จัดการของ
จังหวัดที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิการ
บริการ
ประชาชนท่ีเป็น
เลิศโดยยึดพื้นที่
เป็นหลัก (Area 
Based 
Approach)” 

- 2 พ.ค. 
2559 
ประชุม
หารือ
ร่วมกับ 
ผวจ. 

- พ.ค.-มิ.ย. 
2559 
จังหวัด
ก าหนด

กรณีศึกษา
และแต่งตั้ง

ทีมงาน
ขับเคลื่อน 

- 16 มิ.ย.-
22 ก.ค. 
2559 
คณะที่
ปรึกษา 55
ทางวิชาการ
และสถาบัน
พระปกเกล้า
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจให้กับ
ประชาคม
และทีมงาน
ขับเคลื่อนใน
ระดับ
จังหวัด 

- จังหวัด
ระยอง (16-

17 มิ.ย.
59) 

- จังหวัด
สงขลา (30 
มิ.ย.-1 ก.ค. 

หนังสือสภา
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ด่วนท่ีสุด (สปท) 
1212/2559 ลง
วันท่ี 8 มิ.ย. 59 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 5สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ได้เห็นชอบกับ
แผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ตัวแบบการบริหารจัดการของ
จังหวัดที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิการบริการ
ประชาชนท่ีเป็นเลิศโดยยึดพื้นที่
เป็นหลัก ( Area Based 
Approach)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและ   
ธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมี
แผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือใน
การบูรณาการ ในการด าเนินการ
ตามแผนงานดังกล่าว 
คณะกรรมาธิการโดยการ
สนับสนุนทางวิชาการจากสถาบัน
พระปกเกล้าจะเดินทางลงพื้นที่
เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นจังหวัดต้นแบบ 55  
คณะกรรมาธิการได้ขอความ
อนุเคราะห์มายัง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุน
การด าเนินการตามแผนงานของ
คณะกรรมาธิการโดยให้พิจารณา
อนุญาตให้จังหวัดระยอง จังหวัด
สงขลา จังหวัดยโสธร จังหวัด
พะเยา และจังหวัดปทุมธานี เป็น
จังหวัดต้นแบบ 

 - ส่วน 5
ราชการใน
สังกัด 55
กระทรวง 
มหาดไทย 

มีประกาศ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ท่ี 
4/2559 ลงวันท่ี 
13 มกราคม59 
เรื่อง แต่งตั้ง 55
คณะท างานพัฒนา
ระบบราชการให้มี 
ธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองต่อ
ภารกิจของ
ประเทศและการ
บริการประชาชน
ที่เป็นเลิศ ซึ่งใน
ประกาศดังกล่าว 
ได้มีการแต่งตั้ง  
- นายวันชัย คง
เกษม (ทปษ. ด้าน
การบริหาร
ราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ) 
และนางสุกานดา 
วรเชษฐบัญชา 
(ผอ.สบจ.สป.มท.) 
เป็นคณะท างาน
ด้วย 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๓ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็น

ของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

59) 
- จังหวัด

ยโสธร (7-8 
ก.ค. 59) 
- จังหวัด

พะเยา (14-
15 ก.ค.

59) 
- จังหวัด
ปทุมธานี 
(21-22 
ก.ค.59) 

ม.ิย.-ส.ค.
59 จังหวัด
คณะที่
ปรึกษาทาง
วิชาการและ
สถาบัน
พระปกเกล้า
ร่วม 55
ขับเคลื่อน
การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร 55
จัดการสู่
ความเป็น
เลิศต่อ 55
กรณีศึกษา 
ส.ค.-ก.ย. 
59 ติดตาม
ผลการ 55
ด าเนินการ
ของจังหวัด 
- สรุปผล
การศึกษา
เชิง 55
ปฏิบัติการ
และจัดท า
ข้อเสนอการ
ปฏิรูป 55



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๔ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็น

ของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

ประเทศ
ร่วมกับ 55
จังหวัด 
ก.ย. 59 
น าเสนอต่อ
คณะกรรมา
ธิการฯ สภา
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ 
 

 

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

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

1 การปฏิรูป
กิจการ
ต ารวจ 

๒ ส.ค.  
๕๙ 

๒๙ ส.ค. 
๕๙ 

๑.รายงานความคืบหน้า
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙  
๒.สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประ
เทศด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
สปท. ครั้งท่ี ๓๑-๓๒ 

  คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการ
ต ารวจ ได้ด าเนินการในช่วงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม ดังนี้  
๑) ระบบการให้บริการประชาชนใน
การรับแจ้งความและการสอบสวน ให้
เร่งด าเนินการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถานีต ารวจ  หรือ ระบบ 
“CEIMES” มาใช้ในการสอบสวนและ 
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ 
๒) การแต่งตั้งโยกย้ายต ารวจ ได้
น าเสนอรายงานเรื่อง การวาง
แนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการต ารวจต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประสาน รวม ๓ ฝุาย  
(ครม. สนช. และ สปท.) 
 
 
 
 

- - - 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๕ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

 
 

   ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชนในกิจการต ารวจ ได้
น าเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
โดยมีสาระส าคัญในการปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
กิจการต ารวจ (กต.ตร.) และเร่ง
ติดตามให้ ก.ต.ช.ด าเนินการตามประกาศ 
คสช. ฉบับท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗ โดยเร็ว         
4) การพัฒนาระบบงบประมาณต ารวจ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการโดยเชิญหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมช้ีแจงให้ความเห็น 
 

- - - 

๒ การปฏิรูป
การด าเนิน 
งานใน
องค์กร
กระบวน 
การยุติธรรม 

๒ ส.ค.  
๕๙ 
- 

๒๙ ส.ค. 
๕๙ 

 

๑.รายงานความคืบหน้าการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมประจ าเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๒.สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูประเทศด้าน
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม สปท. ครั้งท่ี ๓๑-
๓๒ 

  คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการ
ด าเนินงานในองค์กรกระบวนการ
ยุติธรรม ได้พิจารณาแผนการปฏิรูป
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic 
Monitoring : EM) แทนการจ าคุก 
กักขัง มาตรการบังคับใช้และวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม ดังนี้  
๑) ด าเนินการยกร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย
ระบบการติดตามตัวโดยการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ
.... 
๒) ยกร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเติม5ประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
๓)  พิจารณาทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ( EM) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวน
กฎหมายในทุกบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

   



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๖ 

 

 
๑.๔ ด้านการปกครองท้องถิ่น โดย  สถ.   

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

3 การปฏิรูป
การเพิ่มประ
สิทธิ 
ภาพในการ
อ านวยความ
ยุติธรรมเพื่อ
ประชาชน 

๒ ส.ค.  
๕๙ 
- 

๒๙ ส.ค. 
๕๙ 

๑.รายงานความคืบหน้า
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙ 
๒.สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประ
เทศด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
สปท.  
 

  คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอ านวยความ
ยุติธรรมเพื่อประชาชน ในช่วงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม มีผลการ
ด าเนินการ ดังนี้  
๑. ศึกษาและจัดท ารายงาน เรื่อง
แผนการปฏิรูปการประเมิน 
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทย 
๒. ศึกษาและจัดท ารายงาน เรื่อง 
การปฏิรูประบบการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ได้รับ 

- - - 

4 การปฏิรูป
ระบบนิติ
วิทยาศาสตร ์

๒ ส.ค.  
๕๙ 
- 

๒๙ ส.ค. 
๕๙ 

1. รายงานความคืบหน้า
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
ประจ าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙ 
๒.สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประ
เทศด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
สปท. ครั้งท่ี ๓๑-๓๒ 

  คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบนิติ
วิทยาศาสตร์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
– สิงหาคม มีผลการด าเนินการ ดังน้ี  
๑.พิจารณาเรื่อง การชันสูตรพลิกศพ 
กฎหมายด้านนิติวิทยาศาสตร์และ
เอกสารวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง  
๒. ก าหนดประเด็นการปฏิรูป
ประกอบด้วย 
๒.๑ การชันสูตรพลิกศพ การตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุและผู้ที่มาตรวจการ
ตาย (ตรวจศพ) 
๒.๒ การพัฒนาการบริหารงานใน
หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ 
๒.๓ การพัฒนา ห้องปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 
 

   

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

๑ พัฒนาระบบ 
รูปแบบและ
โครงสร้างของ
องค์กร 

มี.ค. – 
ก.ค. ๕๙ 

- คณะอนุ
กรรมาธิการ
การปกครอง
ท้องถิ่น 55

  พัฒนาระบบ รูปแบบและ
โครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบทั่วไปโดยให้มีการ

  ควรให้คณะอนุ
กรรมาธิการฯ 
พิจารณด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่

  พิจารณาความ
เหมาะสมในการก ากับ
ดูแลการบริหารงาน
ขอ ง อปท. ให้

คาดว่าจะ
พิจารณาร่าง
ประมวล
กฎหมาย



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๗ 

 

 

๑.๕ ด้านการศึกษา โดย  สถ. และคณะ  
  - รายงานว่าไม่มี - 
 

๑.๖ ด้านเศรษฐกิจ  โดย พช. และคณะ  
 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

1 เติมความ
เข้มแข็ง
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

ส.ค. 
2559 

สยามรัฐ 
สัปดาห์
วิจารณ์ ปีท่ี 
63 ฉบับท่ี 
47  วันท่ี 5– 
11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 

  ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์        
รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยบน
เวทีเสวนาพิเศษ  ที่จัดขึ้นโดย 
“สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” เมื่อ
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ว่า
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณามาตรการใหม่ในการ
ช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก  
โดยมาตรการแรก จะออก
มาตรการสินเช่ือประชารัฐเพื่อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเป็น

มาตรการเหล่านี้ไม่ต่าง
กับการน านโยบาย
ประชานิยมไปใช้  
กล่าวคือประชานิยม 
และประชารัฐมีความ
แตกต่างกัน เพราะ
ประชานิยมเป็นเรื่องของ
การช่วยเหลือแบบหวัง
ผลทางการเมืองส่วน
ประชารัฐเป็นการ
ด าเนินการโดยหวังผล
แก้ปัญหา หรือช่วยเหลือ

