~๑~

รายงานการประชุม
คณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๑ อาคารศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
**********************

ผูมาประชุม
๑. นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธาน
๒. นายประทีป กีรติเรขา
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองประธาน
๓. นายจรินทร จักกะพาก
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรรมการ
๔. นายชํานาญวิทย เตรัตน
แทนอธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการ
๕. นายทวีป บุตรโพธิ์
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
๖. นายพรพจน เพ็ญพาส
แทนอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรรมการ
๗. นายโอฬาร ศักยโรจนกุล
แทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
๘. ดร.สุจิต จงประเสริฐ
แทนอธิบดีกรมที่ดิน
กรรมการ
๙. นายอําพล สงวนวงศ
แทนผูวาการการไฟฟานครหลวง
กรรมการ
๑๐.นายวรังสฤษดิ์ นามราษฎร แทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
กรรมการ
๑๑. นายมงคล เกริกกิตติกุล
แทนผูวาการการประปานครหลวง
กรรมการ
๑๒. นางสุภาพร อุปะสัมปะกิจ แทนผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
กรรมการ
๑๓. นายลิขิต สรอยสนธิ์
แทนผูอํานวยการองคการตลาด
กรรมการ
๑๔. นายณรงค วุนซิ่ว
รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ชรก.มท.
กรรมการ
๑๕. นายชัชวาลย ฉายะบุตร
ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. กรรมการและเลขานุการรวม
๑๖. นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป. กรรมการและเลขานุการรวม
๑๗. นางสาวดวงพร บุญครบ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
กรรมการและเลขานุการรวม
๑๘. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป. ผูชวยเลขานุการ
๑๙. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผูอ ํานวยการสวนพัฒนากฎหมาย สกม.สป.
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
๑. นายสุทธิพงษ จุลเจริญ
๒. นายณัฐพงศ ศิริชนะ
๓. นายชยพล ธิติศักดิ์
๔. นายโชติ เชื้อโชติ
๕. นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สป.
ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล สนผ.สป.

ผูเขารวมประชุม
๑. นายพิบูลย หัตถกิจโกศล
๒. นายกิตตินันท ขาวสุทธิ์
๓. นางวันทนีย วัฒนะ

รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ชรก.มท.
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

~๒~
๔. นางสาวกาญจนา สมวงศ
ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร
๕. นายเฉลิมชาติ กองแสง
แทนผูอํานวยการสํานักพัฒนาและ สงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
๖. นายมนตรี ศักดิ์เมือง
ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค
ยผ.
๗. นางยิษฐา แววศรี
ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
สถ.
๘. นายธนา ยันตรโกวิท
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม สถ.
๙. นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย
ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง
สถ.
๑๐. นายศตพงษ สุนทรารักษ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง
สถ.
๑๑. นายอนวัช สุวรรณเดช
ผูอํานวยการสํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
ยผ.
๑๒. นางสาวจริยาพร จิตตใจมั่น หัวหนากลุมงานผังประเทศและผังภาค
ยผ.
๑๓. นางสาววรรณวีร บุณยฤทธ นักผังเมืองชํานาญการ
ยผ.
๑๔. นางสาวพิชฎา เจริญฤทธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สบจ.สป.
๑๕. นางโสรยา พานิชพงศ
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
สนผ.สป.
๑๖. นางสาวสมทรง บุญญภัทโร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สนผ.สป.
๑๗. นายอลงกต มีแกว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สบจ.สป.
๑๘. นายพิษณุ ประภาธนานันท ผูอํานวยการสวนการเมืองและการเลือกตั้ง
ปค.
๑๙. นายศรัณยพงศ อาชวสุนทร ผูอํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา
กฟภ.
๒๐. นายทรงวุฒิ ขันดี
ผูอํานายการกองโครงการ
กฟภ.
๒๑. นายสุชาติ แกวมุข
นักวิชาการดานเศรษฐกิจ
กฟน.
๒๒. นายนพนันท แกวสุวรรณ หัวหนางานแผนปฏิบัติการ
กปภ.
๒๓. นายสมเกียรติ พงศเย็นสุข นิติกร
สกม.สป.
๒๔. นายไพรัตน ทรัพยอนันต นิติกร
สกม.สป.
๒๕. นางพรรณวิภา ปยัมปุตระ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กพร.สป.
๒๖. นายศราวุทย ไชยทอง
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ สกล.สน.ปท.
ปค.
๒๗. นางสาวปทมา นฤภัย
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
สน.สป.
๒๘. นางสาวประภัสพร เข็มทรัพย นักประชาสัมพันธชํานาญการ
สน.สป.
๒๙. นางสาวกรวิไล เยียวยาสัตว ผูอํานวยการ ฝตป.
กปน.
๓๐. นางสาวกฤตญาภัค อุนเสรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สบจ.สป.
๓๑. นายมนตรสวรรค สืบศรี
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สถ.
๓๒. วาที่ ร.ต.ไอยศูรย บุญมงคลโชค พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สถ.
๓๓. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สดร.สป.
๓๔. นายวัชรพงษ จิโสะ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สดร.สป.
๓๕. นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุงอรุณ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สดร.สป.
๓๖. นางสาวสุพัตรา แกวมุกดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สดร.สป.
๓๗. นางสาววาสนา เตชะวิจิตรสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สดร.สป.
๓๘. นางสาวลักษณา โชติคุต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สดร.สป.
๓๙. นายพิเชษฐ ดําเสน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สดร.สป.
๔๐. นางสาวจารุพรรณ ระพาเพท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สดร.สป.
๔๑. นายสมสิน ไชยรักษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สดร.สป.

