
                      ประมวลประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่เกี่ยวข้องกบักระทรวงมหาดไทย 

ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

๑ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ท่ีเอื้อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพชีวิต
และดูแลผูสู้งอาย ุ

ด้านสังคม ๙/๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๙  

ผลักดันร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. .... เพื่อก าหนดหลักเกณฑเ์บิกจ่าย
งบประมาณ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้หลักเกณฑต์ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ และสอดคล้องกับสิทธิประโยชน์
ที่ผู้สูงอายุพึงไดร้ับ ตามมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๔๖ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง  

-     ๑. กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย ์
- กรมกิจการผู้สูงอาย ุ
๒. 
กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
๒. ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.)  

๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น และร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี..) 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๑๖/25 พฤษภาคม 
2559 

ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี..) 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

- 

๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และร่างพระราชบญัญัติว่าด้วย
การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๑๖/25 พฤษภาคม 
2559 

ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... - กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

- 

๔ การปฏิรปูกฎหมายและระบบ
การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน
ของประเทศ 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๗/1 มิถุนายน ๒๕
59 

๑) ปฏริูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนให้ชัดเจน 
    ๑.๑) ให้บูรณาการกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ให้เป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว ทั้งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ พระราชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบัญญตัิการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบญัญัตจิัดการซากผลติภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
    ๑.๒) ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. กระทรวงสาธารณสุข 
๓. กระทรวงการคลัง 
๔. กระทรวงอุตสาหกรรม 
๕. กระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะกรรมาธิการ 
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คณะกรรมการ
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วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ด าเนินการใน ๒ ระดบั คือ หน่วยก ากับนโยบาย (Regulator) และหน่วย
ปฏิบัติการ (Operator) ที่ชัดเจน 
          (๑) หน่วยก ากับนโยบาย (Regulator) คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาตติามพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและ
เลขานุการ) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผน มาตรการเพื่อการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจดัการขยะมูลฝอย และการก าหนด
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด การส่งเสริมและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิในการจัดการและ
ก าจัดขยะมลูฝอย ให้ความเห็นชอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ มีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนดิและควบคุมการจัดการมลพิษจาก
แหล่งก าเนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสถานท่ีก าจดัขยะมูล
ฝอยชุมชน 
          (๒) หน่วยปฏิบัติการ (Operator)        
               กระทรวงมหาดไทยรบัผิดชอบ ก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนแมบ่ทการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น และจัดตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการไว้ท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติ (Code of Practice) ในการจัดการและก าจัดขยะมลูฝอย เพื่อให้
เกิดมาตรฐานการจัดการขยะมลูฝอยท่ีดี และก าหนดค่าธรรมเนยีมในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย โดยใหส้ะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
และบ ารุงรักษาระบบ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชน 
 
๒) เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน    
    ๒.๑) ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ 
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วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
    ๒.๒) ส่งเสริมภาคเอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้
หลักการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) ให้ชัดเจนและรวดเร็วมากข้ึน โดยเห็นควรให้กจิการ
ของรัฐในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นกิจการที่ได้รบัการ
ยกเว้นตามพระราชบญัญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๕๖ รวมทั้งเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒.๓) ก าหนดให้มีมาตรการเยียวยา ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่
ประชาชนที่อยู่ใกล้กับที่ต้ังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ให้ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบก าหนดมาตรการรองรบัด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ประโยชน์ตอ่ชุมชนที่เป็นพ้ืนท่ีตั้งของแหล่งก าจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการยอมรบัของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย และใหค้วามรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ประชาชน
ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใกลส้ถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอย เพื่อความปลอดภยัด้าน
สุขภาพของประชาชนเอง  
    ๒.๔) การจัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๔ ร่างพระราชบญัญัติการจัดการซากผลติภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าทีจ่ัดให้มีศูนยร์ับคืนซากผลติภณัฑ์อย่าง
น้อย ๑ แห่ง เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูา
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากครวัเรือนและสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครใหม้ีเขตละ ๑ ศูนย์ เป็นอย่างน้อย รวมทั้ง
จังหวัดต่าง ๆ ให้มีอย่างน้อยจังหวดัละ ๑ ศูนย์ โดยเป็นการน าร่อง
ด าเนินการเพื่อรองรับในอนาคต หากร่างพระราชบัญญตัิมผีลบังคับใช้  
    ๒.๕) การสร้างวินัยของคนในชาติ รณรงค์ให้ความรู้ และสร้าง
จิตส านึกความตระหนักให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ควรด าเนินการในเชิงพื้นที่ทุกจังหวัด ทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กท่ีอยู่ห่างไกล โดยมีกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการ รวมทั้ง เผยแพร่และประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
สื่อมวลชน ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้ง
ในระบบและนอกระบบ       

๕ การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และร่างพระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๑๙/15 มิถุนายน 
59 

แก้ไขพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  - - กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 

๖ การปฏิรปูด้านการผังเมือง ร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี
..) พ.ศ. .... 

ด้านการผังเมืองและ
การใช้พื้นที ่

๒๗/๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙  

ร่างพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. .... - กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง 
 

- 

๗ โครงสร้างและอ านาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้
ประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓๔/๑๒ ตลุาคม 
๒๕๕๙  

ร่างพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

- 

๘ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓๔/๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๙ ๑. แก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในร่าง
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. เชื่อมต่อแผนชุมชนกับกระบวนการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดให้แผน
ชุมชนเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนา

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

- 
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. จัดท ามาตรฐานกลางตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น    

๙ การปฏิรปูระบบการ
บริหารงานเมืองพัทยา และรา่ง
พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี 
....) พ.ศ. 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓๕/๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

- ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
....  

- - กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- เมืองพัทยา 

- 

๑๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและ
ท้องถิ่นโดยรอบ  

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓๕/๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

- ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... 
- แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่น
โดยรอบ มผีู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน นายกเมืองพัทยาเป็น
กรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการ นายอ าเภอบางละมุงเป็นกรรมการ 
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเป็นกรรมการ ปลัดเมืองพัทยาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

- - กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- จังหวัดชลบุรี  
- เมืองพัทยา 

- 

๑๑ การปฏิรปูระบบการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่
มีลักษณะพิเศษ: ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลนครแมส่อด 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓๕/๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  

ข้อเสนอแนะในระดับพ้ืนที่ 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ควรอุดหนุนงบประมาณจากเงินรายได้ที่
จัดเก็บในเขตเทศบาลนครแมส่อดกลับคืนไปใหเ้ทศบาลนครแมส่อด ใน
ลักษณะการอุดหนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาผลกระทบซึ่งมรีะเบยีบรองรับ
การด าเนินการดังกลา่วอยู่ในขณะนี้ 
- ในเรื่องการจัดโครงสร้าง กรอบอตัราก าลัง และการบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานเทศบาลนครแมส่อด โดยหลักการตาม
กฎหมายที่มีอยู่ เทศบาลอาจจัดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ต่างไป
จากท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดได้อยู่แล้ว ดังนั้น หาก
เทศบาลนครมีรายได้เพียงพอ และจ านวนอัตราก าลังไม่เกินกว่าจ านวน
ตามที่กฎหมายก าหนด ก็สามารถปรับส่วนราชการและก าหนดสายงานใน
กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลที่มีความหลากหลาย
และมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นได ้
- จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรแ์ก้ไขปัญหาเมืองแม่สอดและท้องถิ่น

- กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

- 
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

โดยรอบ เพื่อใหส้่วนราชการที่เกีย่วข้องเข้าร่วมบูรณาการแกไ้ขปัญหาให้
เกิดเอกภาพในการบริหารงาน   

๑๒ การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้
ข้อบัญญัติเกณฑม์าตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (Building 
Energy Code: BEC) 

ด้านพลังงาน ๑๐/๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

- คณะกรรมการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงที่เสนอโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานข้างต้น ท่ีจะน ามาใช้บังคับกับการ
ควบคุมอาคารตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘  
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และกรม 
โยธาธิการและผังเมือง เร่งรัดการร่วมพิจารณาด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงพลังงานก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดย
ด่วน เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวใหเ้ป็นกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใช้บังคับ
กับอาคาร ดังต่อไปนี ้
  ๑) อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีผลบังคับใช้เป็น
อันดับแรก 
  ๒) อาคาร ๙ ประเภท ท่ีมีพื้นท่ีมากกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และ 
๒,๐๐๐   ตารางเมตร ให้ใช้บังคับในล าดับถัดไป  
  ๓) หากเป็นไปได้ อาคาร บ้านอยู่อาศัย และอาคารอื่น ๆ ท่ีมีขนาดพื้นท่ี
อาคารตั้งแต่ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ก็ให้ทยอยบังคับใช้ต่อไป  
  ๔) ข้อบัญญัติในข้อ ๑) – ๓) ให้ใช้กับอาคารใหม่และอาคารดัดแปลง
โดยเร็ว ส่วนอาคารเก่าให้ทยอยบงัคับใช้ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม  
  ๕) รายละเอียดของการก าหนดเกณฑ์ใน BEC ที่บังคับใช้กับอาคารเก่า
และอาคารใหม่ อาจจะแยกเพื่อบงัคับใช้ตามความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั  
  ๖) ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการเพื่อให้เจ้าของอาคารปฏิบัตติาม
ข้อบัญญัติการใช้พลังงานส าหรับอาคาร โดยมีทางเลือก ดังนี ้
      ๖.๑) การติดตั้งหรือปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์หรือออกแบบก่อสร้างให้
สอดคล้องกับข้อบัญญัติการใช้พลังงานส าหรับอาคาร  
      ๖.๒) การติดตั้งและใช้พลังงานทดแทนในอาคารที่ถูกก าหนดใน
ข้อบัญญัติการใช้พลังงานส าหรับอาคาร ท้ังนี้ สามารถติดตั้งและใช้

