รายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
(มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
๑. เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๑

การปฏิรปู กฎหมาย
และระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย
การประชุมครั้งที่ ๑๗
วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕
59

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การกากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี
๑. ปฏิรปู กฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้
ชัดเจน
๑.๑ ให้บูรณาการกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยให้เป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว ทั้งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
จัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจดั การซาก
ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
๑.๒ กาหนดกลไกการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดาเนินการใน ๒ ระดับ คือ หน่วยกากับนโยบาย (Regulator) และ
หน่วยปฏิบัติการ (Operator) ที่ชัดเจน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๒.๑ ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๒.๒ ส่งเสริมภาคเอกชนดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โดยใช้หลักการความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private
Partnership: PPP)
๒.๓ กาหนดให้มีมาตรการเยียวยา ให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้กบั ที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
๒.๔ การจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๔ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่จดั ให้มีศูนย์รับ
คืนซากผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๑ แห่ง เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และรับคืน
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๐ ได้ประกาศ บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ก วันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ออกกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัตเิ พื่อบังคับใช้
ภายใต้พระราชบัญญัตดิ ังกล่าว

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
และแนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒

ที่

๒

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการ
ขององค์กรปกครอง
ปกครองท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่นและร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
....

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย

สปท. ได้ดาเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. .... ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว และ
ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3
ฝุาย เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2559 แล้ว

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การกากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี
ครัวเรือนและสถานประกอบการ
๒.๕ การสร้างวินัยของคนในชาติ รณรงค์ให้ความรู้ และสร้าง
จิตสานึกความตระหนักให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง
แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน


๑. ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดาเนินการของ
คณะทางานพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรปู
ด้านการกระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดทาความเห็นในสาระสาคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย
๒. คสช. อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๔ ออกคาสั่ง
ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรปู การ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สั่ง ณ วันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
และการโอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยใน
การดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงเป็นไปตาม
ความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดาเนินการ
ดังกล่าวนี้ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูป
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
และแนวทางแก้ไข

การจัดทากฎหมายโดยการยกร่างกฎหมายทั้ง
ฉบับจะต้องพิจารณาถึงสภาพปัญหาในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน เพื่อ
นามาศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อดี/ข้อสังเกต
ผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสามารถจัดทามาตรฐานกลางและ
ทั่วไป เพื่อบังคับใช้กับบุคลากรส่วนท้องถิ่น
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓

การมีส่วนร่วมของ
กรมส่งเสริมการ
ประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น
ปกครองท้องถิ่น และ
ร่างพระราชบัญญัติวา่
ด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับ
ที่..)

๔

การมีส่วนร่วมของ
กรมส่งเสริมการ
ประชาชนในการเสนอ ปกครองท้องถิ่น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
ร่างพระราชบัญญัติวา่
ด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
....

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย

สปท. ได้ดาเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้
รัฐบาลพิจารณาด้วย
แล้ว และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3
ฝุาย เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2559
แล้ว
สปท. ได้ดาเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วย การเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้
รัฐบาลพิจารณาด้วย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การกากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..)

ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
....

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
ระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที

อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะทางาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดทาความเห็นในสาระสาคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย


อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะทางาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดทาความเห็นในสาระสาคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
และแนวทางแก้ไข

การจัดทากฎหมายโดยการ แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายจะต้องพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อนามาศึกษา
วิเคราะห์ถึงข้อดี/ข้อสังเกต ผลกระทบต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถตอบสนองความ
ต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างแท้จริง

การจัดทากฎหมายโดยการ แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายจะต้องพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อนามาศึกษา
วิเคราะห์ถึงข้อดี/ข้อสังเกต ผลกระทบต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถตอบสนองความ
ต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพิ่ม

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย
แล้ว และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3
ฝุาย เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2559
แล้ว
การประชุมครั้งที่ ๒๗
วันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๕๙

๕

การปฏิรปู ด้านการผัง
เมือง ร่างพระราช
บัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

๖

การพัฒนากฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เอื้อให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
ดาเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแล
ผู้สูงอายุ

- กรมส่งเสริม
การประชุมครั้งที่ ๙
การปกครอง
วันที่ ๒๓ มีนาคม
ท้องถิ่น
๒๕๕๙
- กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การกากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....

ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ....

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
และแนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานท้องถิ่นให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างแท้จริง


๑. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นัด
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว
โดยมีการพิจารณาเป็น ๓ วาระ ได้มีการประชุม
วาระที่ ๑ ซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตรา มี
๑๒๘ มาตรา ขณะนี้ ได้พิจารณาวาระที่ ๑ เสร็จ
สิ้นไป เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. ขณะนีส้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นา
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ที่ได้
พิจารณาวาระที่ ๑ ไปปรับปรุงแก้ไขตามทีไ่ ด้
พิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะได้นามาประชุมในวาระ
ที่ ๒ ต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาหลายวันต่อการ
พิจารณาในแต่ละครั้ง

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่างเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายฯ ของรัฐบาลเพื่อ
พิจารณา ร่างระเบียบมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
อปท. สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ดาเนินงานได้
อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕

ที่

๗

ประเด็นการปฏิรูป

โครงสร้างและอานาจ
หน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป ร่างให้ใช้
ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การกากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี

ความมั่นคงของ
มนุษย์
- หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการ สปท. ได้ดาเนินการส่ง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ปกครองท้องถิ่น รายงานความเห็นและ ท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ร่าง พระราชบัญญัติ
ท้องถิน่
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว และ
ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓
ฝ่าย วันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๙ แล้ว

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน


๑. อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะทางาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์จัดทาความเห็นในสาระสาคัญและยก
ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย
๒. สปท. ยกร่างกฎหมายลาดับรองแล้วเสร็จ
ได้แก่
๒.๑ ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การสารวจเจตนารมณ์ของประชาชนเพื่อการ
ควบรวมและการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ....
2.๒ ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ....
๒.3 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
๒.4 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนแปลงเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
และแนวทางแก้ไข

การจัดทากฎหมายโดยการยกร่างกฎหมายทั้ง 2
ฉบับ จะต้องพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง
ของการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน เพื่อนามา
ศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อดี/ข้อสังเกต ผลกระทบต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและลด
ความเหลื่อมล้าระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารงานท้องถิ่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริงและมีความยั่งยืน