~๓~
๔๒. นางสาวอรุณี ชาญหัด
๔๓. นายกิตติพงศ คําเงิน

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ น.

โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
เมื่อคณะทํางานฯ มาครบองคป ระชุม ประธาน ได กลาวเปด การประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

สดร.สป.
สดร.สป.

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอเปดการประชุม ตอนนี้รัฐบาลไดมีการเรงรัดเรื่องการปฏิรูปประเทศ
โดยมี 3 องคกรที่กระทบกับกระทรวงมหาดไทย คือ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คําวา “ปฎิรูป” ในที่นี้มี 2 นัยยะ คือ 1) ปฏิรูปแกไขกฎหมาย
ที่ไมทันสมัยก็เสนอไป หรือ 2) แกไขระเบียบหรือการปฏิบัติภายใน อะไรที่ไมเรียบรอยไมชัดเจน ก็ใหเสนอไป
ใหรัฐบาลทําการปฏิรูป เพราะฉะนั้นเพื่อใหการปฏิรูปเปนไปตามที่รัฐบาลคาดหวังไว ตามเวลาที่เหลือไมมาก
นัก จึงขอใหทุกทานและทุกหนวยงาน ชวยกันพิจารณาในหนวยงานหรือองคกรของทานวามีอะไรที่ตองแกไข
หรือไม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๙๙ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
โดยยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ
และแตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศใหม ประกอบดวย คณะกรรมการ
อํานวยการ คณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของสภาขับ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
ประเทศ ใน ๑๑ ดาน และคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนคณะรัฐมนตรี ในการปฏิรูปประเทศ
๖ ดาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ การดําเนินการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศที่ผานมา
สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ขอเรี ยนถึงการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
ในชวงที่มีสภาปฏิรูปแหงชาติหรือ สปช. (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558) ที่ผานมา นั้น
และได มีคํ าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๔/๒๕๕๗ ลงวั นที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๗ เรื่ อง แต งตั้ งคณะทํางาน

~๔~
กระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ โดย มีการมอบหมาย “Mister ปฏิรูป”
รับผิดชอบการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฯ ๑๑ ดาน และไดมีผลผลิต (output) ในการสนับสนุนการดําเนินงาน สปช.
ที่ผานมา จํานวน ๓ ชิ้นงาน ไดแก ๑) หนังสือองคความรูการปฏิรูป ดานการปกครองและการบริหารราชการ
๒) หนังสือรางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๘ และ ๓) ฐานขอมูลการปฏิรูปออนไลน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๓ กลไกการปฏิรูประดับชาติ ณ ปจจุบัน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ ณ ปจจุบัน ในระดับประเทศ มี ๓ คณะ ที่สําคัญ และเกี่ยวของกับ
กระทรวงมหาดไทย ดั งนี้ 1. สภาขับเคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศ (สปท.) ๒. คณะรัฐ มนตรี ตามคําสั่งสํานั ก
นายกรั ฐ มนตรี ที่ได แต งตั้ งคณะกรรมการขับ เคลื่ อนและปฏิ รู ป การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ๖ คณะ และ
๓. คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๔ ความคืบหนาของคณะทํางานศึกษาผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญตอภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
(คณะทํางานฝายการเมือง มท.)
คณะทํางานศึกษาผลกระทบของรางรัฐธรรมนูญตอภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
นายศิวะ แสงมณี เปนประธานคณะทํางาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ประกอบดวย นายประชา เตรัตน นายสยุมพร ลิ่มไทย นายธวัชชัย เทอดเผา
ไทย นายวสันต วรรณวโรทร นายเริงศักดิ์ มหาวินิจ ฉัยมนตรี นายอมร เลาหมนตรี นายธวัชชัย ฟกอังกูร
ศาสตราจารยชาติชาย ณ เชียงใหม นายศานิตย นาคสุขศรี และนายชํานาญวิทย เตรัตน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดย นายศตพงษ สุนทรารักษ รายงานความคืบหนา ดังนี้
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น : ขอใหผูอํานวยการศตพงษไดสรุป
ความคื บ หน า คณะทํ า งานศึ ก ษาผลกระทบของร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ ภารกิ จ ของ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องนี้เปนดําริของคณะทํางานฝายการเมืองกระทรวงมหาดไทย โดยทานธวัชชัย เทิดเผา
ไทย ใหมีการตั้งคณะทํางานนี้ขึ้นมา โดยเนนการศึกษา 2 ดาน คือ ดานการบริหารราชการสวนภูมิภาคและ
การบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง คณะทํ า งานได มี ก ารประชุ ม ไปแล ว 6 ครั้ ง โดยการเปรี ย บเที ย บ
รางรัฐธรรมนูญที่ผานมาในชวงที่มีสภาปฏิรูปแหงชาติ นํามาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ ป 2540 และป
2550 เพื่อนํามาวิเคราะหวามีประเด็นใดที่จะกระทบกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยบาง โดยที่ผานมาถึง
ปจจุบัน สรุปไดวา ยังไมมีความชัดเจนของรางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยกรางอยู
แตอยางไรก็ตาม มีประเด็นที่นาจะเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย คือ
1. เรื่องพลเมืองและหนาที่ของชนชาวไทย ซึ่งกําหนดใหมีสมัชชาพลเมือง มองวาในเบื้องตน
นี้ ยังไมสมควรใหมีการเลือกตั้งสมัชชาพลเมืองในระดับทองถิ่น แตถาจะใหมีก็ควรใหมีการรวมตัวแบบไมเปน
ทางการ เปนลักษณะขององคกรตามธรรมชาติจะดีกวา
2. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการบริหารราชการแผนดิน คณะทํางานฯ มองวา ควรจะมี