- กระทรวงพลังงาน 
- กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

พลังงานทดแทน ณ สถานท่ีอื่นไดโ้ดยอนุโลม 
      ๖.๓) ใช้กลไกแลกเปลี่ยนเครดิตระหว่างอาคารอนุรักษ์พลังงานหรือ
ระบบพลังงานทดแทนอ่ืน (เฉพาะกรณีอาคารเก่า) 
      ๖.๔) ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษหรือรับบทลงโทษตามข้อบัญญัตกิารใช้
พลังงานส าหรับอาคาร 
  ๗) ภาครัฐอาจก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมและจูงใจอื่น ๆ ควบคูก่ันไป
ด้วย 
  ๘) ให้มีมาตรการการสรา้งบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ที่มีความรู้
ความสามารถแบบมืออาชีพในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาแบบค าขอก่อสร้างที่เกีย่วกับการประหยัดพลังงาน 
  ๙) ให้มีมาตรการก าหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟูาทีม่ี
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสอดคล้องกับกฎกระทรวง        
- กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ชัดเจน และเอื้อต่อการอนุรักษ์และประหยดั
พลังงานในอาคารขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้
ครอบคลมุถึงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารด้วย และก าหนดบทลงโทษใน
ส่วนท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด BEC ให้เป็นโทษปรับ หรือสั่งแก้ไขแทนโทษ
จ าคุก เป็นต้น      
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

๑๓ การเลือกตั้งท่ีสุจรติและเที่ยง
ธรรม 

ด้านการเมือง ๑๕/18 พฤษภาคม      
๒๕59 

๓.๙ ปฏิรูปการเข้าสู่ต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง
ท้องที่ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี เพ่ือให้เกิดการเลือกต้ังท่ี
สุจริตและเท่ียงธรรม  
      ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝุายปกครองท้องที่
ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ มีวาระการด ารงต าแหน่ง และมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทุกต าแหน่ง 
๓.๑๐ ปฏิรูปการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม 
        วิธีการปฏิรูปการเลือกตั้ง น าไปใช้กับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยง
ธรรม  

- - ๑. คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) 
    ควบคุมและด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
๒. คณะรัฐมนตร ี
    ก าหนดให้การเลือกตั้งเป็น
วาระแห่งชาต ิ
๓. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    พิจารณาพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญู 
๔. สภาขับเคลื่อนการปฏริูป
ประเทศ 
    ขับเคลื่อนการปฏิรปู
ประเทศ เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยง
ธรรม 
๕. ศาลยุติธรรม 
    จัดตั้งศาลแผนกคดี
เลือกตั้งและวิธีพิจารณาคดี
เลือกตั้ง 
๖. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ก.ก.ต.) 
    รับผิดชอบการควบคุมและ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยง
ธรรม 
๗. กระทรวงศึกษาธิการ 
    ประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในการ
ช่วยสนับสนุนในการจดัการ
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

เลือกตั้ง 
๘. กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    สนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม 
๙. พรรคการเมือง 
    พรรคการเมืองทุกพรรค
จะต้องท าให้พรรคการมือง
เป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชนอย่างแท้จริง และ
ไม่ถูกครอบง าจากนายทุน 
๑๐. ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 
      สนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม 

๑๔ แนวทางการปฏิรูประบบ
การเงินฐานรากและร่าง
พระราชบัญญัตสิถาบันการเงิน
ชุมชน พ.ศ. .... 

ด้านเศรษฐกิจ ๑๕/18 พฤษภาคม      
๒๕59 

ร่างพระราชบญัญัตสิถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... ก าหนดให้มี
คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบนัการเงินชุมชน มีอธิบดีกรมการพฒันา
ชุมชนเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และให้ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
การคลังเป็นกรรมการและเลขานกุาร  

- กระทรวงการคลัง ๑. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
๒. กระทรวงมหาดไทย  
- กรมการพัฒนาชุมชน 
๓. กระทรวงอุตสาหกรรม 
๔. ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(สทบ.) 
๕. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) 
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

๖. ส านักนายกรัฐมนตรี 
(ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี) 
๗. ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 
๘. ธนาคารออมสิน   

๑๕ การจัดการพื้นท่ีมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพ่ิม
คุณค่าและมลูค่าทางวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยรา่งพระราชบญัญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัตโิบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ด้านกฬีา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การ
ศาสนา คณุธรรม 
และจริยธรรม  

๑๗/๑ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๒. วิธีการปฏริูป ประกอบด้วย 
    ๒.๑ ปฏิรูปการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนลงบนพ้ืนท่ีมรดกวัฒนธรรม
ของชาติ 
            (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

               - นิยามของค าว่า “สภาท้องถิ่น” ในมาตรา ๔ วรรคสาม ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้เป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับต่าง ๆ หรือกฎหมายในลักษณะดังกล่าว    
         (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรมศิลปากร 

               - เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐/๑ ใหก้รมศิลปากรมีอ านาจในการ
เวนคืนอสังหารมิทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ และ มาตรา ๑๑/๑ ให้กรมศิลปากรมีอ านาจเข้าซ่อมแซม
หรือแก้ไขโบราณสถาน หรือส่วนตา่ง ๆ ของโบราณสถานท่ีมีเจ้าของโดย
ชอบด้วยกฎหมายและยังมิไดป้ระกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ตาม
มาตรา ๗   
         (๓) พระราชบัญญัติภาษโีรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 

               ให้ทรัพย์สินท่ีเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไดร้ับการยกเว้นภาษโีรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

- กระทรวงวัฒนธรรม ๑. กระทรวงการคลัง 
๒. กระทรวงมหาดไทย  
- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

อย่างอื่น ๆ กับท่ีดินซึ่งใช้อย่างต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น 

         (๔) พระราชบัญญัติภาษบี ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

               ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยในฐานะสว่น
ราชการที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๘ (๑๒) ออกกฎกระทรวงก าหนดให้
ที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็น
ที่ดินท่ีเจ้าของที่ดินไมต่้องเสียภาษบี ารุงท้องที่ 
         (๕) ประมวลรษัฎากร  
               อาศัยอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตาม
ประมวลรัษฎากรออกกฎหมายล าดับรอง ให้เงินได้พึงประเมินหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน ตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
แห่งประมวลรัษฎากร เท่าจ านวนเงินท่ีใช้ในการบูรณะโบราณสถานที่เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค
ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไมเ่กินร้อยละสบิของ
เงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนดังกล่าว        
    ๒.๒ ปฏิรูปการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
    ๒.๓ ปฏิรูปกลไกความร่วมมือเพื่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจใน
การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติทุกภาคส่วน  

๑๖ ธนาคารที่ดินและร่าง
พระราชบัญญัติ ธนาคารที่ดิน 
พ.ศ. .... 

ด้านเศรษฐกิจ ๑๘/8 มิถุนายน ๒๕
59 

ร่างพระราชบญัญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผูร้ักษาการตามพระราชบัญญัติ และก าหนดให้
คณะกรรมการและการบริหารกิจการ เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคาร
ที่ดิน” มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ให้
ผู้อ านวยการธนาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ   

- กระทรวงการคลัง - กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

๑๗ การปูองกันและควบคมุปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ ในประเด็นการ
จัดเก็บภาษเีครื่องดื่มทีม่ี
ปริมาณน้ าตาลเกินเกณฑ์
มาตรฐานสุขภาพ 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๘/8 มิถุนายน ๒๕
59 

๑. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของการปรบัปรุงแก้ไขนิยาม
เครื่องดื่ม ภายใต้ร่างพระราชบญัญัติประมวลกฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. 
.... ให้ครอบคลมุรายการเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. กรรมสรรพสามิตด าเนินการ ดงันี ้
    (๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ในน้ า
ผลไม้และน้ าพืชผักให้เป็นไปเพื่อสง่เสริมสุขภาพ โดยก าหนดอัตรา
ส่วนผสมของพืชผักจากธรรมชาติให้สูงขึ้น 
    (๒) จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มที่ครอบคลุมเครื่องดื่ม
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดังแนวทางแก้ไข ข้อ ๑) ใน ๒ 
อัตรา (๖-๑๐ กรมั/๑๐๐ มลิลลิิตร และ มากกว่า ๑๐ กรัม/๑๐๐ 
มิลลลิิตร) ตามความเข้มข้นของน้ าตาล และปรับอัตราการจัดเก็บให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟูอเป็นประจ าอย่าง
น้อย ทุก ๓ ปี  
๓. กระทรวงสาธารณสุข 
    ๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ด าเนินการ ดังนี ้
         (๑) จัดให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ก าหนดผลิตภณัฑ์
เครื่องดื่มทุกชนิด แสดงปริมาณน้ าตาลในฉลากหน้าบรรจุภณัฑด์้วย
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมค าเตือนปริมาณการบริโภคที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
        (๒) ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ าตาลที่มีในเครื่องดื่มที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการจัดการตามกฎหมาย หาก
เครื่องดื่มมปีริมาณน้ าตาลไมต่รงตามฉลาก 
        (๓) ศึกษาความปลอดภยัของวัตถุให้ความหวานแทนน้ าตาล เพื่อ
เป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในด้าน
การจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมและเป็นธรรม 
    ๓.๒ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) จัดท ามาตรการสื่อสารสังคมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบรโิภคอย่างต่อเนื่อง  
๔. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลังจัดให้มีการตดิตาม

- กระทรวงการคลัง 
- กรมสรรพสามิต 

๑. กระทรวงสาธารณสุข 
๒. กระทรวงพาณิชย ์
๓. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
๔. ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ประเมินผลการด าเนินนโยบาย 
๕. กระทรวงพาณิชย์มีการจัดการให้ราคาขายปลีกของเครื่องดื่มที่มนี้ าตาล
เปลี่ยนแปลงตามภาษีเครื่องดื่มทีม่ีน้ าตาล 
๖. กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุม
การท าตลาดแบบเสี่ยงโชคของเครือ่งดื่มที่มีน้ าตาล เพื่อควบคุมการกระตุ้น
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลควบคู่ไปด้วย 

๑๘ การจดทะเบียนแรงงานข้าม
ชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวรเพื่อ
จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ
เข้าสู่ระบบ 

ด้านสังคม ๑๘/8 มิถุนายน ๒๕
59 และ ๒๖/๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑. แรงงานข้ามชาติที่ผา่นการตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ให้ ตม. ไทย 
และส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จัดเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับรองตัวบุคคลและยืนยันการเข้า
เมือง ตลอดจนการบันทึกอัตลักษณ์ตัวบุคคล 
๒. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศรับรองเอกสารที่ใช้ในการข้ามแดน
เพื่อมาท างานในประเทศ และบัตรประจ าตัวที่ประเทศไทยออกให้ตาม
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจ าตัวของแรงงานข้ามชาติ เพื่อแสดง
สถานะการอยู่อาศัยเพื่อท างานในประเทศไทย โดยมีอายุบตัรไม่เกิน ๔ ปี 
ตามระยะเวลาการจ้างงานแบบระบบ MOU แต่ต้องมาต่ออายุบัตรทกุปี 
โดยสามารถต่อได้ที่ว่าการอ าเภอ หรือเทศบาล หรือส านักงานเขต ในพื้นที่
ที่แรงงานท าอยู่  

