-๒๑.๑.๙ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
กรรมการ
๑.๑.๑๐ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการ
๑.๑.๑๑ ผู้ว่าการการประปานครหลวง
กรรมการ
๑.๑.๑๒ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ
๑.๑.๑๓ ผู้อานวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๑.๑.๑๔ นายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
ช่วยราชการกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑๕ ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ กรรมการและเลขานุการร่วม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑๖ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการร่วม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑๗ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
กรรมการและเลขานุการร่วม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑๘ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการร่วม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๑๙ ผู้อานวยการส่วนวิจยั และพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๒๐ ผู้อานวยการส่วนติดตามและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๑.๒๑ ผู้อานวยการส่วนพัฒนากฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๒ อานาจหน้าที่
๑.๒.๑ อานวยการ สั่งการ ประสานงาน พิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุน
การปฏิรูปประเทศ
๑.๒.๒ พิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในการ
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
๑.๒.๓ ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะทางานฝ่ายต่างๆ
๑.๒.๔ ศึกษาและดาเนินการอื่นใด อันเป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย
หรือคาสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามคาสั่งนี้
โดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. คณะทางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนั บสนุน การดาเนิน งานของสภาขับเคลื่อ น
การปฏิรูปประเทศ ใน ๑๑ ด้าน มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านการเมือง
กรมการปกครอง
๒.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีหน่วยงานหลัก คือ สานักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
/ และมี ...

-๓และมี ห น่ ว ยงานสนับ สนุ น ได้แ ก่ กลุ่ มพั ฒ นา
ระบบบริหาร สานักนโยบายและแผน
กองการเจ้าหน้าที่ และ กองคลัง
๒.๓ ด้านกฎหมายและกระบวนการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ยุติธรรม
โดยมีหน่วยงานหลัก คือ สานักกฎหมาย
และหน่วยงานสนับสนุน คือ
สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๒.๔ ด้านการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒.๕ ด้านการศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน
คือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
๒.๖ ด้านเศรษฐกิจ
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก
และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน
และองค์การตลาด
๒.๗ ด้านพลังงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลัก
และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ การไฟฟ้า
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และ
การประปานครหลวง
๒.๘ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สานักนโยบายและแผน) เป็นหน่วยงานหลัก
และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
๒.๙ ด้านสื่อสารมวลชน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(กองสารนิเทศ)
๒.๑๐ ด้านสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก
และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และกรมที่ดิน
๒.๑๑ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม (กองการเจ้าหน้าที่)
/ ทั้งนี้ ...

-๔–
ทั้ ง นี้ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู ง
โดยเฉพาะในงานวิชาการ งานนโยบายและแผน และมีความคล่องตัว เป็น “Mister ปฏิรูป” หน่วยงานละ
๒ คน เพื่อช่วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
ให้ ส ถาบั น ด ารงราชานุ ภ าพ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ของกระทรวงมหาดไทย ในการประสานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการดาเนินงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อานาจหน้าที่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะ ทั้งด้านกฎหมายและการ
บริหาร ในการช่วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการดาเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๒. ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อส่งเอกสาร หลักฐาน หรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะทางานฯ
๓. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการปฏิรูปทั้ง ๑๑ ด้าน จะต้องประสานหน่วยงาน
สนับสนุน (ถ้ามี) เพื่อประมวลข่าวสาร ความคืบหน้า การดาเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
๔. งานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
๓. คณะทางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุน คณะรัฐมนตรี ในการปฏิรูปประเทศ
๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๓.๑ คณะทางานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา
๓.๑.๑ องค์ประกอบ
๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าคณะทางาน
(ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๒) อธิบดีกรมการปกครอง
คณะทางาน
๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะทางาน
๔) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
๕) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย คณะทางาน
๖) ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗) ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘) ผู้อานวยการสานักประสานและพัฒนา คณะทางานและเลขานุการ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

/ ๙) เจ้าหน้าที่ ...

