
 

 

                 รายงานความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 

              (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐) 
๑. เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๑ การปฏิรปูกฎหมาย
และระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศ 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๑๗ 
วันท่ี 1 มถิุนายน ๒๕
59 

๑. ปฏิรปูกฎหมายและระบบการจัดการขยะมลูฝอยชุมชนให้
ชัดเจน 
    ๑.๑ ให้บูรณาการกฎหมายเกีย่วกับการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยให้เป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว ทั้งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบญัญัติการบรหิาร
จัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจดัการซาก
ผลิตภณัฑ์ เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
    ๑.๒ ก าหนดกลไกการขับเคลือ่นการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ด าเนินการใน ๒ ระดบั คือ หน่วยก ากับนโยบาย (Regulator) และ
หน่วยปฏิบัติการ (Operator) ที่ชัดเจน 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน    
    ๒.๑ ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
    ๒.๒ ส่งเสริมภาคเอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชมุชน 
โดยใช้หลักการความร่วมมือระหวา่งรัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP)  
    ๒.๓ ก าหนดให้มีมาตรการเยียวยา ให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้กบัที่ต้ังสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย 
    ๒.๔ การจัดต้ังศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๔ ร่างพระราชบัญญตัิการจัดการ
ซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีจดัให้มีศูนยร์ับ
คืนซากผลิตภณัฑ์อย่างน้อย ๑ แหง่ เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และรบัคืน
ซากผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก

พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ ได้ประกาศ บังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๕ ก วันท่ี ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ออกกฎหมายระดับอนุบัญญัตเิพื่อบังคับใช้
ภายใต้พระราชบัญญัตดิังกล่าว ดังนี้   
     ๑. การออกกฎกระทรวง 
         กระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้น
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดัการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. .... ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 โดยคณะรัฐมนตรีได้มมีติอนุมัติหลักการ
ร่างกฎกระทรวง เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2560 
และส่งเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาและเห็นสมควรใหด้ าเนินการสร้าง
ความรับรูค้วามเข้าใจ ตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญ และเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งวา่ ได้
ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง เปน็การล่วงหน้า
เสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย โดยจะได้พิจารณา

-  



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ครัวเรือนและสถานประกอบการ 
    ๒.๕ การสร้างวินัยของคนในชาติ รณรงค์ให้ความรู้ และสร้าง
จิตส านึกความตระหนักให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง  

ต่อไป เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดส้ร้างความรับรู้
ความเข้าใจ ตามมติคณะรัฐมนตรดีังกล่าวแล้ว  
     ๒. การออกประกาศกระทรวง     
         อยู่ระหว่างน าเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 

๒ การบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและร่าง
พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
.... 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

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

แก้ไขพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏริูปด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสาระส าคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิาร
กระทรวงมหาดไทย ภายในกรอบระยะเวลาปี 
๒๕๖๐  
 

การจัดท ากฎหมายโดยการยก
ร่างกฎหมายทั้งฉบับจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน เพื่อน ามาศึกษา
วิเคราะห์ถึงข้อด/ีข้อสังเกต 
ผลกระทบต่อบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสามารถจัดท ามาตรฐาน
กลางและทั่วไป เพ่ือบังคับใช้
กับบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง 

- บรรจุใน ๒๗ 
วาระปฏริูป
เร่งด่วน ของ 
ป.ย.ป. 
- บรรจุในเรื่อง
ประเภทที ่๒ 
(น าเข้าสู่ ป.ย.ป. 
+ High Impact) 
ของ กขร.    

๓ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น และ
ร่างพระราชบญัญัติวา่
ด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการลงคะแนนเสยีงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี..) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏริูปด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสาระส าคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิาร
กระทรวงมหาดไทย ภายในกรอบระยะเวลาปี 

การจัดท ากฎหมายโดยการ 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาที่
แท้จริงในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น เพื่อ
น ามาศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อดี/

บรรจุในเรื่อง
ประเภทที ่๒ 
(น าเข้าสู่ ป.ย.ป. 
+ High Impact) 
ของ กขร.   



