
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย หรือ 
วิป ๓ ฝ่าย 

(ครม. สนช. สปท.)  

ครม.  

สปท. 
กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ 

คณะ กรรมาธิการวิสามัญ ๓ คณะ                          
(สปท. สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๒๖๖)  

ป.ย.ป. 

คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์               
(ร.นรม. สมคิด/วิษณุ) 

คณะกรรมการเตรียมการ 
ปฏิรูปประเทศ                                 

(ร.นรม. พล.อ. ธนะศักดิ์/                   
พล.ร.อ. ณรงค์) 

คณะกรรมการเตรียมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(ร.นรม. พล.อ.อ. ประจิน) 

คณะกรรมการเตรียมการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 

(ร.นรม. พล.อ. ประวิตร) ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการ ๔ คณะ 

ส านักงาน                     
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูป
และปรองดอง (PMDU)  

ส่วนราชการ 

สนช.  

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย 

• ข้อเสนอแนะประเด็นปฏิรูปของ สปท. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. (เรื่องหลัก 
๑๑ เรื่อง และเรื่องสนับสนุน ๒๕ เรื่อง)  
๑. การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ (สถ.) 
๒. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติว่า  

ด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี..) (สถ.) 

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (สถ.) 

๕. การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (ยผ.)  

๖. การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ (สถ.) 

๗. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 

๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
๙. การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... (สถ.) 
๑๐. คณะกรรมการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ (สถ.)  
๑๑. การปฏิรูประบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมือง 

ทีม่ีลักษณะพิเศษ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแมส่อด (สถ.) 
 

• กทม. ๓ เรื่อง 
๑.    การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ  
          ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๒.       การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร     
          ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
๓.   คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล    

• ๒๗ วาระปฏิรูป แบ่งออกเป็น ๕ หมวด ๔๒ เรื่อง (มท. ๓ วาระ เรื่อง
หลัก ๗ เรื่อง กฎหมาย ๙ ฉบับ) ด าเนินการ ๒๕๖๐ และ ๓๒ เรื่อง จะ
ด าเนินการ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๑. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
๒. การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. .... และร่าง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
๓. การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอาย ุ
๔. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้

ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

๖. การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๗. การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....   

- ผู้อ านวยการ PMDU เลขานุการ 
- ที่ปรึกษา ๖ ท่าน 
- แก้ปัญหา/ปลดล็อค 

Function/Agenda/Area 

- รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เลขานุการ 

- ที่ปรึกษา ๑๔ ท่าน 
- ๒๗ วาระปฏิรูปเร่งด่วน 

- เลขาธิการ สศช. เลขานุการ 
- ที่ปรึกษา ๑๖ ท่าน 

- ปลัดกระทรวงกลาโหม 
เลขานุการ 

- ที่ปรึกษา ๓ ท่าน  

กขป. ๑ 
(ร.นรม. 
พล.อ.อ.               
ประจิน) 

กขป. ๒      
(ร.นรม.
สมคิด) 

กขป. ๓ 
(ร.นรม.
วิษณุ) 

กขป. ๔ 
(ร.นรม. 
พล.ร.อ. 
ณรงค์) 

กขป. ๕ 
(ร.นรม. 
พล.อ. 

ประวิตร) 

กขร. 
(รมต.             
สุวิทย์) 

กขป. ๖ 
(ร.นรม. 

พล.อ. ธนะ
ศักดิ์) 

ปศธ. และ ปพม.
เลขานุการ 

สศช. 
เลขานุการ 

สคก. 
เลขานุการ 

ปสธ. 
เลขานุการ 

ผบ.ทบ. 
เลขานุการ 

ปกก. และ ปวธ. 
เลขานุการ 

กองประสานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

สลน. 
เลขานุการ 

• ข้อเสนอแนะประเด็นปฏิรูปของ สปท. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. จ าแนกเป็น 
๓ ประเภท ตามที่ กขร. ก าหนด (มีการประชุมวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 
๑.   High Impact 
      - ไม่ม ี

๒.   High Impact + ป.ย.ป.  
(๑) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติ  

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี..) 
(๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
(๔) การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัตกิารผังเมือง พ.ศ. .... และร่าง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  
(๕) การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอาย ุ
(๖) โครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้

ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราช บัญญัตริะเบียบ    
บริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

(๘) การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(๙) การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร     
       ราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

๓. Quick Win 
    - ไม่มี  

- นรม. ประธาน 
- ร.นรม. กรรมการ 
- รมว. กค. กรรมการ 
- รมว. มท. กรรมการ 
- ฯลฯ 
- รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี                  

(นายสุวิทย ์เมษนิทรีย)์ กรรมการและเลขานุการ 
 

 

นรม.  

- นายอ าพน กิตติอ าพน ผู้อ านวยการ 
- PMDU ติดตามประเมินผล ตามมติของ ป.ย.ป. และ คกก. ทั้ง ๔ คณะ 

๑ 

๒ 

๓-๒ 

๓-๑ ๕ ๓-๓ 

๖ 

• ล าดับการขับเคลื่อนการปฏิรูปตามข้อเสนอของ 
สปท. (มีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ) 
๑ กรรมาธิการ สปท. จัดท ารายงานเสนอผ่าน สปท. สปท. ให้ความเห็นชอบแล้ว
น าเข้าสู่ วิป ๓ ฝ่าย ปัจจุบัน พิจารณาแล้ว ๑๐๐ เรื่อง จาก ๑๔๖ เรื่อง 
๒ ส่วนราชการร่วมประชุม วิป ๓ ฝ่าย เพื่อชี้แจงหรือให้ความเห็นเรื่องที่
เกี่ยวข้อง  
๓-๑ – ๓-๔ วิป ๓ ฝ่าย น าเรียน นรม. เพื่อเห็นชอบ ส่งเรื่องให้ กขป. คณะที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีร่างระเบียบ กฎหมายส่งให้ กขป. คณะที่ ๓ และ สคก. ส่ง
ข้อสังเกตของ วิป ๓ ฝ่าย ให้ส่วนราชการพิจารณา และส่งให้ กขร. ติดตามการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป  
๔ กขป. พิจารณาเห็นชอบรายงานแล้วส่งให้ ครม. 
๕ กรณีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ กรณีแก้ไขหรือจัดท ากฎหมาย ครม. ส่ง
ให้ สคก. พิจารณาตามกระบวนการ โดย สคก. จะเชิญส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เข้าประชุม แล้วเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 
๖ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. 
ทั้งน้ี วิป ๓ ฝ่าย ประชุมครั้งสุดท้าย (๑/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐  

กองประสานงาน
การเมือง 

สลน. 
เลขานุการ 

MOI DU 

 
 

จดัท าโดย 
สถาบนัด ารงราชานภุาพ สป. 

ข้อมลู ณ วนัที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐  
* กขป. คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน   

กขร. คณะกรรมการขบัเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

๓-๔ 

๓-๔ 

* กลุม่งานกิจการพิเศษ สนผ. ท าหน้าที่ธรุการ  

๔ 

๓-๒ 

๕ 

๔ ๓-๔ 

สดร. สนผ. กรม/รัฐวิสาหกิจใน
สังกัด มท. สกม. 