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๖

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๘

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๙

การปฏิรปู ระบบการ
บริหารงานเมืองพัทยา
และร่างพระราช
บัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา
(ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย
การประชุมครั้งที่ ๓๔
วันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๙

สปท. ได้ดาเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ให้
รัฐบาลพิจารณาด้วย
แล้ว และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3
ฝุาย เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2559
แล้ว

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การกากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี
๑. แก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เชื่อมต่อแผนชุมชนกับกระบวนการจัดทางบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ กาหนดให้แผนชุมชนเป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. จัดทามาตรฐานกลางตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น
ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
และแนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

การดาเนินการตามแผนการปฏิรูปต้องแก้ไข
บทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในร่างประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามข้อ
๗ เรื่อง โครงสร้างและอานาจหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-


อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะทางาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดทาความเห็นในสาระสาคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย

การจัดทากฎหมายโดยการ แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายจะต้องพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง
ของเมืองพัทยาที่เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษในปัจจุบัน เพื่อนามาศึกษาวิเคราะห์ถึง
ข้อดี/ข้อสังเกต ผลกระทบต่อเมืองพัทยาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาบริหารงานเมืองพัทยา
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริงและมีความยั่งยืน

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๗

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๑๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาเมืองพัทยาและ
ท้องถิ่นโดยรอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม
๓ ฝ่าย
การประชุมครั้งที่ ๓๕
วันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
- เมืองพัทยา
- จังหวัดชลบุรี
- หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๑ การปฏิรปู ระบบการ
กรมส่งเสริมการ สปท. ได้ดาเนินการส่ง
บริหารงานขององค์กร ปกครองท้องถิ่น รายงานความเห็นการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปฏิรูปการบริหารงาน
พื้นที่หรือเมืองที่มี
ขององค์กรปกครอง
ลักษณะพิเศษ: ศึกษา
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เฉพาะกรณีเทศบาล
หรือเมืองที่มีลักษณะ
นครแม่สอด
พิเศษ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลนครแม่
สอด ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว และ
ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3
ฝุาย เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2559
แล้ว

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การกากับดูแลของรอง
นายกรัฐมนตรี
๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและ
ท้องถิ่นโดยรอบ มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน นายกเมือง
พัทยาเป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการ นายอาเภอบางละมุง
เป็นกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเป็นกรรมการ ปลัดเมืองพัทยา
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ควรอุดหนุนงบประมาณจากเงิน
รายได้ที่จัดเก็บในเขตเทศบาลนครแม่สอดกลับคืนไปให้เทศบาลนคร
แม่สอด ในลักษณะการอุดหนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาผลกระทบ ซึ่ง
มีระเบียบรองรับการดาเนินการดังกล่าวอยู่ในขณะนี้
๒. ในเรื่องการจัดโครงสร้าง กรอบอัตรากาลัง และการบริหารงาน
บุคคลของส่วนราชการในสังกัดสานักงานเทศบาลนครแม่สอด โดย
หลักการตามกฎหมายที่มีอยู่ เทศบาลอาจจัดโครงสร้างและกรอบ
อัตรากาลังที่ต่างไปจากที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กาหนด ให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลที่มีความหลากหลาย
และมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
๓. จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองแม่สอดและ
ท้องถิ่นโดยรอบ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการ
แก้ไขปัญหาให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ
และแนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

การขับเคลื่อนต้องอาศัยพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะทางาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะทางาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการ
กระจายอานาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดทาความเห็นในสาระสาคัญของ
ผลการศึกษาและความเห็นของ สปท. เพื่อ
นาเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

-

ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบการบริหารราชการ
นครแม่สอด ที่ สกถ. ได้ยกร่าง และ
กระทรวงมหาดไทยเคยให้ความเห็นและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.
2558 แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ชะลอการ
เสนอร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวไว้ก่อน
เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตาก ซึ่งครอบคลุมพืน้ ที่ 3 อาเภอ
รวมถึงอาเภอแม่สอดด้วย ดังนั้น สปท. จึง
เห็นสมควรชะลอการพัฒนาจัดตั้งเทศบาลนครแม่
สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เสียก่อน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หมายเหตุ
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกีย่ วข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/กระทรวงมหาดไทยมีสว่ นเกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปตามรายงานของ สปท.
 มีการยกร่างหรือแก้ไขกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ หรือ ระเบียบ เป็นต้น

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘

๒. เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดาเนินการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๑

การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้
ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน
(Building Energy Code:
BEC)

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

๒

การเลือกตั้งที่สุจริตและ
เที่ยงธรรม

- กรมการปกครอง
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมของ
ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
คณะกรรมการ
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
การประชุมครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑. คณะกรรมการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติ
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กฎกระทรวงที่เสนอโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานข้างต้น ที่จะนามาใช้บังคับกับการ
ควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๘
๒. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งรัดการร่วม
พิจารณาดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวงพลังงาน
กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานโดยด่วน เพื่อให้สามารถบังคับใช้
กฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นกฎกระทรวงตามมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใช้
บังคับกับขนาด ลักษณะ และประเภทอาคารที่กาหนด
๓. ให้มีมาตรการการสร้างบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ที่
มีความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพในการให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแบบคาขอ
ก่อสร้างที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
การประชุมครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑. ปฏิรูปการเข้าสู่ตาแหน่งของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
18 พฤษภาคม ๒๕59
ฝุายปกครองท้องที่ ตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที่ เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝุาย
ปกครองท้องที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
มีวาระการดารงตาแหน่ง และมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทุกตาแหน่ง
๒. ปฏิรูปการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

-

ส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือร่วม
ดาเนินการ

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๙

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓

แนวทางการปฏิรูประบบ
การเงินฐานรากและร่าง
พระราชบัญญัตสิ ถาบัน
การเงินชุมชน พ.ศ. ....