เชื่อมโยงกับ
นโยบายกระทรวง 
มหาดไทย 
- ลดความ    
เหลื่อมล้ า แบ่งปัน
ความสุข 
 

 

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รูปแบบทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะอนุ
กรรมาธิการ
การปกครอง
ท้องถิ่น 55
รูปแบบ 55
พิเศษ 

จัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาล
ทั้งหมด จากน้ันให้มีการควบ
รวมเทศบาลตามเงื่อนไขที่
กฎหมายก าหนด เพื่อให้มี
จ านวนลดลงและขนาดที่
เหมาะสม รวมทั้งก าหนด
อ านาจหน้าที่ของ อบจ. ให้
ชัดเจนไม่ทับซ้อนกับรูปแบบ
เทศบาล ทั้งนี้ ให้มีการยก
ร่างประมวลกฎหมาย
ท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 
 
พิจารณาปรับปรุงระบบและ
โครงสร้างการบริหารงาน
ของ กทม. และเมืองพัท ยา
และพิจารณาตั้ง อปท.
รูปแบบพิเศษ เช่น แม่สอด 
แหลมฉบัง สมุย 
 

ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้
มีข้อสรุปและ
รายละเอียดใน
กฎหมายที่ยกร่าง
อย่างชัดเจน    

สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ และ
พิจารณายกร่างกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนและวิธีการ ท่ี
ก าหนดในร่างประมวล
กฎหมายท้องถิ่น พ.ศ. 
.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่นเสร็จ
สิ้น  ในวันท่ี   
๕ ส.ค . ๕๙ 
และเสนอ 55
รายงาน   
ต่อสภา 55
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ  
ในวันท่ี  
๑๕5ส.ค. ๕๙ 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๘ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

สินเช่ือพิเศษของธนาคารออม
สิน ดอกเบี้ยปีแรกคิดที่อัตรา 
0% ส่วนปีที่ 2-3 คิดที่ 1 %  
จ่ายคืนเงินต้นภายในเวลา 5 ปี  
ส่วนมาตรการที่ 2 เป็นสินเชื่อ
จากธนาคารออมสินส าหรับคน
จนในเมืองที่ประกอบอาชีพ
อิสระ เช่น คนขับแท็กซี่ หรือ
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง แม่บ้าน 
วิสาหกิจชุมชนหรืออาชีพรับจ้าง
ทั่วไป  และมาตรการที่3เป็น
มาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีหนี้สิน
ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารออม
สินท่ีประสบความยากล าบาก 
จะพักหนี้ให้โดยจะมีทั้งการพัก
หนี้เงินต้น และดอกเบี้ยขึ้นอยู่
กับการเจรจามีระยะเวลาที่
แน่นอน ถือเป็นการผ่อนคลาย
ให้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ไม่ดี  ทั้งนี้ จะมีการฝึกฝนอาชีพ 
สร้างอาชีพให้กับผู้ที่มีรายได้
น้อยทั้งหลายมีโอกาสลืมตาอ้า
ปากได้ ท่ีจะตามมาในไม่ช้า การ
ไปช่วยเหลือคนจนซึ่งต้องใช้หนี้
นอกระบบ ให้สามารถน าเงินกู้
จากออมสินไปใช้หนี้นอกระบบ 
และผ่อนกับธนาคารในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ ากว่า 
  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่าท่ี
ประชุม ครม. เมื่อวันท่ี 2 
สิงหาคม 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยในชุมชนเมืองตาม
แนวทางประชารัฐ โดยแบ่งเป็น
การช่วยเหลือ 3 ด้าน  ผ่าน
ธนาคารออมสิน เป็นวงเงินรวม 
20,000  ล้านบาท  มาตรการ
แรก คือมาตรการสินเช่ือ   

ประชาชนแบบยั่งยืน 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๙ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

ประชารัฐเพื่อประชาชน โดย
กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ คือ 
ผู้ประกอบการอิสระรายย่อย 
พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับข่ีรถมอเตอร์
ไซด์รับจ้าง  กลุ่มแม่บ้าน   ผู้รับ
จ้างท่ัวไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
ซึ่งวงเงินท่ีจะได้รับไม่เกิน 5 
หมื่นบาทต่อราย  รวมวงเงินกู้
เดิมแล้วต้องไม่เกิน 200,000  
บาทต่อราย  มีระยะเวลาการ
กู้ยืมนาน 5 ปี  อัตราดอกเบี้ยปี
แรก0%ปีท่ี 2-5 ดอกเบี้ย 1 %
ต่อเดือน   
  มาตรการที่ 2 เป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ประชาชนท่ีมีการกู้ยืมกับ
ธนาคารออมสินไว้ โดยจะมีการ
พักช าระเงินต้นเป็นเวลาสูงสุด 3 
ปีแต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามปกติ  
และมาตรการที่ 3 คือการให้
ความรู้การพัฒนาอาชีพ   สร้าง
ความรู้ทางการเงินแก่ 55
ผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย
การแนะน า และส่งเสริมการ
ออม การบริหารการเงินการ
เรียนรู้การประกอบอาชีพต่าง ๆ 
โดยมีเปูาหมายในการด าเนินการ 
150,000  ครอบครัว  ใช้
วงเงินในการด าเนินการตาม
มาตรการนี้ท้ังสิ้น  163  ล้าน
บาท 
 

2 ครบรอบ 
63 ปี 
สยามรัฐ
สัปดาห์ 
วิจารณ์ 
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ฐานราก - 

ส.ค.
2559 

สยามรัฐ 
สัปดาห์
วิจารณ์ ปีท่ี 
63 ฉบับท่ี 
47  วันท่ี 5 
11 สิงหาคม  
พ.ศ. 2559 

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์             
รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ปาฐกถาพิเศษ “เสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก สร้างเมกะโปรเจกต์
ขับเคลื่อนประเทศ” ในโอกาส
ครบรอบ 63 ปี นิตยสาร
สยามรัฐ  สัปดาห์วิจารณ์ ใน
โอกาสนี้ รศ.นที ขลิบทอง  

  กองทุนหมู่บ้านมี
ความส าคัญเนื่องจาก
เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก และกลายมาเป็น
โครงการประชารัฐใน
ปัจจุบัน 

 เช่ือมโยงกับ
นโยบายกระทรวง 
มหาดไทย 
- ลดความ    
เหลื่อมล้ า แบ่งปัน
ความสุข 
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ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

ประชารัฐ ผู้อ านวยการส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(ผอ.สทบ.) บรรยายพิเศษเรื่อง 
“กองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก” รวมถึงการ
บรรยายเรื่อง “ความส าคัญของ
ประกันภัยต่อเศรษฐกิจฐาน
ราก” โดย ดร.สิทธิพล  ทวีชัย
การ เลขาธิการคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ปิดท้าย 
“โครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชน
พัฒน์เมกะโปรเจกต์ ของ       
โตโยต้า เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน”  
โดย นายสุรศักดิ์  สุทองวัน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทยจ ากัด โดยมี      
นายชัชวาลล์ คงอุดมอดีต ส.ว.5
กรุงเทพมหานคร และ        
คอลัมนิสต์อาวุโสหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ  กล่าวต้อนรับ เมื่อวันท่ี 
28 กรกฎาคม 2559 ณ 
หอประชุมกองทัพเรือ   
    นายชัชวาลล์  คงอุดม  กล่าว
ว่า ตนได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ดูแล
สยามรัฐ อย่าให้ล้มหายตายจาก
ตามท่านไป ซึ่งท่านรองนายกฯ 
มีน้ าใจกับตนมาก ดูแลมา
ตลอดจนทุกวันนี้ ส่วนเรื่อง
กองทุนหมู่บ้านหากใครไม่เข้าใจ 
ตนมั่นใจว่า  ผู้ที่ได้เข้าร่วมฟัง
เสวนาครั้งนี้จะมีความเข้าใจเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะกองทุนชุมชน
เมืองนั้น  เราจะน าไปพัฒนา
ชุมชนของเราอย่างไร  ซึ่ง
นโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งผล
ให้ชุมชนต่าง ๆ  มีความเข้มแข็ง
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ความเกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

