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๑ 

 

 

๑. คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) 11 ด้าน 
 
 ๑.๑ ด้านการเมือง โดย ปค.   
  - รายงานว่าไม่มี – 
 

  
 ๑.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย สบจ. 

- รายงานว่าไม่มี – 
 
 ๑.๓ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สป.มท. (สกม.สป.) และคณะ            

- รายงานว่าไม่มี – 
 
 ๑.๔ ด้านการปกครองท้องถิ่น โดย  สถ. 
 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

1. การปฏิรูป
ด้าน
โครงสร้าง
และ
อ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น
รูปแบบ
ทั่วไป 

มี.ค. – 
พ.ย. 
2559 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
ปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไปในคณะ
กรรมา 
ธิการ 
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการ
ปกครอง
ท้องถิ่น สปท.  

ยกร่างกฎหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป โดย
จัดท าเป็น “ร่าง 
พ.ร.บ. ให้ใช้
ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
....” และ “ร่าง
ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
เป็นการรวม
กฎหมายจัดตั้ง 
อบจ. เทศบาล 
และ อบต. ไว้ใน
กฎหมายฉบับ
เดียวกันเพ่ือ
สะดวกในการ

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพ่ือ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาด
ไทยโดยกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

พิจารณาความ
เหมาะสมในการ
ปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญและ
พิจารณายกร่าง
กฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของกระทรวง 
มหาดไทยให้
สอดคล้องกับขั้นตอน
และวิธีการที่ก าหนด
ในร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้
ประมวลกฎหมาย
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงาน
ความเห็นและ
ร่าง พ.ร.บ. ให้
ใช้ประมวล
กฎหมาย
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ร่างประมวล
กฎหมาย
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้
รัฐบาล
พิจารณาด้วย
แล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบ
ของ
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ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

อ้างอิงและบังคับ
ใช้กฎหมายซึ่ง
กฎหมายจัดตั้ง 
อปท. รวม 3 
ฉบับ มีความ
แตกต่างกันใน
สาระส าคัญที่
เกี่ยวกับรูปแบบ
โครงสร้าง การ
บริหารงานและ
อ านาจหน้าที่ของ 
อปท. ในหลาย
เรื่อง ที่ควรแก้ไข
ให้มีความ
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
สภาพการ
ปกครองท้องถิ่น
ในปัจจุบัน 

คณะกรรมการ
ประสานงาน
รวม 3 ฝ่าย 
เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 
2559 แล้ว 

2. การปฏิรูป
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

มี.ค. – 
พ.ย. 
2559 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
บริหารงาน 
บุคคล ก ากับ 
ดูแล 
ตรวจสอบและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ส าหรับท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป
ในคณะกรรมา 
ธิการ
ขับเคลื่อน 
การปฏิรูป
ประเทศด้าน

ยกเลิกกฎหมาย
ฉบับเดิมโดย 
ยกร่าง “พระราช 
บัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
....” ซึ่งก าหนดให้
การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบแตกต่าง
กัน เช่น การเข้าสู่
ต าแหน่ง การ

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพ่ือ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาด
ไทยโดยกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

พิจารณาความ
เหมาะสมในการ
ปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะประเด็น
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงาน
ความเห็นและ
ร่าง พ.ร.บ. 
ระเบียบ
บริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
.... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วย
แล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบ
ของ
คณะกรรมการ
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ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

การปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

ก าหนดต าแหน่ง 
การแต่งตั้ง/ 
โอนย้าย การ
ด าเนินการทาง
วินัย ฯลฯ ควร
แก้ไขให้เหมาะสม
และมีมาตรฐาน
เดียวกันและให้มี
ระบบพิทักษ์
คุณธรรมแก่
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน
เช่นเดียวกับ
ข้าราชการพล
เรือน 

ประสานงาน
รวม 3 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 
2559 แล้ว 

3. การปฏิรูป
ด้านการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
ในการ
ตรวจสอบ
การ
บริหารงาน
ของ
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
และ
สมาชิก
สภา
ท้องถิ่น 

มี.ค. – 
พ.ย. 
2559 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
บริหารงาน 
บุคคล ก ากับ 
ดูแล 
ตรวจสอบและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ส าหรับท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป
ในคณะกรรมา 
ธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการ
ปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง 
“พระราช 
บัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
....” โดยให้
ปรับปรุงสัดส่วน 
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อ
ถอดถอนและลด
จ านวนผู้มาใช้
สิทธิลงคะแนน
เสียงถอดถอนให้
มีความเหมาะสม
ในการให้
ประชาชนเข้ามามี