~๕~
การระบุ ก ารจั ด ระบบความสั ม พั น ธ ที่ ชั ด เจน ระหว า งการบริ ห ารราชการส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค และ
สวนทองถิ่น ตลอดจนการจัดความสัมพันธในเรื่องของภารกิจ อํานาจหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบระหวาง
แตละสวนใหชัดเจน
3. การคลังและงบประมาณ ควรระบุเพิ่มประเภทภาษีใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) จัดเก็บเองไดเพิ่มมากขึ้น
4. การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ควรกระทําเทาที่จําเปน เพื่อ
ประโยชนของประชาชนและประเทศ รวมทั้งการมีมาตรฐานกลางในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. คณะกรรมการสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นแหงชาติ โดยในรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูก
คว่ําไป ไดกําหนดใหมีองคกรนี้ คณะทํางานฯ เห็นวา ยังไมควรมี เนื่องจากองคกรที่เกี่ยวของในปจจุบันทั้ง
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในการกํากับ
ดูแล ก็ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว
6. การบริหารงานบุคคลทองถิ่น คณะทํางานฯ มองวา เรื่องนี้ควรกําหนดใหเปนไปตาม
ระบบคุณธรรม ตามความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) แตละรูปแบบ โดยใหมีองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลทุกรูปแบบ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมเปนองคกรเดียวกัน
ล าสุ ด คณะทํ างานฯ ได เ ชิ ญอาจารย ช าติ ช าย ณ เชี ย งใหม ซึ่ง เป น คณะกรรมการยกร า ง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) มาใหขอมูลเกี่ย วกับเรื่องรั ฐธรรมนูญที่อยูร ะหวางการยกร าง โดยในรางรั ฐธรรมนูญฯ
ก็ไ มไ ด มีก ารระบุ ชั ด เจนในเรื่ องที่ คณะทํ า งานฯ ได มี การศึก ษา คณะทํา งานฯ ก็ มีม ติ ว า จะเรี ย นเชิ ญ อนุ
กรรมาธิการการปกครองในสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) มาใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูป
ประเทศแกคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งตอไป ขออนุญาตนําเรียนทานปลัดฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
๑. เรื่ อ งร า งรั ฐ ธรรมนู ญ มอบหมายรองปลั ด กระทรวงมหาดไทย ท า นประที ป
กีรติเรขา พิจารณาเรื่องรางรัฐธรรมนูญ วามีผลกระทบอยางไร โดยอาจเชิญหนวยงานทุกกรมมารวมพิจารณา
โดยมีแนวทางดังนี้
๑.๑ พิจารณาโครงสรางอํานาจอธิปไตย วามีอะไรบาง มีที่มาอยางไร แลวมี
การถวงดุลกันอยางไร รวมถึงการบริหารราชการแผนดิน 3 ระดับ คือ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
เปนอยางไร
๑.๒ พิจารณาการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยยึด “การ
บําบัดทุกขบํารุงสุข” แลวรางรัฐธรรมนูญกระทบอะไรกับการบําบัดทุกข บํารุงสุขหรือไม ขอใหยึดเรื่องนี้เปน
หลักในการพิจารณา
๒. เรื่องการปฏิรูปประเทศ มอบหมาย ดังนี้
๒.๑ มอบใหสถาบันดํารงราชานุภาพเปนหนวยงานหลักในการติดตามงาน
ปฏิรูปทั้งหมด ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ ตองไปมอบหมายงานเจาหนาที่ของสถาบันดํารงราชา
นุภาพ รับผิดชอบในแตละคณะ
๒.๒ มอบใหรองปลัดประทรวงมหาดไทย นายประทีป กีรติเรขา กํากับดูแล
เรื่องงานปฏิรูป
๒.๓ คําจํ ากัด ความของการปฏิ รู ป ให พิจ ารณา 3 เรื่ องที่จ ะกระทบกั บ
กระทรวงมหาดไทย ไดแก โครงสรางอํานาจอธิปไตย โครงสรางการบริหารราชการ 3 ระดับ คือ สวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น และการบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชน

~๖~
๒.๕ แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ระยะที่ ๒ (ตุ ล าคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๖๐) ของ
กระทรวงมหาดไทย ที่เสนอไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํ านั กนโยบายและแผน สป. ได แจ ง สถาบั นดํ ารงราชานุ ภาพ สป. เมื่อวั นที่ ๒๑ ธั นวาคม
๒๕๕๘ วาคณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ไดขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปใน ๖ ดาน ตามแบบฟอรมที่กําหนดและจัดสงใหสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ได จัด ประชุมคณะทํางานฝ ายสนับ สนุ นการปฏิรู ป ด านการ
ปกครองและการบริหารราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงาน
ก.ถ. ชั้น ๘ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ ซึ่งที่ประชุมไดมีมติใหทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนและการปฏิรูปฯ ๖ ดาน สงให สดร.สป. ภายในวันศุกรที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อประมวลเสนอ สลน. ตอไป โดย สดร.สป. ไดแจงหนังสือเนนย้ําตามมติการประชุมไป
ดวย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดรายงานแผนงาน/โครงการ สงให สดร.สป. โดย
ประมวลไดวา มีแผนงาน/โครงการ ทีเ่ กี่ยวกับการขับเคลื่อนและการปฏิรูป ๔ ดาน ดังนี้
(๑) ดานที่ ๒ ดานเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสราง
พื้นฐาน ดังนี้
๑) กรมการพัฒนาชุมชน ไดแก แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐาน
ราก กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุน
ชุมชนกิจกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน
๒) กรมที่ดิน ไดแก โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
๓) องคการตลาด ไดแก โครงการคาราวานสินคาผลิตภัณฑชุมชน
และสินคาภูมิปญญาทองถิ่นไทย On Tour ๓๖๕ วัน
(๒) ดานที่ ๓ ดานระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสราง
ความปรองดองสมานฉันท ดังนี้
๑) กรมการปกครอง ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพปลัดอําเภอ
ผู รั บ ผิ ด ชอบงานศูน ย ป รองดองสมานฉัน ท และเจ าพนั ก งานปกครองผู รั บ ผิ ด ชอบการรายงาน E-Report
โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปฯ โครงการสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) สป.มท. (สํ า นั ก กฎหมาย) ได แ ก โครงการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก
จริยธรรมและคุณธรรมใหกับบุคลากรภาครัฐ มท.
๓) การไฟฟ า นครหลวง ได แ ก ร าง พ.ร.บ.การไฟฟ านครหลวง
(ฉบับที่....) พ.ศ. .... แผนการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน. เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีตามเกณฑ ACGS
(๓) ด านที่ ๕ ด านความมั่ นคง ลดความเหลื่ อมล้ํ า การเกษตร ทรั พยากร
ธรรมชาติฯ ดังนี้
๑) กรมการพั ฒนาชุ มชน ได แก โครงการกองทุ นแม ของแผ นดิ น
โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

~๗~
๒) กรมที่ดิน ไดแก โครงการศูนยขอมูลและแผนที่แหงชาติ การจัด
ที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชนที่ยากจน
๓) กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง ได แก การปฏิ รู ประบบผั งเมื อง
ปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
(๔) ดานที่ ๖ ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
๑) สป.มท. (สบจ.) ไดแก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน “เกาะพะงัน เกาะเตา” อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี
๒) กรมการพั ฒ นาชุ มชน เช น โครงการพั ฒ นาหมู บ า น OTOP
เพื่อการทองเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย ได ส งแผนงาน/โครงการขางต น ให สํ านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี แล ว
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗.๒/๒๔๕๐๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้ เนื่ องจากการสงแผนดังกลาวใหสํานั กเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นกอนจะมีคําสั่งฯ
แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ประเทศ จึ งขอให ห น ว ยงาน ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ที่เปนเลขานุการของทั้ง ๖ คณะ ที่สนับสนุนการปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง หากมีการแกไขหรือเพิ่มเติม ใหแจงสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. โดยดวน
มติที่ประชุม
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๒.๖ ความคืบหนาของการสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูปประเทศ ๖ ดาน
(๑) คณะที่ ๑ คณะทํางานขับเคลื่อนและปฏิรูป ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบ
การศึกษา โดย ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
เมื่อวันศุกรที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.30น. ไดมีการประชุมที่ทําเนียบรัฐบาล โดยมี
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตรง เปนประธานในการประชุม ในสวนของกระทรวงมหาดไทยก็มีทานรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทานสุทธิพงษ จุลเจริญ เขาประชุม ผลการประชุมก็ไดมีการจัดทําแผน กรอบดําเนินการ นโยบาย
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใหแลวเสร็จภายใน 8 เดือน คือ ภายในเดือน
สิงหาคม 2559 นี้ โดยใหกระทรวงศึกษาธิ การและกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนเลขานุการ ซึ่งในที่ประชุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยไดเสนอความคิดเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) มีสวนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการศึกษา เนื่องจากอยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด จึงควรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เขาไปสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในแตละชวงวัยดวย ในเรื่องการปฏิรูป
ทรัพยากรมนุษย ทานรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอวา ควรมีการเปดเวทีสาธารณะหรือระดมความเห็น
เพื่อใหไดมีการเสนอความเห็นที่หลากหลาย ชัดเจน และเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมฯ ไดมีการเสนอใหมี
การแตงตั้งอนุกรรมการทั้งหมด 5 คณะ ไดแก
1. อนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นเชิ ง บู ร ณาการด า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละระบบ
การศึกษา
2. อนุกรรมการปฏิรูปการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3. อนุกรรมการปฏิรูปดานการศึกษา