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับ
ที่..) 
 
 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ให้
รัฐบาลพิจารณาด้วย
แล้ว และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3 
ฝุาย เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2559 
แล้ว 

๒๕๖๐  ข้อสังเกต ผลกระทบต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
แท้จริง 

๔ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
ร่างพระราชบญัญัติวา่
ด้วยการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
.... 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วย การเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ให้
รัฐบาลพิจารณาด้วย
แล้ว และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3 
ฝุาย เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2559 
แล้ว 

ร่างพระราชบญัญัติวา่ด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
.... 

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏริูปด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสาระส าคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิาร
กระทรวงมหาดไทย ภายในกรอบระยะเวลาปี 
๒๕๖๐   

การจัดท ากฎหมายโดยการ 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาที่
แท้จริงในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญตัิท้องถิ่น เพื่อ
น ามาศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อดี/
ข้อสังเกต ผลกระทบต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
แท้จริง 

บรรจุในเรื่อง
ประเภทที ่๒ 
(น าเข้าสู่ ป.ย.ป. 
+ High Impact) 
ของ กขร.   

๕ การปฏิรปูด้านการผัง
เมือง ร่างพระราช 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

การประชุมครั้งท่ี ๒๗ 
วันท่ี ๒๒ มิถุนายน 

ร่างพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....  
     ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุม

- - บรรจุใน ๒๗ 
วาระปฏริูป



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๔ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

บัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ. ....  

๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การผังเมอืง พ.ศ. .... 
วาระที่ ๒ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้
พิจารณาวาระที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๖, ๗, ๑๐, ๑๔ และ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
     ขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชุมพิจารณาวาระที่ ๒ เสรจ็สิน้ เมื่อวันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นท่ีประชุม และนัด
ประชุมวาระที่ ๓ ต่อไป (รอส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมวาระที่ ๓) 
 
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
     ๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันหารือพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการจดัตั้งกรมการผังเมือง เมื่อ
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อสรุปเป็น ๒ 
กรณี คือ แนวทางที่ ๑ การจัดตั้งกรมการผังเมือง 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย และแนวทางที่ ๒ การ
ปรับปรุงกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สอดคลเอง
กับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยให้กรมวเิคราะห์ข้อดี – 
ข้อเสีย ท้ัง ๒ แนวทาง 
     ๒. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วิเคราะห์
ข้อดี – ข้อเสีย ท้ัง ๒ แนวทาง และไดส้่งให้
กระทรวงมหาดไทยแล้วตามหนังสอืท่ี มท 
๐๗๐๒.๒/๘๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๐   

เร่งด่วน ของ 
ป.ย.ป. 
- บรรจุในเรื่อง
ประเภทที ่๒ 
(น าเข้าสู่ ป.ย.ป. 
+ High Impact) 
ของ กขร.    



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๕ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๖ การพัฒนากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เอื้อให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแล
ผู้สูงอาย ุ

- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ 
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย ์
- หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

การประชุมครั้งท่ี ๙ 
วันท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

ร่างระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. .... 

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ประชุม 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศได้ก าหนดให้ เรือ่ง “การ
พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเอื้อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนนิการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ” เป็นวาระการ
ปฏิรูปท่ีส าคัญและเร่งด่วน หนึ่งใน ๒๗ วาระ 
เพื่อขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๐ ภายใตก้ารด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)    

- - บรรจุใน ๒๗ 
วาระปฏริูป
เร่งด่วน ของ 
ป.ย.ป. 
- บรรจุในเรื่อง
ประเภทที ่๒ 
(น าเข้าสู่ ป.ย.ป. 
+ High Impact)   

๗ โครงสร้างและอ านาจ
หน้าท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป ร่างให้ใช้
ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว และ
ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม ๓ 
ฝ่าย วันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๙ แล้ว 

ร่างพระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏริูปด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะหจ์ัดท าความเห็นในสาระส าคัญและยก
ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทย 
๒. สปท. ยกรา่งกฎหมายล าดับรองแล้วเสรจ็ 
ได้แก ่
   ๒.๑ ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนเพื่อการ
ควบรวมและการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... 
   2.๒ ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเปลีย่นแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. .... 

