
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

๒ การเตรียมการให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 
ตามค าสั่ง มท ที่ ๖๓๘/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๗   
 

๓ การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการ
บริหารราชการแผน่ดิน      
คณะที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙    
 

๔ การปรับปรงุแกไ้ขกฎหมาย 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวง มหาดไทยให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของรฐับาล  
 

การปฏิรูปประเทศ 
(สถาบันด ารง               

ราชานุภาพ.สป.) 

การปรับปรุงแก้ไข  
กฎหมาย 

(ส านักกฎหมาย.สป.) 

อ่ืน ๆ  

(ประชาคมอาเซียน) 

(กองการต่างประเทศ.สป.) 

● การปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยูใ่นความรบัผดิชอบของ
กระทรวงมหาดไทยให้เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์ของรัฐบาล 
   ๑. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. อาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวธุปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เกีย่วกับเรื่องบั้ง
ไฟ (ปค.) 
   
 
 
 
 
 
 

● การเตรียมการเพือ่ให้เปน็ไปตามรัฐธรรมนญูฉบับใหม่ 
   ๑. กฎหมายที่ต้องจัดท า ไม่มีก าหนดเวลา ๖ เรื่อง 

(๑) กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการวัฒนธรรม (สถ., พช.) 
(๒) กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (สถ., พช.) 
(๓) กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการผลประโยชน์ชุมชน (สถ., พช.) 
(๔) กฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการสวัสดกิารชุมชน (สถ., พช.) 
(๕) กฎหมายเกีย่วกับท้องถิ่น (กระจายอ านาจ รูปแบบ อปท. การเข้าชื่อ) (สถ.) 
(๖) กฎหมายจัดระบบขยะมูลฝอย (สถ.) 

    ๒. การด าเนินการโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการออกกฎหมาย ซึ่งต้องท าทนัที ๑๒ เรื่อง 
(๑) สิทธิเสรีภาพใดที่ไม่มีกฎหมายห้ามให้ถอืว่ามีอยู่ (ทุกหน่วย) 
(๒) สิทธิเสรีภาพใดที่ระบุวา่ให้เป็นไปตามกฎหมายลูก แม้ไม่มีกฎหมายลกูก าหนด 

หลักเกณฑ์เง่ือนไข ก็ให้ใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้ และฟ้องร้องรัฐได้ (ทุกหน่วย) 
(๓) สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะเป็นของรัฐน้อยกว่า ๕๑ % ไม่ได ้และต้องไม่เก็บ

ค่าบริการแพง (รสก. ในสังกัด มท.) 
(๔) คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ตา่ง ๆ (ปค.)  
(๕) วางแผนการใช้ที่ดิน (ทด.) 
(๖) ผังเมือง (ยผ.) 
(๗) การกระจายการถือครองที่ดิน (ทด.) 
(๘) ไม่แข่งขันกับเอกชน (ทุกหน่วย) 
(๙) พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.สป.)  
(๑๐) จัดให้มีกฎหมายเท่าทีจ่ าเป็น ม ีRIA/ฟังความเห็นทุกขั้นตอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ลดระบบกรรมการ และลดระบบการอนญุาตที่ไม่จ าเป็น (ทุกหน่วย) 
(๑๑) ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย (ปค. ทุกหน่วย) 
(๑๒) การเริ่มลงมือปฏิรูปตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ (ทุกหน่วย) 

   ๓. มาตรการปฏิรูปประเทศ ๕ เรื่อง  
(๑) สร้างความเข้าใจในระบอบประชาธปิไตยวัฒนธรรมทางการเมืองการเลือกตั้ง (ปค.,        

ทุกหน่วย) 
(๒) ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล (กจ.สป., ทุกหน่วย) 
(๓) ปรับปรุงกฎหมายกอ่นใช้รัฐธรรมนูญให้เข้ากับมาตรา ๗๗ (ทุกหน่วย)  
(๔) ตรวจสอบกรรมสิทธิแ์ละการถือครองที่ดินทั่วประเทศ (ทด.)  
(๕) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย (สถ.) 

 
   เป็นเรื่องเดียวกับข้อเสนอของ สปท. ๔ เรื่อง 
   ข้อ ๑. (๕), (๖), ข้อ ๒. (๖), ข้อ ๓. (๕) 
 

● คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริูปการบริหารราชการแผน่ดนิ คณะที่ ๓  
   ๑. แผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี  (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙)  

(๑) ร่าง พ.ร.บ. การให้รางวัลดว้ยการเสี่ยงโชค พ.ศ. …. (ปค.) 
(๒) ร่าง พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. .... (ปค.) 
(๓) ร่าง พ.ร.บ. อาวธุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. .... 