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพ่ือ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาด
ไทยโดยกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

พิจารณาความ
เหมาะสมในการ
ปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะประเด็น
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงาน
ความเห็นและ
ร่าง พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการ
ลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอด
ถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... 
ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วย
แล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบ
ของ
คณะกรรมการ
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ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ส่วนร่วมในการ
ก ากับตรวจสอบ
การบริหารงาน
ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มากขึ้น 

ประสานงาน
รวม 3 ฝ่าย 
เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 
2559 แล้ว 

4. การปฏิรูป
ด้านการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
ในการ
บริหารงาน 
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิน่ 

มี.ค. – 
พ.ย. 
2559 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
บริหารงาน 
บุคคล ก ากับ 
ดูแล 
ตรวจสอบและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ส าหรับท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป
ในคณะกรรมา 
ธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการ
ปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
“พระราช 
บัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
... ” ซึ่งในปัจจุบัน
ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการ
เข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติน้อย
และควรปรับปรุง
วิธีการให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถ
เข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ได้สะดวกและมี
ความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพ่ือ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาด
ไทยโดยกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

พิจารณาความ
เหมาะสมในการ
ปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะประเด็น
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงาน
ความเห็นและ
ร่าง พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการ
เข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ... 
ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วย
แล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบ
ของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน
รวม 3 ฝ่าย 
เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 
2559 แล้ว 

5. การปฏิรูป
ด้าน
โครงสร้าง
และ
อ านาจ
หน้าที่ของ

มี.ค. – 
พ.ย. 
2559 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษในคณะ
กรรมา 

แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
พระราช 
บัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. 
2542 เนื่องจาก

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพ่ือ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่

พิจารณาความ
เหมาะสมในการ
ปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถิ่น
โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงาน
ความเห็นและ
ร่าง พ.ร.บ. 
ระเบียบ
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๕ 

 

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น
รูปแบบ
พิเศษ 

ธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการ
ปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

บทบัญญัติหลาย
ส่วนไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์
ปัจจุบันของเมือง
พัทยาที่มีการ
เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ประกอบ
กับเกิดปัญหาที่
เมืองพัทยาไม่
สามารถ 
ด าเนิน 
การจัดการ 
แก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
และมี 
ประสิทธิภาพ 
ทั้งด้านการจัดท า
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน รักษา
ความสงบ 
เรียบร้อย 
การจราจร  
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เป็นต้น 
ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารจัดการ
ของเมืองพัทยา
สามารถ
ตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึง

เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาด
ไทยโดยกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

รูปแบบพิเศษให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ 

บริหาร
ราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 
.... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วย
แล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบ
ของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน
รวม 3 ฝ่าย 
เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 
2559 แล้ว 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                    
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๖ 

 

 

ที ่ ประเด็น
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ควรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัตินี้
เพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน 

 
 ๑.๕ ด้านการศึกษา โดย  สถ. และคณะ  
  - รายงานว่าไม่มี –  
 
 ๑.๖ ด้านเศรษฐกิจ  โดย พช. และคณะ   

 
ที ่

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญ ความเห็น
ของ Mister 

ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

1 การพัฒนา
เศรษฐกิจฐาน
ราก 

ตุลาคม 
2559 

กลุ่ม
ประสานงาน 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฐานรากและ
ประชารัฐ  
กรมการ
พัฒนา
ชุมชน 

ประเทศไทยได้ใช้
กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของ
ประชารัฐ (ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม  
ภาควิชาการ ภาค
ประชาชน) 
เข้ามาร่วม
ด าเนินการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยให้มี
การจัดตั้งบริษัท 
ประชารัฐ รัก
สามัคคี (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) จ ากัด 
ภายใต้การก ากับ
ดูแล ของหัวหน้า
ทีมภาครัฐ  

1) การให้
บริษัทเอกชน
เข้ามาท างาน
ร่วมกับ
ภาครัฐ 
ในด้าน
เศรษฐกิจ 
เป็นทางออก 
ที่เหมาะสม
แล้ว ด้วย
ความ
เชี่ยวชาญ
ของ
ประสบการณ์
เอกชน 
๒) ควรน า
รูปแบบการ
ท างาน
ดังกล่าว ไป
ขับเคลื่อนใน
กิจการ 