การจัดท ากฎหมายโดยการยก
ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 
จะต้องพิจารณาถึงสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของการ
ปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน 
เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึง
ข้อดี/ข้อสังเกต ผลกระทบต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและลด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาการ
บริหารงานท้องถิ่นได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่แท้จริงและมีความ

- บรรจุใน ๒๗ 
วาระปฏริูป
เร่งด่วน ของ 
ป.ย.ป. 
- บรรจุในเรื่อง
ประเภทที ่๒
(น าเข้าสู่ ป.ย.ป. 
+ High Impact) 
ของ กขร.   



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๖ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

   ๒.3 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการขอเปลี่ยนแปลงช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
   ๒.4 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการขอเปลี่ยนแปลงเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
   จากการประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนและ
เร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
(กขร.)  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนด Timeline ของ
การขับเคลื่อนการปฏริูปในแตล่ะประเด็น และ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดว่าจะ
เสนอความเห็นของร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายในปี ๒๕๖๐  

ยั่งยืน 

๘ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๓๔ 
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๑. แก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. เชื่อมต่อแผนชุมชนกับกระบวนการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ ก าหนดให้แผนชุมชนเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. จัดท ามาตรฐานกลางตัวช้ีวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น    

การด าเนินการตามแผนการปฏริูปต้องแก้ไข
บทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในร่างประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามข้อ 
๗ เรื่อง โครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้ก าหนดว่าจะเสนอความเห็นของร่าง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๐ 

-  



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๗ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

 

๙ การปฏิรปูระบบการ
บริหารงานเมืองพัทยา 
และร่างพระราช 
บัญญัตริะเบยีบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา 
(ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

สปท. ไดด้ าเนินการส่ง
รายงานความเห็นและ
ร่าง พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ให้
รัฐบาลพิจารณาด้วย
แล้ว และผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3 
ฝุาย เมื่อวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2559 
แล้ว 

ร่างพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏริูปด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสาระส าคัญของ
ร่างกฎหมาย เพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิาร
กระทรวงมหาดไทย ภายในเดือนธนัวาคม 
๒๕๖๐  

การจัดท ากฎหมายโดยการ 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจะต้อง
พิจารณาถึงสภาพปัญหาที่
แท้จริงของเมืองพัทยาที่เป็น
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษในปัจจุบัน เพื่อน ามา
ศึกษาวิเคราะห์ถึงข้อดี/
ข้อสังเกต ผลกระทบต่อเมือง
พัทยาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยรอบและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนา
บริหารงานเมืองพัทยาได้อย่าง
เป็นรูปธรรมที่แท้จริงและมี
ความยั่งยืน 

- บรรจุใน ๒๗ 
วาระปฏริูป
เร่งด่วน ของ 
ป.ย.ป. 
- บรรจุในเรื่อง
ประเภทที ่๒ 
น าเข้าสู่ ป.ย.ป. + 
High Impact 
ของ กขร.    

๑๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การแกไ้ข
ปัญหาเมืองพัทยาและ
ท้องถิ่นโดยรอบ  
 

- กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
- เมืองพัทยา 
- จังหวัดชลบุร ี
- หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง  

การประชุมครั้งท่ี ๓๕ 
วันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปญัหาเมืองพัทยาและ
ท้องถิ่นโดยรอบ มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน นายกเมือง
พัทยาเป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการ นายอ าเภอบางละมงุ
เป็นกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัดชลบรุีเป็นกรรมการ ปลัดเมืองพัทยา
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การขับเคลื่อนต้องอาศัยพระราชบญัญัตริะเบยีบ
บริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏริูปด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

- 
 

 
 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๘ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม 
๓ ฝ่าย  

