
คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๑ 

 

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

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วัน                 

เดือน ปี 
แหล่งที่มา 

สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

๑. การควบคุม
และการ
ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐ 

๖ มกราคม 
๒๕๖๐ 

รายงานของ
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
การเมือง 
สภา
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการเมืองของ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมืองที่
เสนอต่อ สปท. 
ประกอบด้วย ๖ ประเดน็
หลัก ดังนี ้
๑. ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. ระบบพรรคการเมือง  
๓. การเลือกตั้งที่สุจริต
และเที่ยงธรรม  
๔. การก ากับควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๕. การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตย  
๖. การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและการสร้างความ
ปรองดอง ในประเด็นเร่ือง
การควบคุมและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ประกอบด้วย ๔ แนวทาง 
คือ ๑. ผ่านระบบรัฐสภา 
๒. ผ่านองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ 
และกระบวนการยุติธรรม   
๓. โดยประชาชน 
๔. การควบคุมและการ
ตรวจสอบข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้
อ านาจรัฐ ดังนั้น เพื่อให้
การควบคุมและการ

ประเด็นการ
ก ากับควบคุม
และการ
ตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐ 
จะต้องมี
มาตรการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 
เพื่อก ากับ 
ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐให้
สัมฤทธิ์ผล ที่
ส าคัญ ปัญหา
การทุจริต
คอรัปชั่นถือเป็น
ปัญหาที่ร้ายแรง 
จะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่าง
เร่งด่วน โดยทุก
หน่วยงานจะต้อง
บูรณาการการ
ท างานเพื่อ
สนับสนนุการ
ขับเคลื่อน
แผนการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริต
คอร์รัปชั่น และ
ร่วมกันปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึด
เป็นกรอบในการ

กระทรวงมหาดไทยมี
หน้าที่เก่ียวกับการบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข และได้ให้
ความส าคัญกบัการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต โดย
ก าหนดให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ตามค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่ 
๓๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมี
รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยดา้นบริหาร 
ท าหน้าที่หัวหน้าศูนยฯ์ 
และให้มีส านักงาน ศปท. 
รับผิดชอบภารกิจของ
ศูนย์ฯ แบ่งภารกิจ
ออกเป็น ๒ ด้าน 
๑) ด้านปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
๒) ด้านส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม 
- มีหน้าที่หลักในการ 
บูรณาการและขบัเคลื่อน
แผนการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมใน
กระทรวงมหาดไทย และ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปูองกันการทุจริต
บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นการ
สนับสนนุนโยบาย
รัฐบาลให้เกิดสัมฤทธิผล
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ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
บรรลุวัตถุประสงค์ เกิด
ประสิทธิภาพ และ
เปูาหมายส าคัญคือ การมี
องค์กรและกลไก
ตรวจสอบ ตลอดจนมี
มาตรการบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อก ากับ ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ของฝุายการเมืองในส่วนที่
เก่ียวข้องที่จะบังคับใช้กบั
ข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ใช้อ านาจรัฐ 
ควรด าเนินการในเรื่อง
ต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วย 
     ๑. ควรลดการผูกขาด
การใช้อ านาจรัฐ โดยการ
ก าหนดระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง การ
โยกย้ายสบัเปลี่ยน
ข้าราชการ และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อ
ปูองกันการผูกขาดไปสรา้ง
อิทธิพล 
     ๒. ส าหรับการ
ตรวจสอบภายใน
หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจ
ราชการของรัฐ และ
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง
จะต้องท าหนา้ที่อย่าง
จริงจัง เพื่อไม่ละเลยหรือ
ละเว้นการปฏบิัติหนา้ที่
ตามกฎหมาย หาก
ข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝาุฝนื 
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ 
ละเลยหรือละเว้นการ

ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชนเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ต่อไป
อย่างเป็น
รูปธรรม  

แบบมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยนื
ต่อไป  
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ปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมาย 
หรือแสวงหาผลประโยชน์
ในการปฏิบัติหนา้ที่ให้มี
โทษตามกฎหมายในอัตรา
สูงสุด 
     ๓. ควรเสนอให้แก้ไข
กฎหมายและอัตราโทษใน
ความผิดทุจริตคอรัปชัน่ 
โดยผู้ใดกระท าผิดทุจริต
คอรัปชั่นให้ลงโทษตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
     ๔. ควรด าเนินการใน
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง องค์กรอิสระ 
และข้าราชการอย่าง
เคร่งครัดและเป็นรูปธรรม     

๒ วิธีการเข้าสู่
ต าแหน่งก านัน 

1 
มกราคม 
2560 

นายเสรี 
สุวรรณภา
นนท ์
ประธาน
กรรมาธิการ 
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป 
ประเทศด้าน
การเมืองให้ 
สัมภาษณ์ใน
สื่อ กรุงเทพ 
ธุรกิจ
ออนไลน ์
ลงวันที่ 1 
มกราคม 
2560 

ที่ประชุมกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง มี
ความเห็นจะจัดท ารายงาน
ที่ประชุมสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ
พิจารณา เร่ืองข้อเสนอ
ประเด็นส าคัญเก่ียวกับ
การได้มาซึ่งก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติ
หน้าที่ของก านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน ดงันี ้
     1) การเข้าสู่ต าแหน่ง
ก านัน ให้ประชาชนเปน็ผู้
เลือกโดยตรงจาก
ผู้ใหญ่บ้านที่ด ารงต าแหน่ง
ในต าบลนัน้ ๆ 
     2) วาระการด ารง
ต าแหน่งของก านนั ให้มี
ก าหนดคราวละ 5 ป ี