- กระทรวงแรงงาน ๑. ส านักนายกรัฐมนตร ี
๒. กระทรวงกลาโหม 
๓. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
๔. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
๕. กระทรวงอุตสาหกรรม 
๖. กระทรวงการต่างประเทศ 
๗. กระทรวงการคลัง 
๘. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์
๙. กระทรวงสาธารณสุข 
๑๐. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
๑๑. สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
๑๒. ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
๑๓. ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง  

๑๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ด้านการเมือง ๒๒/6 กรกฎาคม 
2559 

     เพื่อให้การด าเนินงานการปฏริูปวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองทีย่ั่งยืน มี
ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงก าหนดแผนเพื่อบรรลุเปาูประสงค์ และ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก คือ 

  - ๑. คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) 
๒. คณะรัฐมนตร ี
๓. รัฐสภา 
๔. กระทรวง ศึกษาธิการ 
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

     แผนหลักท่ี ๑ การให้การศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ยั่งยืน 
     แผนหลักท่ี ๒ การสร้างนักการเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน 
     แผนหลักท่ี ๓ การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ยั่งยืน 
     แผนหลักที่ ๔ การบริหารการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ย่ังยืน 
     ๔.๑ แผนก าหนดกลไกบริหาร เพื่อให้การด าเนินงานเกดิผลสมัฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค์ เปาูประสงค์ที่วางไว้ จึงได้ก าหนดระบบและกลไกการ
บริหารแผนแม่บท ดังนี้  
          (๑) รัฐบาล 
          (๒) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
          (๓) สภาพัฒนาการเมือง 
          (๔) กระทรวงกลาโหม 
          (๕) คณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
          (๖) กระทรวงมหาดไทย 
               ๑) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการด าเนนิงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศและสภาพัฒนาการเมือง 
               ๒) กรมการปกครอง สนับสนุนการด าเนินงานของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาพัฒนาการเมือง 
          (๗) ขั้นในการขับเคลื่อน ให้ทุกหน่วยงานใช้ขั้น ๔ ขั้น ดังนี้ 
               ขั้นก่อนมีรัฐธรรมนูญ 
               ขั้นมีรัฐธรรมนูญแล้ว 
               ขั้นการเลือกตั้ง 
               ขั้นหลังการเลือกตั้ง 
          (๘) ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุในแผนหลักท่ี ๑ แผนหลัก
ที่ ๒ แผนหลักท่ี ๓ และแผนหลักท่ี ๔ ร่วมกันจัดท าแผนงานโครงการ
รองรับการด าเนินงานในแต่ละแผนหลัก และส่งแผนงานท่ีสมบูรณ์ให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาขับเคลื่อนการ

๕. กระทรวง กลาโหม 
๖. กระทรวง มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมการปกครอง 
๗. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยประจ าต าบล 
(ศส.ปชต.)) 
๘. สถาบันพระปกเกล้า 
๙. สภาพัฒนาการเมือง 
๑๐. ส านักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๑๑. ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 
๑๒. ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
๑๓. สภาองค์กรชุมชน (พอช.) 
๑๔. เครือข่ายประชาสังคม
จังหวัด 
๑๕. สถานีโทรทัศน์และวิทยุ
กระจาย เสียงของรัฐ 
๑๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน 
๑๗. สื่อสารมวลชน 
๑๘. คณะท างานรา่งหลักสูตร
การเรยีนการสอนใน
สถานศึกษา  
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อของบประมาณต่อรัฐสภาในการด าเนินงาน
ต่อไป 
          ในกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ (สปท.) สิ้นวาระลงให้
สภาพัฒนาการเมืองเป็นหน่วยงานรองรับภารกจิของสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศต่อไป 
     ๔.๒ แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
          ให้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาการเมืองเพื่อปฏิบตัิงาน
ในทนัที ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี 
     ๔.๓ แผนกองทุนด าเนินงานวฒันธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
          จัดตั้งกองทุนด าเนินงานวัฒนธรรมทางการเมืองโดยมีแนวทางการ
จัดหางบประมาณด าเนินงาน ดังนี ้

(๑) งบประมาณจากรัฐบาล 
(๒) มาตรการภาษเีพื่อสนับสนุนจากผูม้ีความประสงค์มอบเงิน

ให้แก่กองทุน ด าเนินงานวัฒนธรรมทางการเมือง โดย
สามารถแสดงความจ านงได้ ในแบบภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดา หรือ ภงด. ๙๐ หรือ ภงด. ๙๑  

(๓) งบประมาณจากภาคีเครือข่าย  
๒๐ การจัดระเบียบการใช้

ประโยชน์ท่ีดินปาุไม้ และการ
เพิ่มพื้นท่ีปุาของประเทศและ
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ.  

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๒/6 กรกฎาคม 
2559 

     - บัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการจัดการปุาชุมชน คือ ร่าง
พระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. .... เพื่อส่งเสรมิให้ชุมชนไดม้ีส่วนร่วมกับรัฐ
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากทางชีวภาพอย่างสมดลุและยั่งยืน 
ส่งผลให้ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบรูณแ์ละ
ยั่งยืน และประชาชนไดร้ับประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม้อย่างเหมาะสมทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการปาุชุมชนในปัจจุบันในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ที่มี
การจัดตั้งไปแล้ว จ านวน ๙,๗๒๑ หมู่บ้าน (เมษายน ๒๕๕๙) ครอบคลุม
พื้นที่ ๔.๔ ล้านไร่ และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งปุาชุมชนทั่ว
ประเทศ ตามแผนงานท่ีรัฐก าหนดไว้ จ านวน ๒๑,๘๕๐ หมู่บ้าน 
ครอบคลมุพื้นท่ีประมาณ ๑๐ ล้านไร่ อีกท้ัง ยังเป็นการส่งเสรมิพื้นท่ีอื่น

- กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๒. หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
พื้นที่อ่ืนของรัฐที่ประสงค์จะ
จัดท าเป็นปุาชุมชน  
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ของรัฐนอกเขตปุาไม้ที่ประสงค์จะจัดท าเป็นปุาชุมชนด้วย 
     - ร่างพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. ....ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผูร้ักษาการ และ
ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรม
ที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน และให้อธิบดีกรมปุาไม้เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

๒๑ การปรับปรุงระบบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสรมิสรา้งธรรมา 
ภิบาล ประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ และ
ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... 

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๒๓/๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙  

     ๑. ร่างพระราชบัญญัติการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... มีนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
และให้มีอ านาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัต ิ
     ๒. ร่างพระราชบัญญัติการมีสว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ก าหนดให้มีคณะกรรมการการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสองคน
ซึ่งมาจากการเลือกกันเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด เป็นกรรมการ ให้ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้เลขานุการ
คณะกรรมการแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของส านักงานไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  
     ๓. กฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐต้องด าเนินการเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ๓ ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่ ก่อนอนุมัติ ระหว่างด าเนินนโยบาย และภายหลังด าเนินนโยบาย 
        ก่อนอนุมัติ 
        หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยและชี้แจงข้อมูล จดัรับฟังความคดิเห็น
และปรึกษาผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย น าผลการรับฟังความคดิเห็นมาพิจารณา
ร่วมในการตดัสินใจด าเนินการกิจกรรมที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และคณุภาพชีวิต  

 สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 

ส่วนราชการ/หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีมี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

        ระหว่างด าเนินนโยบาย 
        หน่วยงานของรัฐต้องจัดท ารายงานความก้าวหน้าเผยแพร่ไมน่้อย
กว่า ๑ ครั้ง/ปี จัดให้ประชาชนเสนอ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม ผู้เกี่ยวข้องอาจยื่นค าร้องต่อหน่วยงานของรัฐให้ทบทวนหรือ
ยกเลิกกิจกรรมทีไ่ม่ด าเนินการอยา่งถูกต้องเหมาะสม และน าผลการรับฟัง
ความคิดเห็นมาพิจารณาร่วมในการตัดสินใจด าเนินการกิจกรรมที่จะ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคณุภาพชีวิต  
        ภายหลังด าเนินนโยบาย 
        หน่วยงานของรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็น อาจจดัให้ประชาชนร่วม
ติดตามประเมินผล หากประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายกส็ามารถ
ร้องขอให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองฯ และช่วยด าเนินคดีได้ รวมทั้ง
เยียวยาและชดเชย 
        บทก าหนดโทษ 
        - การด าเนินการหรือท าใหก้ารด าเนินการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่อาจด าเนินการไดต้ามพระราชบัญญัติ
นี ้ต้องระวางโทษจ าคุก ไมเ่กินหนึง่เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ (ม. ๓๐) 
        - การอาศัยกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไปบิดเบือนเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไมเ่กินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
(ม. ๓๑)  
        - การไม่ปฏิบัตติามค าสั่งของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท (ม. ๓๒)  

๒๒ การปฏิรปูโครงสร้างองค์กร
ภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: การ
ปฏิรูปการบริหารจัดการของ
หน่วยรับผดิชอบงานทาง 

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๒๔/๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

๑. ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานหลกัที่
รับผิดชอบงานทาง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทาง
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
    อปท. ควรรับผิดชอบทางสายย่อย (Local Roads) ซึ่งเข้าถึงพื้นที่
ได้มากท่ีสุด ตามแนวคิดการก าหนดสายทางแบบ Road Hierarchy กรณี
งานท่ีถ่ายโอนมางานใดที่ยังคงเปน็ของ อปท. และงานใดควรส่งให้
หน่วยงานอ่ืน 