และจะช่วยลดปัญหา
อาชญากรรม ตลอดจนการแพร่
ระบาดของยาเสพติดได้อย่าง
แน่นอน 
    ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์         
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอน
หนึ่งว่า “กลไกท่ีดีตามที่ในหลวง
ได้ตรัสไว้ว่า  โตจากภายใน 
เพราะต้องรู้ว่ากลไกภายในมี
อะไร  ผมก็มองไปท่ีกองทุน
หมู่บ้านก่อน กองทุนหมู่บ้านถ้า
ไม่ใช่นายกฯ ประยุทธ์ ไม่มีใคร
ยอมใช้เพราะกองทุนหมู่บ้าน
เป็นกลไกของรัฐที่เกิดขึ้นในสมัย
ของผม ผมได้ยืนยันไปว่ากองทุน
หมู่บ้านไม่ใช่นโยบายของพรรค
ใดท้ังสิ้น เพราะเป็นกลไกของ
รัฐบาลที่จะช่วยในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น และ
เป็นกลไกท่ีสามารถอัดฉีดเม็ด
เงินได้เร็วในการไปถึงพี่น้องที่อยู่
ต่างจังหวัดโดยตรงและรวดเร็ว 
สามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจได้   
ฉะนั้น ขอให้ใช้ผ่านธนาคารออม
สิน และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ทั้งหมด จ าได้ว่าวงเงิน
งบประมาณหมื่นล้านบาทที่ไหล
อยู่ในประเทศไทย ท้ังนี้นโยบาย
นี้ออกมาเร็ว และจากนโยบายที่
พึ่งฐานรากก็ค่อย ๆ ทยอย
ออกมา ส่วนใหญ่จะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็ง ไม่ว่านโยบาย
ต าบลละ 5  ล้านบาทของ
5555กระทรวงมหาดไทย จาก
นโยบายตรงนั้นบวกกับการ
ท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น ท าให้ช่วย
หล่อเลี้ยงไตรมาส 4 เมื่อปีที่
ผ่านมาไม่ทรุดลงไปมากกว่านั้น  
เพราะมีการขับเคลื่อนจริง 
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ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
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กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ ขับเคลื่อน
นโยบายอื่น ๆ ตามมา ความ
เชื่อมั่นก็ค่อย ๆ กลับคืนมาและ
มีกองทุนชุดที่ 2 คือ การลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน 3.5 หมื่น
ล้านบาท  นอกจากน้ี จะเสนอที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณา
นโยบายใหม่โดยมาตรการที่ 1 
จะออกมาตรการสินเช่ือประชา
รัฐ เพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เป็นสินเช่ือพิเศษของธนาคาร
ออมสิน ดอกเบี้ยปีแรกคิดอัตรา 
0% ส่วนปีที่ 2-3 คิดที่ 1 % 
จ่ายคืนเงินต้นภายในเวลา 5 ปี   
มาตรการที่ 2 เป็นสินเช่ือจาก
ธนาคารออมสิน ส าหรับคนจน
ในเมืองที่ประกอบอาชีพอิสระ 
เช่น คนขับรถแท็กซี่ หรือ
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง แม่บ้าน 
วิสาหกิจชุมชน หรืออาชีพ
รับจ้างท่ัวไป  และมาตรการที่ 3 
มาตรการช่วยเหลือผู้มีหนี้สิน ซึ่ง
เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ที่
ประสบความยากล าบากจะพัก
หนี้ให้ โดยจะมีทั้งการพักหน้ีเงิน
ต้น และดอกเบี้ย ข้ึนอยู่กับการ
เจรจา มีระยะเวลาที่แน่นอน ถือ
เป็นการผ่อนคลายให้เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดี”   
    รศ.นที ขลิบทอง ผอ.สทบ. 
กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้าน
ด าเนินการครบ 15 ปีไปเมื่อ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559   ที่
ผ่านมา  ใน 15 ปี ของกองทุน
หมู่บ้านที่ผ่านมาจะเห็นว่า 
ระยะแรกประชาชนในหมู่บ้าน
สามารถกู้ยืมได้จากแหล่งใกล้ตัว
ในหมู่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไป
ธนาคาร เราสามารถมอง  ทุก
อย่างตรงนี้ได้ว่า คือธนาคารที่
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กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

ใกล้ตัวประชาชนมากท่ีสุด  
ส าหรับเงินที่รัฐบาลลงไปใน
กองทุนหมู่บ้านครั้งแรก 8 หมื่น
ล้านบาท ครั้งท่ีสอง 2 หมื่นล้าน
บาท  และครั้งท่ีสาม 8 หมื่น
ล้านบาท รวม 1 แสน 8 หมื่น
ล้านบาท ขณะนี้เรามีบัญชีจาก
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารกรุงไทย 
เข้าไปฝากท าให้มีบัญชีกองทุน
หมู่บ้านทั่วประเทศ มีอยู่
มากกว่า 2 แสน 4 หมื่นล้าน
บาท ซึ่งเงินท่ีเพิ่มขึ้นมานั้นเป็น
เงินท่ีมาจากพี่น้องคนไทย  ทั้งนี้
กองทุนหมู่บ้าน 15 ปี เราท า
หน้าท่ีธนาคารอาจจะมีดีบ้าง 
หรือมีปัญหาบ้าง แต่เราก็
สามารถพากองทุนหมู่บ้านเดิน
ต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ท่านรอง
นายกฯ สมคิด ท่านได้นึกถึง
กองทุนหมู่บ้านและเช่ือว่าท่าน
ต้องนึกถึงผลงานของพี่น้องชาว
กองทุนหมู่บ้าน 13 ล้านคน ที่
เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และ
กองทุนหมู่บ้าน 79,556 แห่ง  
ที่อยู่กันมา 15 ปี มีผลงาน
ประจักษ์ นั่นเป็นท่ีมาของ
รัฐบาลนี้ท่ีให้ความส าคัญกับ
กองทุนหมู่บ้านและเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
และกลายมาเป็นโครงการ
ประชารัฐในปัจจุบัน 
    วันน้ีรัฐบาลมองว่ากองทุน
หมู่บ้านเป็นกลไกท่ีจะเช่ือมไปสู่
เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเรามี      
2 บทบาท คือ บทบาทแรก ท า
หน้าท่ีเป็นธนาคารให้พ่ีน้อง
ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและ
อีกบทบาทหนึ่ง คื อท าหน้าที่
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กับ มท. 

หมาย
เหตุ 

วางโครงการพัฒนากลไกล พื้นที่ 
หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นความ
ภูมิใจของกองทุนหมู่บ้านที่
ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจส่วน
บุคคล และเศรษฐกิจในภาพรวม 

3 ภาคเอกชน
กับโอกาส
ทางธุรกิจ 
OTOP 

สิงหาคม 
2559 

มติชน สุด
สัปดาห์ ฉบับ
ประจ าวันท่ี 5 
– 11 
สิงหาคม พ.ศ. 
2559    ปีท่ี 
36 ฉบับท่ี 
1877 

    ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ อยู่
ในช่วงการลดภาษีเพื่อส่งเสริม
สินค้าท้องถิ่นไทย หรือ “ช้อป 
OTOP ประชารัฐ ช่วยชุมชน” 
ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบ ให้สิทธิประโยชน์แก่
ประชาชนท่ีซื้อสินค้า OTOP 
สามารถน าค่าใช้จ่ายไปหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา   ได้ตามจ านวนที่จ่าย
จริงไม่เกิน 15,000บาท โดยมี
เงื่อนไขว่าต้องเป็นสินค้า OTOP 
ที่ได้รับการรับรองและ
ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนา
ชุมชน และต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีสามารถออก
ใบก ากับภาษีได้  มีระยะเวลาถึง
สิ้นเดือนสิงหาคม 2559  ถือ
เป็นอีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาล
ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
จับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในภาค
เศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งก็
ทันทีทันใด กรมการพัฒนา
ชุมชน ก าหนดจัดงาน “ศิลปา
ชีพประทีปไทย โอทอปก้าวไกล
ด้วยพระบารมี” ขึ้นระหว่างวันท่ี 
12 – 20 สิงหาคม 2559  ณ 
อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิม
แพ็คเมืองทองธานี  โดยจัด
ผลิตภัณฑ์ OTOP5คุณภาพจาก
ทั่วประเทศมากกว่า 2,500 บูธ
มาแสดงและจ าหน่าย   
    การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของรัฐบาลมิได้มีเพียง
เท่านั้น โดย นายอภิชาติ       

ในขณะที่เศรษฐกิจมห
ภาคชะลอตัวก็เป็น
โอกาสให้สินค้าทางภูมิ
ปัญญาได้สอดแทรกเข้า
มา โดยอาศัยเสน่ห์ท่ีมี
อยู่ในตัว คือ ความมีอัต
ลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 
เป็นของดีที่ราคาไม่แพง 
ที่ส าคัญคือมีภาครัฐให้
การสนับสนุนท้ังระบบ 
ถ้าภาคเอกชน หรือนัก
ลงทุนไม่คว้าโอกาสนี้ไว้
แล้ว คงไม่แคล้วตก
เที่ยวบินสาย OTOP 
อย่างน่าเสียดาย  
กรมการพัฒนาชุมชน 
ภูมิใจท่ีมีส่วนสนับสนุน 
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 

เชื่อมโยงกับ
นโยบายกระทรวง  
มหาดไทย 
- ตามรอยเท้าพ่อ 
- ลดความ   
เหลื่อมล้ า แบ่งปัน
ความสุข 
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โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน  ให้รายละเอียดว่า 
ขณะนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดในมิติใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา 
เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการ
กระจายของสินค้า OTOP 
กว้างไกลออกไป  ล่าสุดได้มีการ
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ อย่าง
ยิ่งใหญ่สมราคา คือ การจัด
จ าหน่ายบนเครื่องบิน หรือ 
OTOP ขึ้นเครื่อง  ซึ่งจัดวาง
รูปแบบและช่องทางการเข้าถึง
ไว้ 4 ช่องทางจ าหน่าย คือ  
1) บริษัท การบินไทย น าสินค้า
ประเภทอาหาร และของขบ
เคี้ยวไปเสิร์ฟให้ผู้โดยสารบน
เครื่องบินของสายการบินไทย 8 
รายการทุกเที่ยวบิน  
2) จัดท า OTOP Catalogสินค้า
128 รายการพร้อมราคา วางไว้
ที่เก้าอ้ีโดยสารของสายการบิน
ไทยทุกท่ีนั่ง ทุกเที่ยวบิน รวม 
75,000  ที่น่ังทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพ่ือให้
ผู้โดยสารได้เปิดดู และหากสนใจ
ก็สามารถสั่งซื้อได้โดยเพียงใช้  
Smart Phone สแกน QR 
Code ที่ปกหลัง Catalog ก็
สามารถท ารายการสั่งซื้อบน
โทรศัพท์มือถือได้เลย และรับ
สินค้าท่ีสนามบินเมื่อลงเครื่อง 
หรือให้บริการจัดส่งถึงบ้านก็ได้   
3) ส าหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้
สนามบิน สามารถดูรายละเอียด
และสั่งซื้อผ่านระบบ             
E-Commerce ได้ที่
www.thailandmall.com มี
บริการจัดส่งให้ถึงที่   
4) ส าหรับผู้ใช้บริการสนามบิน
สุวรรณภูมิ สามารถหาซื้อ