๔

การจัดการพื้นที่มรดกทาง - กรมที่ดิน
วัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพิ่ม - กรมส่งเสริมการ
คุณค่าและมูลค่าทาง
ปกครองท้องถิ่น
วัฒนธรรม พร้อมด้วยร่าง
พระราชบัญญัติการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และร่างพระราช
บัญญัตโิ บราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

กรมการพัฒนาชุมชน การประชุมครั้งที่ ๑๕ วันที่
18 พฤษภาคม ๒๕59

การประชุมครั้งที่ ๑๗ วันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สจุ ริตและเที่ยงธรรม
วิธีการปฏิรูปการเลือกตั้ง นาไปใช้กับวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเพื่อให้
เกิดการเลือกตั้งที่สจุ ริตและเที่ยงธรรม
ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. ....
กาหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ชุมชน มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง และให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการ
คลังเป็นกรรมการและเลขานุการ
๑. ร่างพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ปฏิรูปการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนลงบนพื้นที่มรดก
วัฒนธรรมของชาติ โดยแก้ไขกฎหมาย ดังนี้
๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรม
ศิลปากร
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
๒๔๗๕
๒.๔ พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
๒.๕ ประมวลรัษฎากร
๓. ปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๔. ปฏิรูปกลไกความร่วมมือเพื่อให้เกิดการรับรู้ และ

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการเงินชุมชน พ.ศ.
.... อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

ร่างพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูป
แห่งชาติเป็นผู้เสนอ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๐

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติทุกภาคส่วน
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ และกาหนดให้คณะกรรมการและการ
บริหารกิจการ เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคารที่ดิน”
มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ให้ผู้อานวยการธนาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ

๕

ธนาคารที่ดินและร่าง
พระราชบัญญัติ ธนาคาร
ที่ดิน พ.ศ. ....

- กรมที่ดิน
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมครั้งที่ ๑๘ วันที่
8 มิถุนายน ๒๕59

๖

กรมการปกครอง
การปูองกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้าน
อาหารและโภชนาการ ใน
ประเด็นการจัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาล
เกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ
การจดทะเบียนแรงงานข้าม กรมการปกครอง
ชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวร
เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้าม
ชาติเข้าสูร่ ะบบ

การประชุมครั้งที่ ๑๘ วันที่
8 มิถุนายน ๒๕59

กระทรวงมหาดไทย และสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาควบคุมการทาตลาดแบบเสี่ยงโชคของ
เครื่องดื่มที่มีน้าตาล เพื่อควบคุมการกระตุ้นการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีน้าตาลควบคู่ไปด้วย

การประชุมครั้งที่ ๑๘ วันที่
8 มิถุนายน ๒๕59 และ
ครั้งที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๙

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือ
๑. แรงงานข้ามชาติที่ผา่ นการตรวจสุขภาพเรียบร้อย
ร่วมดาเนินการ
แล้ว ให้ ตม. ไทย และสานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับรองตัวบุคคลและยืนยันการ
เข้าเมือง ตลอดจนการบันทึกอัตลักษณ์ตัวบุคคล
๒. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศรับรองเอกสารที่ใช้
ในการข้ามแดนเพื่อมาทางานในประเทศ และบัตร
ประจาตัวที่ประเทศไทยออกให้ตามมาตรา ๑๗ แห่ง

๗

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓
ฝ่าย แล้ว ปัจจุบัน อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และร่าง
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ของ
สถาบันบริหารจัดการที่ดินมหาชน (องค์การ
มหาชน) ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
แล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการพิจารณาของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
กรมการปกครองเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือ
ร่วมดาเนินการ

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ทั้ง
สองฉบับดังกล่าว กรมทีด่ ินมิได้เข้าไปร่วม
ดาเนินการยกร่างแต่อย่างใด คงจะมีเพียงการให้
ความเห็นประกอบการพิจารณา เมื่อได้มีการ
นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เท่านัน้

-

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๑

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

๘

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

- กรมการปกครอง
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมครั้งที่ ๒๒ วันที่
6 กรกฎาคม 2559

๙

การจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ และ
การเพิ่มพื้นที่ปุาของ
ประเทศและ

- กรมที่ดิน
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมครั้งที่ ๒๒ วันที่
6 กรกฎาคม 2559

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจาตัวของแรงงาน
ข้ามชาติ เพื่อแสดงสถานะการอยูอ่ าศัยเพื่อทางานใน
ประเทศไทย โดยมีอายุบตั รไม่เกิน ๔ ปี ตามระยะเวลา
การจ้างงานแบบระบบ MOU แต่ต้องมาต่ออายุบัตรทุก
ปี โดยสามารถต่อได้ที่ว่าการอาเภอ หรือเทศบาล หรือ
สานักงานเขต ในพื้นที่ที่แรงงานทาอยู่
แผนหลักที่ ๔ การบริหารการขับเคลื่อนเพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน กาหนดระบบและ
กลไกการบริหารแผนแม่บท ให้ดาเนินการ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทย
๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการ
ดาเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
สภาพัฒนาการเมือง
๒) กรมการปกครอง สนับสนุนการดาเนินงานของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาพัฒนา
การเมือง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในแผนหลักที่ ๑
แผนหลักที่ ๒ แผนหลักที่ ๓ และแผนหลักที่ ๔ ร่วมกัน
จัดทาแผนงานโครงการรองรับการดาเนินงานในแต่ละ
แผนหลัก และส่งแผนงานที่สมบูรณ์ให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี)
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขอ
งบประมาณต่อรัฐสภาในการดาเนินงานต่อไป
ร่างพระราชบัญญัตปิ ุาชุมชน พ.ศ. .... กาหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผูร้ ักษาการ และกาหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน รัฐมนตรีว่าการ

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือร่วม
ดาเนินการ

-

ร่างพระราชบัญญัตปิ ่าชุมชน พ.ศ. .... อยู่
ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๒

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

พระราชบัญญัติปุาชุมชน
พ.ศ.

๑๐ การปรับปรุงระบบกฎหมาย ทุกส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง ระดับกรม
ธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ
และการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ และร่าง
พระราชบัญญัติการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....