~๘~
4. อนุกรรมการปฏิรูปฝมือทักษะวิชาชีพ
5. อนุกรรมการปฏิรูปปจจัยแวดลอม
โดยใหเสนอชื่อไปที่กระทรวงศึกษาธิการภายในวันที่ 31 มกราคม 2559
มติที่ประชุม
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(๒) คณะที่ ๒ คณะทํา งานขับ เคลื่ อนและปฏิ รู ป ด า นเศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง การลงทุ น ภาครั ฐ
และโครงสรางพื้นฐาน โดย ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิ การและผั งเมือง (ยผ.) ในฐานะฝายเลขานุการ จะนัดประชุมคณะทํางานของ
กระทรวงมหาดไทยสวนนี้ ในเร็ววันนี้ โดยประเด็นปญหาที่สําคัญๆ เชน งานผังเมือง ที่ถูกกลาวหาวาเปน
อุปสรรคต อการพัฒ นาการลงทุน อุต สาหกรรม ซึ่งเปน ไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน
2558 ที่ ไ ด มี ก ารวางแนวทางเป น ธงไว แ ล ว ว า จะปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งผั ง เมื อ งให เ อื้ อ ประโยชน ต อ การลงทุ น
ภาคอุต สาหกรรมและมาตรการเชิ งรุกการจัด ทําเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษ ซึ่งดําเนิน การไป 2 ระยะ คือ
ระยะแรก 6 จังหวัด ระยะที่ 2 มี 4 จังหวัด และมีมาตรการเกี่ยวกับการกอสรางระบบถนน โดยการจัดรูป
ที่ดิน มาตรการการใชผลิตภัณฑยางในการกอสราง ประเด็นทั้งหมดหากมีการรวบรวมเรียบรอยแลว จะไดนัด
ทานประธานคือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานชยพล ธิติศักดิ์ และคณะทํางานฯ ประชุมตอไป ขอกราบ
เรียนทานประธานครับ
มติที่ประชุม
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(๓) คณะที่ ๓ คณะทํา งานขั บเคลื่อนและปฏิ รู ป ด า นระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติ ธ รรม
และสรางความปรองดองสมานฉันท โดย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะทํางานชุดที่ 3 ไดมีการประชุมไป 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 มีทาน
รองฯวิษณุ เปนประธาน มีผลการประชุมครั้งแรกที่สําคัญ คือ แผนการปฏิรูปดานการเมืองในสวนที่เกี่ยวของ
กับการแกไขปญหาความขัดแยงและการสรางความปรองดองใหคนในชาติ โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปน
ผูรับผิดชอบ และแผนปฏิรูปดานการปกครองทองถิ่น รูปแบบทั่วไป รูปแบบพิเศษ อันนี้ความเขาใจตรงกับทาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและทานรองประทีป คือจะมีการกําหนดงานและใหคนที่เกี่ยวของไปดําเนินการตอไป
และในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 ไดมีหนวยงานที่เสนอแผนใหคณะกรรมการ
พิจารณา โดยมีสํานักงานกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เสนอแผนการพัฒนาองคการมหาชน คณะกรรมการ
ก็เห็นชอบใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ไปดําเนินการใน 4 ประเด็น คือ 1) แนวทางการพิจารณาจัดตั้ง
องคการมหาชน 2) แนวทางการทบทวนความจําเปนในการมีอยูขององคการมหาชน 3) แนวทางประเมินผล
ขององคการมหาชน และ 4) แนวทางการกําหนดอัตราเงินเดือนของคณะกรรมการองคการมหาชน และในวัน
นั้น สํานักงาน ก.พ. ไดเสนอโครงการการสรางธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคคลภาครัฐ มี 6 ประเด็น ไดแก
1) การปฏิรู ประบบแต งตั้ ง 2) การปฏิ รูป ระบบตํ าแหน ง 3) การปฏิ รูป ระบบคาตอบแทน 4) การปฏิ รู ป
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5) การปฏิรูปการพัฒนาขาราชการ และ 6) การปฏิรูปการดําเนินการทางวินัย
หลังจากสํานักงาน ก.พ. เสนอแลว คณะกรรมการไดเห็นชอบแลวใหสํานักงาน ก.พ. ไปดําเนินการ