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๑๖ 
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ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ร้าน “ศาลา
ไทย” ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่ง
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด เปิดช่องทาง
การจ าหน่ายเพิ่มขึ้นมา  โดยใน
การประชาสัมพันธ์แก่ผู้โดยสาร
นั้น นอกจาก Catalog  ท่ีจัดไว้
ให้ได้อ่านกันแล้ว ทางการบิน
ไทยจะมีการฉายภาพยนตร์
น าเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ 
OTOPทั้งใน Lounge   ของการ
บินไทย และบนเที่ยวบินของ
การบินไทย  
  การน าสินค้า OTOP ขึ้นเครื่อง
นี้ นับเป็นมิติใหม่ทางการตลาด
ที่ไปไกลมาก ดูเผิน ๆ จะเห็นแค่
เป็นช่องทางการขายสินค้าท่ัว ๆ 
ไป แต่เมื่อพิจารณาลึก ๆ แล้ว
จะพบว่าเป็นมากกว่าเรื่องของ
การขายของ  แต่เป็นเรื่องของ
การประกาศศักยภาพของภูมิ
ปัญญาไทย ให้โลกได้รู้ว่าบรรพ
ชนคนไทยได้เรียนรู้ สั่งสมภูมิ
ปัญญาไว้แล้วลูกหลานไทยน ามา
สืบสานต่อยอดขยายสู่ผลิตภัณฑ์
ที่ก้าวล้ าน าสมัยที่ใครเห็นก็ต้อง
ช่ืนชม  ถือเป็นโอกาสทองของ
ผลิตภัณฑ์ไทยท่ีได้น าเสนอสู่
สายตาคนท่ัวโลก 
    นอกจากน้ี รัฐบาลยังได้มี
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท้องถิ่น ใน 3 กิจการ คือ 
กิจการโรงงานแปรรูปผลิตผล
การเกษตร กิจการศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP 
และกิจการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน โดย BOI  ให้
สิทธิประโยชน์ด้วยการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 5 ปี 
แก่ผู้ลงทุนใน 3 กิจการดังกล่าว
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ภายในสิ้นปี 2559  ช่วงนี้จึง
เป็นโอกาสทองของนักธุรกิจ
ภาคเอกชน หรือนักลงทุนท่ี
สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ OTOP 
และก าลังจดๆ จ้องๆ ว่าจะเข้า
มาวงจรของ OTOP ได้ใน
กระบวนการใด ซึ่งขณะนี้ได้รับ
การเปิดเผยจากอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน ว่ามีบริษัทใหญ่ๆ 
หลายรายประสานเข้ามาแล้ว 
และบางบริษัทมีการลงนาม 
MOU ไปแล้วรวมทั้งมีทยอยเข้า
มาเป็นระยะ  ขณะนี้เรามี
ผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า 8 
หมื่นรายการ และรัฐบาลก าชับ
ให้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐานในทุกผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆและส่งเสริม
การตลาดทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค จนถึง
ระดับประเทศ และขณะนี้
ก าลังขยายสู่ตลาดอาเซียน 
รวมถึงตลาดนานาชาติ ซึ่งมี
โอกาสสูงมาก จึงขอเชิญชวน
ภาคเอกชน หรือนักลงทุนใช้
โอกาสนี้เข้ามาร่วมขยายกิจการ
กับ OTOP  เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสทางการตลาดให้แก่ชุมชน
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

4.  การพัฒนา
ระบบ 55
สารสนเทศ
ที่ดิน 

1๒ ก.ย.  
๒๕๕๗ 

 นโยบาย
รัฐบาล  : 
ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติ
ราชการให้
ทันสมัยโดย
น าเทคโนโลยี
มาใช้ .........
สามารถ

      กรมที่ดิน มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีดินส าหรับ
การด าเนินงานภายในกรมที่ดิน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีดิน ระยะที่ ๑ เพื่อ
ใช้งานในส านักงานท่ีดินจังหวัด 
สาขาส่วนแยก ทั้งหมด ๗๓ แห่ง 
และหากระบบสารสนเทศท่ีดินที่

    โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีดิน
เป็นโครงการ ท่ีรองรับ
การขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีประสิทธิภาพ
มีการคุ้มครองสิทธิใน

- เชื่อมโยงและ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเมือง 
โครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร
จัดการที่ดินเพื่อ
เชื่อมโอกาสสู่
ประชาคมอาเซียน
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บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาส่งผลให้    การ
ด าเนินงานในส านักงานท่ีดินเกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ  มีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วน กรมที่ดินจะพัฒนาต่อ
ยอดไปยังส านักงานท่ีดินที่เหลือ
ทั่วประเทศดังนั้นใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘   
กรมที่ดินได้ด าเนินการจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อประเมินผล
ความส าเร็จของการติดตั้งระบบ
เพื่อใช้งานในส านักงานท่ีดินใน
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีดิน จ านวน ๑๐ 
แห่ง ได้ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
เพื่อประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ ฯ  กับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
งานงวดที่ ๔  (งวดสุดท้าย)  
และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
กรมที่ดินได้รับงบประมาณ  
๕๖๑,๐๒๖ ล้านบาท  เพื่อขยาย
ผลโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศระยะที่ ๒  ซึ่งมี
เปูาหมายการขยายระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการใน
ส านักงานท่ีดิน จ านวน ๒๐๐ 
แห่ง 

ที่ดินอย่างถูกต้องตรงกับ
การครอบครองท า
ประโยชน์มีแนวเขตรูป
แปลงท่ีดินที่ชัดเจน     
รัฐมีข้อมูลแผนที่รูป
แปลงท่ีดินภาพรวมของ
ประเทศในระบบภูมิ
สารสนเทศท่ีมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบัน สามารถน าไป
บูรณาการการบริหาร
จัดการระบบท่ีดินของ
ประเทศให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันของทุก
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
นอกจากน้ียังสามารถ
น าไปสู่ การให้บริการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์   
(E-Service)  โดยมีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
กรมที่ดินก้าวสู่การเป็น
หน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์     
(e-Department of 
Lands) ซึ่งประชาชนจะ
ได้รับบริการที่ สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม อีกท้ังยังสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบายและ 
การบริหารจัดการที่ดิน
ของประเทศให้มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
สนองตอบความต้องการ
ด้านฐานข้อมูลที่ดิน
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและประชาชนได้
ทันความต้องการ 

และกลยุทธ์ตาม
Roadmap ของ
๖.๑ บริการ
ประชาชน  เชิงรุก
โดยมีเปูาหมาย
การให้บริการ
เพื่อให้ประชาชน  
มีความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 
และการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัด            
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ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นใน
การถือครองกรรมสิทธ์ิ 
ในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ด้วย 

 

 ๑.๗ ด้านพลังงาน  โดย กฟภ. และคณะ 
  - รายงงานว่าไม่มี - 
 
 ๑.๘ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดย สป.มท. (สนผ.) และคณะ  
  - รายงานว่าไม่มี - 
 
 ๑.๙ ด้านสื่อสารมวลชน โดย สป.มท. (สน.) และคณะ  
  - รายงานว่าไม่มี - 
 

 ๑.๑๐ ด้านสังคม  โดย พช. และคณะ 
 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

1 กระทรว ง  
มหาดไทย ก าหนด
จัดงาน “วันก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน” 
ประจ าปี 2559 

 

ส.ค. 
2559 

มติชน สุดสัปดาห์ ฉบับ
ประจ าวันท่ี 5 – 11  
สิงหาคม  พ.ศ. 2559 
ปีท่ี 36  ฉบับท่ี 1877   

กระทรวงมหาดไทย ได้
ประกาศให้วันท่ี 10 
สิงหาคม ของทุกปี เป็น 
“วันก านันผู้ใหญ่บ้าน” 
ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อม
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชการที่ 5 ที่ได้
พระราชทานก าเนิด
ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้ง
แรกที่บ้านเกาะ อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัด 55
พระนครศรีอยุธยา  เมื่อ
วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 
2438  ซึ่งนับถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 124 

ในท้องถิ่นทั่วทุก
ภูมิภาค บทบาท
ของ ก านัน 55  
ผู้ใหญ่บ้าน          
มีความส าคัญ   
อย่างยิ่งกับการ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นนั้น ๆ 
เพราะผู้น าจะต้อง
เป็นหลักในการ
สนับสนุน
ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านต่างๆ มี
บทบาทส าคัญต่อ
การบริหาร
ราชการในส่วน
ภูมิภาค 

เชื่อมโยงกับ
นโยบ าย
กระทรวง 
มหาดไทย 
- ด ารงธรรม 
ด ารงไทย 
 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๒๐ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

ปี สร้างความตระหนัก
ในการบ าบัดทุกข์  บ ารุง
สุขแก่ประชาชน  สร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
ในหมู่คณะ  ในการนี้ 
เพื่อเชิดชูเกียรติสถาบัน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็น
ที่ปรากฏ 555
กระทรวงมหาดไทย จึง
ได้จัดงาน “วันก านัน 5
ผู้ใหญ่บ้าน” ขึ้น  
เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของบทบาท  
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
และผลงานท่ีมีต่อสังคม  
อีกทั้งเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจแก่ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย โดย
รูปแบบของงานท่ีจัดขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาประสิทธิภาพ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประกอบด้วย การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน และพิธี
มอบรางวัลก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 
ประจ าปี 2559 จ านวน 
263 รางวัล  ณ ห้อง
มัฆวานรังสรรค์  สโมสร
ทหารบก  ถนนวิภาวดี 
กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ 
ยังได้มีการน าเสนอ
ประวัติความเป็นมาของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน   เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ
ถึงความส าคัญของ
สถาบันก านัน 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๒๑ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งการ
น าเสนอผลงานเพื่อ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน    
เชิงบวกต่อสาธารณชน  
    ทั้งนี้  การจัดงาน 
“วันก านัน5ผู้ใหญ่บ้าน” 
ในครั้งนี้กรมการ
ปกครอง มท.ต้องการให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ภาคภูมิใจในต าแหน่ง
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
เพราะเป็นต าแหน่งท่ี
ส าคัญ มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี มีบทบาทและ
ความส าคัญต่อบ้านเมือง
เป็นกลไกของรัฐบาล ท่ีมี
ส่วนได้เข้ามาใกล้ชิดกับ
พี่น้องประชาชนใน
หมู่บ้านมากที่สุด เป็น
ต าแหน่งท่ีมีประวัติความ
เป็นมา และอยู่คู่กับ
สังคมไทยอย่างยาวนาน 
มีบทบาทส าคัญต่อการ
บริหารราชการในส่วน
ภูมิภาคเป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอ าเภอ ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
อ านวยความเป็นธรรม 
เป็นผู้สนับสนุน
ช่วยเหลือน านโยบาย
ของรัฐบาล และภารกิจ
ของกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติ  ประสานดูแลน า
ปัญหาความทุกข์ยาก 
ความเดือดร้อนของ
ราษฎร เพื่อน าไปสู่การ
แก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือ ก่อให้เกิด