     ประเด็น
วิธีการเข้าสู่
ต าแหน่งก านัน 
การให้ก านันมี
ที่มาจากการ
เลือกจาก
ประชาชน
โดยตรงจะ
สอดคล้องกับ
หลัก
ประชาธิปไตย 
หลักการกระจาย
อ านาจ และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
เลือกบุคคลที่จะ
มาปกครองดูแล
ตนเอง ซึ่งจะท า
ให้เกิดการ
ยอมรับ และ
ความชอบธรรม

การเข้าสู่ต าแหน่งก านัน 
ถูกก าหนดไว้ใน 
พระราชบญัญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่  
พระพุทธศักราช 2457 
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
เป็นผู้รักษาการ 
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ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วัน                 

เดือน ปี 
แหล่งที่มา 

สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 
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กระทรวงมหาดไทย 
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     3) ให้สิทธิก านัน
สามารถด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันได้โดยไม่จ ากัด
วาระ 

ในการบังคับ
บัญชา รวมทั้งให้
ความร่วมมือใน
การปฏิบัติหนา้ที่
ของก านัน 
นอกจากนี้ ใน
การเลือกก านัน
โดยให้ประชาชน
เป็นผู้เลือก
สามารถที่จะลด
ปัญหาการซื้อ
ขายเสียงได้ใน
ระดับหนึ่ง 
เนื่องจากท าได้
ยากกว่าการให้
ผู้ใหญ่บ้านเลือก
กันเอง 

 

  
 ๑.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย สบจ. 

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วัน                

เดือน ปี 
แหล่งที่มา สาระส าคัญการปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

๑ การขยายผล
แนวคิดการ
พัฒนาที่ยึด
พื้นที่เป็นหลัก 
(Area-based 
Approach) 
เพื่อปฏิรูปการ
บริการ
ประชาชนให้มี
ความเป็นเลิศ: 
กรณีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของศูนย์ด ารง
ธรรม 

๑๐ 
มกราคม 
๒๕๖๐ 
(การ 
ศึกษา 
ดูงานเร่ือง 
“การ
บริการ
สาธารณะ 
โดยใช้
แนวคิดการ
พัฒนาที่ยึด
พื้นที่เป็น
หลัก 
(Area-
based 
Approach) 

การประชุม
คณะอนุ
กรรมาธิการ
ปฏิรูป 
ธรรมาภิบาล 
ประสิทธ ิ
ภาพ และ
การพัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐ สภา
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ  

     ๑. เพื่อขยายผลการ
ขับเคลื่อนแนวคิด “การ
พัฒนาที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
(Area-based 
Approach) ของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เกิดผล
ส าเร็จอย่างเป็นรปูธรรม 
โดยสร้างแหลง่เรียนรู้ใน
การปฏิรูปการบริการ
ประชาชนให้มีความเป็น
เลิศ ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมแบบประชารัฐ 
     ๒. เพื่อสนับสนนุ
แนวนโยบายของรัฐบาลที่

- - จังหวัด 
- อ าเภอ 

มีประกาศ
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ 
๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๑๓ มกราคม 
๒๕๕๙ เร่ือง ตั้ง
คณะท างานพฒันา
ระบบราชการให้มี
ธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองต่อ
ภารกิจของ
ประเทศและการ
บริการประชาชน
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๕ 

 

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วัน                

เดือน ปี 
แหล่งที่มา สาระส าคัญการปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

เมื่อวันที่ 
๒๓ 
ธันวาคม 
๒๕๕๙ ณ 
ศูนย์ด ารง
ธรรม
อ าเภอเลิง
นกทา 
จ.ยโสธร 
และการ
สัมมนาเชงิ
ปฏิบัติการ 
เร่ือง การ
ขยายผล
แนวคิดการ
พัฒนาที่ยึด
พื้นที่เป็น
หลัก 
(Area-
based 
Approach)
เพื่อปฏิรูป
การบริการ 
ประชาชน
ให้มีความ
เป็นเลิศ: 
กรณีการ
เพิ่มประ
สิทธ ิ
ภาพของ
ศูนย์ด ารง
ธรรม เมื่อ
วันศุกร์ที่ 
๒๔ 
ธันวาคม 
๒๕๕๙ ณ 
โรงแรม เจ.
พี. เอ็ม

ให้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมทั่ว
ประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานระดับจังหวัด
และให้การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในจังหวัด
สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอ
ภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
และประชาชนได้รับความ
พึงพอใจตามประกาศ
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๙๖/
๒๕๕๗ เร่ืองการตั้งศูนย์
ด ารงธรรม 
     ๓. เพื่อสนับสนนุมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ให้
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่มีสาเหตุจาก
การร้องเรียนร้องทุกข์ได้
อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และทันต่อ
สถานการณ์    

ที่เป็นเลิศ ซึ่งใน
ประกาศดังกลา่ว 
ได้มีการแต่งตั้ง 
- นายวนัชัย คง
เกษม (ทปษ. ด้าน
การบริหาร
ราชการจังหวัด
ราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ) 
** ปัจจบุันด ารง
ต าแหน่งผู้วา่
ราชการจังหวัด
พัทลุง 
- นางสุกานดา วร
เชษฐบัญชา (ผอ.
สบจ.สป.มท.) ** 
ปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เปน็
คณะท างานดว้ย  
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๖ 

