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 ๑.๑.๙ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง    กรรมการ 
 ๑.๑.๑๐ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    กรรมการ 
 ๑.๑.๑๑ ผู้ว่าการการประปานครหลวง    กรรมการ 
 ๑.๑.๑๒ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค   กรรมการ 
 ๑.๑.๑๓ ผู้อ านวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย   กรรมการ 
 ๑.๑.๑๔ นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 
   ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๑.๑๕ ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ  กรรมการและเลขานุการร่วม 
   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๑.๑๖ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการร่วม 
   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ๑.๑.๑๗ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรรมการและเลขานุการร่วม 
   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๑.๑๘ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและเลขานุการร่วม 
   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๑.๑๙ ผู้อ านวยการส่วนวิจยัและพัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
      สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ๑.๑.๒๐ ผู้อ านวยการสว่นติดตามและประเมินผล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๑.๒๑ ผู้อ านวยการส่วนพัฒนากฎหมาย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๑.๒ อ านาจหน้าที่ 
 ๑.๒.๑ อ านวยการ สั่งการ ประสานงาน พิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิรูปประเทศ 
 ๑.๒.๒ พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในการ
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
 ๑.๒.๓ ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติงานของคณะท างานฝ่ายต่างๆ 
 ๑.๒.๔ ศึกษาและด าเนินการอ่ืนใด อันเป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย 
หรือค าสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค าสั่งนี้ 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 ๒. คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภาขับเคลื่อน        
การปฏิรูปประเทศ ใน ๑๑ ด้าน มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ด้านการเมือง กรมการปกครอง  
 ๒.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    โดยมีหน่วยงานหลัก คือ ส านักพัฒนา  
    และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
 

/ และมี ... 
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    และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มพัฒนา
    ระบบบริหาร ส านักนโยบายและแผน  
    กองการเจ้าหน้าที่ และ กองคลัง 
  ๒.๓ ด้านกฎหมายและกระบวนการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
        ยุติธรรม โดยมีหน่วยงานหลัก คือ ส านักกฎหมาย 
     และหน่วยงานสนับสนุน คือ  
     ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
  ๒.๔ ด้านการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ๒.๕ ด้านการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน 
     คือ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     (ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน 
     การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) 
  ๒.๖ ด้านเศรษฐกิจ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก 
     และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมท่ีดิน 
     และองค์การตลาด 
  ๒.๗ ด้านพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลัก 
     และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การไฟฟ้า 
     นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และ 
     การประปานครหลวง 
  ๒.๘ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     (ส านักนโยบายและแผน) เป็นหน่วยงานหลัก 
     และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมป้องกัน 
     และบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริม 
     การปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการ 
     และผังเมือง 
  ๒.๙ ด้านสื่อสารมวลชน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     (กองสารนิเทศ) 
  ๒.๑๐ ด้านสังคม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก  
     และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมป้องกัน 
     และบรรเทาสาธารณภัย และกรมที่ดิน 
  ๒.๑๑ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม (กองการเจ้าหน้าที่) 
 
 

/ ทั้งนี้  ... 
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  ทั้งนี้  ให้ทุกหน่วยงาน แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง 
โดยเฉพาะในงานวิชาการ งานนโยบายและแผน และมีความคล่องตัว  เป็น “Mister ปฏิรูป” หน่วยงานละ      
๒ คน เพื่อช่วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ  
  ให้สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก        
ของกระทรวงมหาดไทย ในการประสานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการด าเนินงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   อ านาจหน้าที่ 
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะ ทั้งด้านกฎหมายและการ
บริหาร ในการช่วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการด าเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   ๒. ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือส่งเอกสาร หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะท างานฯ 
   ๓. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน จะต้องประสานหน่วยงาน
สนับสนุน (ถ้ามี) เพ่ือประมวลข่าวสาร ความคืบหน้า การด าเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ    
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
   ๔. งานอ่ืนๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย    
 
 ๓. คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนคณะรัฐมนตรี ในการปฏิรูปประเทศ      
๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
  ๓.๑ คณะท างานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา  
   ๓.๑.๑  องค์ประกอบ  
    ๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าคณะท างาน 
        (ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
    ๒) อธิบดีกรมการปกครอง   คณะท างาน 
    ๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะท างาน 
    ๔) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  คณะท างาน 
    ๕) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย คณะท างาน 
    ๖) ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ คณะท างาน  
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๗) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  คณะท างาน 
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๘) ผู้อ านวยการส านักประสานและพัฒนา    คณะท างานและเลขานุการ 
     การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 
/ ๙) เจ้าหน้าที่  ... 
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    ๙) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน 
    ๑๐) นางสาวลักษณา โชติคุต   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      สถาบันด ารงราชานุภาพ  
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
    ๓.๑.๒  อ านาจหน้าที่ 
    สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือส่งเอกสาร     
และหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะท างานฯ รายงานผลการด าเนินงาน        
ของคณะท างานฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอ านวยการฯ มอบหมาย 
 