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/การก ากับดูแลของรอง

นายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

และแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

๑๑ การปฏิรปูระบบการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่หรือเมืองที่มี
ลักษณะพเิศษ: ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาล
นครแม่สอด 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

สปท. ไดด้ าเนินการส่ง
รายงานความเห็นการ
ปฏิรูปการบริหารงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
หรือเมืองที่มีลักษณะ
พิเศษ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลนครแม่
สอด ให้รัฐบาล
พิจารณาด้วยแล้ว และ
ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ประสานงาน รวม 3 
ฝุาย เมื่อวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2559 
แล้ว 

ข้อเสนอแนะในระดับพ้ืนที่ 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ควรอุดหนุนงบประมาณจากเงิน
รายได้ที่จัดเก็บในเขตเทศบาลนครแม่สอดกลับคืนไปให้เทศบาลนคร
แม่สอด ในลักษณะการอุดหนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาผลกระทบ ซึ่ง
มีระเบยีบรองรับการด าเนินการดังกล่าวอยู่ในขณะนี ้
๒. ในเรื่องการจดัโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง และการบริหารงาน
บุคคลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานเทศบาลนครแม่สอด โดย
หลักการตามกฎหมายที่มีอยู่ เทศบาลอาจจัดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่ต่างไปจากท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ก าหนด ให้สอดคล้องกับภารกจิของเทศบาลที่มีความหลากหลาย
และมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น 
๓. จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองแมส่อดและ
ท้องถิ่นโดยรอบ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบรูณาการ
แก้ไขปัญหาให้เกดิเอกภาพในการบริหารงาน   

อยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะท างาน
พิจารณาร่างกฎหมายเพื่อการปฏริูปด้านการ
กระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษา
วิเคราะห์และจัดท าความเห็นในสาระส าคัญของ
ผลการศึกษาและความเห็นของ สปท. เพื่อ
น าเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย 

ร่างพระราชบญัญัตริะเบียบ
การบริหารราชการนครแมส่อด 
ที่ สกถ. ได้ยกรา่ง และ 
กระทรวงมหาดไทยเคยให้
ความเห็นและเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว 
เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 แต่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ชะลอ
การเสนอร่างพระราชบัญญตัิ
ดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากใน
ปัจจุบันไดม้ีการจดัตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ซึ่ง
ครอบคลมุพื้นท่ี 3 อ าเภอ 
รวมถึงอ าเภอแมส่อดด้วย 
ดังนั้น สปท. จึงเห็นสมควร
ชะลอการพัฒนาจัดตั้งเทศบาล
นครแม่สอด เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษไปก่อน จนกว่าจะมคีวาม
ชัดเจนในเรื่องกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เสียก่อน 

 

 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๙ 

 

 

๒. เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

๑ การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้
ข้อบัญญัติเกณฑม์าตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน 
(Building Energy Code: 
BEC) 

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

การประชุมครั้งท่ี ๑๐ วันท่ี 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๑.  คณะกรรมการควบคมุอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กฎกระทรวงที่เสนอโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานข้างต้น ท่ีจะน ามาใช้บังคับกับการ
ควบคุมอาคารตามพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๘  
๒. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งรัดการร่วม
พิจารณาด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิกฎกระทรวงพลังงาน
ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานโดยด่วน เพื่อใหส้ามารถบังคับใช้
กฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ 
แห่งพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใช้
บังคับกับขนาด ลักษณะ และประเภทอาคารที่ก าหนด  
๓. ให้มีมาตรการการสร้างบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ที่
มีความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพในการให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแบบค าขอ
ก่อสร้างที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท
หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....ให้คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบเพือ่ให้มีผลใช้
บังคับตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น 
คณะกรรมการควบคุมอาคารได้พจิารณาแล้วเห็น
ด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงที่ก าหนดให้
อาคารสถานพยาบาล สถานศึกษา ส านักงาน 
อาคารชุด อาคารชุมนมุคน โรงมหรสพ โรงแรม 
สถานบริการ และหา้งสรรพสินค้า ท่ีมีพื้นท่ี
รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ให้ต้องมีการ
ออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ส่วน
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาร 
การรับรองแบบอาคาร รวมทั้งร่างประกาศท่ีเป็น
ข้อก าหนดรายละเอยีดด้านเทคนคิและดา้น
บริหารการจัดการซึ่งเป็นเรื่องปฏบิัติที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะ ควรให้กรม
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  