กระทรวงมหาดไทย 
เป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและ 
ประชารัฐ และเป็น
ประธาน
คณะท างานประชา
รัฐ ระดับจังหวัด 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                    
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๗ 

 

 

 
ที ่

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญ ความเห็น
ของ Mister 

ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

OTOP 
กิจการทุน
ชุมชน และ
กิจการอ่ืน ๆ 
ในเชิงธุรกิจ 

  
 ๑.7 ด้านสังคม โดย พช. และคณะ 
  - รายงานว่าไม่มี –  
 

   
 ๑.8 ด้านพลังงาน โดย กฟภ. และคณะ 
  - รายงานว่าไม่มี – 
 
 ๑.9 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย สป.มท. (สนผ.) และคณะ 
  - รายงานว่าไม่มี – 
 
 ๑.10 ด้านสื่อสารมวลชน โดย สป.มท. (สน.) และคณะ 
  - รายงานว่าไม่มี – 
 
 ๑.๑๑ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม โดย สป.มท. (กจ.) 
 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญของ
การปฏิรูป 

ความเห็น
ของ Mister 

ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

1 การปฏิรูป
ประเทศ 
ด้านกีฬา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ศาสนา 
คุณธรรม
และ
จริยธรรม 

31 
ตุลาคม 
2559 

เอกสาร
ประกอบ 
การ
ประชุม
สภา
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ 
สปท. 

การจัดตั้งสถาบัน
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย โดยมีหลักการ
เพ่ือเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีท าหน้าที่ใน
การศึกษาวิจัย
พัฒนา องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา รวมถึง
การรวบรวมข้อมูล

- ยังไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับกระทรวง 
มหาดไทย 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                    
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๘ 

 

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญของ
การปฏิรูป 

ความเห็น
ของ Mister 

ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

องค์ความรู้ และมี
แนวทางปฏิบัติให้
เกิดผลจากการออก
ก าลังกายหรือเล่น
กีฬา เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง โดยมีการ
ขยายองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาไปสู่
สาธารณชนให้มาก
ที่สุด การ
ด าเนินงานของ
สถาบัน เป็น
หน่วยงานที่อยู่
ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของ
องค์กรทางการกีฬา
โดยตรง เพ่ือความ
สะดวกต่อการ
ติดต่อ ประสานงาน 
และสถาบัน
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย จะเป็น
หน่วยงานของรัฐที่
พร้อมด าเนินการ
เพ่ือตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
อย่างทั่วถึง และ
เข้าถึงประชาชนทั่ว
ประเทศโดยเท่า
เทียมกัน 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                    
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๙ 

 

 

๒. คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูปประเทศ ๖ ด้าน 
    (คณะท างานขับเคลื่อนและปฏิรูป) 
  
 ๒.๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา โดย สถ. และคณะ 
 - รายงานว่าไม่มี – 
 
 ๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย ยผ. และคณะ 

- รายงานว่าไม่มี - 
   
 ๒.๓ ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์         
โดย สกม.สป. และคณะ 
 - รายงานว่าไม่มี -  

  
 ๒.๔ ด้านสาธารณสุข   โดย สถ. และคณะ 

- รายงานว่าไม่มี - 
 
 ๒.๕ ด้านความม่ันคง ลดความเหลื่อมล้ า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และเรื่องท่ีเป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
โดย สนผ.สป.มท. และคณะ 
 

 ที่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญของ
การปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

1. คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการ
จัดการที่ดิน 
และผังเมือง 

 กขป. 5 - การด าเนินการ 
คอก. จัดที่ดิน 
ตามนโยบายของ
รัฐภายใต้
คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดิน
แห่งชาติ 
- การปรับปรุง 
พ.ร.บ. ผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ทั้ง
ฉบับ 

ด าเนินการตาม
แนวทางของ 
คทช. 