การประชุมครั้งที่ ๒๓ วันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๑ การปฏิรปู โครงสร้างองค์กร กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ภาครัฐ การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น:
การปฏิรปู การบริหาร
จัดการของหน่วยรับผิดชอบ
งานทาง

การประชุมครั้งที่ ๒๔ วันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมทีด่ ิน อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน และให้อธิบดีกรมปุา
ไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... กาหนดให้มี
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ มีนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนสองคนซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด เป็น
กรรมการ ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ และให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของสานักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วย
เลขานุการ
๑. กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานทาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทางและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๒. กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อมิให้เกิด
ความซ้าซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกัน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความคุ้มค่า
ประหยัด
๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวงของประเทศให้
มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบ

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... อยู่
ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดให้จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น และกาชับ เร่งรัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนทางหลวง

๑. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหลายประเภท
เช่น ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดิน
ถนนลาดยางพาราเคพซีล ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น ถนน
ส่วนใหญ่ ไม่มีทางเท้า ไม่มีราง/ท่อระบายน้าสอง
ข้างทาง ในขณะที่ การลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นจะต้องระบุถึงมาตรฐานของถนน เพื่อขอ
เลขรหัสสายทาง
จากการประชุมหารือระหว่างกรมส่งเสริมการ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๓

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
๓.๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลของงานทาง
(๑) เร่งรัดการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลทางถนน
เพื่อปรับข้อมูลในภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและทันสมัยมากขึ้น และให้มมี าตรฐาน
เดียวกันเพื่อใช้ในการอ้างอิงในระดับสากล
(๒) ปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานทาง
ทั้งหมดที่ได้มีการส่งมอบ – รับมอบภารกิจถ่ายโอนให้
เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งฐานข้อมูล
ประกอบสายทาง
๓.๒ การจัดทาทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในระดับ
จังหวัด
(๑) ควรมอบให้ อบจ. เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นประจาจังหวัด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้
เทศบาล และ อบต. ทาหน้าที่สารวจและส่งข้อมูลให้
อบจ. เป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทา
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้งนี้ ให้ อบจ. ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของนาย
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
นายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
(๒) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้ง “คณะทางานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัด” มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดทีไ่ ด้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทางาน
และปลัด อบจ. เป็นเลขานุการ มีหน้าที่กาหนด
แผนการสารวจพื้นที่เพื่อจัดทาทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
ท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และรายงานผลการดาเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นของจังหวัดให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๐

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข
ปกครองท้องถิ่นกับกรมทางหลวงชนบท กรม
ทางหลวงชนบทได้ผ่อนปรนให้ อปท. สามารถ
ดาเนินการลงทะเบียนทางหลวงชนบทถนนที่
รับผิดชอบ โดยให้เลขรหัสสายทางไปก่อน แล้ว
ค่อยดาเนินการปรับปรุงตามสภาพในภายหลัง
๒. อปท. ขาดงบประมาณในการบารุงรักษาถนน
จึงขาดแรงจูงใจในการดาเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการทาง และถนน
ประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ของ อปท. มีเป็นจานวน
มาก การลงทะเบียนให้ครบถ้วนจึงต้องอาศัย
ระยะเวลา และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๑๒ การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าเพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
และร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

- กรมโยธาธิการและ การประชุมครั้งที่ ๒๕ วันที่
ผังเมือง
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
- กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ปี
(๓) ให้ อบจ. จัดเครื่องมือและบุคลากรช่วย
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานสาหรับหน่วยงานที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
๑. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้าแห่งชาติ พ.ศ.
....
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ และกาหนดให้มีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้าเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
๒. คณะกรรมการลุ่มน้าตามร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้าเลือก
กันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช. กาหนด เพื่อ
เป็นประธานกรรมการลุม่ น้า เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เข้ามากากับการประชุมและประสานการดาเนินงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการลุม่ น้าโดยตาแหน่งประกอบด้วยผู้แทน
กรมที่ดิน ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรน้าภาคในเขตลุ่มน้านั้นเป็น
กรรมการลุม่ น้าและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรน้าภาคแต่งตั้งข้าราชการของ
สานักงานทรัพยากรน้าภาคอีกไม่เกินสองคนเป็น

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

๑. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. .... อยู่ ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการ
จัดทาผังลุม่ น้าไปแล้ว ๕ ลุ่มน้าหลัก และอยู่
ระหว่างการดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
๓. กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือ
ร่วมดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๕

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๑๓ การปฏิรปู การบริหาร
จัดการแหล่งน้าชุมชนทั่ว
ประเทศ และร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารทรัพยากรน้า
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
....

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

การประชุมครั้งที่ ๒๕ วันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดาเนินการวางผังลุ่ม
น้า/การกาหนดเขต (Zoning) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
๒๕ ลุ่มน้าหลัก และลุ่มน้าสาขา ๒๕๔ ลุ่มน้า
๔. เสริมสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันของฝุาย
ราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิในลุ่มน้า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น
พัฒนาระบบรวบรวมและจัดทาข้อมูลระดับท้องถิ่น
๑. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กาหนดกลไก
แต่ละระดับไว้ ดังนี้
- คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธาน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองห้าคน
เป็นกรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการ ปลัด
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และ
ปลัดองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม
คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้าชุมชนจังหวัด
มีหน้าที่ตามทีร่ ะเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กาหนด
- คณะกรรมการอานวยการปฏิบัติการแหล่งน้า
ชุมชนอาเภอ มีนายอาเภอเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจาก

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

๑. ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมดาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๖

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธาน
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอเป็นกรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนที่
นายอาเภอแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งานบริหารการปกครองอาเภอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ ท้องถิ่นอาเภอเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการปฏิบตั ิการแหล่งน้าชุมชน
อาเภอ มีหน้าที่ตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... กาหนด
- คณะกรรมการปฏิบตั ิการแหล่งน้าชุมชนตาบล มี
นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
พื้นที่เป็นประธานกรรมการ กานันหรือผู้ใหญ่บา้ นใน
ท้องที่ตาบลเป็นกรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนใน
พื้นที่ตาบลไม่น้อยกว่าสองคน และผู้แทนกลุม่ อาชีพใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นกรรมการ ปลัดเทศบาล
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการปฏิบัติการแหล่งน้าชุมชนตาบล มี
หน้าที่ตามที่ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้าแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กาหนด
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วน
ตาบล (อบต.) เป็นหน่วยงานที่มหี น้าที่สร้างและ
สนับสนุนแหล่งน้าชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ผู้แทน
ชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งและองค์กรปกครองส่วน