~๙~
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(๔) คณะที่ ๔ คณะทํางานขับเคลื่อนและปฏิรูป ดานสาธารณสุข โดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คณะที่ 4 มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผานมา โดย พล.ร.อ.
ณรงค พิพัฒ นาศัย เป น ประธาน โดยกระทรวงมหาดไทย ได มีทานที่ปรึ กษาวั น ชัย คงเกษม เขาร วมด ว ย
สมมติฐานการประชุมอยูที่สภาพปญหา 3 อยาง ไดแก ประการแรก การกาวสูสังคมผูสูงอายุ 2583 จะมี
30% ของประเทศ โดย 20% อยูติดบานติดเตียง และอีก 80% เปนพวกติดสังคม คือสามารถชวยพัฒนา
สังคมได ประการที่สอง คือการปวยและตายของคนไทย เปนการปวยและตายจากโรคที่ปองกันได ประการที่
สาม คือการเงินการคลังของสาธารณะสุข ตั้งแตมีการตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติขึ้นมา
ทําใหคาใชจายสาธารณะสุขของคนไทย จากสัดสวนระหวางครอบครัวกับภาครัฐ 65 : 35 กลายมาเปน 22 :
78 อันนี้ก็เปนประเด็นสําคัญที่จะตองนําไปสูปฏิรูปทั้งสิ้น 4 ประเด็น ไดแก
๑. การปฏิ รู ประบบบริ การ เดิ มจากที่เคยเน นที่กระทรวงสาธารณะสุ ขเป น หลั ก
จะเปลี่ยนจุดเนนมาเปนปฐมภูมิมากขึ้น เชน บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน
รวมถึงการทํางานของพื้นที่ในลักษณะ Primary Care Cluster ที่มีระบบการทํางานรวมกันในการรักษาและสง
ตอ
๒. การปฏิรูปงานสงเสริมสุขภาพ อันนี้คือการสรางนําซอม เนนการปองกันมากกวา
การรั กษา เนน การส งเสริมสุ ขภาพในชุมชนให มากขึ้น ประเด็ น นี้จ ะเกี่ย วกับ กระทรวงมหาดไทยโดยตรง
ที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กับชุมชนในการเขามามีบทบาท
๓. การปฏิรูประบบการเงินการคลังของสาธารณะสุข เนนการสรางความยั่งยืนความ
พอเพียง ความเสมอภาค และสรางประสิทธิภาพ โดนการจัดสรรเงินระบบ ส. ทั้งหลาย เชน สสส. สปสช.
รวมถึงระบบประกันสุขภาพ ซึ่งมีกองทุนทั้งหลาย ตองสรางใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงการเบิกจายคา
รักษาพยาบาลของขาราชการ
๔. การปฏิรูประบบบริหารจัดการ ที่เนนการออกนอกกรอบของกระทรวงสาธารณะ
สุข ใหกระจายไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ดวย ทั้งในเรื่องกําลังคน เทคโนโลยี และการคุมครองผูบริโภค
นอกจากนี้ ยั ง ได มี ก ารเสนิ ป รั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
โดยอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับสาธารณะสุข ยังเขียนคอนขางแคบ คือเขียนวาปองกันและรักษาโรคติดตอ
รวมถึงมาตรการอื่นๆ ดวย
อีกประเด็น คือการจัดตั้งเขตพื้นที่บริการ เปนโครงสรางของการจัดการสาธารณะสุขแบบ
ใหม ใหมีการดูแลในเชิง Area มากกวา Function โดยเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณะสุขไดตั้งคณะทํางาน เพื่อมา
ทํารายละเอียดแตละดานตอไป
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอฝากเรื่ อ งให อ ธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กับผูอํานวยการสํานักฯ ไปดูเรื่องการสงคนไขในพระราชานุเคราะหไปรักษาพยาบาล ปรากฏวาบางจังหวัดก็ไม
กล าทํ า เพราะกลั ว ถู ก ทว งติ งจากสํ านั กงานการตรวจเงิน แผ น ดิ น (สตง.) ซึ่ งตอนอยู ส งขลา เคยตั้ งศู น ย
สงเคราะหประชาชน ในแตละตําบลที่มีคนไขในพระราชานุเคราะห สวนใหญคนไขตองไปหาหมอเปนระยะๆ
และฐานะไมดี บัตรสามสิบบาทรักษาทุกโรคก็ใชไมไดครบกระบวนความ เชน หลานที่เฝายาที่ปวยฟอกไต

~ ๑๐ ~
ถามวาหลานคนนั้นจะมีเงินอะไรดูแลตัวเองตอนเฝา ก็เลยตั้งศูนยฯ ขึ้นมา โดยใหกระทรวงสาธารณะสุขดูแล
เรื่องการรับการสงและใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใหเงินอุดหนุนศูนยฯ ดังกลาว แตก็ทําไดไมนานก็
ถูกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทวงติง ก็เลยตองยกเลิกไป
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เรื่องนี้กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (สถ.)
ได ตั้ งคณะทํ างานร ว ม มี กรม มี สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น (สตง.) สามสมาคม กฤษฎี ก าและสํ านั ก
คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ มาพิจารณาเรื่องนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

