เอกสาร ๒

ความสอดคล้องระหว่างประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรปู ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และกรอบวาระการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ
และอานาจในการกากับดูแลหน่วยงานของรองนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นปฏิรปู

คณะที่ ๑
รองประจิน

คณะที่ ๒
รองสมคิด

คณะที่ ๓
รองวิษณุ

คณะที่ ๔
รองณรงค์

คณะที่ ๕
รอง
ประวิตร

คณะที่ ๖
รองธนะ
ศักดิ์

หมายเหตุ

ด้านที่ ๑ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการเมือง
 (มท)
 (กอ

เรื่องที่ ๓) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการ
สร้างความปรองดอง

รมน)

1

ด้านที่ ๒ แผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องที่ ๑) การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ
- การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยงานทาง

 (คค)

 (มท)


(ก.พ.ร.) 

 (มท)


๑.๑) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (แก้ไข
ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)



 (มท)


๑.๒) การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)



 (มท)


๑.๓) การเข้าชือ่ เสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น (แก้ไข
ปรับปรุง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ



 (มท)

เรื่องที่ ๔) การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้
พื้นที่ (Quick Win)

คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๒๑
กันยายน
๒๕๕๙)
คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๒๔
สิงหาคม
๒๕๕๙)

ด้านที่ ๔ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
เรื่องที่ ๑) การปรับโครงสร้างอานาจส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่

 หมายถึง เป็นอานาจของ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ
 หมายถึง เป็นอานาจของ รอง นรม. ที่กากับดูแลหน่วยงานตามคาสั่งมอบหมายงาน
 หมายถึง เป็นอานาจ นรม. ที่กากับดูแลหน่วยงาน
 หมายถึง เป็นข้อเสนอที่ต้องมีกฎหมายหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๑๕
มิถุนายน
๒๕๕๙)
คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๙)
คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้

๒
ประเด็นปฏิรปู

คณะที่ ๑
รองประจิน

คณะที่ ๒
รองสมคิด

คณะที่ ๓
รองวิษณุ

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)

คณะที่ ๔
รองณรงค์

คณะที่ ๕
รอง
ประวิตร


คณะที่ ๖
รองธนะ
ศักดิ์

หมายเหตุ
ขับเคลื่อน (๒๕
พฤษภาคม
๒๕๕๙)

๑.๔) ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร (แก้ไข
ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘)



 (มท)


๑.๕) ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔)



 (มท)


๑.๖) จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นา พ.ร.บ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ร.บ. สภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมายกร่างรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน)
๑.๗) การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. กาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒)



 (มท)



(สปน) 

 (มท)




 (มท)

เข้าสู่การ
พิจารณาของ
คกก. ๓ ฝ่าย
เมื่อวันที่ ๒
พฤศจิกายน
๒๕๕๙



 (มท)

เข้าสู่การ
พิจารณาของ
คกก. ๓ ฝ่าย
เมื่อวันที่ ๒

คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๑๕
มิถุนายน
๒๕๕๙)
เข้าสู่การ
พิจารณาของ
คกก. ๓ ฝ่าย
เมื่อวันที่ ๒
พฤศจิกายน
๒๕๕๙
เข้าสู่การ
พิจารณาของ
คกก. ๓ ฝ่าย
เมื่อวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๕๙
เข้าสู่การ
พิจารณาของ
คกก. ๓ ฝ่าย
เมื่อวันที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่องที่ ๒) การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
องค์ประกอบคณะกรรมการและอานาจหน้าที่เพื่อ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการการแก้ไข
ปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล เมืองพัทยาและ
ท้องถิ่นโดยรอบ

๓) หลักเกณฑ์ทั่วไปเกีย่ วกับการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่อมอบให้กระทรวงมหาดไทยนาไป
ประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อ
มอบให้กระทรวงมหาดไทยนาไปประกอบการ
พิจารณา

๓
ประเด็นปฏิรปู

คณะที่ ๑
รองประจิน

คณะที่ ๒
รองสมคิด

คณะที่ ๓
รองวิษณุ

คณะที่ ๔
รองณรงค์

คณะที่ ๕
รอง
ประวิตร

คณะที่ ๖
รองธนะ
ศักดิ์

หมายเหตุ
พฤศจิกายน
๒๕๕๙

ด้านที่ ๗ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
เรื่องที่ ๒) การบริหารและกากับกิจการไฟฟ้า
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ข้อบัญญัติพลังงานสาหรับอาคาร (BEC)

คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๓๐
มีนาคม ๒๕๕๙)

ด้านที่ ๘ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๑) สนับสนุนและขยายผลการปรับปรุงแนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:
๔๐๐๐ (One Map) ของรัฐบาล
เรื่องที่ ๙) การปฏิรูประบบบริหารจัดการขยะแบบ
ยั่งยืน


(มท) 

เรื่องที่ ๑๐) แก้ไข พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕


(มท) 

เรื่องที่ ๑๑) ร่างกฎกระทรวง (๑) ว่าด้วยสุขลักษณะ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... (๒) ว่าด้วยอัตรา
ธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิง่ ปฏิกูลหรือ
มูลฝอย พ.ศ. .... และ (๓) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง พ.ศ.
....
ด้านที่ ๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม


(มท) 

เรื่องที่ ๑) การปฏิรูปการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดย
ปฏิรูปการจัดการแหล่งน้าชุมชนขนาดเล็ก ปฏิรูป
ระบบสวัสดิการชุมชน โดยเชื่อมการทางานร่วมรัฐ
กับชุมชนแบบหุ้นส่วนและจัดการที่ดินชุมชน และ
แก้ไขร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่องที่ ๓) แก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ผู้สงู อายุ พ.ศ.
๒๕๔๖
- การพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงผูพ้ ิการ


(มท) 



 (พม)


 (มท)



 (พม)

 (มท)

คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๑
มิถุนายน
๒๕๕๙)
คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๑
มิถุนายน
๒๕๕๙)
คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๑
มิถุนายน
๒๕๕๙)

คกก. ๓ ฝ่าย
เห็นชอบให้
ขับเคลื่อน (๓
สิงหาคม
๒๕๕๙)

๔
ประเด็นปฏิรปู

คณะที่ ๑
รองประจิน

คณะที่ ๒
รองสมคิด

คณะที่ ๓
รองวิษณุ

คณะที่ ๔
รองณรงค์

คณะที่ ๕
รอง
ประวิตร

คณะที่ ๖
รองธนะ
ศักดิ์

หมายเหตุ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