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๒๒ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

ประโยชน์และผลดีแก่
ประชาชน ซึ่งเป็น
ภารกิจท่ีกว้างขวาง และ
ส าคัญอย่างมาก  
นอกจากน้ี ยังได้ยกย่อง
สุดยอดก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ท่ีประสบ
ความส าเร็จ มีผลงาน
ดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเชิดชูเกียรติและ
บทบาทหน้าท่ีตลอดจน
ความส าคัญที่มีต่อสังคม   
    ในปี 2559 นี้ ถือว่า
เป็นการก้าวเข้าสู่ปีท่ี 
124 ในการวางรากฐาน
ให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ทั่วประเทศให้มีความ
ภาคภูมิใจกับรางวัล 
อันทรงคุณค่าที่ทาง
หน่วยงานภาครัฐได้ให้
การสนับสนุนในทุก ๆ ปี 

2 กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต   
บ้านนาบอน 
ต้นแบบ SMART 
SAVING GROUP 

ส.ค.
2559 

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ 
ปีท่ี 63 ฉบับท่ี 47  
วันท่ี 5 – 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 

     “ความยากจน” 
ปัญหาระดับชาติที่ต้อง
เร่งแก้ไข ซึ่งสาเหตุที่ท า
ให้เกิดปัญหาความ
ยากจน มาจากการขาด
การวางแผนในการออม
ทรัพย์ ท าให้การใช้จ่าย
ในครัวเรือนเกิดอาการ
ชักหน้าไม่ถึงหลัง
กรมการพัฒนาชุมช น 
กระทรวงมหาดไทย จึง
ได้ตระหนักถึงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้
หมดสิ้นไป ด้วยการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว   
    การจัดตั้งกลุ่มออม

กลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อการผลิต     
เป็นแหล่งเงินทุน
ในชุมชนในการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
สามารถช่วย
แก้ปัญหา   ทาง
การเงินให้กับคน
ในชุมชนได้  เกิด
กระบวนการ
เรียนรู้ในการ
พึ่งตนเอง 
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  ท าให้
ชาวบ้านรู้จัก
ประหยัด อดออม  
มีแหล่งเงินทุนใน
การประกอบ

 เช่ือมโยงกับ
นโยบาย
กระทรวง 
มหาดไทย 
- ลดความ
เหลื่อมล้ า 
แบ่งปัน
ความสุข 
 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๒๓ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
นาบอน หมู่ 2 ต าบลนา
บอน อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ซึ่งกรมการ
พัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย    
โดยส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอค าม่วง ได้
เข้าไปส่งเสริม สนับสนุน  
ขับเคลื่อนให้เกิดการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ณ บ้านนา
บอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ี
อยู่ห่างไกลความเจริญ
มาก ความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านที่น่ีบางส่วนไม่มี
ไร่นาเป็นของตัวเอง  
และชาวบ้านส่วนใหญ่
ขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ “พัฒนา
กร” จากกรมการพัฒนา
ชุมชน ได้ท าหน้าที่ใน
การเป็นท่ีปรึกษาและ
จัดระบบกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านนา
บอน โดยเริ่มจากการจัด
ให้มีคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย
คณะกรรมการ 4 ฝุาย 
คือ ฝุายอ านวยการ มี
หน้าท่ีก าหนดระเบียบ
ข้อบังคับ ท าบัญชี
รายรับ รายจ่าย และ
ทะเบียนเอกสารต่าง ๆ 
และบริหารงานท่ัวไป
ของกลุ่มเพื่อประโยชน์

อาชีพท่ีสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจนได้ 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๒๔ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

สูงสุดแก่สมาชิกฝุาย
เงินกู้มีหน้าที่ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการพิจารณา
เงินกู้ให้กับสมาชิก   
ฝุายตรวจสอบมีหน้าที่ 
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและกิจการของ
กลุ่ม และฝุายส่งเสริมมี
หน้าท่ี ส่งเสริมและสร้าง
เสริมความเข้าใจใน
หลักการของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตโดย
5555คณะกรรมการแต่
ละฝุายจะต้องยึดหลัก
คุณธรรม 5  ประการ 
คือซื่อสัตย์ เสียสละ 
ความรับผิดชอบ 
ความเห็นอกเห็นใจ และ
ความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน  
    คณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านนาบอน เริ่ม
ด าเนินงานเมื่อวันท่ี 9 
สิงหาคม 2543 ด้วย
แนวทางการบริหารงาน
อย่างชัดเจน ทุกคน
ปฏิบัติตามหน้าท่ีได้
อย่างดีสามารถบริหาร
จัดการและตัดสินใจบน
พื้นฐานเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม 55
คณะกรรมการทุกคน 
มีการเข้าร่วมประชุม
อบรมเพิ่มเติมความรู้ใน
การบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง  
และมีการจัดประชุม
สมาชิกกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ มีการก าหนด



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๒๕ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

ระเบียบข้อตกลงร่วมกัน 
โดยสมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชุม 
จนถึงวันน้ี ผ่านไป 16 
ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านนาบอน มี
เงินสัจจะสะสมมากกว่า 
5 ล้านบาท มีจ านวน
สมาชิกมากกว่า 1,000
ราย ทางกลุ่มได้
ก าหนดให้มีการจัด
สวัสดิการ สาธารณะ
ประโยชน์  เงินปันผลที่
ชัดเจน และคืนก าไร
ให้กับสังคม โดยมีการน า
เงินส่วนหนึ่งไปเป็น
ทุนการศึกษาแก่เด็กท่ี
เรียนดีแต่ยากจน หรือ
หากสมาชิกเจ็บปุวยเข้า
โรงพยาบาลก็จะมีเงิน
ส่วนหน่ึงในการเข้าเยี่ยม 
และหากสมาชิกเสียชีวิต
จะมีเงินฌาปนกิจแก่
ครอบครัวของสมาชิกอีก
ด้ว ย ผลจากการ
ด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์ท่ีเข้มแข็ง จึงท าให้
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านนาบอน ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น  
SMARTSavingGroup5
(SSG) 2014หรือการ5
พัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตสู่ระดับ
มาตรฐาน จากกรมการ
พัฒนาชุมชน เมื่อปี 
2557 ถือเป็นกลุ่มออม
ทรัพย์ต้นแบบ ในพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี
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๒๖ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

การท างานกันเป็นระบบ
โดยใช้หลักการ 
“ระเบียบครบ ระบบดี 
บัญชีถูกต้อง สมาชิก
หายจน คนมีคุณธรรม”  
ซึ่งเป็นต้นแบบของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ให้แก่หมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่
ต้องการจะจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ แต่ยังไม่
เข้าใจในหลักการก็
สามารถท่ีจะเข้ามารับ
ค าปรึกษาได้ที่กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
นาบอน  
    กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย 
ภูมิใจท่ีมีส่วนในการ
สนับสนุนให้ประชาชน
บ้านนาบอนเกิด 555
กระบวนการเรียนรู้ 
รู้จักพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รู้จัก
ประหยัด อดออม สะสม
เงินสัจจะสม่ าเสมอ  เกิด
เป็น “กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านนา
บอน” แหล่งเงินทุนใน
การประกอบอาชีพท่ียัง
ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนใน
หมู่บ้าน 

3.  โครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและ
แผนที่แห่งชาติ       
กรมที่ดิน 

๑๒ 
ก.ย.

๒๕๕๗ 

  นโยบายรัฐบาล   :  
ด้านที่ดิน 555
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้มีระบบ
บริหารจัดการใน
ระดับประเทศ  
 
 

     กรมที่ดินได้
ด าเนินการตามโครงการ
ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผน
ที่แห่งชาติ ระยะที่ ๒   
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙   
ได้ด าเนินการ 
 ๑.แผนงานการจัดท า
แผนที่ฐาน  โดย 

   การด าเนินการ
ตามโครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและ 
แผนที่แห่งชาติ  
เน้นการ
ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลการถือ

- เชื่อมโยง
และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การพัฒนา
เมือง 
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การบริหาร
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๒๗ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

         ๑.๑รังวัดหมุด
บังคับในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกและภาคใต้ 
ด าเนินการได้จ านวน  
๒ ,๐๑๔  หมุด และได้
จัดท าแผนด าเนินงานใน
พื้นที่ภาคกลาง ระหว่าง
เดือน ก.ค. ๕๙ – ส.ค. 
๕๙เปูาหมาย ๘๙๖ 
หมุด 
 ๑.๒ สร้างระวางแผนที่
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จ านวน ๘ ,๐๐๐ระวาง  
ภาคใต้ก าลังด าเนินการ
สร้างระวางแผนที่  ส่วน
ภาคกลางกรมแผนที่
ทหาร  ได้ส่งมอบ
ภาพถ่ายให้กรมที่ดิน
แล้ว  ยกเว้น จังหวัด
อุทัยธานีบางส่วน และ
จังหวัดกาญจนบุรี
บางส่วน  พร้อมทั้งได้
ด าเนินการวางแผนรังวัด
หมุดบังคับภาพแล้ว 
๒.  แผนงานการน าเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิและข้อมูล
แผนที่รูปแปลงที่ดิน   
กรมที่ดินจ้างบริษัท
สามารถคอมเทค จ ากัด 
ด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิที่ดินและ
ข้อมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดินให้อยู่ในรูปแบบ
ฐานข้อมูลในระบบ   ภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)  ขณะนี้สามารถ
น าเข้าข้อมูลได้ จ านวน 

ครองท่ีดินใน
ภาพรวมของ
ประเทศให้มี
มาตรฐาน รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ที่จะส่ง 
ผลต่อการก าหนด 
นโยบายและการ
บริหารจัดการ
ที่ดินของประเทศ 
และสามารถ
สนองตอบความ
ต้องการด้าน
ฐานข้อมูลที่ดิน
ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน    
ซึ่งจะท าให้รัฐ
สามารถน าข้อมูล 
ไปจัดท าแนวเขต
การใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เกิดความ
ชัดเจน สนับสนุน
งานราชการส่วน
ท้องถิ่นในการ
จัดเก็บภาษีและ 
การใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันของ       
ทุก55หน่วยงาน     
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนและเป็น
ศูนย์กลาง    
การบูรณาการ  
การใช้ประโยชน์
ข้อมูลที่ดิน รองรับ
การด าเนินงาน 
ตามนโยบาย
รัฐบาล ต่าง ๆ  ได้
อย่าง มีประสิทธิ 
ภาพ 

