
บทสรุปผูบริหาร 
รายงานผลการดําเนินงานการปฏริปูประเทศ (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙)  

ที่เกีย่วของกับกระทรวงมหาดไทย 
-----------------------    

 ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๙๙/๒๕๕8 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแตงตั้ง
คณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ที่เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ๑๑ ดาน 
และหนวยงานฝายเลขานุการสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูป ๖ ดาน รายงานผลการดําเนินงานการปฏิรูป
ให มท. ภายในสัปดาหสุดทายของเดือน เพื่อที่ฝายเลขานุการฯ (สดร.สป.) จะไดประมวลนําเสนอผูบริหาร
กระทรวงมหาดไทยทราบและเปนขอมูลตอไปนั้น 
 บัดนี้ หนวยงานในสังกัด มท. ที่เกี่ยวของ ไดรายงานผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 
๒๕๕๙ ฝายเลขานุการฯ ขอประมวลผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
 ๑. การสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
  มีประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทยที่นาสนใจ อาทิ การปฏิรูปดานบริหารราชการ
แผนดิน ไดมีการเห็นชอบกับแผนงานศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตัวแบบการบริหารจัดการของจังหวัดที่มุง
ผลสัมฤทธิ์การบริการประชาชนที่เปนเลิศโดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area Based Approach)” ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมและมีแผนพัฒนาจังหวัดเปนเครื่องมือในการบูรณาการ และขอใหกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนดังกลาว โดยพิจารณาอนุญาตใหจังหวัดที่เกี่ยวของเปนจังหวัดตนแบบ ดานการปกครอง
ทองถิ่น มีการพัฒนาระบบและรูปแบบ โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีการจัดตั้ง อบต. 
เปนเทศบาลทั้งหมด จากนั้นใหมีการควบรวมเทศบาลตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อใหมีจํานวนลดลงและ
ขนาดที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของ อบจ. ใหชัดเจนไมทับซอนกับรูปแบบเทศบาล และดาน
สังคม กระทรวงมหาดไทย กําหนดใหวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกป เปน “วันกํานันผูใหญบาน” เพื่อเปนการ
นอมรําลึกถงึพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่ไดพระราชทาน
กําเนิดกํานันผูใหญบานเปนครั้งแรก ในทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาค บทบาทของกํานัน ผูใหญบาน มีความสําคัญ
อยางยิ่งกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ เพราะผูนําจะตองเปนหลักในการสนับสนุนขับเคลื่อนนโยบายดาน
ตางๆ มีบทบาทสําคัญตอการบริหารราชการในสวนภูมิภาค  
  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
ดานความมั่นคง รองฯธนะศักดิ์ฯ ดูดานการทองเที่ยว  โดยทั้ง ๖ ดาน กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้ง
คณะทํางานรองรับไวหมดแลว มีรองปลัดกระทรวงเปนหัวหนาคณะทํางานในแตละดาน 
  ฝายเลขานุการฯ ของแตละดานไดรายงานผลการดําเนินงานมาที่ มท.มีประเด็นที่นาสนใจ 
คือ ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสรางพื้นฐาน (1) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ- 
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พิเศษ มีการกําหนดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่รวมถึงการพิจารณาถึง    
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (2) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนแปลง
ที่ดิน การเสียภาษีคาธรรมเนียม ระบบการเสียภาษี คาธรรมเนียมตางๆของ อปท. ผานธรรมเนียมธนาคาร และการ
ชําระคาไฟฟาผานระบบ E – Payment ดานระบบราชการ กฎหมาย กระบวนยุติธรรม และสรางความ
ปรองดองสมานฉันท (1) แผนการเสนอรางกฎหมายในชวงระยะเวลา ๑ ป (พ.ย. ๒๕๕๘ – ต.ค. ๒๕๕๙) ที่ประชุม
เห็นชอบแผนการเสนอรางกฎหมายในชวงระยะเวลา ๑ ป (พ.ย. ๒๕๕๘ – ต.ค. ๒๕๕๙) โดย สคก. มีจํานวน        
๑๙๐ ฉบับ แบงออกเปน ๑) ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๖๖ ฉบับ ๒) อยูระหวางการพิจารณาของ สคก. จํานวน 
๕๑ ฉบับ และ ๓) อยูระหวางการดําเนินการของสวนราชการอื่น จํานวน ๗๓ ฉบับ (ขอมูล ณ วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙)  
โดยกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยมีจํานวน 15 ฉบับ (2) การปฏิรูปกิจการตํารวจ          
ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปกิจการตํารวจ ตามที่ ยธ. เสนอ สรุปไดดังนี้ รางรัฐธรรมนูญ ม. ๒๕๘ ง และ    
ม. ๒๖๐ ไดกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูปกิจการตํารวจใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป ภายใต
กรอบการปฏิรูป ๕ เรื่อง ไดแก ระบบการสอบสวน ระบบนิติวิทยาศาสตร อํานาจหนาที่และภารกิจของตํารวจ การ
บริหารงานบุคคล และคาตอบแทน และดานสาธารณสุข การดําเนินงานของระบบการแพทยฉุกเฉินชวงกอนถึง
โรงพยาบาล ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเปนผูดําเนินการและบริหาร
จัดการ การแพทยฉุกเฉินในระดับพื้นที่และเรงรัดใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบใหองคกรปกครอง       
สวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที ่
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 

 ฝายเลขานุการฯ (สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) ขอสรุปรายงานผลการดําเนินงานการปฏิรูปประเทศ        
ดังความขางตน และจะประสานคณะทํางานฯ จัดทํารายงานในทุกๆ เดือน โดยสามารถติดตามขอมูลการปฏิรูป
ประเทศ ไดทางเว็บไซตสถาบันดํารงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th)  

 ทั้งนี้ การดําเนินการของ สปท. และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินทั้ง       
6 คณะ มีการประชุมรวมกันมากขึ้น ในนามคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝาย ประกอบดวย คณะรัฐมนตรี 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อพิจารณาขอเสนอแนะเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2559 

 การประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม 3 ฝาย จึงมีวัตถุประสงคใหที่ประชุมไดรับขอมูล ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 
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