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๗

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

๑๔ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ก่อนถึงโรงพยาบาล

การประชุมครั้งที่ ๒๖ วันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๑๕ การพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บริการคนพิการ

- กรมส่งเสริมการ
การประชุมครั้งที่ ๒๘ วันที่
ปกครองท้องถิ่น
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมติดตามดูแล ประสานการทางาน
ร่วมกัน บันทึกรับงาน และขึ้นทะเบียนแหล่งน้าชุมชน
ไว้เป็นหลักฐาน
๓. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่สารวจ
ปรับปรุงเส้นทาง ฟื้นฟูแหล่งน้ากรณีเกิดความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และ
กรุงเทพมหานครเป็นผูด้ าเนินงานและบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของจังหวัด โดย
ความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
และกระทรวงสาธารณสุข
๒. เสนอให้คณะรัฐมนตรีมมี ติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครสามารถ
เป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาล และกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดังกล่าว
ควรพัฒนาให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทา
หน้าที่กากับดูแลศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
(Regulator) อย่างจริงจัง ภายใต้การกากับดูแลของ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมถึง
การช่วยเหลือและพัฒนาศูนย์บริการคนทั่วไป ให้มี
มาตรฐานการให้บริการและประสิทธิภาพในการทางาน
และการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ควรพิจารณากาหนดจานวนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ให้มีจานวนสอดคล้องและครอบคลุมกับจานวนผู้ได้รับ
บริการอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเน้นการ
ทางานร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ โดยควรมีการใช้
งบประมาณร่วมระหว่างหน่วยงาน (Matching Fund)

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมดาเนินการกับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรม
โยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสนับสนุน
หรือร่วมดาเนินการ

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๘

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

๑๖ การขับเคลื่อนต้นแบบงาน
บูรณาการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมครั้งที่ ๒๘ วันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๗ การปฏิรปู ระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา

- กรมการปกครอง
- กรมการพัฒนา
ชุมชน
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมครั้งที่ ๓๐ วันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้เกิดกลไกเชื่อมประสานและบูรณาการการ
ทางาน
กลไกการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ต้องได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ให้
การสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมถึงชมรมผูส้ ูงอายุ เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
รวมถึงสนับสนุนบุคลากรในการร่วมขับเคลื่อนงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน
การปฏิรปู ทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ๖ ด้าน
ด้านที่ ๔ ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา
แนวทางการดาเนินการ
๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐)
หน่วยงานด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งรวมถึง กระทรวงมหาดไทย ต้องทางานอย่างใกล้ชิด
มีการบูรณาการการทางาน กาหนดเปูาหมายการ
ปราบปรามที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น การจัดชุดเฉพาะ
กิจลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอ มีการประสานงานและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งกาหนดเรื่อง การ
บังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวชี้วัด (KPI)

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมดาเนินการ

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๗.๒/๑๒๑ ลงวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้กรมการปกครอง กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนา
ชุมชนทราบ และพิจารณาดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการระดับกรมใน
กระทรวงมหาดไทยที่เกีย่ วข้องดังกล่าวข้างต้น
เป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือร่วมดาเนินการ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๑๙

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
การปฏิบัติงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
เพื่อให้การปราบปรามเห็นผลเป็นรูปธรรม
๒. ระยะต่อไป (กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
ตั้งศูนย์บรู ณาการปูองกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และใน
จังหวัดที่มีการละเมิดสูง เพื่อเป็นกลไกถาวรในการ
บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
ด้านที่ ๕ การคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม
แนวทางการดาเนินการ
๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน
๒๕๖๐)
(๕.๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีข้อมูลขั้นต่าที่จาเป็นเหมือนกัน จัดทาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(๕.๒) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้
ประชาชนตระหนักในความสาคัญของการอนุรักษ์
คุ้มครอง ปกปูองทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ คอยสอดส่อง
ดูแลคุ้มครองและปูองกันการนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
ประโยชน์ของการขึ้นบัญชี จัดทาฐานข้อมูล และ
คลังข้อมูลของชาติ และประโยชน์ของการนาไปพัฒนา

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๐

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ต่อยอด การขออนุญาตก่อนใช้ และแบ่งปัน
ผลประโยชน์สู่ชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ร่วมมือกับกระทรวงอื่น ๆ
เพื่อสารวจทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน และรวบรวม
จัดทาฐานข้อมูลเป็นคลังของชาติเพื่อการอนุรักษ์ และ
ปูองกันการนาทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนไปพัฒนา
ใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการบอกแหล่งที่มา ขออนุญาต
ก่อนใช้ และแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชน
ด้านที่ ๖ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แนวทางการดาเนินการ
(๖.๑) ส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ สินค้าที่มีอัตลักษณ์ คุณสมบัติเฉพาะถิ่นของ
แต่ละจังหวัด โดยสร้างความเข้าใจกับผู้ผลิตในชุมชนใน
พื้นที่
(๖.๒) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและหน่วยงานในพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบัน
การศึกษา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด กระทรวง
มหาดไทย เป็นต้น ให้เข้าใจถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์การ
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อจะได้
ช่วยเหลือให้คาปรึกษา แนะนาผูผ้ ลิตและชุมชนในพื้นที่
ได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานในพื้นที่ควรเป็นฝุาย
เข้าถึงผู้ผลิตในพื้นที่และชุมชนเพือ่ สร้างความเข้าใจให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ชุมชน
(๖.๓) ให้คาแนะนา/ช่วยเหลือชุมชนเจ้าของสินค้า
ส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีรปู ลักษณ์ทันสมัย และมีระบบควบคุม

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๑

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๘ การปฏิรปู ระบบความ
กรมป้องกันและ
ปลอดภัยทางถนนและร่าง บรรเทาสาธารณภัย
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีจราจร พ.ศ. ....