- 

๒ การเลือกตั้งท่ีสุจรติและ
เที่ยงธรรม 

- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๑๕ วันท่ี 
18 พฤษภาคม ๒๕59 

๑. ปฏิรูปการเข้าสู่ต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ฝุายปกครองท้องที่ ตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที่ เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเที่ยงธรรม 

ส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงมหาดไทยท่ี
เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือร่วม
ด าเนินการ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๐ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

   ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝุาย
ปกครองท้องที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง และมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทุกต าแหน่ง 
๒. ปฏิรูปการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท่ีสจุริตและเที่ยงธรรม 
   วิธีการปฏริูปการเลือกตั้ง น าไปใช้กับวิธีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น หรือเพื่อให้
เกิดการเลือกตั้งท่ีสจุริตและเที่ยงธรรม 

๓ แนวทางการปฏิรูประบบ
การเงินฐานรากและร่าง
พระราชบัญญัตสิถาบัน
การเงินชุมชน พ.ศ. .... 

กรมการพัฒนาชุมชน การประชุมครั้งท่ี ๑๕ วันท่ี 
18 พฤษภาคม ๒๕59 

ร่างพระราชบญัญัตสิถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ชุมชน มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และใหผู้้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการ
คลังเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ร่างพระราชบญัญัตสิถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. 
.... อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง    

- 

๔ การจัดการพื้นท่ีมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพ่ิม
คุณค่าและมลูค่าทาง
วัฒนธรรม พร้อมด้วยร่าง
พระราชบัญญัติการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... และร่างพระราช 
บัญญัตโิบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๑๗ วันท่ี 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๒. ปฏิรูปการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนลงบนพ้ืนท่ีมรดก
วัฒนธรรมของชาต ิโดยแกไ้ขกฎหมาย ดังนี้     
   ๒.๑ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   ๒.๒ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ และแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรม
ศิลปากร 
   ๒.๓ พระราชบัญญตัิภาษโีรงเรอืนและที่ดิน พ.ศ. 
๒๔๗๕ 

กรมที่ดินได้มอบหมายให้ผู้แทนเขา้ร่วมประชุม
กับคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ครั้ง
ที ่๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ช้ัน ๓ ตึกบญัชาการ ๑ 
ท าเนียบรัฐบาล ซึ่งกรมที่ดินเห็นชอบด้วยกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติดงักล่าว 
เนื่องจากเป็นการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการ
พื้นที่โบราณสถานและแหล่งประวตัิศาสตร์ 
เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นท่ีดังกล่าว ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๑ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

   ๒.๔ พระราชบัญญตัิภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
   ๒.๕ ประมวลรัษฎากร  
๓. ปฏิรูปการมสี่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ 
และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
๔. ปฏิรูปกลไกความร่วมมือเพื่อให้เกิดการรับรู้ และ
ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติทุกภาคส่วน  

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

- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๑๘ วันท่ี 
8 มถิุนายน ๒๕59 

ร่างพระราชบญัญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ และก าหนดให้คณะกรรมการและการ
บริหารกิจการ เรยีกว่า “คณะกรรมการธนาคารที่ดิน” 
มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ให้ผู้อ านวยการธนาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ   

๑. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดนิ พ.ศ. .... 
ของสภาขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการประสนงาน รวม 
๓ ฝ่าย แล้ว อยู่ระหวา่งการพิจารณาของ
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 
๒. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดนิ พ.ศ. .... 
ของสถาบันบริหารจดัการทีด่ิน (องค์การมหาชน) 
ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติแล้ว เมื่อวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ อยูร่ะหว่างการพิจารณาของส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ร่างพระราชบญัญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ท้ัง
สองฉบับดังกล่าว กรมทีด่ินมิได้เขา้ไปร่วม
ด าเนินการยกร่างแต่อย่างใด คงจะมีเพียงการให้
ความเห็นประกอบการพิจารณา เมื่อได้มีการ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป เท่านัน้  