(๕) คณะที่ ๕ คณะทํ า งานขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป ด า นความมั่ น คง ลดความเหลื่ อ มล้ํ า การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเรื่องที่เปนวาระเรงดวนและการแกไขปญหาการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ โดย ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประทีป กีรติเราขา) : ขณะนี้คณะรัฐมนตรีจะเนน “การขับเคลื่อน” และ
“การปฏิรูป” ซึ่งแบงเปน 5 คณะตามที่ฝายเลขาฯ ไดแจงไป โดยทุกคณะจะมีรองนายกรัฐมนตรีดูแล เชน
คณะเศรษฐกิ จ ฯ จะมี ท า นปลั ด ฯ กั บ ท า นอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาชุ ม ชน ไปอยู กั บ ท า นรองนายกฯ สมคิ ด ด ว ย
หรือคณะความมั่นคงฯ มีรองนายกฯ ประวิตร แลวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการดวย
ซึ่งคณะนี้ ประชุมมา 3 ครั้ งแล ว ซึ่งคณะที่ 5 นี้ จะดูวาระการปฏิ รูปของสภาปฏิรู ปแหงชาติ (สปช.) วามี
อะไรบาง และเรื่องการขับเคลื่อนแยกเปน 2 สวน โดยมีการยกราง 3 อนุกรรมการ ไดแก
๑. อนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป การจั ด การที่ ดิ น และผั ง เมื อ ง โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
๒. อนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคการเกษตร โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนประธาน
๓. อนุ กรรมการขับ เคลื่ อนและปฏิรูป ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
จั ด การภั ย พิ บั ติ โดยรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป น ประธาน และมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยูในอนุฯ นี้ รวมถึงอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวย
๔. อนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบุกรุกลําน้ําสาธารณะ มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธาน
๕. อนุกรรมการปรับภูมิทัศนริมน้ําเจาพระยา มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานอนุกรรมการ
ซึ่งขณะนี้ ทั้ง 5 คณะ ได มีการยกรางคําสั่ งฯ เสนอนายกรั ฐ มนตรี แลว ส วนอนุ ฯ
คณะอื่นๆ ฝ ายเลขาฯ ก็ควรไปติดตามวามีคณะอนุกรรมการอะไรบาง ซึ่งขอเสนอแนะวาคณะทํางานของ
กระทรวงมหาดไทยที่สนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ทั้ง 11 ดาน ก็ตองมาสนับสนุนคณะ
ของรองนายกฯ ทั้ง 6 คณะดวย
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมืองไดเสนอการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ผังเมืองทั้งฉบับ ซึ่งไดมีการประชุมผูที่มีสวนเกี่ยวของไปแลว 2 ครั้ง และในวันที่ 28 มกราคม 2559 นี้ จะมี
การประชุมหนวยงานภายในของกรมอีกทีหนึ่ง เมื่อไดรายละเอียดแลว จะนําเสนอคณะกรรมการรางกฎหมาย

~ ๑๑ ~
กระทรวงตอไป โดยเนนการเพิ่มผังประเทศ ผังภาคใหเปนไปตามกฎหมาย มีการเพิ่มคณะกรรมการผังเมือง
แหงชาติขึ้นมา โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และเพิ่มผูตรวจการผังเมือง เพื่อไปตรวจการปฏิบัติใหเปนไป
ตามผังเมืองและมีการกําหนดขั้นตอนใหมใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

(๖) คณะทํางานขับเคลื่อนและปฏิรูป ดานการทองเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา โดย ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู แ ทนผู อํ า นวยการสํ า นั ก พั ฒ นาและส ง เสริ ม การบริ ห ารราชการจั ง หวั ด : ในคณะนี้ ไม มี ผู แ ทนของ
กระทรวงมหาดไทยในคณะทํางานชุดใหญ แตเมื่อป 2558 กระทรวงมหาดไทยก็ไดรวมกับกับกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา จัดทําแนวทางการปฏิรูปดสนการทองเที่ยวของประเทศไทย และจุดยืนดานการทองเที่ยว
ป 2020 โดยกกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดกําหนดประเด็นปฏิรูปไว 3 เรื่อง ไดแก 1) วิสัยทัศนดาน
การพัฒนาการทองเที่ยว 2) โครงสรางการบริหารจัดการการทองเที่ยว และ 3) การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขัน
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางสนับสนุนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย

๑. การสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในการปฏิรูป ๑๑ ดาน
จะมี ห น ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ รู ป ๑๑ หน ว ยงาน และมี “Mister
หนวยงานละ ๒ คน เพื่อชวยผูบริหารกระทรวงมหาดไทย สนับสนุน สปท. ในการปฏิรูปประเทศ

ปฏิ รู ป ”

แนวทางการดําเนินงานสนับสนุน ดังนี้
๑. หน ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ รู ป ทั้ ง ๑๑ ด า น จะต อ ง
ประสานหนวยงานสนับสนุน (ถามี) ในการติดตามการดําเนินงานของ สปท. ดานที่รับผิดชอบ และประมวล
ความเคลื่อนไหวของ สปท. ดานนั้นๆ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย พรอมทั้งรายงานใหปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ ทุกสัปดาหสุดทายของเดือน
๒. แบบตารางการรายงานผลการดําเนินงานการปฏิรูปของ สปท. ,
ครม. และ กรธ. ที่เกี่ยวกับ มท.
ดาน………………………. ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ ....................... ชื่อ Mister ……………….. เบอรโทร ...........
ที่

ประเด็น
การปฏิรูป

วันเดือนป

แหลงที่มา

สาระสําคัญ
ของ
การปฏิรูป

ความเห็น
ของ
Misterปฏิรูป

ความเกี่ยวของ
กับ
กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

โดยมีคําอธิบายดังนี้
(๑) ที่ หมายถึ ง ลํ า ดั บ เรื่ อ ง โดยเรี ย งลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ จํ า เป น เร ง ด ว น จากมากไปน อ ย
(๒) ประเด็ นการปฏิรูป หมายถึง ชื่อเรื่องการปฏิรูป (๓) วัน เดื อนป หมายถึง วันเวลาของเรื่องที่กลายเปน