 

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วัน                

เดือน ปี 
แหล่งที่มา สาระส าคัญการปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

เมอรัลด์ 
จังหวัด
ยโสธร    

 
 ๑.๓ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สป.มท. (สกม.สป.) และคณะ            

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วันเดือนปี แหล่งที่มา 

สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

๑ การปฏิรูป
กิจการต ารวจ 

๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

รายงานความ
คืบหน้าของ
คณะกรรมาธิ 
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ประจ าเดือน
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

     ๑. การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในกิจการ
ต ารวจ โดยอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงร่างรายงานเร่ือง
ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นประกอบดว้ย 
     ๑) ให้ต ารวจเร่งรัด
ด าเนินการตามพระราช 
บัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ซึ่ง
แก้ไขโดยประกาศ คสช. 
ฉบับที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ ลว.
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
โดยเร่งด่วน 
     ๒) ให้ต ารวจและ
กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ก าหนดรายละเอียด
กิจกรรมการรักษาความ
สงบเรียบร้อยที่อยู่ในเขต
อ านาจหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความชัดเจนและ
สอดคล้องกับภารกิจของ
ต ารวจที่จะขอรับเงิน
สนับสนนุจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
   ๓) การตรวจสอบ
ติดตามการบริหารงาน
ต ารวจ คณะอนุกรรมการ 

- - - 
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๗ 

 

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วันเดือนปี แหล่งที่มา 

สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

อยูร่ะหว่างการพิจารณา
แก้ไขระเบียบ ก.ต.ช. ว่า
ด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจ พ.ศ. 
๒๕๔๙ ร่วมกับผู้แทน
ต ารวจ โดยได้ด าเนินการ
แก้ไขอ านาจหนา้ที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการ
บริหารงานต ารวจ 
(กต.ตร.) ให้ตรงกับ
เจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญัติต ารวจ
แห่งชาติฯ มาตรา ๑๘ (๖) 
นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุง
องค์ประกอบของ กต.ตร. 
วิธีการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาค
ประชาชน การเพิ่ม
ระเบียบวิธีการรายงานผล
ของ กต.ตร. ให้มีความ
เหมาะสม และเสนอให้มี
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ กต.ตร. ใน
การตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของต ารวจให้ดี
ยิ่งขึ้น  

๒.  แผนการปฏิรูป
การด าเนินงาน
ในองค์กร
กระบวนการ
ยุติธรรม 

๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

รายงานความ
คืบหน้าของ
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ

แผนการปฏิรูปการ
ด าเนินงานในองค์กร
กระบวนการยุติธรรม ได้มี
การประชุม
คณะอนุกรรมการเพื่อ
ศึกษาการจัดท าแผน
ปฏิรูป เร่ือง การใช้ระบบ
บันทึกภาพและเสียงในชัน้
ศาล จ านวน ๓ คร้ัง 

- - - 
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๘ 

 

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วันเดือนปี แหล่งที่มา 

สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ยุติธรรม 
ประจ าเดือน
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

สาระส าคัญโดยสรุป ดังนี ้
     ๑) ศาลยุติธรรม ได้
ด าเนินการวางระบบการ
พิจารณาคดี (สืบพยาน) 
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ศาลยุติธรรม ซึ่งใน
ระยะแรกนี้ ได้มีการศึกษา
และก าหนดคุณสมบัติของ
โปรแกรม (Software) ที่
ใช้กับระบบ และอยู่
ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาข้อก าหนด
ประธานศาลฎีกาเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดการใช้
ระบบบันทึกภาพและเสียง
ในชั้นศาล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับศาล 
ทนายความ และคู่ความใน
การพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดย
การใช้ความจริงทั้งหมด 
     ๒) ศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งว่าไดน้ าระบบดังกลา่ว
ใช้ในการบันทึกภาพและ
เสียงในชัน้พิจารณาอยู่
แล้ว 
     ๓) ศาลปกครองแจ้ง
ว่ายังไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ระบบดงักล่าว 
เนื่องจากการพิจารณาของ
ศาลปกครองเน้นไปที่การ
พิจารณาเอกสารเป็นหลัก 
กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงจะอยู่ในส านวน
คดีทั้งหมด 

๓. แผนการปฏิรูป
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการอ านวย

๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

รายงานความ
คืบหน้าของ
คณะกรรมาธิ
การ

     ๑. แนวทางการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้กระท าความผิด
อาญา เป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมคร้ังที่

- - - 
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๙ 

 

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วันเดือนปี แหล่งที่มา 

สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ความยุติธรรม
เพื่อประชาชน 

ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ประจ าเดือน
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