๖ การปูองกันและควบคมุ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้าน
อาหารและโภชนาการ ใน
ประเด็นการจดัเก็บภาษี
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ าตาล
เกินเกณฑม์าตรฐานสุขภาพ 

กรมการปกครอง การประชุมครั้งท่ี ๑๘ วันท่ี 
8 มถิุนายน ๒๕59 

กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาควบคมุการท าตลาดแบบเสี่ยงโชคของ
เครื่องดื่มที่มีน้ าตาล เพื่อควบคุมการกระตุ้นการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีน้ าตาลควบคู่ไปด้วย 

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือ
ร่วมด าเนินการ 

- 

๗ การจดทะเบียนแรงงานข้าม
ชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวร
เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้าม
ชาติเข้าสูร่ะบบ 

กรมการปกครอง การประชุมครั้งท่ี ๑๘ วันท่ี 
8 มถิุนายน ๒๕59 และ 
ครั้งท่ี ๒๖ เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑. แรงงานข้ามชาติที่ผา่นการตรวจสุขภาพเรียบร้อย
แล้ว ให้ ตม. ไทย และส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดเกบ็ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับรองตัวบคุคลและยืนยันการ

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือ
ร่วมด าเนินการ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๒ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

เข้าเมือง ตลอดจนการบันทึกอัตลกัษณ์ตัวบุคคล 
๒. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศรับรองเอกสารที่ใช้
ในการข้ามแดนเพื่อมาท างานในประเทศ และบัตร
ประจ าตัวที่ประเทศไทยออกให้ตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจ าตัวของแรงงาน
ข้ามชาติ เพื่อแสดงสถานะการอยูอ่าศัยเพื่อท างานใน
ประเทศไทย โดยมีอายุบตัรไม่เกิน ๔ ปี ตามระยะเวลา
การจ้างงานแบบระบบ MOU แต่ต้องมาต่ออายุบัตรทุก
ปี โดยสามารถต่อได้ที่ว่าการอ าเภอ หรือเทศบาล หรือ
ส านักงานเขต ในพ้ืนท่ีที่แรงงานท าอยู่ 

๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- กรมการปกครอง 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๒๒ วันท่ี 
6 กรกฎาคม 2559 

     แผนหลักที่ ๔ การบริหารการขับเคลื่อนเพ่ือให้
เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ย่ังยืน ก าหนดระบบและ
กลไกการบริหารแผนแม่บท ให้ด าเนินการ ดังน้ี  
     กระทรวงมหาดไทย 
     ๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
สภาพัฒนาการเมือง 
     ๒) กรมการปกครอง สนับสนนุการด าเนินงานของ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาพัฒนา
การเมือง 
    ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุในแผนหลักที่ ๑ 
แผนหลักท่ี ๒ แผนหลักท่ี ๓ และแผนหลักท่ี ๔ ร่วมกัน
จัดท าแผนงานโครงการรองรบัการด าเนินงานในแต่ละ
แผนหลัก และส่งแผนงานท่ีสมบรูณ์ให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขอ
งบประมาณต่อรัฐสภาในการด าเนนิงานต่อไป 

กรมการปกครอง และกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือร่วม
ด าเนินการ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๓ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

๙ การจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินปาุไม้ และ
การเพิ่มพ้ืนท่ีปุาของ
ประเทศและ
พระราชบัญญัติปุาชุมชน 
พ.ศ. 

- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๒๒ วันท่ี 
6 กรกฎาคม 2559 

ร่างพระราชบญัญัตปิุาชุมชน พ.ศ. .... ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผูร้ักษาการ และก าหนดให้มี
คณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมทีด่ิน อธิบดีกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายปุาชุมชน และให้อธิบดีกรมปุา
ไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ร่างพระราชบญัญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... อยู่
ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

- 

๑๐ การปรับปรุงระบบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาบคุลากร
ภาครัฐ และร่าง
พระราชบัญญัติการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... 