จัดการที่ดิน  
เพื่อเช่ือม
โอกาสสู่
ประชาคม
อาเซียน  
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๒๘ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

๑๐.๓๖๙  ล้านแปลง 
๓. แผนงานน าเข้าข้อมูล
การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
๓.๑  กรมที่ดิน ได้
เห็นชอบแผนงานหลัก 
( Master5Plan) และ
แผนด าเนินงาน 
( Action5Plan)ตาม
สัญญาจ้างจัดเก็บ และ
น าเข้าข้อมูล การใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน 
ส าหรับโครงการศูนย์
ข้อมูลที่ดินและแผนท่ี
แห่งชาติ  (ระยะที่ ๒) 
เรียบร้อยแล้ว 
๓.๒  การอ่านแปล
ภาพถ่ายทางอากาศ
เชิงเลข  กิจการร่วมค้า 
ได้ส่งมอบในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี  ตราด ระยอง 
ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี  สระแก้ว  
ชุมพร  กระบี่ พังงา  
ประจวบคีรีขันธ์  ภูเก็ต  
ระนอง ตรัง พัทลุง  สุ
ราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส  ปัตตานี 
ยะลา สงขลา สตูลและ
จังหวัดเพชรบูรณ์  รวม
ทั้งสิ้น ๒๘,๓๕๕  ระวาง 
๓.๓  การจัดเก็บและ
น าเข้าการใช้ประโยชน์
ที่ดิน กิจการร่วมค้า ได้
จัดส่งข้อมูลภาพมุมกว้าง
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
๕,๕๐๐กม.  

 

4.  การจัดที่ดินท ากิน
ตามนโยบายของ
คณะกรรมการ 

๑๔    
ต.ค. 

๒๕๕๗ 

      มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย

- ผลการคัดเลือกราษฎร
ให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินฯ 
ในพื้นที่เปูาหมายปี 

   การด าเนินงาน 
จัดที่ดินท ากินตาม
นโยบายของ

คณะอน ุ
กรรมการจัด
ที่ดนิมรีมว.
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๒๙ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 

คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๗ให้มี
คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน  
 
 
 
 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  มี
ราษฎรที่รับประโยชน์ ฯ
จ านวนทั้งสิ้น  ๕ ,๖๒๘ 
ราย  ๗ ,๖๓๗ แปลง 
ดังนี ้
๑.พื้นที่ปุาสงวนแห่งชาติ 
๕ พื้นที่ ๓ จังหวัด แยก
เป็น 
๑) ปุาสงวนแห่งชาติ ปุา
ขุนแม่ทา จังหวัด
เชียงใหม่  จ านวน 
๑ ,๓๗๔ ราย ๒ ,๖๙๓  
แปลง 
๒)  ปุาลุ่มน้ าแม่ฝาง 
อ าเภอฝางจังหวัด
เชียงใหม่  จ านวน ๕๖๗ 
ราย  ๕๖๗ แปลง 
๓)  ปุาท่าธาร  ปุาแม่
ตาล และปุาแม่ยุย  
อ าเภอจอมทอง ,ฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
๑ ,๓๕๖ ราย ๑ ,๓๕๖ 
แปลง 
๔) ปุาสงวนแห่งชาติ ปุา
ดงหมู จังหวัดนครพนม  
จ านวน ๑๖๘ ราย ๑๙๓ 
แปลง 
๕) ปุาสงวนแห่งชาติ ปุา
ภูสีฐาน จังหวัด
มุกดาหาร  จ านวน 
๑ ,๐๒๑ ราย ๑ ,๓๑๑ 
แปลง 
๒. พื้นที่ ส.ป.ก. ๒ พื้นที่ 
๒ จังหวัด แยกเป็น 
    ๑) ต าบลนาจ าปา  
อ าเภอ ดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน  ๓๖ 
ราย  ๗๒ แปลง  
    ๒) ห้วยระบ า       
ต าบลลานสัก  อ าเภอ

คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเน้นการ
กระจายสิทธิการ
ถือครองท่ีดิน ลด
ความเหลื่อมล้ า
โดยไม่ให้
กรรมสิทธ์ิแต่
อนุญาตให้อยู่
อาศัยท ากินใน
ที่ดินของรัฐได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สูงสุดอีกท้ังยัง
สามารถปูองกัน 
การจ าหน่าย 
จ่ายโอนหรือ
เปลี่ยนมือของผู้
ได้รับอนุญาตให้
อยู่อาศัยหรือท า
กินในท่ีดินของรัฐ
ได้เป็นอย่างดี 

กระทรวง 
มหาดไทยเป็น
ประธาน 
อธิบดีกรม
ที่ดินเป็น
อนุกรรมการ
และ 
เลขานุการ 
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๓๐ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความ
เกี่ยวข้อง 
กับ มท. 

หมายเหตุ 

ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
จ านวน  ๓๓๑  ราย 
๖๖๒  แปลง 
๓. พื้นที่ปุาชายเลน  ๑ 
พื้นที่ ๑ จังหวัด  
ด าเนินการคัดเลือก
ราษฎร (บางส่วน) ดังนี ้
๑) พื้นที่ปุาเลนปากน้ า 
จ านวน ๙๔ ราย  ๙๔ 
แปลง 
๒)  พื้นที่ปุาเลนปากผนัง  
จ านวน ๗๗ ราย ๗๗ 
แปลง 
     ๓)  พื้นที่ปุาเลนปาก
พญาปากนครจ านวน 
๘๕ ราย ๘๕ แปลง 
4. ที่ดนิสาธารณ -
ประโยชน์ ๔ พื้นที่   
๔ จังหวัด แยกเป็น 
๑)  โคกท าเลเลี้ยงสัตว์ 
ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง  
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
๓๘ ราย ๓๘  แปลง 
      ๒) โคกกระเบา  
ต าบลปุงขามอ าเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร  จ านวน ๖๓  
ราย  ๖๔ แปลง 
๓) เขาพลองสาธารณ ะ
ประโยชน์ ต าบลเขาท่า
พระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท  จ านวน 
๓๔๔ ราย ๓๔๘ แปลง 
๔) หนองน้ าสามล า
คลอง อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์    
๗๔ ราย ๗๗  แปลง           
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๓๑ 

 

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

------------------- 
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๓๒ 

 

๒. คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูปประเทศ ๖ ด้าน 
    (คณะท างานขับเคลื่อนและปฏิรูป) 
  
 ๒.๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา  โดย สถ. และคณะ  
  - รายงานว่าไม่มี - 
 
  
 ๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย ยผ. และคณะ 
 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

1 การจัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี 
จ ากัด     

- สปท. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ โดยเน้น
กิจกรรมการแปรรูป OTOP 
และ SMEs ลดความเหลื่อม
ล้ า พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน 
 

ด าเนินการจัดตั้ง
บริษัทให้ครบ 76
จังหวัดภายในเดือน
ธันวาคม 2559 

กรมการการ
พัฒนาชุมชน 

 

2 การยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชา
รัฐ 

5 
เม.ย. 
255

9 

ครม. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ สอดคล้องกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คาดว่าจะด าเนินการ
เบิกจ่ายเงิ น555
งบประมาณได้ทุก
โครงการ (85,809 
โครงการ วงเงิน 
15,000 ล้านบาท ) 
ได้ภายในเดือน
กันยายน 2559 
 

กรมการ
ปกครอง 

 

3 การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

17 
ส.ค. 
59 

ครม.,สปท. ก าหนดการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในการวาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี
รวมถึงการพิจารณาถึง     
กฎห ม ายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3 งาน คือ 
3.1  การจัดท าร่าง พรบ. 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เห็นชอบในการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัด
การด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และร่าง  
พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจ

 
 
 
 
 
 
-ส านัก
กฎหมาย
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
 
 

 
 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
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๓๓ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

 
3.2 การจัดท าผังพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การจัดตั้ง อปท.ใน
รูปแบบพิเศษเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

พิเศษ 
- วางผังพ้ืนที่
เฉพาะเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
แล้วทั้ง 12 พื้นที่ 
ใน 10 จังหวัดโดยมี
การประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อก าหนดบริเวณ
ห้ามการก่อสร้าง 
ดัดแปลงอาคารแล้ว  
2 จังหวัด คือ 
สระแก้วและสงขลา 
- วางผังเมืองรวม
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอยู่
ในขั้นตอนการ
ประชุม คกก. 
ผังเมือง 3 ผัง 
ขั้นตอนรับฟัง
ความเห็นประชาชน 
1 ผัง และขั้นตอน
การวิเคราะห์จัดท า
ผังร่าง 6 ผัง 
-จัดท าประเด็น 
ข้อเสนอแนะใน ร่าง 
พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เสนอ มท. 1 
เพื่อ (1)แก้ปัญหา
ความทับซ้อนอ านาจ
หน้าท่ี  
(2) การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบียนสิทธิบัตร
และนิติกรรม 
(3) การยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีที่เป็น
รายได้ของ อปท. 

