
รายงานความคืบหน้าการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปที่เข้าสู่การพิจารณา 
ของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (มกราคม ๒๕๖๐) 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปของ สปท./

มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแล

ของรองนายกรัฐมนตรี 

ความคืบหน้าในการด าเนินการใน
ปัจจุบนั 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ และแนวทาง

แก้ไข 

๑ การปฏิรปูกฎหมายและระบบ
การจัดการขยะมลูฝอยชุมชนของ
ประเทศ 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

 พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมอืง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ 
บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๓๔ ตอนท่ี ๕ ก วันท่ี ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และอยู่
ระหว่างการด าเนินการออกกฎหมาย
ระดับอนุบญัญัตเิพื่อบังคับใช้ภายใต้
พระราชบัญญัตดิังกล่าว    

- 

๒ การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่าง
พระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่งรายงาน
ความเห็นและร่าง พ.ร.บ. 
ระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. .... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม 3 
ฝ่าย เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 
2559 แล้ว 

  อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสว่น
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพื่อน าเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย 

การจัดท ากฎหมายโดยการ 
ยกร่าง/แก้ไขเพิ่มเติมจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาของ
การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน 
เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 

๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น และร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี..) 
 
 
 
 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่งรายงาน
ความเห็นและร่าง พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
..) พ.ศ. .... ให้รัฐบาลพิจารณา
ด้วยแล้ว และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3 ฝ่าย เมื่อ
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 
แล้ว 

  อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสว่น
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพื่อเป็นความเห็นของกระทรวง 
มหาดไทย 

การจัดท ากฎหมายโดยการ 
ยกร่าง/แก้ไขเพิ่มเติมจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาของ
การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน
เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 

๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่งรายงาน
ความเห็นและร่าง พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสว่น
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพื่อเป็นความเห็นของกระทรวง 

การจัดท ากฎหมายโดยการ 
ยกร่าง/แก้ไขเพิ่มเติมจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาของ
การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน

หมายเหตุ 
 คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย น ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ และแจ้งรองนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนต่อไป 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/กระทรวงมหาดไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปตามรายงาน
ของ สปท.  
 มีการยกร่างหรือแก้ไขกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ หรือ ระเบียบ เป็นต้น 
 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คณะท างานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
๒ 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปของ สปท./

มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแล

ของรองนายกรัฐมนตรี 

ความคืบหน้าในการด าเนินการใน
ปัจจุบนั 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ และแนวทาง

แก้ไข 

พ.ศ. .... ให้รัฐบาลพิจารณาด้วยแล้ว 
และผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝา่ย เมื่อวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว  

มหาดไทย เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 

๕ การปฏิรปูด้านการผังเมือง ร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
....  

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

การปฏิรปูระบบการผังเมือง
และการใช้พื้นที่ (Quick Win) 

 ๑. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้นดัประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัตดิังกล่าว โดยมกีาร
พิจารณาเป็น ๓ วาระ ไดม้ีการประชุม
วาระที่ ๑ ซึ่งเป็นการพิจารณาราย
มาตรา มี ๑๒๘ มาตรา ขณะนี้ ได้
พิจารณาวาระที่ ๑ เสร็จสิ้นไป เมือ่
วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
๒. ขณะนีส้ านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้น าร่างพระราชบัญญตักิาร
ผังเมือง พ.ศ. .... ท่ีได้พิจารณาวาระที่ 
๑ ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้พิจารณา
ร่วมกันเพื่อท่ีจะได้น ามาประชุมใน
วาระที่ ๒ ต่อไป 

- 

๕ การปฏิรปูด้านการผังเมือง ร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ. .... 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

การปฏิรปูระบบการผังเมือง
และการใช้พื้นที่ (Quick Win) 

  ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกัน
หารือพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การจัดตั้งกรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อสรุปเปน็ ๒ 
กรณี คือ แนวทางที่ ๑ การจัดตั้ง
กรมการผังเมือง สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และแนวทางที่ ๒ 
การปรับปรุงกรมโยธาธกิารและผัง
เมืองให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนไป โดยให้กรมวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย ท้ัง ๒ แนวทาง 
๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ท้ัง ๒ แนวทาง 
และได้ส่งให้กระทรวงมหาดไทยแล้ว 
ตามหนังสือ ที่ มท ๐๗๐๒.๒/๘๑ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คณะท างานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
๓ 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปของ สปท./

มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแล

ของรองนายกรัฐมนตรี 

ความคืบหน้าในการด าเนินการใน
ปัจจุบนั 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ และแนวทาง

แก้ไข 

ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐  

๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอาย ุ

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ 
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์ 
- หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

   คณะกรรมการประสานงาน 
รวม  ๓ ฝ่าย ประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๙ อยูร่ะหว่างเสนอ
คณะกรรมการปฏริูปกฎหมายฯ ของ
รัฐบาลเพื่อพิจารณา 

 

๗ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่าง
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

   คณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝา่ย ประชุม เมื่อวันท่ี ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการปฏริูปกฎหมายฯ ของ
รัฐบาลเพื่อพิจารณา 

 

๘ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

  คณะกรรมการประสานงาน รวม  
๓ ฝ่าย ประชุม เมื่อวันท่ี ๑๒ ตลุาคม 
๒๕๕๙ อยูร่ะหว่างเสนอ
คณะกรรมการปฏริูปกฎหมายฯ ของ
รัฐบาลเพื่อพิจารณา 

 

๙ การปฏิรปูระบบการบรหิารงาน
เมืองพัทยา และรา่งพระราช 
บัญญัตริะเบยีบบริหารราชการ
เมืองพัทยา (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่งรายงาน
ความเห็นและร่าง พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. .... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว และผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝา่ย เมื่อวันท่ี ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว  

  อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสว่น
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพื่อเป็นความเห็นของกระทรวง 
มหาดไทย 

การจัดท ากฎหมายโดยการ 
ยกร่าง/แก้ไขเพิ่มเติมจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาของ
การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน
เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 

๑๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและ

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

   คกก. ๓ ฝ่าย ประชุม เมื่อวันที่ ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างเสนอ

 
 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คณะท างานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
๔ 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบตาม
แผนการปฏิรูปของ สปท./

มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน 
รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแล

ของรองนายกรัฐมนตรี 

ความคืบหน้าในการด าเนินการใน
ปัจจุบนั 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ และแนวทาง

แก้ไข 

ท้องถิ่นโดยรอบ  
 

- เมืองพัทยา 
- จังหวัดชลบุร ี
- หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการปฏริูปกฎหมายฯ ของ
รัฐบาลเพื่อพิจารณา 

๑๑ การปฏิรปูระบบการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะ
พิเศษ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
นครแม่สอด 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

   คกก. ๓ ฝ่าย ประชุม เมือ่
วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยู่
ระหว่างเสนอคณะกรรมการปฏิรปู
กฎหมายฯ ของรัฐบาลเพื่อพิจารณา 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  
 