แล้ว มีสาระส าคัญโดยสรุป 
คือ แนวทางการบ าบดั
ฟื้นฟูผู้กระท าความผิดใน
คดีอาญาเป็นเร่ืองที่
เก่ียวกับมาตรการ
เบี่ยงเบนคดีที่ต้องมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหนา้ที่
สามารถใช้ดลุพินิจได้โดย
ชอบ จะท าให้ลดคดีขึ้นสู่
ศาลได้ โดยหากจะปฏิรูป
ในเร่ีองนี้จะต้องมีการ
แก้ไขกฎหมาย    
     ๒. แนวทางการปฏิรูป
การบังคับคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลในประเทศไทย 
มีสาระส าคัญ คือ ข้อเสนอ
แนวทางปฏิรูปในเร่ืองอ่ืน 
ๆ คือการคัดกรองเยาวชน
ผู้กระท าความผิด ซึ่ง
อาจจะไม่ต้องแก้ไข
กฎหมาย เพียงแก้ไข 
อนุบัญญัติ รวมถึงการ
แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบใน
คดีเด็กและเยาวชน ควร
เป็นผู้มีประสบการด้าน
เด็กและเยาวชน 
     ๓. การปฏิรูป
ทนายความอาสา ทนาย
ขอแรง และที่ปรึกษา
กฎหมายของเด็กหรือ
เยาวชน โดยทีป่ระชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้เห็นชอบกรอบ
แนวทางในการปฏิรูป ๓ 
กรอบหลัก ประกอบด้วย      
     ๑) การปฏิรูป
ทนายความอาสา 
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๑๐ 

 

ที่ 
ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วันเดือนปี แหล่งที่มา 

สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ
หน่วยงาน 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ประกอบ ด้วย การปฏิรูป
การเข้าสู่ระบบ การปฏิรูป
การฝึกอบรม การปฏิรูป
การปฏิบัติงาน การปฏิรูป
ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ 
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
     ๒) การปฏิรูปการ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบถึงการให้
ความช่วยเหลือที่ปรึกษา
กฎหมายของเด็กหรือ
เยาวชน การปฏิรูปการ
เรียนนิติศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยั  
     ๓) การปฏิรูป
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยการ
ประเมินตัวชีว้ัด 
     ๔) การปฏิรูประบบ
การคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท า
ความผิดทางอาญา (เหยื่อ
หรือผู้เสียหาย)  

๔. แผนการปฏิรูป
ระบบนิติวิทยา 
ศาสตร ์

๕ มกราคม 
๒๕๖๐ 

รายงานความ
คืบหน้าของ
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 
ประจ าเดือน
ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

ที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วย
คณะกรรมการนิติ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 
.... ส่วนการศึกษาร่าง 
พระราชบญัญัติว่าด้วยการ
ชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. .... 
ควรมีการน าร่างดงักล่าว
ใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และ
ให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

- - - 
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 ๑.๔ ด้านการปกครองท้องถิ่น โดย  สถ. 
 

ที่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญการปฏิรูป ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

1. การปฏิรูปด้าน
โครงสร้างและ
อ านาจหนา้ที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป 

มีนาคม
2559 – 
มกราคม 
2560 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
ปกครอง
ท้องถิ่น 
รูปแบบทั่วไป
ใน
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
การปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

ยกร่างกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป โดยจัดท า
เป็น“ร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ....” และ 
“ร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” เป็นการรวม
กฎหมายจัดตั้ง อบจ. 
เทศบาล อบต. ไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียวกัน 
เพื่อสะดวกในการอ้างอิง
และบังคบัใช้กฎหมาย  
ซึ่งกฎหมายจัดตั้ง อปท. 
รวม 3 ฉบับ มีความ
แตกต่างกันในสาระส าคัญ
ที่เก่ียวกับรูปแบบ 
โครงสร้าง การบริหารงาน
และอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. ในหลายเร่ือง ที่ควร
แก้ไขให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพการ
ปกครองท้องถ่ินในปัจจบุัน 

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพื่อ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ
กระทรวง 
มหาดไทย  
โดยกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

พิจารณาความเหมาะสม
ในการปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ และ
พิจารณายกร่างกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
กระทรวง มหาดไทย ให้
สอดคล้องกับขั้นตอน
และวิธีการที่ก าหนดใน
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมาย
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงานความเห็น
และร่างพระราช 
บัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
ร่างประมวล
กฎหมายองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว 
และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงานรวม 
3 ฝุาย เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 
2559 แล้ว 

2. การปฏิรูปด้าน
การบริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

มีนาคม 
2559 – 
มกราคม
2560 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
บริหารงาน
บุคคล ก ากับ
ดูแล 
ตรวจสอบ
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ส าหรับ
ท้องถิ่น

ยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม
โดยยกร่าง 
“พระราชบัญญตัิระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ....” ซึ่ง
ก าหนดให้การบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แตล่ะรูปแบบ
แตกต่างกัน เช่น การเข้าสู่
ต าแหน่ง การก าหนด

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพื่อ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ
กระทรวง 
มหาดไทย  
โดยกรมส่งเสริม
การปกครอง

พิจารณาตามความ
เหมาะสมในการปฏิรูป
ด้านการปกครองท้องถ่ิน
ให้สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
ประเด็นการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน  

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงานความเห็น
และร่าง
พระราชบญัญัติ
ระเบียบ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
.... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว 
และผ่านความ
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๑๒ 

 

ที่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญการปฏิรูป ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

รูปแบบทั่วไป
ใน
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ    
ด้านการ
ปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

ต าแหน่ง การแต่งตั้ง/
โอนย้าย การด าเนินการ
ทางวนิัย ฯลฯ ควรแก้ไข
ให้เหมาะสมและมี
มาตรฐานเดียวกนัและให้มี
ระบบพิทักษ์คุณธรรมแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกับ
ข้าราชการพลเรือน 

ท้องถิ่น เห็นชอบของคณะ 
กรรมการ
ประสานงาน รวม 
3 ฝุาย เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 
2559 แล้ว 

3. การปฏิรูปด้าน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การตรวจสอบ
การบริหารงาน
ของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