- กระทรวงคมนาคม 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

๒. ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือมิให้เกิดความซ  าซ้อน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณมีความคุ้มค่า ประหยัด 
    ๒.๑ การก าหนดกรอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
        • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
          (๑) ก่อสร้างถนนท่ีเชื่อมต่อระดับอ าเภอ ถนนในต าบลและ
หมู่บ้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่มี
ศักยภาพในการก่อสร้างด้วยตนเอง แล้วโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น บ ารุงรักษา 
          (๒) งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ งานบ ารุงตามก าหนดเวลา งาน
บ ารุงปกติ และงานขยายบูรณะเสน้ทาง ตาม (๑) ที่อยู่ในอ านาจของ อบจ. 
ทั้งนี้ ให้จัดสรรอัตราและอบรมบุคลากรช่างให้แก่ อบจ. ให้มีความเขม้แข็ง 
เพื่อให้มีศักยภาพในการด าเนินงานบ ารุงรักษาทางให้แก่ อปท. ขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
          (๓) ท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่
ของจังหวัด โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นประจ าจังหวัดไม่ว่า
ทางหลวงเส้นนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. แห่งใดก็ตาม 
        • เทศบาลนคร/เมือง/ต าบล 
          (๑) ก่อสร้างถนนท่ีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ยกเว้นกรณีที่
เทศบาลใดไม่มศีักยภาพในการก่อสร้างทางด้วยตนเอง ให้เป็นหน้าทีข่อง 
อบจ.      
          (๒) งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ งานบ ารุงตามก าหนดเวลา งาน
บ ารุงปกติ และงานขยายบูรณะเสน้ทางในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตน 
ยกเว้นกรณีทีเ่ทศบาลใดไมม่ีศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าว ให้
รับผิดชอบเฉพาะงานบ ารุงปกติ สว่นงานบ ารุงรักษาลักษณะอื่น ๆ ให้เป็น
หน้าท่ีของ อบจ. 
        • องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)   
          (๑) ก่อสร้างถนนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตน ยกเว้นกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีศักยภาพในการก่อสรา้งทางด้วยตนเอง ให้
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หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
          (๒) งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ งานบ ารุงตามก าหนดเวลา งาน
บ ารุงปกติ และงานขยายบูรณะเสน้ทางในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตน 
ยกเว้นกรณีที่ อบต. ใดไมม่ีศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าว ให้
รับผิดชอบเฉพาะงานบ ารุงปกติ สว่นงานบ ารุงรักษาลักษณะอื่น ๆ ให้เป็น
หน้าท่ีของ อบจ. 
    ๒.๒ การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
          (๑) ส าหรับถนนท่ีถ่ายโอนผิดเง่ือนไขของแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. และแผนปฏิบตัิการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. หากเป็นกรณีของ อบต. และเทศบาล ควรถ่ายโอนให้ อบจ. เป็น
ผู้รับผิดชอบเส้นทางที่คาบเกี่ยวกนัระหว่างเทศบาลและ อบต. ส่วนถนน
ภายในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจุดเริ่มตน้และสิ้นสุดของถนนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
หรือ อบต. ใด ก็ให้เทศบาลหรือ อบต. นั้น ๆ รับผดิชอบ 
          (๒) ส่วนราชการที่จะถ่ายโอนควรพิจารณาให้ อบจ. รับโอนถนนท่ี
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีระยะทางห่างไกลที่อยู่ในความรับผดิชอบ
ของ อปท. ขนาดเล็ก 
๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวงของประเทศให้มีความเป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ น   
    ๓.๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลของงานทาง 
          (๑) เร่งรัดการด าเนินการจัดเก็บข้อมลูทางถนน เพื่อปรับข้อมูลใน
ภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและทันสมัยมากขึ้น 
และให้มมีาตรฐานเดยีวกันเพื่อใช้ในการอ้างอิงในระดับสากลต่อไป 
โดยเฉพาะข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผดิชอบของ อปท. และ
รับโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สปก. 
กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์) เนื่องจากข้อมูลมาจากหลาย
หน่วยงาน และมอบอ านาจให้แต่ละท้องถิ่นรวบรวมจัดเก็บข้อมูล ท าให้
ข้อมูลถนนในภาพรวมของประเทศขาดความชัดเจน 
          (๒) ปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานทางทั้งหมดที่ได้มีการส่ง
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หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

มอบ – รับมอบภารกิจถ่ายโอนใหเ้ป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบรูณ์ 
รวมทั้งฐานข้อมูลประกอบสายทาง เช่น แผนที่สายทาง แผนท่ีโครงข่าย
สายทาง โครงข่ายสายทางระหว่าง อปท. และจังหวัดหรือโครงข่ายหลักใน
ภาพรวมระดับประเทศเพื่อ อปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้
ข้อมูลโครงข่ายทางในการวางแผน ดูแลซ่อมบ ารุง และพัฒนาในส่วนที่แต่
ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบได้อยา่งเหมาะสม 
    ๓.๒ การจัดท าทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
          (๑) ควรมอบให้ อบจ. เป็นศูนย์รวมข้อมลูทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นประจ าจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่น ให้เทศบาล และ อบต. ท าหน้าท่ีส ารวจและส่งข้อมูลให้ อบจ. เป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมลู และจดัท าทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ให้ อบจ. ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของนาย
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบยีนทาง
หลวงท้องถิ่น  
          (๒) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
แต่งตั้ง “คณะท างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัด” มี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไดร้ับมอบหมาย เป็นประธานคณะท างาน และ
ปลัด อบจ. เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ก าหนดแผนการส ารวจพื้นท่ีเพื่อจัดท า
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ ปี  
          (๓) ให้ อบจ. จัดเครื่องมือและบุคลากรช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ            

๒๓ การพัฒนากลไกการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. .... 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๕/๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

๑. ร่างพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
    ก าหนดใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการตามพระราชบัญญัติ และก าหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ (กนช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลดักระทรวง
มหาดไทย และอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าเป็นกรรมการและเลขานุการ 
    คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแหง่ชาติมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญตัิ
ก าหนด 
๒. คณะกรรมการลุ่มน้ าตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 

- - กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ 
- ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  
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    ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัในเขตลุ่มน้ าเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กนช. ก าหนด เพื่อเป็นประธานกรรมการลุม่น้ า เพือ่ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเข้ามาก ากับการประชุมและประสานการด าเนินงานกบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    กรรมการลุม่น้ าโดยต าแหน่งประกอบด้วยผู้แทนกรมทีด่ิน ผู้แทนกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาคในเขตลุ่มน้ านั้นเป็นกรรมการ 
ลุ่มน้ าและเลขานุการ และใหผู้้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค
แต่งตั้งข้าราชการของส านักงานทรัพยากรน้ าภาคอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการวางผังลุ่มน้ า/การก าหนด
เขต (Zoning) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก และลุ่มน้ าสาขา 
๒๕๔ ลุ่มน้ า 
    เช่น พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม พ้ืนท่ีที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ าสูง พ้ืนท่ีที่
พืชมีปัญหาการตลาด พื้นที่ต้นน้ า เขตที่มีความลาดชันสูง พ้ืนท่ีรับน้ าและ
กักเก็บน้ า 
๔. เสริมสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของฝุายราชการ ผู้ทรงคณุวุฒิใน
ลุ่มน้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น พัฒนาระบบรวบรวมและจัดท าข้อมูลระดับท้องถิ่น      

๒๔ การปฏิรปูการบริหารจดัการ
แหล่งน้ าชุมชนทั่วประเทศ 
และร่างระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๕/๓ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

     ๑. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ก าหนดกลไกแต่ละระดับไว้ ดังนี้ 
         - คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนจังหวัด มผีู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรอง
ประธาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองห้า
คนเป็นกรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งไม่
น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และปลดั
องค์การองค์การบริหารส่วนจังหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 
        คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนจังหวัด มีหน้าทีต่ามที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ

- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- กรมทรัพยากรน้ า 
- กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล  

๑. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
๒. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น     
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
๓.กระทรวงกลาโหม 
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ก าหนด  
         - คณะกรรมการอ านวยการปฏิบัติการแหล่งน้ าชุมชนอ าเภอ มี
นายอ าเภอเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธาน 
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเปน็
กรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนท่ีนายอ าเภอแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามคน 
เป็นกรรมการ ปลดัอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองอ าเภอเป็น
กรรมการและเลขานุการ ท้องถิ่นอ าเภอเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         คณะกรรมการอ านวยการปฏิบัติการแหล่งน้ าชุมชนอ าเภอ มีหน้าที่
ตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ก าหนด   
         - คณะกรรมการปฏิบตัิการแหล่งน้ าชุมชนต าบล มีนายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีเป็นประธานกรรมการ ก านัน
หรือผู้ใหญ่บา้นในท้องที่ต าบลเป็นกรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนใน
พื้นที่ต าบลไม่น้อยกว่าสองคน และผู้แทนกลุม่อาชีพในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่าห้า
คน เป็นกรรมการ ปลดัเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
         คณะกรรมการปฏบิัติการแหล่งน้ าชุมชนต าบล มหีน้าท่ีตามที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ก าหนด   
     ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
(อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานที่มีหนา้ที่
สร้างและสนับสนุนแหล่งน้ าชุมชนในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ให้ผู้แทนชุมชนที่
ได้รับการแต่งตั้งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมติดตามดูแล 
ประสานการท างานร่วมกัน บันทึกรับงาน และขึ้นทะเบยีนแหล่งน้ าชุมชน
ไว้เป็นหลักฐาน  
     ๓. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าทีส่ ารวจ ปรับปรุง
เส้นทาง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากรณีเกิดความเสยีหายจากภัยธรรมชาติ   

๒๕ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วง
ก่อนถึงโรงพยาบาล 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๖/๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

ระบบจ่ายงานและการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
     ๑) เพิ่มบริการการแพทย์ฉุกเฉนินอกโรงพยาบาลใหเ้พียงพอและมี

- - ๑. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในด้านจ านวนองค์กรที่
เข้ามาบริหารจดัการจดับริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 
บุคลากร รถยนต์พยาบาล และเครื่องมือ เทคโนโลยี และความครอบคลุม
พื้นที่การให้บริการใหส้มบูรณ ์
     ๒) จัดให้มีศูนย์จ่ายงานท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลมุงานช่วยเหลอื
ประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดการเชื่อมต่อการช่วยเหลือไดท้ันที
เมื่อไดร้ับการแจ้งเหตุ และเกดิการบูรณาการช่วยเหลือระหว่างจุดเกิดเหตุ
และโรงพยาบาลใหม้ีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ปุวยได้ทันเวลาและ
มีประสิทธิภาพ 
     ๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และกรุงเทพมหานครเป็นผู้
ด าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของ
จังหวัด โดยความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ
กระทรวงสาธารณสุข 
        - เสนอให้คณะรัฐมนตรมีีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครสามารถเป็นผู้ด าเนินงานและบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และกระทรวงมหาดไทยออก
ระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว  