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

การประชุมครั้งที่ ๓๑ วันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
คุณภาพของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
(๖.๔) จัดให้มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ และสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคถึง
คุณสมบัติพิเศษ ลักษณะเด่น และคุณภาพของสินค้าสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
๑. แผนการระยะสั้น: แผนงานรองรับเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๕
มกราคม ๒๕๖๐ มีเป้าหมายลดจานวนผู้เสียชีวิตลง
ร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา (๓๖๑ คน ในปี พ.ศ.
๒๕๖๐) โดยใช้ ๖ มาตรการ
(๑) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
(๒) มาตรการด้านบริหารจัดการ
(๓) มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย
(๔) มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย
(๕) มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยการประสานความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนในพื้นที่
บูรณาการและกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ
(๖) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
๒. แผนการระยะกลาง: ร่างแผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะลด
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑ แสนคนลงให้ได้ร้อย
ละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๓ ดาเนินการโดยการกาหนด
ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ (Six Safety Strategies)
โดยนาแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

๑. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้
มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
แห่งชาติ ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนแห่งชาติ
เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็นชอบข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนน จานวน
๕ ประเด็นหลัก คือ ๑) เมาแล้วขับ ๒) ขับรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายกาหนด ๓) การได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตขับรถ ๔) รถโดยสารสาธารณะ และ
๕) การคาดเข็มขัดนิรภัย
๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้จดั ทาแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
และให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๑.๓ ในการจัดหาเครื่องมือเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะสานักงานเลขานุการ

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

การแก้ไขกฎหมายที่เกีย่ วกับความปลอดภัยทาง
ถนน ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
โดยตรง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ฐานะสานักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน ทาได้เพียง
ประสานและติดตามการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง (กระทรวง
คมนาคม และสานักงานตารวจแห่งชาติ) เท่านั้น

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๙ การปฏิรปู แผนและขั้นตอน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
การกระจายอานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

การประชุมครั้งที่ ๓๔ วันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
๒๕๕๘ – ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ประสบ
ความสาเร็จในการใช้มาก่อนแล้ว มาปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ และศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นผู้กาหนดนโยบายและการปฏิบัติ
๓. แผนการระยะยาว: แผน ๒๐ ปี ตั้งแต่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๙ ได้แก่ การ
จัดตั้งศาลจราจร การให้มเี จ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
ถนน (จปถ.) การมีระบบประกันภัยเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุทางถนน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม และการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน
(จปถ.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน ครูผสู้ อน
และประชาชนให้มีความรู้ และจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ทางถนน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับการถ่าย
โอนภารกิจต้องประเมินศักยภาพและจัดให้มีการ
กาหนดแผนรับการถ่ายโอนของตนเอง เพื่อรับทราบ
ความพร้อมในการปฏิบัตภิ ารกิจแล้วยื่นเสนอต่อส่วน
ราชการเจ้าของภารกิจ ภายในกรอบระยะเวลาที่

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
คณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนนดาเนินการตามความเห็นของสานัก
งบประมาณ
๑.๔ ให้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนแห่งชาติ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นของสานักงบประมาณและ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการ
๒. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
มีมติอนุมตั ิหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป (ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่
คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยทางถนน
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและสร้างวินัย
ผู้ขับขี่)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมดาเนินการ

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๓

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒๐ การปฏิรปู โครงสร้างองค์กร ทุกกรม (กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร หรือ
ภาครัฐ การจัด
กองการเจ้าหน้าที่)
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น :
การทบทวนการจัดตั้ง
หน่วยงานส่วนกลางที่ไป
ปฏิบัติงานอยู่ในภูมภิ าค

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
การประชุมครั้งที่ ๓๗ วันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
กาหนดไว้ในแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๙.๑ ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาคให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๐ ปรากฏตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๒๖๐ ลง
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ (review)
๙.๒ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนราชการที่
ปฏิบัติงานในภูมภิ าคให้ถูกต้องตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้
หน่วยงานรัฐในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมภิ าคหรือราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
มีจานวนและขนาดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานให้เกิดความคุม้ ค่า (resize)
๙.๓ ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งภาค/เขต ของ
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิ าคนั้น ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกันระหว่างภารกิจกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(rezone)
๙.๔ การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ต่าง ๆ
ควรกาหนดหลักการ ให้การจัดตั้งหน่วยงานที่เป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิ าคต้องมีการตราให้
ปรากฏเป็นกฎกระทรวงโดยเคร่งครัด
๙.๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เฉพาะกิจ (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ)
เสนอให้มีการแต่งตั้ง (คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเฉพาะกิจ” (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ) เพื่อ
เป็นกลไกในการติดตามให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ดาเนินการทบทวนและปรับเปลีย่ นโครงสร้างหน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงมหาดไทย
และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานสนับสนุน หรือร่วมดาเนินการ โดยมี
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๔

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๒๑ การบูรณาการเร่งรัดการ
ปฏิรูปทรัพยากรปุาไม้ของ
ชาติ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- กรมที่ดิน
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย
การประชุมครั้งที่ ๓๘ วันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง
๑. หยุดยั้งและปูองกันการทาลายทรัพยากรปุาไม้อย่าง อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมาย
มีประสิทธิภาพ
๑.๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาติดตามตรวจสอบ ที่ดนิ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....
สภาพปุาไม้
๑.๑.๓ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รับทราบข้อมูลสถานภาพปุาและรับผิดชอบในการ
กากับดูแล และส่งเสริมการเพิม่ พืน้ ที่ปุา
๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
จัดการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการหยุดยั้งและปูองกันการ
ทาลายทรัพยากรปุาไม้
๑.๗ กาหนดแนวเขตทีด่ ินของรัฐให้ชัดเจน ทั้งใน
แผนที่และพื้นที่จริง ทั้งภายนอกและเขตภายใน ขยาย
ผลการดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map)
และจาแนกที่ดินของรัฐเพื่อการบริหารจัดการ
(Zoning) ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินปุาไม้ และจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาไม้อย่างเหมาะสม
ยั่งยืน และเกิดดุลยภาพของมิติทางสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๔.๑ บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน วิชาการ และสื่อสารมวลชน
๔.๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๕

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๒๒ การปฏิรปู ระบบและ
เครื่องมือด้านการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เพื่อ
สนับสนุนภารกิจการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและประโยชน์
ต่อสาธารณะ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