-๕๙) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
๑๐) นางสาวลักษณา โชติคุต
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๑.๒ อานาจหน้าที่
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเอกสาร
และหลั กฐานหรื อให้ ข้อมูล เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินงานของคณะทางานฯ รายงานผลการดาเนินงาน
ของคณะท างานฯ ให้ ก ระทรวงมหาดไทยทราบทุ ก สั ป ดาห์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ น และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอานวยการฯ มอบหมาย
๓.๒ คณะทางานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุน
ภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๒.๑ องค์ประกอบ
๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าคณะทางาน
(ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง)
๒) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะทางาน
๓) อธิบดีกรมการปกครอง
คณะทางาน
๔) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
๕) อธิบดีกรมที่ดิน
คณะทางาน
๖) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะทางาน
๗) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย คณะทางาน
๘) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะทางาน
๙) ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
คณะทางาน
๑๐) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
คณะทางาน
๑๑) ผู้ว่าการการประปานครหลวง
คณะทางาน
๑๒) ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๓) ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๔) ผู้อานวยการสานักผังประเทศและผังภาค คณะทางานและเลขานุการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
/ ๑๕) เจ้าหน้าที.่ ...

-๖๑๕) เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
๑๖) นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๒.๒ อานาจหน้าที่
สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง
การลงทุ น ภาครั ฐ และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ประสานความร่ ว มมื อ จากส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะทางานฯ
รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะท างานฯ ให้ กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุ กสั ปดาห์ สุ ดท้ ายของเดื อ น
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอานวยการฯ มอบหมาย
๓.๓ คณะทางานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๓.๓.๑ องค์ประกอบ
๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านบริหาร) หัวหน้าคณะทางาน
๒) อธิบดีกรมการปกครอง
คณะทางาน
๓) ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔) ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕) ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริม
คณะทางาน
การบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗) ผู้อานวยการสานักกิจการความมั่นคงภายใน คณะทางาน
กรมการปกครอง
๘) ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
คณะทางานและเลขานุการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙) เจ้าหน้าที่สานักกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
/ ๑๐) นายวัชรพงษ์ ....

-๗๑๐) นายวัชรพงษ์ จิโสะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๓.๒ อานาจหน้าที่
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะทางานฯ
รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะท างานฯ ให้ กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุ กสั ปดาห์ สุ ดท้ ายของเดื อ น
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอานวยการฯ มอบหมาย
๓.๔ คณะทางานขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านสาธารณสุข
๓.๔.๑ องค์ประกอบ
๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าคณะทางาน
(ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๒) อธิบดีกรมการปกครอง
คณะทางาน
๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะทางาน
๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย คณะทางาน
๕) ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖) ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการพัฒนา คณะทางานและเลขานุการ
เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๘) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
๙) นางสาวสุพัตรา แก้วมุกดา
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๔.๒ อานาจหน้าที่
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประสานความร่วมมือ
จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูล
/ เพื่อประโยชน์...

-๘เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น งานของคณะท างานฯ รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะท างานฯ
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือคณะกรรมการอานวยการฯ มอบหมาย
๓.๕ คณะท างานขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป ด้ า นความมั่ น คง ลดความเหลื่ อ มล้ า
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
๓.๕.๑ องค์ประกอบ
๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านความมั่นคง) หัวหน้าคณะทางาน
๒) อธิบดีกรมการปกครอง
คณะทางาน
๓) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
คณะทางาน
๔) อธิบดีกรมที่ดิน
คณะทางาน
๕) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
คณะทางาน
๖) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทางาน
๗) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คณะทางาน
๘) ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๙) ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
คณะทางาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๐) ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน คณะทางานและเลขานุการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๑) เจ้าหน้าที่สานักนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
๑๒) นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓.๕.๒ อานาจหน้าที่
สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นความมั่ น คง ลดความเหลื่ อ มล้ า
การเกษตร ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเรื่ อ งที่ เ ป็ น วาระเร่ ง ด่ ว นและการแก้ ไ ขปั ญ หา
การด าเนิ น การตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศ ประสานความร่ ว มมื อ จากส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ในสั ง กัด กระทรวงมหาดไทย เพื่อ ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานหรือ ให้ ข้ อมู ล เพื่อ ประโยชน์ ในการดาเนิ นงาน
ของคณะทางานฯ รายงานผลการดาเนินงานของคณะทางานฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการอานวยการฯ มอบหมาย
/ ๓.๖ คณะทางาน ....