มีนาคม 
2559 – 
มกราคม 
2560 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
บริหารงาน
บุคคล ก ากับ
ดูแล 
ตรวจสอบ
และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ส าหรับ
ท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป
ใน
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ ด้าน
การปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

แก้ไขเพิ่มเติมร่าง 
“พระราชบัญญตัิว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... ” โดยให้ปรับปรุง
สัดส่วนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ 
ถอดถอนและลดจ านวนผู้
มาใช้สิทธลิงคะแนนเสียง
ถอดถอนให้มีความ
เหมาะสมในการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก ากับตรวจสอบการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มากข้ึน 

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพื่อ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ
กระทรวง 
มหาดไทย  
โดยกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

พิจารณาความเหมาะสม
ในการปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
ประเด็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงานความเห็น
และร่างพระราช 
บัญญัติว่าด้วยการ
ลง คะแนนเสียง
เพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว 
และผ่านความ
เห็นชอบของคณะ 
กรรมการ
ประสานงาน รวม 
3 ฝุายเมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 
2559 แล้ว 
 
 
 

4. การปฏิรูปด้าน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การบริหารงาน 
องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มีนาคม 
2559 – 
มกราคม 
2560 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
บริหารงาน
บุคคล ก ากับ
ดูแล 
ตรวจสอบ

แก้ไขเพิ่มเติมร่าง 
“พระราชบัญญตัิว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
....” ซึ่งในปัจจุบนั
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพื่อ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่

พิจารณาความเหมาะสม
ในการปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
ประเด็นการมีส่วนร่วม

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงานความเห็น
และร่างพระราช 
บัญญัติว่าด้วย  
การเข้าชื่อเสนอ
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ที่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญการปฏิรูป ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ส าหรับ
ท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป
ใน
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ ด้าน
การปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
น้อย และควรปรับปรุง
วิธีการให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
สะดวก และมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

เก่ียวข้องกับ
กระทรวง 
มหาดไทย  
โดยกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

ของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ให้รัฐบาลพิจารณา
ด้วยแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 
3 ฝุาย เมื่อวันที่ 
25 พฤษภาคม 
2559 แล้ว 

5. การปฏิรูปด้าน
โครงสร้างและ
อ านาจหนา้ที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ  

มีนาคม 
2559 – 
มกราคม 
2560 

คณะอนุ
กรรมาธิการ
การปกครอง
ท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ
ใน
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
การปกครอง
ท้องถิ่น สปท. 

แก้ไขเพิ่มเติมร่าง 
พระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 เนื่องจาก
บทบัญญตัิหลายส่วนไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบนัของเมืองพัทยาที่มี
การเจริญเติบโตอย่าง 
รวดเร็ว ประกอบกับเกิด
ปัญหาที่เมืองพัทยาไม่
สามารถด าเนินการจัดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการ
จัดท าโครงสร้างพืน้ฐาน 
รักษาความสงบเรียบร้อย 
การจราจร การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปน็
ต้น ดังนัน้ เพื่อให้การ
บริหารจัดการของเมือง
พัทยาสามารถตอบสนอง
กับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้อย่างมี

รับข้อเสนอและ
รายงาน
ความเห็นของ 
สปท. เพื่อ
พิจารณายกร่าง
กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ
กระทรวง 
มหาดไทย  
โดยกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

พิจารณาความเหมาะสม
ในการปฏิรูปด้านการ
ปกครองท้องถ่ิน
โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษให้
สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ 

สปท. ได้
ด าเนินการส่ง
รายงานความเห็น
และร่าง
พระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. .... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว 
และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 
3 ฝุาย เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 
2559 แล้ว 
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๑๔ 

 

ที่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญการปฏิรูป ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ประสิทธิภาพ  
จึงควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัตินี้เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบนั 

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

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

1 พิจารณารายงาน 
เร่ือง “การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว” 

20 
ธันวาคม 
2559 

สรุปผลการ
ประชุม
คณะกรรมาธิ
การ
ขับเคลื่อน 
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
เศรษฐกิจ  
สภา
ขับเคลื่อน
การปฏิรูป
ประเทศ คร้ัง
ที่ 35   

     ในคราวประชุม
คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ 
คร้ังที่ 35 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2559 ที่ประชุม
ได้มีการพิจารณารายงาน 
เร่ือง “การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว” โดยที่ประชุม
ได้พิจารณาโดยสรุป
สาระส าคัญของรายงาน 
ดังนี ้
     จากสภาพปัญหาการ
เดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางเข้า
มายังประเทศไทย 
จนกระทั่งเดินทางกลบั
ออกจากประเทศไทยต้อง
เก่ียวข้องกับกฎหมาย
จ านวนมาก ซึ่งระบบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวบางส่วน    
ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อ
เปูาหมายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย

     ๑) จัดให้ที่
พักที่เป็นชุมชน
หรือโฮมสเตย์             
มีระเบียบรองรับ 
การควบคุม
คุณภาพของ     
การบริการ
นักท่องเที่ยว 
อยา่งเป็น
รูปธรรม 
     ๒) ให้
ก าหนดค่าบริการ 
ให้กับ
นักท่องเที่ยว
อย่างเป็นธรรม
และมาตรฐาน 