 
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
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๓๔ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

 ครม. 4.1 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้นแปลงที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2การเสียภาษี
ค่าธรรมเนียม  และระบบ
การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่างๆของ อปท. ผ่านธรรม
เนียมธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การช าระค่าไฟฟูาผ่าน
ระบบ e - payment 

- น าเข้าข้อมูลรูป
แปลงท่ีดินที่แล้ว 
24 ล้านแปลง คิด
เป็น ร้อยละ 75 
- อยู่ระหว่างการ
น าเข้าข้อมูล 8 ล้าน
แปลงท่ีเหลือ คาดว่า
จะมีข้อมูลแปลง
ที่ดินท่ัวประเทศ 
ภายในสิ้นปี 2559 
 
- ประกอบด้วยงาน 
2 ส่วน คือ  
- การสร้างระบบ
ฐานข้อมูล  ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
จัดท าฐานข้อมูล 
- การเสียภาษี 
ค่าธรรมเนียมผ่าน
ธนาคาร/เคาเตอร์
เซอร์วิส อยู่ในการ
จัดท าร่างประมวล
กฎหมาย รอการ
พิจารณาจากอนุ
กรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่น 
 
- เปิดตัว
โครงการ ”MEA 
Smart5Life 
Plus5Applicatin
” 
- จัดส่งความเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ55
การประชาสัมพันธ์ 
National5e–
Payment5ให้ 5
ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง 
 

กรมที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การไฟฟูานคร
หลวง 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
รายงานผลการด าเนินงานการปฏิรูปประเทศ เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

๓๕ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งใน
กรุงเทพมหานคร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 การพัฒนาระบบรางสี
เขียวอ่อนสนามกีฬา
แห่งชาติ – ยศเส 
5.2 การพัฒนาระบบราง
เชื่อมโยงกับระบบรถไฟฟูา
หลักสายสีเทา วัชรพล – 
ทองหล่อ  

- กฟน.ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ ผ่านใบ
แจ้งค่าไฟฟูา จัดท า 
web link การแจ้ง
เตือนผ่านระบบ 
MEA Smart Life 
และลด
ค่าธรรมเนียมกรณี
ช าระค่าไฟฟูาผ่าน 
e–Payment  
 
กทม.และสนข.
ด าเนินการศึกษา
ผลกระทบต่างๆ
เรียบร้อยแล้วอยู่ใน
ระหว่างการจัดท า
แผนงานก่อสร้างอยู่
ในระหว่างการ
ด าเนินการดังนี้  
- เพ่ิมเติม 55
รายละเอียด เพื่อ
น าเสนอให้ คกก.
ผู้ช านาญการของ สผ. 
พิจารณา 
- ขออนุญาตใช้พ้ืนที่
ของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยใน
การก่อสร้าง 
เอกชนพิจารณา
เง่ือนไข โรงจอดและ
ซ่อมบ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 

 

6. การให้บริการ
น้ าประปา 

  6.1 การขยายการบริการ
น้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ี
มหานคร 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย 2 
งานส าคัญ คือ 
- การวางท่อ
ประธาน5มีแผนการ
5ด าเนินการ 35 
เส้นทาง  ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 
เส้นทาง อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง4 

การประปา
นครหลวง 
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๓๖ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 การการขยายการ
บริการน้ าประปาให้ทั่วถึงทั้ง
ประเทศ 

เส้นทาง และการ
ประกวดราคา 
ออกแบบ ท าราคา
กลาง 15 เส้นทาง 
ทั้งนี้ยกเลิกโครงการ 
8 เส้นทาง 
- การขยายก าลัง
การผลิตน้ ามหา
สวัสดิ์ อยู่ใน
ระหว่างขอความ
เห็นชอบ 55
คณะกรรมการนโย
บายรัฐวิสาหกิจ 
ส านัก 55 55
งบประมาณ และ
กระทรวงการคลัง 
เพื่อเสนอ ครม. 
 
อยู่ระหว่างเสนอ 
สศช. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น เพื่อ
เสนอครม. 555  
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
การพัฒนาพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
(EEC)และพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
( SEZ) ในพ้ืนท่ี
บริการของ กปภ.ที่
เป็นที่ตั้งของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

7 การให้บริการไฟฟูา   7.1 การ พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในเขตนคร
หลวง 
 
 
 
 
 
 

โดยมีงานท่ีส าคัญคือ 
แผนปรับปรุงและ
ขยายระบบจ าหน่าย
พลังงานไฟฟูา 
ฉบับท่ื 12 น าเสนอ
55 หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 55
พิจารณา และคาด
ว่าจะ เสนอ ครม. 

การไฟฟูานคร
หลวง 
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๓๗ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
7.2 การพัฒนาระบบไฟฟูา
ในพื้นที่ภูมิภาค 

ให้ความเห็นชอบได้
ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 
 
ประกอบด้วย 3 
งาน คือ 
- การพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 1  อยู่ใน
ระหว่างอนุมัติเงิน
ลงทุนจาก ครม. 
- การพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 2  อยู่ใน
ระหว่างน าเสนอ 
มท.1 เพื่อให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้
ความเห็น เพื่อเสนอ 
ครม. 
- การพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าในเมืองใหญ่
อยู่ในระหว่างแจ้ง
หน่วยงานท่ี 55
เกี่ยวข้องพิจารณา
ให้ความเห็น 55
ประกอบการอนุมัติ
ของ ครม. 

 
 
 
 
การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

 

๒.๓ ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดย สกม.สป. และคณะ 
 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

๑ การพัฒนา
องค์การ
มหาชน  

วันท่ี ๑๙ 
ส.ค. 

๒๕๕๙ 

การประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูป

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการ
พัฒนาองค์การมหาชน ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร.เสนอ สรุปได้

- - - 
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๓๘ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

การบริหารราชการ
แผ่นดิน คณะที่๓ 55  
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูป
ด้านระบบราชการ 
กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และ สร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ครั้งท่ี ๔/
๒๕๕๙  เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ 

 

ดังนี ้
(๑) องค์การมหาชนทุกแห่งต้อง
เสนอร่าง พ.ร.ฎ. เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ร.ฎ. จัดตั้งองค์การ
มหาชน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
องค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยอยู่ระหว่างเสนอ 
ครม. จ านวน ๒๕ แห่ง และอยู่
ระหว่างการพิจารณาของ คกก.
พัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) จ านวน ๑๓ แห่ง 
(๒) ทบทวนความจ าเป็นในการมี
อยู่ขององค์การมหาชนตามข้อสั่ง
การของ นรม. เมื่อวันท่ี ๖ ม.ค. 
๒๕๕๘ จ านวน ๓๘ แห่ง โดยให้
ค านึงถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับ งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร     
(๓) แนวทางการประเมิน
องค์การมหาชนประจ าปี
งบประมาณ๒๕๖๐ ส านักงาน 
ก.พ.ร.ได้ร่างกรอบการประเมิน
องค์การมหาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม
ค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๕/๒๕๕๙ 
ลว. ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ ประกอบมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี ๕ เม.ย. ๒๕๕๙ 
โดยมี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งองค์การมหาชน งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติ ครม. 
(Functional Based) ๒) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจ ยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ ( Agenda 
Based) ๓) ประสิทธิภาพในการ
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๓๙ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

ปฏิบัติงานตามพื้นที่หรือการบูร
ณาการการปฏิบัติงานตามหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน ( Area 
Based) ๔) ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการ
ให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ ( Innovation 
Based) และ 
๕) ศักยภาพในการเป็น
หน่วยงานท่ีมีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศตามแผนหรือนโยบาย 
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
ประกอบกับผลการประเมินโดย
องค์กรภายในและภายนอก
ประเทศ (Potential Based) 
 

๒ แผนการ
เสนอร่าง
กฎหมาย
ในช่วง 55
ระยะเวลา 
๑ ปี (พ.ย. 
๒๕๕๘ – 
ต.ค.  
๒๕๕๙) 

วันท่ี ๑๙ 
ส.ค. 

๒๕๕๙ 

การประชุมฯครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙  เมื่อวันศุกร์ที่ 
๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ 

 

ที่ประชุมเห็นชอบ แผนการเสนอ
ร่างกฎหมายในช่วงระยะเวลา ๑ ปี 
(พ.ย. ๒๕๕๘ – ต.ค. ๒๕๕๙) โดย 
สคก. มีจ านวน ๑๙๐ ฉบับ แบ่ง
ออกเป็น ๑) ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน ๖๖ ฉบับ ๒) อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ สคก. จ านวน 
๕๑ ฉบับ และ ๓) อยู่ระหว่าง
การด าเนินการของส่วนราชการ
อื่น จ านวน ๗๓ ฉบับ (ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙)  

 

 กฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ มท. จ านวน 
15 ฉบับ ดังนี้  
1) การผังเมือง
และการใช้พื้นที่ 
พ.ศ. .... (ยผ.)  
๒)ร่าง พ.ร.บ. 
ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... 
(ส านักงาน
คณะกรรมการผัง
เมืองและการใช้
พื้นที่แห่งชาติ) 
(ยผ.)  
๓)  ร่าง พ.ร.บ. 
การให้รางวัลด้วย
การเสี่ยงโชค พ.ศ. 
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๔๐ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

.... (ปค.)               
๔) ร่าง พ.ร.บ.  ... 
(ปค.)  
๕)ร่าง พ.ร.บ. 
อาวุธปืน... (ปค.)
เครื่องสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน 
พ.ศ. (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ปค.) ๖)
ร่าง พ.ร.บ. 
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... (กทม.) ๗)ร่าง 
พ.ร.บ. คนเข้า
เมือง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ปค.) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓ 
(พ.ค. – ก.ค. 
๒๕๕๙) มีร่าง
กฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ มท. จ านวน 
๑ ฉบับ คือ 
ร่าง พ.ร.บ. รักษา
ความ สะอาดและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท่ี 
..) พ.ศ. .... (สถ.)  
(๔) ไตรมาสที่ ๔
การพนัน พ.ศ. 
(ส.ค. – ต.ค. 
๒๕๕๙) มีร่าง
กฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ มท. จ านวน 
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๔๑ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

๗ ฉบับ ดังน้ี ๑)
ร่าง พ.ร.บ. การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... (กฟภ.) ๒) 
ร่าง พ.ร.บ. 
ระเบียบ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
.... (สถ.) ๓)ร่าง 
พ.ร.บ. สัตว์
พาหนะ (ฉบับท่ี 
..) พ.ศ. .... (ปค.)  
๔)ร่าง พ.ร.บ. โรง
รับจ าน า (ฉบับท่ี 
..) พ.ศ. .... (ปค.)            
๕) ร่าง พ.ร.บ. 
ลักษณะ 
ปกครองท้องท่ี
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
....(ปค.) 
๖)ร่าง พ.ร.บ. 
ควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้า
ของเก่า พ.ศ. .... 
(ปค.) ๗) ร่าง 
พ.ร.บ. ควบคุม
การเรี่ยไร พ.ศ. 
.... (ปค.)  
 (๑) ไตรมาสที่ ๑(พ.ย. ๒๕๕๘ – ม.ค. ๒๕๕๙) ไม่มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ มท.   (๒) ไตรมาสที่ ๒(ก.พ. – เม.ย. ๒๕๕๙) มีร่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ มท. จ านวน ๗ ฉบับ ดังนี้ ๑)ร่าง พ.ร.บ.  