ท้องถิ่น 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด 
- กรุงเทพมหานคร 
๒. กระทรวงสาธารณสุข 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

๒๖ การพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บริการคนพิการ 

ด้านสังคม ๒๘/๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

     ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพกิารระดับจังหวัด เห็นควรพัฒนาให้
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวดัท าหน้าที่ก ากับดูแลศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป (Regulator) อย่างจริงจัง ภายใต้การก ากับดูแลของพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมถึงการช่วยเหลือและพัฒนา
ศูนย์บริการคนท่ัวไป ให้มีมาตรฐานการให้บริการและประสิทธิภาพในการ
ท างาน และการสนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปควร
พิจารณาก าหนดจ านวนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปใหม้ีจ านวนสอดคล้อง
และครอบคลุมกับจ านวนผูไ้ดร้ับบริการอย่างเหมาะสมในแตล่ะพื้นท่ี และ
เน้นการท างานร่วมกับกระทรวงตา่ง ๆ โดยควรมีการใช้งบประมาณร่วม
ระหว่างหน่วยงาน (Matching Fund) เพื่อให้เกิดกลไกเช่ือมประสานและ
บูรณาการการท างาน 

- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์
- กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๑. กระทรวง 
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๒. กระทรวงแรงงาน 
๓. กระทรวงสาธารณสุข 
๔. กระทรวงศึกษาธิการ 
๕. กระทรวง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
๖. กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

๗. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
๘. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
๙. ส านักนายกรัฐมนตร ี
๑๐. ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
๑๑. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
๑๒. ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
๑๓. ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 
๑๔. กรุงเทพมหา นคร 
๑๕. สมาคมและองค์กร 
คนพิการที่เกี่ยวข้อง 
๑๖. สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

๒๗ การขับเคลื่อนต้นแบบงาน
บูรณาการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

ด้านสังคม ๒๘/๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ 

     แนวทางการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
และแนวทางการด าเนินงานบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุใน
ระดับพื้นท่ีภายใต้นโยบายประชารัฐ โครงการ “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ห่วงใย
ดูแลผูสู้งอายุ” เพื่อก าหนดเป็นแนวทางขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในระดับพ้ืนท่ี ซึ่งควรเริ่มด าเนินการใน
พื้นที่ต้นแบบและขยายผลการด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
     ๑. ควรด าเนินการพัฒนาศักยภาพให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมผูสู้งอายุ (ศพอส.) มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้เป็น 
“จุดนัดพบ” หรือบูรณาการการท างานร่วมกันของภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องเพื่อ

 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  
- กรมกิจการผู้สูงอาย ุ

๑. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๒. กระทรวงแรงงาน 
๓. กระทรวงสาธารณสุข 
๔.กระทรวงศึกษาธิการ 
๕. กระทรวงการคลัง 
๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
๗. กระทรวงอุตสาหกรรม 
๘. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุม่ในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ควรให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน
ผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) 
     กลไกการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ 
(ศพอส.) ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน 
     มีชมรมผู้สูงอายุเป็นกลไกหลักของภาคประชาสังคมในการผลักดนัให้
เกิดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.)  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมถึงชมรม
ผู้สูงอายุ เพื่อให้มสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมให้กับผูสู้งอายุในพ้ืนท่ี ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมถึงสนับสนุน
บุคลากรในการร่วมขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง่เสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุในชุมชน  
     ๒. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้เพียงพอ
และเหมาะสม โดยเฉพาะการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยควรพิจารณาสนับสนุนเป็นกิจกรรม
ไม่ใช่การส่งโครงการขออนุมตัิ ตลอดจนส่งเสริมใหภ้าคเอกชนสนับสนุน
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของที่สามารถสนับสนนุการ
ด าเนินงานและกิจกรรมของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และสามารถประเมินเป็นเงินบริจาคเพื่อ
น าไปใช้ในการลดหย่อนภาษี รวมถึงการประกาศเกียรติคุณ หรือ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสนับสนุนของภาคเอกชน 
     ๓. สนับสนุนให้มีการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมผูสุ้งอายุ (ศพอส.) ให้ครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน
พื้นที่น าร่องภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 
ภายใต้นโยบายประชารัฐ โครงการ “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ห่วงใย ดูแล

เศรษฐกิจและสังคม 
๙. กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 
๑๐. ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
๑๑. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ผู้สูงอาย”ุ เพื่อให้สามารถน ารูปแบบการด าเนินการจากพ้ืนท่ีต้นแบบไปสู่
การขยายผล เพื่อเปดิโอกาสให้ผูส้งูอายุเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึง 
     ๔. สร้างแรงจูงใจ ทัศนคติ และเปูาหมายร่วมให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
การด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปี แบบบรูณาการร่วมกันส าหรับ
หน่วยงานท่ีด าเนินการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุใหเ้กิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 
     โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็น
จุดศูนย์กลางประสานความร่วมมอืภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนนิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ    

๒๘ การปฏิรปูระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

ด้านเศรษฐกิจ ๓๐/๑๔ กันยายน 
๒๕๕๙  

     ๑. การปฏิรปูทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวมเชิงนโยบาย
ระดับชาติ 
     ๒. การปฏิรูปทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ  ๖ ด้าน 
         (๑) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
         (๒) ด้านการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพยส์ินทางปัญญา และการ
น าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
         (๓) ด้านการคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
         (๔) ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา การบังคับใช้กฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา 
              เพื่อปูองปรามการละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาในพื้นที่การค้า 
ตลาดใกล้ชายแดนและแหล่งท่องเที่ยว (Physical Market) ตลอดจนบน
อินเตอร์เนต็ (Online Market) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และต้องอาศัยความตั้งใจ จริงจัง และการประสานท างาน
ร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
              แนวทางการด าเนินการ 
             ๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐)  
                 หน่วยงานด้านการปูองกันและปราบปรามการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคบัใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึง กระทรวง 
มหาดไทย ต้องท างานอย่างใกล้ชิด มีการบรูณาการการท างาน ก าหนด

- กระทรวงพาณิชย์  
- กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

- กรมการปกครอง 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

เปูาหมายการปราบปรามที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น การจดัชุดเฉพาะกิจลง
พื้นที่อย่างสม่ าเสมอ มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่งกัน 
รวมทั้งก าหนดเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตวัช้ีวัด 
(KPI) การปฏิบัติงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้การ
ปราบปรามเห็นผลเป็นรูปธรรม (หน่วยบังคับใช้กฎหมาย 
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงพาณิชย์)  
             ๒. ระยะต่อไป (กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  
                 ตั้งศูนย์บูรณาการปอูงกันและปราบปรามการละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีการละเมิด
สูง เพื่อเป็นกลไกถาวรในการบรูณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญาภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย)  
        (๕) ด้านการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
              เพื่อส่งเสริมการน าทรพัยากรพันธุกรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไปต่อยอด หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ปูองกันและขจัดปัญหาการน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยมีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และลดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ 
              แนวทางการด าเนินการ 
             ๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐) 
                 (๕.๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศชีวภาพ ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งอยูภ่ายใต้
การดูแลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่ละเรื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มี
ข้อมูลขั้นต่ าที่จ าเป็นเหมือนกัน จดัท าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     
                 (๕.๒) ประชาสัมพนัธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน
ตระหนักในความส าคญัของการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปกปูองทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ คอย
สอดส่องดูแลคุ้มครองและปูองกันการน าไปใช้อย่างไมเ่หมาะสม ประโยชน์
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ของการขึ้นบัญชี จัดท าฐานข้อมูล และคลังข้อมูลของชาติ และประโยชน์
ของการน าไปพัฒนาต่อยอด การขออนุญาตก่อนใช้ และแบ่งปัน
ผลประโยชน์สู่ชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักใน
การลงพื้นที่เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ให้กับชมุชน 
ร่วมมือกับกระทรวงอ่ืน ๆ เพื่อส ารวจทรัพย์สินทางปญัญาของชุมชน และ
รวบรวมจดัท าฐานข้อมูลเป็นคลังของชาติเพื่อการอนุรักษ์ และปูองกนัการ
น าทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนไปพัฒนาใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการบอก
แหล่งที่มา ขออนุญาตก่อนใช้ และแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชน 
(กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ/์กระทรวงวัฒนธรรม/
กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/กระทรวงมหาดไทย) 
  
        (๖) ด้านการคุ้มครองสิ่งบง่ชี้ทางภูมิศาสตร ์
              เพื่อส่งเสริมให้มีการขึน้ทะเบียนสินคา้ที่มีอัตลักษณ์ 
คุณสมบัติเฉพาะท้องถิ่น เป็นสิ่งบง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ของไทย รวมถึงส่งเสริม
ช่องทางการตลาด และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ใหไ้ดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนที่เป็น
เจ้าของ  
             แนวทางการด าเนินการ 
             (๖.๑) ส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สินค้า
ที่มีอัตลักษณ์ คณุสมบัตเิฉพาะถิ่นของแต่ละจังหวัด โดยสร้างความเข้าใจ
กับผู้ผลิตในชุมชนในพื้นที่  
             (๖.๒) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สถาบันการศึกษา เกษตรจังหวัด พาณิชยจ์ังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ให้เขา้ใจถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์การยื่นค าขอ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตรเ์พื่อจะได้ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน า
ผู้ผลิตและชุมชนในพ้ืนท่ีได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานในพ้ืนท่ีควรเป็นฝุาย
เข้าถึงผู้ผลิตในพ้ืนท่ีและชุมชนเพือ่สร้างความเขา้ใจให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ชุมชน (กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์) 
             (๖.๓) ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือชุมชนเจ้าของสินค้าส่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ที่ข้ึนทะเบียนแล้วในการพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มรีูปลักษณ์ทนัสมัย 
และมรีะบบควบคมุคณุภาพของสนิค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ (กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงมหาดไทย) 
             (๖.๔) จัดให้มีการส่งเสริมการตลาดสินคา้สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
และสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคถึงคุณสมบตัิพิเศษ ลักษณะเด่น และ
คุณภาพของสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

๒๙ การปฏิรปูระบบความ
ปลอดภัยทางถนนและรา่ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
จราจร พ.ศ. .... 