การประชุมครั้งที่ ๓๙ วันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ทรัพยากรปุาไม้
๔.๓.๓ พิจารณาเพิ่มภาษีบารุงท้องถิ่นของ
ที่ดินที่อยู่ในเขตปุาไม้ โดยพิจารณาตั้งบัญชีภาษีขึ้นใหม่
เนื่องจากมีส่วนในการใช้สิ่งแวดล้อมเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ธุรกิจ หรืออยู่อาศัยโดยได้สิ่งแวดล้อมที่ดี
๕. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้
๕.๑ ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๑)
๕.๑.๑ – ๕.๑.๒ แก้ไขมาตรา ๔ วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๑.๓ เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีการตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดทีม่ ีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบเอกสาร ส.ค.๑ ในจังหวัดและจัดทา
สาเนาเก็บไว้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปุาไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช และกรมธนา
รักษ์ เป็นต้น
๑. นาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ในมิติความมั่นคง
ของชาติ ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ
และภาวะวิกฤติ ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์
สาธารณะของชาติ
๒. เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทลั
โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
บรอดแบนด์ไร้สาย เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาหรับ

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

๑. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา
ระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ ข้อ ๑
แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม
ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑)
จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ใน
ภาวะฉุกเฉิน ๒) จัดระบบการสื่อสารด้วยวิทยุ
คมนาคมให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ๓)
ติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอานวยการ

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๖

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๒๓ การปฏิรปู การบริหาร
จัดการการปลูกและดูแล
ต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชน
เข้มแข็งและร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการการปลูก
และดูแลต้นไม้ชุมชนเพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. ....

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- กรมการปกครอง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

การประชุมครั้งที่ ๓๙ วันที่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และประโยชน์สาธารณะเป็นหนึ่งในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
๓. ให้มีการบูรณาการด้านการจัดการสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติเข้าด้วยกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อใช้
งานระหว่างหน่วยงาน

ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหาร
จัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชน
เข้มแข็ง พ.ศ. .... มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบ และร่างระเบียบได้กาหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในแต่ละระดับ
ดังนี้
๑) ระดับชาติ หรือ (กมช.) ตามร่างระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีที่จะร่างขึ้น กาหนดให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ และให้รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทีไ่ ด้รับมอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการ
๒) ระดับจังหวัด (กมจ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรอง

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ส่วน
ราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้อง
สามารถกระทาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้ง
ต้องจัดให้มีมากกว่า ๒ ช่องทางขึ้นไป และ ๔)
จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุน
ข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน
แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เป็นการ
สนับสนุนข้อเสนอแนะประเด็นปฏิรูปของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๓ ประเด็น
๒. ในปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีแผนแม่บท ซึ่งจะนาระบบ ICT โดย
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ (broadband) มาใช้
สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
บริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ชุมชนเพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๗

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๒๔ การบริหารจัดการของ
จังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
(Area-Based Approach)

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

๑. สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ
๒. สานักงบประมาณ
๓. สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอเป็นกรรมการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวน ๕ คน เป็นกรรมการ
ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
๓) ระดับอาเภอ (กมอ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการปฏิบัติ มีนายอาเภอ
เป็นประธานกรรมการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตอาเภอ เป็นกรรมการ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งาน
บริหารการปกครองอาเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ
๔) ระดับตาบล (กมต.) ให้นายอาเภอแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบตั ิการมีนายกเทศมนตรีหรือนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธาน กานัน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตตาบล เป็นกรรมการ มีปลัดเทศบาล
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
๒. ให้คณะกรรมการแต่ละระดับจัดทาฐานข้อมูลใน
แต่ละระดับ ขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่ปลูก จัดทาระบบ
สารสนเทศพันธุ์ไม้ในพื้นที่และรายงานคณะกรรมการ
ระดับชาติ
๓. การปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชน
เข้มแข็งให้ใช้แนวทางประชารัฐ
๑. การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนให้เกิด
ประสิทธิผล โดยการจัดทาฐานข้อมูลที่รวมศักยภาพ
ของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน มีบุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติและความสามารถในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีคู่มือในการจัดทา

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๘

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
และสังคมแห่งชาติ
(สศช.)
๔. สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
๕.
กระทรวงมหาดไทย
- สานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
- กรมการปกครอง
- กรมการพัฒนา
ชุมชน
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
๖. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
แผนพัฒนาจังหวัดที่คานึงถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็น
หลัก และการมีสิ่งจูงใจในการทางานของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบต่าง ๆ
๒. การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก โดยใช้กลไก
ที่มีคณะกรรมการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้มีการจัดทา
“ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ” ในแต่ละระดับในจังหวัด ให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดทา
ฐานข้อมูล
๓. การพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เอื้อต่อการ
ดาเนินการ โดยมีระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดทาข้อตกลงกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อให้เกิด
พันธสัญญาในการขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบราชการ และโครงสร้าง ส่วนคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
รับผิดชอบการจัดทาแผนที่จะเป็นผู้ดาเนินการ
๔. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
(๑) การทาให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัดมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน
๑) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละ
ระดับ จากระดับชาติคือยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จนถึง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
๒) ให้มีการบริหารราชการแบบคู่ขนาน โดย
เพิ่มการบริหารเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากรของ

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๙

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
กระทรวง กรม
๓) ปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
กาหนดให้มีแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based)
๔) แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับการนายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
มาวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) ใน
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด และ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน
(๒) การพัฒนากลไกการบูรณาการการจัดทา
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่สู่แผนพัฒนาจังหวัดโดย
ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง
๑) กาหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกลไก
การบูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับ
แผนพัฒนาจังหวัด
๒) พัฒนาการทาแผนพัฒนาอาเภอเพื่อเป็น
หลักในการประสานแผนพัฒนาของพื้นที่สู่จังหวัดโดย
ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๐

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
๓) ระเบียบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้องสอดคล้องและบูรณาการกับระเบียบการวางแผน
พัฒนาในระดับพื้นที่ทุกระดับ
๔) กลไกการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน เพราะอยู่ในพื้นที่และมีบุคลากรอยู่แล้ว
(๓) อานาจการบริหารจัดการแผนพัฒนา
จังหวัด
๑) ปรับระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
จังหวัดให้เกิดเอกภาพครอบคลุมภารกิจของส่วน
ราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด โดยมีการบูรณาการแผนงานโครงการ ที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่
๒) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
- มาตรา ๕๒ วรรคสาม ยกเลิก
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับการกาหนดให้จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดขอรับการจัดสรรงบประมาณได้โดยตรง
เนื่องจากซ้าซ้อนกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
ที่จะแก้ไขปรับปรุงใหม่
- มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มให้จังหวัดมีอานาจ
จัดให้มีการทาแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่และการบูร
ณาการบริการสาธารณะภาครัฐในจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่
- มาตรา ๕๓ กาหนดให้มีภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๑