(ปค.) 
(๔) ร่าง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปค.)  
(๕) ร่าง พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปค.)  
(๖) ร่าง พ.ร.บ. โรงรับจ าน า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปค.)  
(๗) ร่าง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ปค.)  
(๘) ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. .... (ปค.)  
(๙) ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. .... (ปค.)  
(๑๐) ร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ยผ.) *  
(๑๑) ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยผ.) *  
(๑๒) ร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

(สถ.) *   
(๑๓) ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) *  
(๑๔) ร่าง พ.ร.บ. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... (กฟภ.)  
(๑๕) ร่าง พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (กทม.) 
๒. แผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ปฏิรูปประเทศของคณะรัฐมนตรี (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
(๑) ร่าง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปค.) 
(๒) ร่าง พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปค.) 
(๓) ร่าง พ.ร.บ. โรงรับจ าน า พ.ศ. .... (ปค.) 
(๔) ร่าง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ปค.) 
(๕) ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.  .... (ปค.) 
(๖) ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. .... (ปค.) 
(๗) ร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ยผ.) 
(๘) ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยผ.) 
(๙) ร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

(สถ.) 
(๑๐) ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) 
(๑๑) ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) *  
(๑๒) ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) *  
(๑๓) ร่าง พ.ร.บ. ว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (สถ.) 
(๑๔) ร่าง พ.ร.บ. ว่าดว้ยการเข้าชื่อเสนอขอ้บญัญัติท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (สถ.)   
(๑๕) ร่าง พ.ร.บ. การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... (กฟภ.) 
(๑๖) ร่าง พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (กทม.) 

 
   เป็นเรื่องเดียวกับข้อเสนอของ สปท. ๘ เรื่อง 
   ข้อ ๑. (๑๐) - (๑๓), ข้อ ๒. (๗) - (๑๔)  

 
 

● เรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย    
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
   ๑. หน่วยงานหลัก (มีการยกร่างหรอืแก้ไขกฎหมาย หรือเป็นเจ้าภาพหลัก)  

(๑) การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ 
(สถ.)  

(๒) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติ 
          ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) 

(๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่..) (สถ.) 

(๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่าง
พระราชบัญญัติวา่ด้วยการเขา้ชื่อเสนอขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) 

(๕) การปฏิรูปดา้นการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ยผ.)  

(๖) การพัฒนากฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพชวีิตและดูแลผู้สูงอายุ (สถ.) 

(๗) โครงสร้างและอ านาจหนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างให้
ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (สถ.) 

(๘) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
(๙) การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที ่....) พ.ศ. (สถ.) 
(๑๐) คณะกรรมการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ 

(สถ.) 
(๑๑) การปฏิรูประบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือ

เมืองที่มีลักษณะพิเศษ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด (สถ.) 
(๑๒) การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบยีบ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... (กทม.) 

(๑๓) การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (กทม.) 

(๑๔) คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล (กทม.) 
+ + …. (อาจมีเพิ่มเติม) 

   ๒. หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมด าเนินการ ๒๑ เรื่อง อาท ิ 
(๑) การอนุรักษพ์ลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน 

(Building Energy Code: BEC) (ยผ.) 
(๒) การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวรเพื่อจัดระเบียบ 

แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ (ปค.) 
   + +  …. (มีเพิ่มเติม) 
 
   เป็นเรื่องเดยีวกับการเตรยีมการเพื่อให้เป็นไปตาม รธน. ๗ เรื่อง กฎหมาย 
๘ ฉบับ 
   ข้อ ๑. (๑) - (๕), (๗) - (๘) 

 
 

การปฏิรูปกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

๕ คณะท างานขับเคลือ่นประชาคมอาเซียน กระทรวง 
มหาดไทย ด้านระเบียบกฎหมาย ภายใต้คณะท างาน 
ประชาคมอาเซียนกระทรวงมหาดไทย ตามค าสั่ง มท ท่ี 
๔๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็นหัวหน้าคณะท างาน)    

๑ การสนับสนุนการ
ด าเนินงานปฏิรูปประเทศ ตาม
ค าสั่ง มท ที่ ๑๑๙๙/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘   

● การเตรียมความพรอ้มด้านระเบยีบ กฎหมายของ
กระทรวงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย      

(๑) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๓ (๔) (ปค.)  

(๒) แก้ไขระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้
น้ าประปา พ.ศ. ๒๕๕๗ (กฟภ.)   

(๓) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ก าหนด
บัตรทะเบียนผู้พัก และทะเบยีนผู้พักตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ (ปค.)   

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
หลักเกณฑ์และวธิีการส่งส าเนาทะเบียนผู้พักและการออก
หลักฐานรับมอบทะเบยีนผู้พัก (ปค.) 

๒. แผนงานรองรับพันธกรณีตามความตกลงในปี ๒๕๕๙ 
- ไม่มี แต่ขยายการติดตามการด าเนินการตามพันธกรณี ออกไป
จากเดิม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปน็วันสิ้นเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 
(ครม., สนช., สปท.) 

 
- ร.นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) (๒, ๓)                                
- นโยบายรัฐบาล/ หัวหน้า คสช./               
  มติคณะรัฐมนตรี (๔) 

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

ส านักกฎหมาย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
 

* เป็นกฎหมายฉบับเดียวกับท่ีผ่านการประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 
 เป็นกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย  

 

สรุป 
 

     ในปัจจุบัน การปฏิรูปกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวงมหาดไทย 
ที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่ างกฎหมาย 
กระทรวงมหาดไทย มีจ านวน ทั้งสิ้น ๑๔ ฉบับ  ในจ านวนนี้ เป็นกฎหมายฉบับ
เดียวกับที่ผ่านการประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย จ านวน ๖ 
ฉบับ ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว ๓ ฉบับ 
ได้แก่                      
     (๑) ร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. .... 
     (๒) ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
     (๓) ร่าง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 