3 การปฏิรูป
กิจการ
ต ารวจ 

๑๙ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

การประชุมฯครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ 
 

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทาง 
การปฏิรูปกิจการต ารวจ ตามที่ 
ยธ. เสนอ สรุปได้ดังนี้ ร่าง
รัฐธรรมนูญ ม. ๒๕๘ ง และ ม. 
๒๖๐ ได้ก าหนดกรอบระยะเวลา
การด าเนินการเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปกิจการต ารวจให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูป ๕ เรื่อง ได้แก่ ระบบการ
สอบสวน ระบบนิติวิทยาศาสตร์ 
อ านาจหน้าที่และภารกิจของ

คกก.
พัฒนาการ
บริหารงาน
ยุติธรรม
แห่งชาติ 
(กพยช.) ได้
เห็นชอบให้มี
การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรม
การปฏิรูป
กิจการต ารวจ 

คณะอนุ
กรรมการฯ 
ดังกล่าวมี 55
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม 55  
เป็นประธาน
อนุกรรมการและมี
ผู้แทนจาก 55
กระทรวงมหาดไท
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๔๒ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

ต ารวจ การบริหารงานบุคคล 
และค่าตอบแทน คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ปฏิรูปกิจการ
ต ารวจ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ปฏิรูปกิจการต ารวจท้ัง ๕ ด้าน
ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ประสานกับ สตช. พิจารณา
รายละเอียดตามแนวทางที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ หากมี
ความคืบหน้า ยธ. จะได้น าเรียนท่ี
ประชุมต่อไป 

โดยประธาน 
กพยช. (นาย
วิษณุ เครือ
งาม) ได้ลง
นามในค าสั่ง 
กพยช. ที่ ๒/
๒๕๕๙ ลง
วันท่ี ๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรม
การปฏิรูป
กิจการต ารวจ 
มีอ านาจหน้าท่ี
เสนอแนะและ
ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบ
การสืบสวน
สอบสวนและ
การบริหาร
จัดการคดี 
ก าหนด
แนวทาง 
รูปแบบ 
วิธีการเกี่ยวกับ
การจัดท า
โครงสร้าง
บุคลากร  
๓.การปฏิรูป
กิจการต ารวจ
๑๙ ส.ค. 
๒๕๕๙ การ
ประชุมฯ ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๙ ที่
ประชุม
เห็นชอบแนว
ทางการปฏิรูป
กิจการต ารวจ 
ตามที่ ยธ. 
เสนอ สรุปได้

ยเป็นอนุกรรมการ 
ส านักงานกิจการ
ยุติธรรมเป็นฝุาย
เลขานุการฯ และ 
ปมท. มอบหมาย
ให้กรมการ
ปกครองพิจารณา
บุคคลผู้เกี่ยวข้อง
เป็นอนุกรรมการ
ในฐานะ
อนุกรรมการผู้แทน
กระทรวง 
มหาดไทย 
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๔๓ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

ดังนี้ ร่าง
รัฐธรรมนูญ ม. 
๒๕๘ และ ม. 
๒๖๐ ได้
ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ
เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปกิจการ
ต ารวจให้แล้ว
เสร็จภายใน   
๑ ปี ภายใต้
กรอบการ
ปฏิรูป ๕ เรื่อง 
ได้แก่ ระบบ
การสอบสวน 
ระบบนิติ
วิทยาศาสตร์ 
อ านาจหน้าที่
และภารกิจ
ของต ารวจ 
การบริหาร 
งานบุคคล 
และ
ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ
พัฒนาการ
บริหารงาน
ยุติธรรม
แห่งชาติ จึง
แต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมการ 
คกก.พัฒนา 
การ
บริหารงาน
ยุติธรรม
แห่งชาติ 
(กพยช.) ได้
เห็นชอบให้มี
การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรม



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
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๔๔ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

การปฏิรูป 
กิจการต ารวจ 
โดยประธาน 
กพยช. (นาย 
วิษณุ เครือ
งาม)ได้ลงนาม
ในค าสั่งกพยช. 
ที่ ๒/๒๕๕๙ 
ลงวันท่ี ๖ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรม
การปฏิรูป
กิจการต ารวจ 
มีอ านาจหน้าท่ี
เสนอแนะและ
ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบ
การสืบสวน
สอบสวนและ
การบริหาร
จัดการคดี 
ก าหนด
แนวทาง 
รูปแบบ 
วิธีการเกี่ยวกับ
การจัดท า
โครงสร้าง
บุคลากร คณะ
อนุกรรมการฯ 
ดังกล่าวมีปลัด 
กระทรวง
ยุติธรรมเป็น
ประธาน
อนุกรรมการ 
และมีผู้แทน
จาก5
กระทรวง 
มหาดไทยเป็น
อนุกรรมการ 
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๔๕ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรมเป็น
ฝุายเลขานุการ
ฯ และ ปมท. 
มอบหมายให้
กรมการ
ปกครอง
พิจารณา
บุคคล
ผู้เกี่ยวข้องเป็น
อนุกรรมการ
ในฐานะ
อนุกรรมการ
ผู้แทน
กระทรวง 
มหาดไทยเป็น
อิสระ 
มาตรฐาน
วิชาชีพและ 
ค่าตอบแทน
ของคณะ อนุ
กรรมการฯ 
ดังกล่าวมี
ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเป็น
ประธาน
อนุกรรมการ
และมีแทน 
จากกระทรวง 
มหาดไทยเป็น
อนุกรรมการ 
ส านักงาน
กิจการ
ยุติธรรมเป็น
ฝุายเลขานุการ
ฯ และ ปมท. 
มอบหมายให้
กรมการ
ปกครอง
พิจารณา
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๔๖ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

บุคคล
ผู้เกี่ยวข้องเป็น
อนุกรรมการ
ในฐานะ
อนุกรรมการ
ผู้แทน
กระทรวง 
มหาดไทย
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการ
สืบสวน
สอบสวน การ
ปูองกันและ
ปราบปราม 
๔) ระบบ
ประเมินผล 
การปฏิบัติ
ราชการ  
๕) ระบบการ
พัฒนา ขรก. 
และ  
๖) ระบบการ
ด าเนินการทาง
วินัย โดย ๑) – 
๓) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ส าหรับ
ประเด็นการ
ปฏิรูปท่ี ๔) 
ระบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ส านักงาน 
ก.พ. ได้
ด าเนินการ
ตามค าสั่ง
หัวหน้า คสช. 
ที๕่/๒๕๕๙ 
ลว. ๑ ก.พ.
๒๕๕๙ 
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๔๗ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ 
ความเห็นของ

หน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมายเหตุ 

ประกอบมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 
๕ เม.ย. ๕๙ 
ซึ่ง ครม. ได้
เห็นชอบแบบ
ประเมินท่ี
ส านักงาน 
ก.พ. และ
ส านักงาน 
ก.พ.ร.เสนอ 
พร้อมท้ังได้
จัดท าคู่มือและ
ช้ีแจงให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๓ การปฏิรูป
ระบบ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
ภาครัฐ 

๑๙ ส.ค. 
๒๕๕๙ 

การประชุมฯครั้งที่  
๔/๒๕๕๙ 
 

 ทราบแล้ว ประเด็นการปฏิรูปที่ 
๕) ระบบการพัฒนาข้าราชการ  
ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามแนวที่
ส านักงาน  ก.พ. เสนอเมื่อวันท่ี 
๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ ในเรื่อง
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการ
อบรมแล้ว 

   

 

๒.๔ ด้านสาธารณสุข   โดย สถ. และคณะ 
 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของหน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

1 ระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉินช่วง
ก่อนถึง
โรงพยาบาล 
 

10 
ส.ค.
59 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการ
สาธารณสุข 

1. เร่งรัดให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินแห่งชาติโดยเร็ว  
2. เสนอให้กระทรวง 
ศึกษาธิการบรรจุเรื่องการ
ปฐมพยาบาลและการฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้น 
(First5Aid5&Resuscitatio
n) โดยมุ่งเน้นให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานที่ท าให้
นักเรียนรู้จริงท าได้จริงและ
จดจ าได้ จนสามารถน าไปใช้
ได้ตลอดไป 

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
จัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินได้ โดย
ใช้ฐานอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยให้
คณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
(กพฉ.) เป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
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๔๘ 

 

ที ่ ประเด็น วันที่ แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของหน่วยงาน 
ความเกี่ยวข้อง 

กับ มท. 
หมาย
เหตุ 

3. ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดรวมถึง
กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้ด าเนินการ และบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉินใน
ระดับพื้นท่ี และเร่งรัดให้
กระทรวงมหาดไทยออก
ระเบียบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี
ดังกล่าว 

ผู้ด าเนินงานและบริการ
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 
2.ระเบียบ/กฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ได้แต่มีปัญหาความ
คล่องตัวในการ
ด าเนินงาน 
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดแคลน
บุคลากรในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เนื่องจากต้องเป็น
บุคลากรเฉพาะทางไม่
สามารถท่ีจะใช้บุคลากร
ด้านสาธารณสุขของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลได้  
4.กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ด าเนินการประสานการ
ร่วมมือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อหาทาง
ออกให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีมีการ
ด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินได้
ปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว
มี ประสิทธิภาพ  มี
มาตรฐาน และถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย 
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๔๙ 

 

 ๒.๕ ด้านความม่ันคง ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 โดย สนผ.สป. และคณะ 
  -  รายงานว่าไม่มี - 
  

 ๒.๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา โดย สบจ.สป. และคณะ 

  - รายงานว่าไม่มี -  
 
 
 

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