เชื่อมโยงและสนับสนนุ
พันธกิจของ
กระทรวงมหาดไทย  
     ข้อ 1. รักษาความ
สงบเรียบร้อย ความ
มั่นคงภายใน และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีในระดับภูมิภาค  
     ข้อ 2. อ านวยความ
เป็นธรรม และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  
     ข้อ 5. คุ้มครองสิทธิ
ในที่ดินและบริหาร
จัดการที่ดิน  และ 
     ข้อ 6. ส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองและ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
สนับสนนุประเดน็
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การ
รักษาความมั่นคงภายใน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
2 การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ  
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๑๕ 

 

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

ที่ให้ความส าคัญ ทั้งเร่ือง
คุณภาพ ความสะดวก 
และความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว ประกอบกับ
การขาดการบังคับใช้
กฎหมายในประเด็นที่
ส าคัญ ส่งผลให้เกิดผล
กระทบต่อระบบการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยรวม  ดังนัน้ คณะ 
อนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรมและบริการ 
จึงเสนอการปฏิรูประบบ
กฎหมายและ
พระราชบญัญัติที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมาย โดย
มีแผนการปฏิรูป 
ดังต่อไปนี้  
   1) การปฏิรูประบบ
ข้อมูลคนเข้าเมือง โดย (1) 
ยกเลิกบัตร ตม. 6 ทั้งคน
ไทยและต่างประเทศ โดย
ใช้ข้อมูลจาก e-Passport 
แทน  และ (2) กวดขัน
การลงทะเบียนเข้าพัก
ส าหรับชาวต่างชาติด้วย 
Passport ส าหรับทีพ่ักทุก
ประเภท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บ
ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 
และเชื่อมต่อระบบส่ง
ข้อมูลระหว่างที่พักกับ
ฐานข้อมูลส่วนกลางใน
อนาคต  
   2) ปฏิรูประบบที่พัก
แรม โดย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
3 การเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยทาง
สังคมและสิง่แวดล้อม  
และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 4  
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการในระดบัพื้นที่ 
บทบาทของ
กระทรวงมหาดไทย มี
ดังนี ้
๑) ด าเนินการส่งเสริม
และสร้างกฎระเบียบ 
แนวทางการปฏิบัติให้กับ
ที่พักดังกล่าว 
2) ควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็น
รูปธรรม 
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๑๖ 

 

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

     (1) ทบทวนการจัด
ประเภทที่พักให้เป็นหลาย
ระดับ และก าหนด
มาตรฐานและข้อบังคบัให้
ครอบคลุมที่พักทุก
ประเภท เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน และความ
ปลอดภัย  
     (2) เสนอแก้ไข
พระราชบญัญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 มาตรา 59 
เพื่อให้มีการเพิ่มบทลงโทษ
ผู้ไม่ปฏบิัติตามมาตรา 15 
ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ
ธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนการขอใบอนุญาต
และการออกใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด และ 
     (3) เสนอแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 ให ้   
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ระบุเลขที่ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมใน
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
โรงแรมใด ๆ และมีการ
เพิ่มเติมบทลงโทษ                    
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่
ไม่ปฏิบัตติามข้อบังคบั
ดังกล่าว 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมี
มติปรับ แก้ไขรายงานตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
และให้น าเสนอรายงาน   
เร่ืองดังกล่าวที่ปรับแก้ไข
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๑๗ 

 

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน 
ป ี

แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

แล้ว ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

๒ การควบคุมและ
การตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ 

9 มกราคม 
2560 

ที่ประชุมสภา
ขับเคลื่อน 
การปฏิรูป
ประเทศ 

การควบคุมและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ที่มีภารกิจในลักษณะ
ดังกล่าว โดยมีหน้าที่แต่ละ
ด้าน มีหลายหน่วยงานที่
ด าเนินการ 

การควบคุมและ
ตรวจสอบการใช ้
อ านาจรัฐในดา้น
เศรษฐกิจ ควรมี
การด าเนินการ    
ในลักษณะที่
ค านึงถึง
ผลตอบแทนของ
ต้นทุนในการ
ด าเนินงาน และ
ค านึงถึงสดัส่วน 
ของการลงทุน 
ที่คุ้มค่าด้วย  
แม้ว่าประชาชน 
จะได้รับ
ผลประโยชน ์
ประเทศไทยใน
ภาพรวมก็ควร
ได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย 

ควรน ารูปแบบ 
การท างานดังกลา่ว ไป
ขับเคลื่อนในกิจการ 
OTOP กิจการทุนชุมชน 
และกิจการอ่ืน ๆ  
ในเชิงธุรกิจ 

 

  
 ๑.7 ด้านสังคม โดย พช. และคณะ 

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน ปี แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

1 

 

 

 

 

พิจารณา
ประเด็นหารือ
เก่ียวกับการจัด
ระเบียบ
สายไฟฟูา 
สายโทรศัพท์ 
ปูายโฆษณาตา่ง 
ๆ เพื่อปรับ
ทัศนียภาพให้มี

7 ธันวาคม 
2559 

สรุปผลการ
ประชุม
คณะกรรมาธิ
การขับเคลื่อน 
การปฏิรูป
ประเทศด้าน
สังคม  
สภา
ขับเคลื่อนการ

     ประเด็นหารือ 
ดังกล่าว ได้เชิญผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้า
ร่วมประชุมประกอบด้วย       
     1) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ
     2) ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ

การจัดระเบียบ
สายไฟฟูา 
สายโทรศัพท์  
ปูายโฆษณาตา่ง 
ๆ เป็นการปรับ
ทัศนียภาพทีด่ีท า
ให้เกิดความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและ

เชื่อมโยงและสนับสนนุ
พันธกิจของ
กระทรวงมหาดไทย 
ข้อ 2. อ านวยความเป็น
ธรรม และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน และ 
ข้อ 6. ส่งเสริม 
การพัฒนาเมืองและ
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๑๘ 

 

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน ปี แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็น
ระเบียบและ
สวยงาม 

ปฏิรูป
ประเทศ คร้ัง
ที่ 53  

โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ            
     3) กรุงเทพมหานคร  
     4) การไฟฟูา 
นครหลวง และ 
     5) บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) โดยที่
ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ     
     (1) การจัดระเบียบ
สายไฟฟูา สายโทรศัพท์ 
ซึ่งผลจากการรับฟังข้อมูล
พบว่า การไฟฟูานคร
หลวงเป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินการ มีก าหนด
ระยะเวลาประมาณ 10 
ปี ใช้งบประมาณหมื่น
กว่าล้านบาท และจะ
คัดเลือกพื้นที่ที่ส าคัญ
ก่อน เนื่องจากการน า
สายไฟฟูาลงดินจะมี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการน า
ขึ้นเสาถึง 15 เท่า ส่วน
พื้นที่อื่นๆ จะเป็นการจัด
ระเบียบทางสาย 
ที่อยู่บนเสาไฟให้
เรียบร้อยไปก่อน ทั้งนี้ จะ
มีส านักงาน
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
เป็นหน่วยงานหลักที่ท า
หน้าที่ดูแลในเร่ืองการจัด
ระเบียบทางสายสัญญาณ
สื่อสาร  มีกรุงเทพ 

สวยงาม  
ช่วยลดปัญหา 
การเกิดภัยต่าง ๆ 
อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อประเทศไทย
ด้วย 

โครงสร้างพืน้ฐาน  
สนับสนนุประเดน็
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  และ
ประเด็นยุทธศาสตร ์
ที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ 
ในระดับพืน้ที ่
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๑๙ 

 

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน ปี แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

 
มหานครให้การสนับสนุน
ในเร่ืองการขุดเจาะ  
มีส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้การสนบัสนนุ
ในเร่ืองการอ านวย 
ความสะดวกในด้าน
การจราจร และมีบริษทั 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ให้การดูแลในเร่ืองท่อส่ง
สัญญาณการสื่อสาร 
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ให้
ข้อสังเกตที่ส าคัญ คือ 
ควรมีการจัดวาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการ
เร่ืองนี้ว่าจะด าเนินการ
อย่างไร ภายในระยะเวลา
เท่าใด เพื่อความต่อเนื่อง
และมีความชัดเจนของ
งานทัง้ในดา้นนโยบาย
และงบประมาณ เช่น 
ภายในระยะเวลา 20 ปี 
จะด าเนนิการอย่างไร ใน
พื้นที่นอกเขตที่ก าหนดไว้
จะด าเนนิการอย่างไร 
พื้นที่หรือเส้นทางที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตจะเปน็
อย่างไร เป็นตน้  
     2) ปูายโฆษณาต่าง 
ๆ ที่กรุงเทพมหานคร 
เป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการด าเนินการ ซึ่งจาก
การหารือในเบื้องต้น 
ยังพบปญัหาในการ
ด าเนินการของ
กรุงเทพมหานครอยู่ เช่น 
การติดตามจับกุมและ
ด าเนินคดีที่มีคา้งอยู่
จ านวนมาก ในขณะ 
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๒๐ 

 

 
ที่ 

ประเด็น 
การปฏิรูป 

วัน เดือน ปี แหล่งที่มา สาระส าคัญ ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 
 

เดียวกัน ก็ยังมีการ
กระท าความผดิกันอยู่
เสมอ ท าให้ไม่สามารถ
กวดขันจับกุมผู้กระท า
ความผิดได้ทัน และการ
โฆษณาในปัจจบุัน นิยม
ใช้ปูายหรือจอภาพ LCD 
ที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุม
ในการใช้แสงและการ
ก าหนดจุดในการติดตัง้ที่    
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
รถใช้ถนนได้  ซึ่งที่
ประชุมได้ให้ข้อสังเกตที่
ส าคัญ คือคณะ 
กรรมาธิการไม่ได้ขัดขวาง
หรือไม่ได้ต้องการให้
กรุงเทพมหานครระงับ
การอนุญาตให้มีการ
ติดตั้งปาูยโฆษณา แต่
ต้องการให้มีการจัดระบบ
หรือมีการบริหารจัดการที่
ดีไม่เป็นมลภาวะทาง
สายตาอย่างที่เปน็อยู ่
     มติที่ประชุม  ที่
ประชุมรับทราบและได้มี
มติมอบหมายให้คณะ 
อนุกรรมาธิการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปเชิงประเด็น 
(Quick Win) น าเร่ืองนี้
ไปพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะ
ขับเคลื่อนอย่างไรต่อไป 
โดยเฉพาะเร่ือง ปูาย
โฆษณาตา่ง ๆ ทีย่ังไมไ่ด้
ข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่ง
อาจจะมีการหารือถึง
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพิ่มเติมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอีก       

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๒๑ 

 

   
 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.) 
  - รายงานว่าไม่มี – 
 
 

 
๒. คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูปประเทศ ๖ ด้าน (คณะท างานขับเคลื่อนและ
ปฏิรูป) 
  
 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. และ
คณะ 
 - รายงานว่าไม่มี -  