~ ๑๒ ~
ประเด็น (๔) แหลงที่มา หมายถึง สื่อบุคคล เชน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รัฐบาล สมาชิกสภา
นิ ติ บั ญญัติ แห งชาติ คณะกรรมการยกร างรั ฐ ธรรมนู ญ คณะรั ก ษาความสงบแห งชาติ รองนายกรั ฐ มนตรี
ที่กํากับดูแลการปฏิรูปทั้ง ๖ ดาน ฯลฯ สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน ฯลฯ โดย
แหลงที่มาจะตองระบุใหชัดเจน เพื่อสามารถสืบยอนไปยืนยันขอมูลไดอีกครั้ง (๕) สาระสําคัญของการปฏิรูป
หมายถึง บทสรุปของขอเสนอการปฏิรูปใหชัดเจนที่สุด (๖) ความเห็น ของ Mister ปฏิรูป หมายถึง การ
ประมวลความเห็นของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ (๗) ความเกี่ย วของกับ
กระทรวงมหาดไทย หมายถึง การระบุภารกิจและหนวยงานภายในขงกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒. การสนับสนุนคณะรัฐมนตรี ในการปฏิรูปประเทศ ๖ ดาน
ฝายเลขานุ การใน ๖ ด าน ซึ่งประกอบด ว ย คณะที่ ๑ พัฒ นาทรั พยากร
มนุษยฯ โดย สถ.คณะที่ ๒ เศรษฐกิจฯ โครงสรางพื้นฐาน โดย ยผ. คณะที่ ๓ ระบบราชการ กฎหมาย โดย
สกม.สป. คณะที่ ๔ สาธารณสุข โดย สถ. คณะที่ ๕ ความมั่นคงฯ โดย สนผ.สป. คณะที่ ๖ การทองเที่ยวฯ
โดย สบจ.สป. โดยรูปแบบการรายงานใหเหมือนกับของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
แนวทางการดําเนินงาน
หน ว ยงานที่ เ ป น ฝ า ยเลขานุ ก าร จะต อ งสนั บ สนุ น ผู บ ริ ห าร
กระทรวงมหาดไทยในการดํ าเนิ นงานสนั บ สนุ น คณะรั ฐ มนตรี รวมทั้งติ ด ตามความเคลื่อนไหวการปฏิ รู ป
ของ ครม. ในแตละดาน และรายงานผลการดําเนินงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกสัปดาหสุดทาย
ของเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓. การสนับสนุนการรางรัฐธรรมนูญ
มีคณะทํางานฝายการเมือง มท. ที่ดําเนินการเรื่องนี้อยู โดย สถ. เปนฝายเลขานุการ
แนวทางการดําเนินงาน
ให สถ. รายงานความเคลื่ อนไหวของ กรธ. และผลการดํ าเนิ น งานของคณะทํางานฝ าย
การเมือง มท. ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ทุก ๒ สัปดาห
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔. ไลนกรุป Mister ปฏิรูป
ดวยงานปฏิรูปเปนงานที่มักจะมีความเรงดวน โดยมีการแจงแบบฉับพลันจากหนวยงานภายนอก
ที่เปนหลักในการปฏิรูปแตละเรื่อง
กระทรวงมหาดไทยเคยจัดตั้งไลนกรุป Mister ปฏิรูป มาตั้งแตป ๒๕๕๗ เพื่อเปนชองทางในการติดตอ
ประสานงาน แบงปนความรูดานการปฏิรูป และตอบสนองตอสภาวการณไดรวดเร็วที่สุด
จึงขอความรวมมือ Mister ปฏิรูป และผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปฏิรูปของ มท. ทุกทาน เขารวม
ในไลนกลุม ดังนี้

~ ๑๓ ~
๑. สงขอมูลไลนไอดี มาใหสถาบันดํารงราชานุภาพ ตามแบบฟอรมขอมูล Mister ปฏิรูป
ที่ มท. เคยแจงไป หรือ
๒. เพิ่มเพื่อนมายังไลนไอดี palmwj แลวแจงวาขอเขาไลนกลุมปฏิรูป ทางสถาบันดํารง
ราชานุภาพ จะเพิ่มเปนเพื่อน และนําเขาสูไลนกลุมตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบัญชาดังนี้
๔.๑ มอบหมายให รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประทีป กีรติเรขา) และรองผูวาราชการจังหวัด
2 ทาน คือทานณรงคฯ และทานพิบูลยฯ ใหไปพูดคุยกับอดีตผูวาราชการจังหวัด และขาราชการมหาดไทย
อื่นๆ วา กระทรวงมหาดไทยควรเสนออะไรในการปฏิรูป ไมเกิน 6 เรื่อง
๔.๒ มอบใหทานรองฯ ประทีป ดูแลเรื่องที่ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคเสนอเรื่องหารือ คือการไฟฟา
ส ว นภู มิ ภ าค ตั้ ง ขึ้น ในป 2503 ตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารไฟฟ า โดยรั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย
เปนผูกํากับดูแล พอป 2550 ก็มีพระราชบัญญัติกิจการพลังงาน ซึ่งดูแลครอบคลุมการไฟฟาสวนภูมิภาคดวย
จึงเหมือนกับวา ตอนนี้การไฟฟาสวนภูมิภาค สังกัด 2 กระทรวง คือสังกัดกระทรวงพลังงานดวย แตเนื่องจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาคอยูกระทรวงมหาดไทยมากอน มีภารกิจในการบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน จึงเสนอให
การกํากับดูแลทั้งหมดอยูกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรง คือจะทําอะไรตองผานกระทรวงมหาดไทยกอน
ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(นายวัชรพงษ จิโสะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สดร.สป.
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา)
ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป.
ผูตรวจรายงานการประชุม