ด้านระบบความ
ปลอดภัยทางถนน 

๓๑/๒๑ กันยายน 
๒๕๕๙ 

     ๑. แผนการระยะสั น: แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตั งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ มีเป้าหมายลดจ านวน
ผู้เสยีชีวิตลงร้อยละ ๕ จากปีท่ีผ่านมา (๓๖๑ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดย
ใช้ ๖ มาตรการ  
         (๑) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจ ากดัความเร็ว
ในพื้นที่ชุมชน การควบคุมการเปดิปิดสถานบริการตามเวลา การลด
พฤติกรรมกระท าผิดกฎหมายด้านการจราจร ฯลฯ 
         (๒) มาตรการด้านบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการของ
หน่วยงานระดับนโยบาย และระดบัอ านวยการ ฯลฯ  
         (๓) มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย เช่น การแก้ไข
จุดอันตรายที่เกิดอุบัตเิหตรุุนแรงซ้ าซาก การจัดเตรยีมถนนและ
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ฯลฯ  
         (๔) มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย เช่น การเตรยีมความ
พร้อมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         (๕) มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
ทางถนน โดยการประสานความรว่มมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เป็นแกนในพื้นที่บูรณาการและก าหนดพื้นท่ีความรับผิดชอบ 
         (๖) มาตรการด้านการประชาสมัพันธ์  
     ๒. แผนการระยะกลาง: ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตั งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ โดยจะลดอตัราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑ แสนคนลงให้ไดร้้อยละ 
๕๐ ในปี ๒๕๖๓ ด าเนินการโดยการก าหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ 

- - - ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
- กรมการขนส่งทางบก 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท 
- ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
- กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงแรงงาน 
- กรมสวัสดิการและคุม้ครอง
แรงงาน  
- ส านักงานศาลยตุิธรรม 
- ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นที่
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(Six Safety Strategies) โดยน าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ประสบความส าเรจ็ในการใช้มา
ก่อนแล้ว มาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
        คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนแห่งชาติ 
และศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเป็นผู้ก าหนดนโยบายและการปฏิบัต ิ
     ๓. แผนการระยะยาว: แผน ๒๐ ปี ตั งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๗๙ ได้แก่ การจัดตั้งศาลจราจร การให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การมรีะบบประกันภัยเพื่อความปลอดภยัทาง
ถนน การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินจากอุบัติเหตทุางถนน การเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางสังคม และการแกไ้ขอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 
          การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การพัฒนา
เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน ครผูู้สอน และประชาชนให้มีความรู้ และจติส านึก
ด้านความปลอดภยัทางถนน การเสริมสร้างบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นต้น 

เกี่ยวข้อง 
 
 

๓๐ การปฏิรปูแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓๔/๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๙      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับการถ่ายโอนภารกจิต้อง
ประเมินศักยภาพและจดัให้มีการก าหนดแผนรับการถ่ายโอนของตนเอง 
เพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจแล้วยื่นเสนอต่อส่วนราชการ
เจ้าของภารกิจ ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ส านักงาน
คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

๓๑ การปฏิรปูโครงสร้างองค์กร
ภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การ
ทบทวนการจัดตั้งหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ใน
ภูมิภาค  

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

๓๗/๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  

๙.๑ ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ปรากฏตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร ๐๕๐๖/๑๗๒๖๐ 
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ (review)  
     ประกอบกับมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้วางหลักการให้กระทรวง 
กรม สามารถแบ่งพื้นที่รับผดิชอบออกเป็นเขตเพื่อปฏิบตัิงานทางวิชาการ  

- ส านักงาน ก.พ.ร.  
 

- ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- ทุกกระทรวง และกรม 
(กลุม่พัฒนาระบบบริหาร)   
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

      ๙.๑.๑ การทบทวนโครงสรา้งตามภารกิจของราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมิภาค 
              มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ก าหนดว่า 
หน่วยงานท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคต้องมีภารกิจทาง
วิชาการ วิจัย พัฒนา หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
หรือเป็นงานท่ีต้องด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีหลายจังหวัดท่ีไม่ยดึโยงกับ
เขตการปกครอง หรือมีกฎหมายบญัญัตไิว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น 
หน่วยงานท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคในสังกัดกระทรวง กรม 
ในปัจจุบัน ควรจะต้องทบทวนว่าภารกิจของหน่วยงานตนที่ไปตั้งอยู่ใน
พื้นที่น้ัน เข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ข้างต้นหรือไม ่ 
      ๙.๑.๒ การทบทวนโครงสรา้งตามภารกิจของราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 
              ๑. ส าหรับการก าหนดราชการบริหารส่วนภมูิภาค ควรให้
ความส าคญัต่อประชาชนหรือผูร้ับบริการเป็นหลัก และสอดคล้องกบั
สภาพปัญหาในแต่ละพื้นท่ี โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ
จากภาครัฐ 
               ๒. ควรมีการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานในภูมิภาคที่
สังกัดกระทรวงเดียวกันให้เหลือเพยีงหน่วยงานเดียว เพ่ือลดบทบาทและ
ความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานและเพื่อให้การด าเนินงานในระดับพืน้ท่ีมี
ความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพ  
๙.๒ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสว่นราชการที่ปฏบิัติงานในภูมิภาคให้
ถูกต้องตามภารกิจ ทั้งน้ี เพ่ือให้หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค มี
จ านวนและขนาดที่เหมาะสม และมีประสิทธภิาพในการด าเนินงานให้
เกิดความคุ้มค่า (resize)    
      หากมีหน่วยงานใดไม่เข้าหลกัเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ จะต้องปรับโครงสร้างให้เป็นราชการส่วนภมูิภาค 
หรือถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือยุบเลิกงาน
ลักษณะดังกล่าว แล้วแต่กรณี โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเตมิ ดังน้ี 
     ๑. ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เป็นงานระดับส านัก/
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

กอง ซึ่งไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ควรทบทวนว่ายังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี
หน่วยงานในระดับพื้นท่ีอีกหรือไม ่หากภารกิจหลักเป็นงานบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ต้องปรับโครงสร้างให้เป็นราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 
     ๒. ส าหรับหน่วยงานใดท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิาค ซึ่งมี
ที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศ และเป็นลักษณะงานบริการสาธารณะแก่
ประชาชนให้เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ ควร
ปรับเปลีย่นโครงสร้างให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เว้นแต่หน่วยงาน
ดังกล่าวมีการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะที่ไม่อาจเป็นราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคได้ ก็ให้มเีท่าที่จ าเป็นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
     ๓. ส าหรับภารกิจที่ภาครัฐจะต้องให้บริการประชาชนในระดับพืน้ท่ี 
และเป็นภารกิจในเชิงการดูแลสวสัดิการสังคม หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรง ควรถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ันเป็นผู้รับผิดชอบ และให้หน่วยงาน
ส่วนกลางท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้ังนี้ เพื่อผลักดันให้มีโครงสร้างหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับแผนการ
กระจายอ านาจและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ได้รับการถ่ายโอนภารกจิที่จ าเป็นต้องให้บริการแก่ประชาชนนอกพ้ืนท่ีของ
ตนด้วย ก็ให้รัฐใช้วิธีสนับสนุนงบประมาณ (subsidy) ในส่วนค่าใช้จ่ายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระดูแลประชาชนผูร้ับบริการที่อยู่
นอกพ้ืนท่ีของตน 
        ในกรณีที่ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่มีความ
พร้อมเพียงพอในการรับถ่ายโอนภารกิจ ก็ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็น
ราชการบริหารส่วนภูมภิาคไปก่อนในช่วงแรก และก าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
เพื่อให้สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวต่อไป  
๙.๓ ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งภาค/เขต ของราชการบรหิาร
ส่วนกลางในภูมิภาคน้ัน ๆ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจกับ
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (rezone)  
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมผีลบงัคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
เป็นต้นมา มเีจตนารมณ์เพื่อให้เกดิการบรหิารงานแบบบรูณาการใน
ลักษณะยึดพื้นที่ (area-based approach) เป็นหลักในการพัฒนาเพื่อ
กระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าของความเจรญิเติบโตระหว่าง
พื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ และให้แตล่ะพื้นท่ีมียุทธศาสตร์ทิศทางการพฒันา
ที่ชัดเจนโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 
โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เป็นผู้
พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัด อีกทั้ง ให้มีการจดัท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวดั 
รวมทั้งการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุม่จังหวัด ซึ่งทิศทางการพฒันาดังกล่าวจะต้องผ่านความเหน็ชอบ
ร่วมกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และร่วมมือร่วมใจ
กันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทศิทางการพัฒนา 
     ก.น.จ. ได้จัดกลุม่จังหวัดโดยมขี้อพิจารณา ๓ ประการ ดังนี้  
     ๑. เน้นลักษณะเขตพื้นท่ีที่ติดต่อกันหรือเป็นการรวมกลุ่มจังหวดัที่อยู่
ในเขตพื้นท่ีติดต่อกันหรือต่อเนื่องกัน เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานหรือ
ข้อพิจารณาเบื้องต้น 
     ๒. เป็นจังหวัดที่มีประเด็นยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่
สอดคล้องกันหรือเกื้อหนุนต่อกัน 
     ๓. มีความเกี่ยวเนื่องกันทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุน
เพื่อเพ่ิมมูลค่าเพิ่มและการได้เปรยีบในการแข่งขันร่วมกัน รวมทั้งเปน็การ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างจังหวัด 
     ในกรณีที่หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคมีการจัดแบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบ โดยมไิด้ยดึตามแนวทางการจัดกลุม่จังหวัดที่ ก.น.จ. ได้ก าหนด
ไว้ข้างต้น มีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาการขาดเอกภาพในการบรหิาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้ จึงควรมีการทบทวนการจดัแบ่งโครงสร้าง
ภายใน (ศูนย์/ภาค/เขต) ของหน่วยงานนั้น ๆ ท่ีจะไปตั้งในพ้ืนท่ี โดยน า
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หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