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ท้องถิ่นร่วมเป็น “กรมการจังหวัด”
- มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒
ก. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการงบประมาณ สามารถเสนองบประมาณ
ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ แทนการให้ภาคราชการ
เป็นผู้กาหนดโครงการเป็นผู้กาหนดโครงการและจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดแต่เพียงฝ่าย
เดียว
ข. ให้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และ
การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งให้มีแผนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณา
การในระดับจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
- มาตรา ๕๗ ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดมี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณาการในจังหวัด
- มาตรา ๖๐ (๑) ความรับผิดชอบของ
สานักงานจังหวัด และ (๒) หน้าทีข่ องส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น ให้มีความรับผิดชอบ
และหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ใน
จังหวัด และการจัดทาบริการสาธารณะตามอานาจ
หน้าที่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
- มาตรา ๖๖ (๑) อานาจหน้าที่ของ
สานักงานอาเภอ และ (๒) หน้าทีข่ องส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอาเภอ ให้มีความ

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๒

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบและหน้าที่เกีย่ วกับการจัดทาแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ในอาเภอ และการจัดทาบริการสาธารณะตาม
อานาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหมวด ๑ และหมวด ๒ ให้การจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และส่วนราชการใน
ส่วนกลาง (กระทรวง กรม) มีส่วนที่ว่าด้วยแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ และวงเงิน
งบประมาณในเชิงบูรณาการตามภารกิจ หน้าที่ของ
กระทรวง กรม เพื่อให้ส่วนราชการในส่วนกลาง นาไป
จัดทาคาของบประมาณ
๔) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา
๓๐ (๔) และ (๕) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องและสนับสนุน การพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
แผนพัฒนาจังหวัดด้วย
๕) พัฒนาคุณภาพการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดด้วยการปรับระบบ วิธีคิด และวิธีทางาน
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
กระทรวงมหาดไทยในการจัดทาแผน ทั้งแผนระดับ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาจังหวัดโดยมีสานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงาน
หลัก
- ส่งเสริมให้มเี วทีสมัชชาพลเมือง ทุก

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๓

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ระดับและทุกมิติ
- ใช้ข้อมูลที่แม่นยาเที่ยงตรงเพื่อการ
จัดลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการและการ
จัดทาแผนที่มีคณ
ุ ภาพ
- กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดทาหน้าที่เป็นหัวเรือ
ใหญ่คอยคัดท้ายให้กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่
ทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด มีการใช้ข้อมูลอย่าง
จริงจัง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- สานักงานจังหวัดมีหน้าที่สาคัญในการ
ทาให้โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่มี
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์โครงการ ศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทา
เอกสารรายละเอียดของงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
กระทรวง กรม และสานักงบประมาณ หน่วยงานของ
รัฐบาลในส่วนกลางมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน
ช่วยเหลือในการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้าน การเป็นพี่
เลี้ยง รวมทั้งการปรับปรุงบุคลากรของสานักงานจังหวัด
ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่จะรองรับภารกิจได้
(๔) การบูรณาการงบประมาณของจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการในส่วนกลาง
๑) แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรา ๔ บทบัญญัติ “ส่วนราชการ”

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๔

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
ให้เพิ่มเติมความหมายของส่วนราชการ ให้จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นส่วน
ราชการที่สามารถเป็นหน่วยรับการจัดสรรงบประมาณ
ได้โดยตรง
- หมวด ๓ เพิ่มเติมโดยการกาหนด
กระบวนการงบประมาณเชิงพื้นที่ (area-based
budgeting) ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ อย่างเป็นระบบ
และทุกระดับ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเสนอโครงการไป
จนถึงการตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณเชิงพื้นที่ โดยอาจกาหนดไว้ในกฎหมายลูก
เช่น พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
๒) แก้ไขสัดส่วนงบประมาณจังหวัด และ
งบประมาณกลุม่ จังหวัดอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทียบ
กับงบประมาณของส่วนราชการทีล่ งในจังหวัดกับ
งบประมาณอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยไม่ลดทอนสัดส่วนของเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณของ
ส่วนราชการทีล่ งในจังหวัด ทั้งนี้ สัดส่วนร้อยละ ๕ มี
ที่มาจากจานวนประชากรในจังหวัด รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อปี สัดส่วนคนยากจนในจังหวัด ดัชนี
ความก้าวหน้าของคนในจังหวัด
๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ งบประมาณจังหวัดและกลุม่
จังหวัด
- ให้จังหวัดมีอานาจในการบูรณาการ

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๕

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

๒๕ การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑. กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์
๒.
กระทรวงมหาดไทย
- กรมส่งเสริมการ

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

-

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี
การงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐที่มีงบประมาณในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด
- ให้จังหวัดมีอานาจในการนางบประมาณ
เหลือจ่ายของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มี
งบประมาณตามภารกิจลงในพื้นที่จังหวัด มาบูรณาการ
แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไม่ให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐเรียกคืนงบประมาณเหลือจ่าย
กลับไปยังหน่วยงานนั้น ๆ
๔) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหาร
งบประมาณจังหวัด ให้จังหวัดมีอานาจนางบประมาณ
เหลือจ่ายของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มี
งบประมาณลงในพื้นที่จังหวัดมาบูรณาการแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไม่ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเรียกคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับไป
ยังหน่วยงานนั้น ๆ
๕) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบูร
ณาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ตาม
แผนพัฒนาจังหวัดที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สนับสนุนการศึกษาแก่ผสู้ ูงอายุหลากหลายรูปแบบ ทั้ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผูส้ ูงอายุ (ศอพส.)
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ ให้เป็นรูปธรรม
จริงจัง ภายใต้โครงการประชารัฐผ่านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน ร่วมกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

-

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓๖

ที่

ประเด็นการปฏิรูป

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

การประชุมของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติที่
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/
การกากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี

ความคืบหน้าในการดาเนินการในปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินการ และ
แนวทางแก้ไข

ปกครองท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