  
 ๒.๔ ด้านสาธารณสุข   โดย สถ. และคณะ 

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

 ที่ ประเด็นการปฏิรูป วัน เดือน 
ปี 

แหล่งที่มา สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

๑ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาการรุกล า
น้ าสาธารณะ (คลอง

 กขป. ๕ 
๙ มกราคม 
๒๕๖๐  

- การใช้มาตรา ๔๔ ใน
การยกเว้นการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง 

อยู่ระหว่างการ
จัดท าร่างค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ   

มอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาลักษณะใน
การใช้มาตรา ๔๔  
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๒๒ 

 

 ที่ ประเด็นการปฏิรูป วัน เดือน 
ปี 

แหล่งที่มา สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

ลาดพร้าว)  - การแก้ปัญหาสภาพ
น้ าในคลองลาดพรา้วที่
มีสีด า ให้กรม
ชลประทานผลักน้ า
จากคลองรังสิตเข้ามา
ในคลองลาดพรา้ว 

๒ การแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกพื้นที่ปาุภูทับ
เบิก 

 กขป. ๕ 
๙ มกราคม 
๒๕๖๐  

- การด าเนินการรื้อ
ถอนตามค าสั่งหัวหนา้
คณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ
- จังหวัดเพชรบูรณ์ได้
ด าเนินการรื้อถอน
อาคารของ
ผู้ประกอบการกลุ่ม ๑ 
ที่มีค าพิพากษาแล้ว 
๑๙ ราย กลุ่ม ๒ อยู่
ระหว่างการพิจารณา
ของศาล ซึ่งศาลได้
พิพากษาแลว้ ๔ ราย 
ส่วนที่เหลือจะติดตาม
ผลการพิจารณาคดี 
ส่วนกลุ่มที่ ๓ อยู่
ระหว่างเจรจา 
แบ่งเป็นชาวมง้ในพื้นที่ 
๕๐ ราย อยู่ระหว่างรอ
แผนแม่บทในการ
แก้ปัญหา และกลุ่ม
นอกพื้นที่ ๑๕ ราย ได้
จับกุมด าเนนิคดี และ
รื้อถอนแล้ว  

- ด าเนินการรื้อ
ถอนกลุ่มที่ศาลมี
ค าพิพากษาแล้ว 
- ส่วนที่เหลือ อยู่
ระหว่างเร่งรัดการ
พิจารณาคดีในศาล  

- มอบหมายจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
- ขอให้กระทรวงการ
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จัด
ดูแลพื้นที่ภูทบัเบิก 
ก าหนดหลักเกณฑ์
การด าเนินงานให้
ชัดเจน เป็นแนวทาง
ปฏิบัติแก่ผู้วา่
ราชการจังหวัด และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

๓ การแก้ไขปัญหาปูอม
มหากาฬ 

 กขป. ๕  
๙ มกราคม 
๒๕๖๐  

- สร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชน โดย
มอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย 
กองบัญชาการ
กองทัพบก ทภ. ๑ 
ต ารวจ
กรุงเทพมหานคร และ

 กระทรวงมหาดไทย
จัดประชุมหารือเพื่อ
หารือแผนการ
ด าเนินการ  
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๒๓ 

 

 ที่ ประเด็นการปฏิรูป วัน เดือน 
ปี 

แหล่งที่มา สาระส าคัญของการ
ปฏิรูป 

ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ 

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ประชุม
หารือในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนปูอม
มหากาฬ 
- ให้คณะกรรมการ
เกาะรัตนโกสนิทร์ร่วม
ประชุมกับคณะท างาน
ของกระทรวง 
มหาดไทยด้วย จัดท า 
Road Map ขั้นตอน
การรื้อถอน 

๔ การแก้ไขปัญหาการ
ท าประมงผิด
กฎหมายและข้อ
เรียกร้องของกลุ่ม
ประมง 

 กขป. ๕ 
๙ มกราคม 
๒๕๖๐ 

มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย
ดูแล มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นหลักในการ
ด าเนินการ ให้
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/กรมประมง
สนับสนนุ ข้อส าคัญคือ
รื้อแล้วจะเยียวยา
อย่างไร ไม่ให้เกิดการ
ชุมนุมเรียกร้อง และให้
กรมเจ้าท่า และกรม
ประมง ก ากับดูแล
ไม่ให้มีการบุกรุก
ก่อสร้างโพงพางขึ้นมา
อีก 

ให้รื้อถอนและ
เยียวยาให้ความ
ช่วยเหลือ
ปรับเปลี่ยนอาชพี 

- กระทรวง 
มหาดไทย จังหวัด
สงขลา 
- กรมเจ้าท่า 
- กรมประมง 

 

๕ การเดินเรือในคลอง
ผดุงกรุงเกษม 

 กขป. ๕  
๙ มกราคม 
๒๕๖๐ 

- ให้กรุงเทพมหานคร
หาแนวทางเดินเรือ
คลองผดุงกรุงเกษม
เป็นการถาวร 
- ให้กองทัพเรือ และ
ต ารวจช่วยด าเนนิการ
โดยไม่ต้องพึ่ง
งบประมาณของรัฐ 

 กรุงเทพมหานคร   

 



คณะท างาน มท. เพ่ือสนับสนุนการปฏริูปประเทศ                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. 

      

๒๔ 

 

๒.๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา  โดย สบจ.สป. และคณะ 
  - รายงานว่าไม่มี – 
 
 