แนวทางการจัดกลุม่จังหวัด ตามที่ ก.น.จ. ก าหนด มาใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนใหส้อดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน หากเป็นไปได้ 
ควรก าหนดที่ตั้งของศูนย์/ภาค/เขต ให้เป็นจังหวัดเดียวกันกับจังหวดัที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ก.น.จ. และส าหรับราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมภิาค ที่มีความจ าเป็นในการจัดแบ่งพื้นที่รับผดิชอบโดยใช้
พื้นที่ลุ่มน้ าเป็นเกณฑ์ ก็ให้สามารถจัดแบ่งพื้นที่ตามเกณฑ์ลุม่น้ าได้โดยไม่
ต้องใช้หลักเกณฑ์กลุ่มจังหวัดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของภารกิจ 
๙.๔ การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ  
      การทบทวนและปรับเปลีย่นโครงสร้างหน่วยงาน หากมีผลให้ตอ้งยุบ
เลิกหน่วยงาน ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้เป็นราชการบริหารส่วนภมูิภาค 
หรือจัดแบ่งเขตของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคใหม่ 
จ าเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน เพื่อแบ่งส่วนราชการสว่นกลางและส่วนภูมภิาคให้ชัดเจนและ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีม่ติคณะรฐัมนตรีก าหนดข้างต้น โดยมิให้มีการขอ
จัดตั้งราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคง่ายเกินไปจนมีจ านวนมากเกิน
ความจ าเป็น จึงควรก าหนดเป็นหลักการ ให้การจดัตั้งหน่วยงานท่ีเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิาคต้องมีการตราให้ปรากฏเป็น
กฎกระทรวงโดยเคร่งครดั  
๙.๕ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ                
(อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ)        
      เสนอให้มีการแต่งตั้ง (คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะ
กิจ” (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ) เพ่ือเปน็กลไกในการติดตามให้ส่วนราชการ      
ต่าง ๆ ด าเนินการทบทวนและปรบัเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานท่ีเปน็
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิาคให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

(๑) ติดตามประเมินผลการด าเนินการทบทวนการจัดโครงสร้าง 
ภาครัฐของการจดัตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
           (๑.๑) หากหน่วยงานใดไม่มีความจ าเป็นต้องไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ก็ควรมีการยุบเลิก 
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           (๑.๒) หากยังมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและเข้า
หลักเกณฑ์การเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิาค ก็ควรทบทวนการ
แบ่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบใหส้อดคลอ้งกับกลุ่มจังหวัดตามที่ ก.น.จ. ก าหนด 
           (๑.๓) หากยังมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี แต่ไม่เข้า
หลักเกณฑ์การเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิาค จะต้องผลักดนัให้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้เป็นราชการบริหารส่วนภมูิภาคหรือ
ถ่ายโอนภารกจิให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (๒) ติดตามให้มีการแกไ้ขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้การทบทวนโครงสรา้งหน่วยงานภาครัฐมผีลทางกฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม        

๓๒ การบูรณาการเร่งรดัการปฏิรูป
ทรัพยากรปุาไม้ของชาต ิ

ด้านทรัพยากรป่าไม้  ๓๘/๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๑. หยุดยั้งและป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธภิาพ 
     ๑.๑ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาติดตามตรวจสอบสภาพปุาไม้ 
           ๑.๑.๓ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบข้อมลู
สถานภาพป่าและรับผิดชอบในการก ากับดูแล และส่งเสริมการเพ่ิม
พ้ืนที่ป่า 
     ๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการหยุดยั้งและปูองกันการท าลาย
ทรัพยากรปุาไม ้
     ๑.๗ ก าหนดแนวเขตทีด่ินของรัฐให้ชัดเจน ทั้งในแผนที่และพื้นทีจ่ริง 
ทั้งภายนอกและเขตภายใน ขยายผลการด าเนินการปรบัปรุงแผนท่ีแนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) และ
จ าแนกท่ีดินของรัฐเพื่อการบรหิารจัดการ  (Zoning) ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ดินปุาไม้ และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินปุาไม้อยา่ง
เหมาะสม ยั่งยืน และเกดิดุลยภาพของมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 
๔. การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    ๔.๑ บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
วิชาการ และสื่อสารมวลชน 
          ๔.๑.๔ เสริมสรา้งศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

๓.๑ ระยะเร่งด่วน 
      ๓.๑.๑ ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มาติดตามตรวจสอบ
สภาพป่าไม้ 
               ๓) มอบ 
หมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดรับทราบข้อมลู
สถานภาพปุาและ
รับผิดชอบในการก ากับ
ดูแล และส่งเสรมิการเพิม่
พื้นที่ปุา  
      ๓.๑.๓ ปรับปรุง
กฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวกับการออกเอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดิน     
(ส.ค.๑)  
               ๑) แก้ไข
มาตรา ๘ วรรคสี่  แห่ง
พระราชบัญญัติแกไ้ข

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
๓. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๔. กระทรวงพาณิชย ์
๕. กระทรวงการคลัง 
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ศักยภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม ้
    ๔.๓ พิจารณาก าหนดมาตรการลดหย่อนภาษสี าหรับกจิกรรมเกีย่วกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม ้
          ๔.๓.๓ พิจารณาเพิ่มภาษบี ารุงท้องถิ่นของที่ดินท่ีอยู่ในเขตปุาไม้ 
โดยพจิารณาตั้งบัญชีภาษีขึ้นใหม่ เนื่องจากมีส่วนในการใช้สิ่งแวดล้อมเป็น
การเอื้อประโยชน์ธุรกิจ หรืออยู่อาศัยโดยไดส้ิ่งแวดล้อมที่ดี  
๕. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรกัษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
     ๕.๑ ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายเกีย่วกับการออกเอกสารแสดง
สิทธิในที่ดิน (ส.ค.๑) 
          ๕.๑.๑ – ๕.๑.๒ แก้ไขมาตรา ๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญตัิแก้ไข
เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายทีด่ิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          ๕.๑.๓ เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด
ที่มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร ส.ค.๑ ในจังหวัดและ
จัดท าส าเนาเก็บไว้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปุาไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธ์ุพืช และกรมธนารักษ์ เป็นต้น 

เพิ่มเตมิประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 
๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
เพิ่มเตมิข้อความให้
หน่วยงานของรัฐผู้มี
หน้าท่ีดูแลรักษาท่ีดินของ
รัฐตามกฎหมาย ให้มีส่วน
ในการให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา
ของศาลในกระบวนการ
ออกเอกสารสิทธ์ิโดย
อาศัยหลักฐานการแจ้ง
การครอบครองที่ดิน 
รวมทั้งตรวจสอบกับ
ระวางแผนที่รูปถ่ายทาง
อากาศหรือระวางรูปถ่าย
ทางอากาศของหน่วยงาน
ที่มีอยู่ เพื่อประกอบการ
พิจารณาท าความเห็น
เสนอต่อศาล 
               ๒) การ
ปรับปรุงกฎหมายและ
นโยบายเกีย่วกับการออก
เอกสารสิทธ์ิในที่ดิน (ส.ค.
๑) ในระหว่างด าเนินการ
แก้ไขกฎหมาย ควรเสนอ
ให้มติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้กรมทีด่ินต้อง
ประสานและสอบถาม
ความเห็นจากหน่วยงานที่
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ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวม
ข้อมูลแล้วเสนอต่อศาล
ยุติธรรมไปพลางก่อน  

๓๓ การปฏิรปูระบบและเครื่องมือ
ด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

ด้านการ
สื่อสารมวลชน 

๓๙/๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

     ๑. น าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ในมิติความมั่นคงของชาติ ด้านความปลอดภัย
สาธารณะ ภยัธรรมชาติ และภาวะวิกฤติ ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและประโยชน์สาธารณะของชาติ 
     ๒. เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทลั โดยน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีบรอดแบนดไ์รส้าย เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานส าหรับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
และประโยชน์สาธารณะเป็นหนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
     ๓. ให้มีการบูรณาการดา้นการจัดการสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพบิัติเขา้ด้วยกัน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดชุดข้อมูล
มาตรฐานเพื่อใช้งานระหว่างหน่วยงาน 

- - - กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- คณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) 
 

๓๔ การปฏิรปูการบริหารจดัการ
การปลูกและดูแลต้นไม้ใน
ชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็งและ
ร่างระเบยีบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารจดัการการปลูกและ
ดูแลต้นไม้ชุมชนเพื่อชุมชน
เข้มแข็ง พ.ศ. .... 

ด้านสังคม ๓๙/๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

     ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบรหิารจดัการการปลูก
และดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... มีนายกรัฐมนตรเีป็น 
ผู้รักษาการตามระเบียบ และร่างระเบียบได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารจดัการการปลูกและดูแลตน้ไม้ในแตล่ะระดับ ดังนี้  
        ๑) ระดับชาติ หรือ (กมช.) ตามร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่
จะร่างขึ้น ก าหนดใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ และให้รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ  
        ๒) ระดับจังหวัด (กมจ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ นายอ าเภอทุก
อ าเภอเป็นกรรมการ ผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวน ๕ คน เป็นกรรมการ ปลดัจังหวัดเป็น
กรรมการและเลขานุการ 
        ๓) ระดบัอ าเภอ (กมอ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการปฏิบัต ิมีนายอ าเภอเป็นประธานกรรมการ 

- -  ๑. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. กระทรวงมหาดไทย 
- ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมการปกครอง 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
๔. หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 



38 
 

ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรแีละนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอ เป็นกรรมการ ปลดัอ าเภอหัวหน้ากลุม่งานบริหารการปกครอง
อ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ  
        ๔) ระดับต าบล (กมต.) ให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติการมีนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประธาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบล เป็นกรรมการ  มีปลัดเทศบาล
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
     ๒. ให้คณะกรรมการแต่ละระดับจัดท าฐานข้อมลูในแต่ละระดับ ขึ้น
ทะเบียนต้นไม้ที่ปลูก จดัท าระบบสารสนเทศพันธุ์ไม้ในพ้ืนท่ีและรายงาน
คณะกรรมการระดับชาต ิ
     ๓. การปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็งให้ใช้แนวทาง
ประชารัฐ 

 

๓๕ การบริหารจัดการของจังหวัดที่
มุ่งหวังผลสมัฤทธ์ิโดยยึดพื้นที่
เป็นหลัก (Area-Based 
Approach) 