- รมว.มท. เป็น ปธ. 
คอก. จัดที่ดิน 
 
 
 
 
 
- ยผ. เป็น
ผู้ด าเนินการเสนอ
การปรับปรุง พ.ร.บ. 
ผังเมือง 

 

2. คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
โครงการปรับ

 กขป. 5 - การปรับภูมิ
ทัศน์ริมแม่น้ า
เจ้าพระยา 2 ฝั่ง 

อยู่ระหว่าง
ชี้แจงท าความ
เข้าใจกับกลุ่ม

- กทม. เป็นเจ้าของ
เรื่อง 

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                    
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๑๐ 

 

 

 ที่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน 
เดือน 

ปี 

แหล่งท่ีมา สาระส าคัญของ
การปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ภูมิทัศน์ริม
แม่น้ า
เจ้าพระยา 

เป็นระยะทาง 14 
กม. 

คัดค้าน 

3. คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
การแก้ปัญหา
การรุกล าน้ า
สาธารณะ 
(คลอง
ลาดพร้าว) 

 กขป. 5 - การใช้มาตรา 
44 ในการยกเว้น
การบังคับใช้ 
พ.ร.บ. ผังเมือง 

อยู่ระหว่างการ
จัดท าร่างค าสั่ง 
หน.คสช. 

- มอบหมาย มท. 
พิจารณาลักษณะใน
การใช้มาตรา 44 

 

4. การแก้ไข
ปัญหาการ 
บุกรุกพ้ืนที่ป่า
ทีภู่ทับเบิก 

 กขป. 5 - การด าเนินการ
รื้อถอนตามค าสั่ง 
หน.คสช. 

- ด าเนินการรื้อ
ถอนกลุ่มที่ศาล
มีค าพิพากษา
แล้ว 
- ส่วนที่เหลืออยู่
ระหว่างเร่งรัด
การพิจารณาคดี
ในศาล 

- มอบหมายจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 

5. การแก้ไข
ปัญหาป้อม
มหากาฬ 

 กขป. 5 - รื้อถอนโรงเรียน
และสิ่งปลูกสร้าง
ในบริเวณชุมชน
ป้อมมหากาฬ 
เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและ
สามารถใช้
ประโยชน์เป็นที่
สาธารณะได้ 

สั่งให้รื้อถอนอยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ 

- กทม. เป็นเจ้าของ
เรื่องและมติที่ประชุม
มอบ มท. ไปร่วม
พิจารณากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

6. การแก้ไข
ปัญหาการท า
ประมงผิด
กฎหมายและ
ข้อเรียกร้อง
ของกลุ่ม
ประมง 

 กขป.5 - ชาวประมง 
(โพงพาง) จ.
สงขลา ขอให้รัฐ
ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหา 

ให้รื้อถอนและ
เยียวยาให้ความ
ช่วยเหลือ
ปรับเปลี่ยน
อาชีพ 

- จังหวัดสงขลา  



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                    
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๑๑ 

 

 

 
๒.๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา  โดย สบจ.สป. และคณะ 

  - รายงานว่าไม่มี – 
 
๓. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) ของผู้แทนกระทรวง 
มหาดไทย 
 
 คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
เป็นประธานการประชุม)  
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ระบบการศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระส าคัญ
จากการประชุมได้ ดังนี้             
 ๑. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น าเสนอแผนการพัฒนาโครงการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษาแห่งชาติ 

- สภาพปัญหาของการศึกษาไทย คือ มีการลงทุนสูงแต่ไม่ตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 

- การแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะคนวัยเรียนแต่ต้องครอบคุลมประชากรทั้งหมด 
๑.๑ การพัฒนาเด็กวัยเรียนต้องสร้างให้เป็น Active Learning เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

ตลอดชีวิต 
 ๑.๒ ผู้สูงอายุต้องสร้างให้เป็น Active Elderly เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง 

๑.๓ วัยท างานต้องฝึกทักษะ (Skill)  
- การพัฒนาสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น Online Learning , Skill testing , Labour  

profile 
๒. รองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นต่อระบบที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยว่า ยังไม่ตอบโจทย์ของเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการสร้างคนดี เก่ง รับผิดชอบ 
กระทรวงมหาดไทยดูแลทุกข์ สุข ของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ต้องมีหน่วยงานอ่ืนมาร่วมด้วยในทุกช่วงวัย 
เช่น กระทรวงสาธารณสุขดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา การศึกษาธิการดูแลช่วงวัยเรียน กระทรวงแรงงานดูแล
ช่วงวัยท างาน ดังนั้นการจะพัฒนาระบบใด ๆ ควรให้ทุกหน่วยงานมาร่วมกันวางแผน 

๓. ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปปรับแก้ 
  

 

 