  ๓.๒ คณะท างานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุน
ภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๓.๒.๑ องค์ประกอบ 
    ๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าคณะท างาน 
        (ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง) 
    ๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  คณะท างาน 
    ๓) อธิบดีกรมการปกครอง   คณะท างาน 
    ๔) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  คณะท างาน 
    ๕) อธิบดีกรมท่ีดิน    คณะท างาน 
    ๖) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะท างาน 
    ๗) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย คณะท างาน 
    ๘) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คณะท างาน 
    ๙) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  คณะท างาน 
    ๑๐) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  คณะท างาน 
    ๑๑) ผู้ว่าการการประปานครหลวง  คณะท างาน 
    ๑๒) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน คณะท างาน 
          ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๑๓) ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ คณะท างาน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๑๔) ผู้อ านวยการส านักผังประเทศและผังภาค คณะท างานและเลขานุการ
          กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
          / ๑๕) เจ้าหน้าที.่... 
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    ๑๕) เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน 
    ๑๖) นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      สถาบันด ารงราชานุภาพ  
     ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๓.๒.๒  อ านาจหน้าที่ 
    สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง              
การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะท างานฯ 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน                   
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอ านวยการฯ มอบหมาย 
 
  ๓.๓ คณะท างานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
   ๓.๓.๑ องค์ประกอบ 
    ๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านบริหาร) หัวหน้าคณะท างาน 
    ๒) อธิบดีกรมการปกครอง   คณะท างาน 
    ๓) ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ คณะท างาน 
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๔) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  คณะท างาน 
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๕) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริม คณะท างาน  
        การบริหารราชการจังหวัด 
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
    ๖) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   คณะท างาน  
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
    ๗) ผู้อ านวยการส านักกิจการความมั่นคงภายใน คณะท างาน 
        กรมการปกครอง 
    ๘) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย                คณะท างานและเลขานุการ 
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
    ๙) เจ้าหน้าที่ส านักกฎหมาย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
        ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน 
 
 

/ ๑๐) นายวัชรพงษ์ .... 



- ๗ - 
 
    ๑๐) นายวัชรพงษ์ จิโสะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
       สถาบันด ารงราชานุภาพ  
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๓.๓.๒  อ านาจหน้าที่ 
    สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะท างานฯ  
รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้ ายของเดือน                   
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอ านวยการฯ มอบหมาย 
 
  ๓.๔ คณะท างานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านสาธารณสุข 
   ๓.๔.๑ องค์ประกอบ 
  ๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าคณะท างาน 
      (ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
  ๒) อธิบดีกรมการปกครอง   คณะท างาน 
  ๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะท างาน 
  ๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย คณะท างาน 
  ๕) ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ คณะท างาน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๖) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  คณะท างาน 
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๗) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการพัฒนา     คณะท างานและเลขานุการ 
      เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม  
      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    ๘) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ทีไ่ด้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน 
    ๙) นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     สถาบันด ารงราชานุภาพ  
        ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๓.๔.๒  อ านาจหน้าที่ 
    สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประสานความร่วมมือ
จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูล   
 
 

/ เพ่ือประโยชน์... 
 



 
- ๘ - 

 
เ พ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะท างานฯ  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ                         
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย             
หรือคณะกรรมการอ านวยการฯ มอบหมาย 
  
  ๓.๕ คณะท างานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านความม่ันคง ลดความเหลื่อมล้ า 
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  ๓.๕.๑ องค์ประกอบ 
   ๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านความมั่นคง) หัวหน้าคณะท างาน 
   ๒) อธิบดีกรมการปกครอง   คณะท างาน 
   ๓) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  คณะท างาน 
   ๔) อธิบดีกรมที่ดิน    คณะท างาน 
   ๕) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  คณะท างาน 
   ๖) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะท างาน 
   ๗) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะท างาน 
   ๘) ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ  คณะท างาน  
       ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๙) ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ  คณะท างาน 
       ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๑๐) ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน      คณะท างานและเลขานุการ 
         ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๑๑) เจ้าหน้าที่ส านักนโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
       ที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ คน 
    ๑๒) นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
       สถาบันด ารงราชานุภาพ  
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   ๓.๕.๒  อ านาจหน้าที่ 
    สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ า 
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเ รื่องที่ เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหา             
การด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ               
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน          
ของคณะท างานฯ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้าย      
ของเดือน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอ านวยการฯ มอบหมาย 
              
 

/ ๓.๖ คณะท างาน .... 
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