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

-      ๑. การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผล โดยการ
จัดท าฐานข้อมูลทีร่วมศักยภาพของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน มีบุคลากรที่มีคณุสมบัติและความสามารถในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวดั แผนปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การมีคู่มือในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดที่ค านึงถึงการพัฒนา
เชิงพื้นที่เป็นหลัก และการมสีิ่งจูงใจในการท างานของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบต่าง ๆ  
     ๒. การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยึด
พื นที่เป็นหลัก โดยใช้กลไกที่มีคณะกรรมการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้มีการจัดท า “ฐานข้อมลู
ผู้ทรงคุณวุฒิ” ในแต่ละระดับในจงัหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
รับผิดชอบในการจดัท าฐานข้อมลู  
     ๓. การพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เอื อต่อการด าเนินการ โดยมี
ระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดท าข้อตกลงกับหน่วยงานส่วนกลาง
เพ่ือให้เกิดพันธสัญญาในการขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) รับผิดชอบการพฒันาระบบราชการ และโครงสร้าง ส่วน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผดิชอบ
การจัดท าแผนท่ีจะเป็นผู้ด าเนินการ  

- - ๑. สภาขับเคลื่อนการปฏริูป
ประเทศ 
๒. ส านักงบประมาณ 
๓. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
๔. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 
๕. กระทรวงมหาดไทย  
- ส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๖. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

     ๔. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
        (๑) การท าให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัดมีคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
             ๑) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแตล่ะระดับ จาก
ระดับชาตคิือยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จนถึงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  
             ๒) ให้มีการบริหารราชการแบบคู่ขนาน โดยเพิ่มการบริหารเชิง
พื้นที่ในระดับจังหวัดและกลุม่จังหวัดทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และ
บุคลากรของกระทรวง กรม  
             ๓) ปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐในส่วนกลางก าหนดให้มีแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based)  
             ๔) แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลมา
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกัน        
        (๒) การพัฒนากลไกการบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับ
พื นที่สู่แผนพัฒนาจังหวัดโดยระดมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนอย่าง
กว้างขวาง 
             ๑) ก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจัดตั้งกลไกการบูรณาการการ
จัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีกับแผนพัฒนาจังหวัด 
             ๒) พัฒนาการท าแผนพัฒนาอ าเภอเพื่อเป็นหลักในการประสาน
แผนพัฒนาของพื้นที่สู่จังหวัดโดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
อย่างกว้างขวาง 
             ๓) ระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องและ
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

บูรณาการกับระเบียบการวางแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ีทุกระดับ 
             ๔) กลไกการจดัท าแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ีควรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพราะอยู่ในพื้นที่และมี
บุคลากรอยู่แล้ว  
        (๓) อ านาจการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด 
             ๑) ปรับระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดใหเ้กดิ
เอกภาพครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โดยมีการบรูณาการแผนงานโครงการ ท่ีสอดคล้อง
และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและพื้นที ่ 
             ๒) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตริะเบยีบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ดังน้ี 
                 - มาตรา ๕๒ วรรคสาม ยกเลิกบทบัญญัติเกีย่วกับการ
ก าหนดให้จังหวัดและกลุม่จังหวัดขอรับการจัดสรรงบประมาณไดโ้ดยตรง 
เนื่องจากซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ ท่ีจะแก้ไขปรบัปรุง
ใหม ่
                 - มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มให้จังหวัดมีอ านาจจดัให้มีการท า
แผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่และการบูรณาการบริการสาธารณะภาครฐัใน
จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่  
                 - มาตรา ๕๓ ก าหนดให้มีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็น “กรมการจังหวดั” 
                 - มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
                   ก. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
งบประมาณ สามารถเสนองบประมาณในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ แทนการให้ภาค
ราชการเป็นผู้ก าหนดโครงการเป็นผู้ก าหนดโครงการและจดัท าแผนพัฒนา
จังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัแตเ่พียงฝ่ายเดียว 
                   ข. ให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และการจดัท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ นโยบายรัฐบาล และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งให้มีแผนการพัฒนา
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

เชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณาการในระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด   
                 - มาตรา ๕๗ ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีในการ
จัดท าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณาการใน
จังหวัด 
                 - มาตรา ๖๐ (๑) ความรับผดิชอบของส านักงานจังหวัด 
และ (๒) หน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึน ให้มี
ความรับผิดชอบและหน้าท่ีที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด 
และการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
                 - มาตรา ๖๖ (๑) อ านาจหน้าที่ของส านักงานอ าเภอ และ 
(๒) หน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งข้ึนในอ าเภอ ให้มี
ความรับผิดชอบและหน้าท่ีเกี่ยวกบัการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในอ าเภอ 
และการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
             ๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหมวด ๑ และ
หมวด ๒ ให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และส่วนราชการในส่วนกลาง (กระทรวง 
กรม) มีส่วนท่ีว่าด้วยแผนพัฒนาเชงิพื้นที่ท่ีประกอบด้วยแผนงาน โครงการ 
และวงเงินงบประมาณในเชิงบูรณาการตามภารกจิ หน้าท่ีของกระทรวง 
กรม เพื่อให้ส่วนราชการในส่วนกลาง น าไปจัดท าค าของบประมาณ  
             ๔) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔  
มาตรา ๓๐ (๔) และ (๕) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องและสนับสนุน การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของแผนพัฒนาจังหวัดด้วย  
             ๕) พัฒนาคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้วยการปรับ
ระบบ วิธีคิด และวิธีท างานตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
กระทรวงมหาดไทยในการจัดท าแผน ทั้งแผนระดับท้องถิ่นขององค์กร
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีส านักงานจังหวดัเป็น
หน่วยงานหลัก 
                 - ส่งเสริมให้มเีวทีสมัชชาพลเมือง ทุกระดับและทุกมติิ 
                 - ใช้ข้อมูลที่แม่นย าเที่ยงตรงเพื่อการจดัล าดับความส าคัญ
ของแผนงานโครงการและการจัดท าแผนท่ีมีคุณภาพ 
                 - กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน  
                 - ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าท่ีเป็นหัวเรือใหญ่คอยคดัท้ายให้
กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้ังในระดับท้องถิ่นและจังหวัด มกีารใช้
ข้อมูลอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
                 - ส านักงานจังหวัดมีหน้าที่ส าคญัในการท าให้โครงการและ
งบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นทีม่ีคุณภาพด้วยการวิเคราะห์โครงการ 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดท า
เอกสารรายละเอียดของงบประมาณ เพื่อเสนอต่อกระทรวง กรม และ
ส านักงบประมาณ หน่วยงานของรัฐบาลในส่วนกลางมีบทบาทส าคญัใน
การสนับสนุนช่วยเหลือในการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้าน การเป็นพี่เลี้ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงบุคลากรของส านักงานจังหวัดให้มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีจะรองรบัภารกจิได้         
        (๔) การบูรณาการงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสว่นราชการในส่วนกลาง  
            ๑) แก้ไขพระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
                 - มาตรา ๔ บทบัญญัติ “ส่วนราชการ” ให้เพิ่มเตมิ
ความหมายของส่วนราชการ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบรหิาร
ส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่สามารถเป็นหน่วยรับการจัดสรร
งบประมาณได้โดยตรง 
                 - หมวด ๓ เพิ่มเตมิโดยการก าหนดกระบวนการงบประมาณ
เชิงพื้นที่ (area-based budgeting) ให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วนรว่มใน
การตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ อย่างเป็นระบบและทุกระดับ ใน
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ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเสนอโครงการไปจนถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณเชิงพื้นที่ โดยอาจก าหนดไว้ในกฎหมายลูก เช่น 
พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
            ๒) แก้ไขสัดส่วนงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุม่
จังหวัดอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทยีบกับงบประมาณของส่วนราชการที่ลง
ในจังหวัดกับงบประมาณอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่
ลดทอนสดัส่วนของเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้
เพิ่มขึ้นจากงบประมาณของส่วนราชการที่ลงในจังหวัด ท้ังนี้ สัดส่วนร้อย
ละ ๕ มีทีม่าจากจ านวนประชากรในจังหวัด รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี 
สัดส่วนคนยากจนในจังหวัด ดัชนคีวามก้าวหน้าของคนในจังหวัด 
            ๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ งบประมาณจังหวัด
และกลุม่จังหวัด 
                - ให้จังหวัดมีอ านาจในการบูรณาการการงบประมาณของทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาณในพื้นที่จังหวัดให้
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด 
                - ให้จังหวัดมีอ านาจในการน างบประมาณเหลือจ่ายของทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาณตามภารกิจลงในพืน้ท่ี
จังหวัด มาบูรณาการแกไ้ขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไม่ใหส้่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐเรยีกคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับไปยงั
หน่วยงานนั้น ๆ 
            ๔) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารงบประมาณจังหวัด 
ให้จังหวัดมีอ านาจน างบประมาณเหลือจ่ายของทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาณลงในพื้นที่จังหวัดมาบูรณาการแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไมใ่ห้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เรียกคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลบัไปยังหน่วยงานนั้น ๆ  
            ๕) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบูรณาการเพื่อสนับสนุนการแกไ้ข
ปัญหาเชิงพื้นที่ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
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ที ่

ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป
ของ 

สภาขับเคลือ่นการปฏริูป
ประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมาธิการ 

การประชมุ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย (ครั้งท่ี/วันที่) 

 

วิธีการปฏริูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 
(ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)  

ก าหนดระยะเวลาการ
ปฏิรูปเร่งด่วน 

(ตามที่ระบุในรายงาน
ของ สปท.) 

ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานสนับสนุนหรือ                

ร่วมด าเนินการ 

ท้องถิ่น  

๓๖ การขับเคลื่อนการปฏริูป
การศึกษาส าหรับผู้สูงอาย ุ

ด้านสังคม -      สนับสนุนการศึกษาแก่ผูสู้งอายุหลากหลายรูปแบบ ท้ังการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมผูสู้งอายุ (ศอพส.) โรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมผูสู้งอายุ ให้เป็น
รูปธรรมจริงจัง ภายใต้โครงการประชารัฐผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรชุมชน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

- - กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

                            
                 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๐  
สถาบันด ารงราชานุภาพ สป.มท. 

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๔   