ทุกส่วนราชการ
ระดับกรม 

การประชุมครั้งท่ี ๒๓ วันท่ี 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ก าหนดให้มี
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ มนีายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสองคนซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด เป็น
กรรมการ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ และให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วย 
เลขานุการ  

ร่างพระราชบญัญัติการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... อยู่
ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 

๑๑ การปฏิรปูโครงสร้างองค์กร
ภาครัฐ การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: 
การปฏิรปูการบริหาร

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๒๔ วันท่ี 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๑. ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานทาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการงานทางและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
๒. ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อมิให้เกิด
ความซ้ าซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ 
มท ๐๒๑๑.๓/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

๑. ถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีความกว้างของผิวถนนไม่
เท่ากันตลอดสายทาง และใช้วัสดแุตกต่างกัน 
เช่น ถนนเส้นหนึ่ง บางช่วงมีความกว้าง ๖ เมตร 
บางช่วงมีความกว้าง ๕ เมตร หรือเป็น
ถนนลาดยางเพียงครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นลูกรัง 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๔ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

จัดการของหน่วยรับผิดชอบ
งานทาง 

ด้วยกัน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมคีวามคุ้มค่า 
ประหยดั 
๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูทางหลวงของประเทศให้
มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบ
ต่อการพัฒนาประเทศในด้านตา่ง ๆ ไดด้ีขึ้น   
    ๓.๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลของงานทาง 
          (๑) เร่งรัดการด าเนินการจัดเก็บข้อมลูทางถนน 
เพื่อปรับข้อมูลในภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงและทันสมัยมากข้ึน และให้มมีาตรฐาน
เดียวกันเพื่อใช้ในการอ้างอิงในระดับสากล 
          (๒) ปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานทาง
ทั้งหมดที่ได้มีการส่งมอบ – รับมอบภารกิจถ่ายโอนให้
เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบรูณ์ รวมทั้งฐานข้อมูล
ประกอบสายทาง  
    ๓.๒ การจัดท าทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในระดับ
จังหวัด 
          (๑) ควรมอบให้ อบจ. เป็นศูนย์รวมข้อมลู
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นประจ าจงัหวัด โดยมผีู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นนายทะเบยีนทางหลวงท้องถิ่น ให้
เทศบาล และ อบต. ท าหน้าที่ส ารวจและส่งข้อมูลให้ 
อบจ. เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดท า
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทั้งนี้ ให้ อบจ. ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการของนาย
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
นายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  
          (๒) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้ง “คณะท างานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัด” มีรองผู้ว่าราชการ

เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น และเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ของ
ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานผลการ
ด าเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของจังหวัด
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึง
จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบตามแบบรายงาน e – Report และปิด
ระบบเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๑ จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรอก
ข้อมูลภายในเวลาที่ก าหนด รวมจ านวน ๖,๓๒๘ 
แห่ง คิดเป็น ๘๐.๕๙ % ของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่น 
     ๒.๒ ถนนที่ลงในระบบ e – Report ปัจจุบัน มี
ดังนี ้
           (๑) ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน ๒๔๖,๔๓๑ สายทาง ลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นแล้ว จ านวน ๒๗,๐๙๗ สายทาง 
           (๒) ถนนถ่ายโอน จ านวน ๑๙,๕๓๕ สาย
ทาง ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว จ านวน 
๗,๗๖๕ สายทาง 
     รวมถนนที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด 
จ านวน ๓๔,๘๖๒ สายทาง  

ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในการขึ้นทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่น 
๒. การสร้างถนนท่ีผ่านมาไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าสร้างในปีใด ประกอบกับช่ือสายทาง ไม่
ตรงกัน มีการเปลี่ยนแปลงช่ือสายทาง จึงไม่
สามารถจดทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นได้
เนื่องจากต้องระบุรายละเอียดปี พ.ศ. ท่ีสร้าง 
๓. เขตทาง (Right of Way) ของถนนบางสาย
ทางทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสองแห่ง หรือซ้ าซ้อนกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ราชการอื่น ท าให้การตรวจสอบใช้เวลานาน 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ขาด
บุคลากรทางด้านช่าง ท าให้การส ารวจและ
ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดของถนนเพื่อขอ
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ
ล่าช้า  
 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๕ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

จังหวัดที่ไดร้ับมอบหมาย เป็นประธานคณะท างาน 
และปลัด อบจ. เป็นเลขานุการ มหีน้าท่ีก าหนด
แผนการส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อจดัท าทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ 
ปี  
          (๓) ให้ อบจ. จัดเครื่องมือและบุคลากรช่วย
สนับสนุนการปฏิบตัิงานส าหรับหน่วยงานท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ            

     ขณะนี้ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นได้
ปิดระบบ e – Report เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ และจะด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมใน
การกรอกข้อมูลรายงานผลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จาก
เดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกรอก
ข้อมูลส่งให้จังหวัดรายงานข้อมูล ให้สามารถ
กรอกข้อมูลรายงานกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้โดยตรง ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการ
ปรับปรุงแบบฟอร์ม และประสานงานผู้ออกแบบ
และจัดท าโปรแกรม 

๑๒ การพัฒนากลไกการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
และร่างพระราชบญัญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 

- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
- กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

การประชุมครั้งท่ี ๒๕ วันท่ี 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑. ร่างพระราชบญัญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 
.... 
    ก าหนดใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ และก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ปลดักระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน็กรรมการโดย
ต าแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
๒. คณะกรรมการลุ่มน้ าตามร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
    ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวดัในเขตลุ่มน้ าเลือก
กันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช. ก าหนด เพื่อ
เป็นประธานกรรมการลุม่น้ า เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เข้ามาก ากับการประชุมและประสานการด าเนินงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    กรรมการลุม่น้ าโดยต าแหน่งประกอบด้วยผู้แทน

๑. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... อยู่
ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการ
จัดท าผังลุม่น้ าไปแล้ว ๕ ลุ่มน้ าหลกั จากท้ังหมด 
๒๕ ลุ่มน้ า และอยู่ระหว่างการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนบัสนุน หรือ
ร่วมด าเนินการ 
 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๖ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

กรมที่ดิน ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคในเขตลุ่มน้ านั้นเป็น
กรรมการลุม่น้ าและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคแต่งตั้งข้าราชการของ
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคอีกไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการวางผังลุ่ม
น้ า/การก าหนดเขต (Zoning) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
๒๕ ลุ่มน้ าหลัก และลุ่มน้ าสาขา ๒๕๔ ลุ่มน้ า 
๔. เสริมสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของฝุาย
ราชการ ผู้ทรงคณุวุฒิในลุ่มน้ า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น 
พัฒนาระบบรวบรวมและจัดท าข้อมูลระดับท้องถิ่น      

๑๓ การปฏิรปูการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าชุมชนทั่ว
ประเทศ และร่างระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... 

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

การประชุมครั้งท่ี ๒๕ วันท่ี 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ก าหนดกลไก
แต่ละระดบัไว้ ดังนี ้
   - คณะกรรมการบริหารจดัการแหล่งน้ าชุมชนจังหวัด 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธาน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองห้าคน
เป็นกรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งไม่น้อยกว่าห้าคนเปน็กรรมการ ปลัด
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม 
   คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนจังหวัด 

๑. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน็หน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมด าเนินการ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๗ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

มีหน้าที่ตามทีร่ะเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ก าหนด  
   - คณะกรรมการอ านวยการปฏบิัติการแหล่งน้ า
ชุมชนอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นรองประธาน 
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอเป็นกรรมการ ประชารฐัภาคประชาชนท่ี
นายอ าเภอแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ 
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุม่งานบริหารการปกครองอ าเภอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ ท้องถิ่นอ าเภอเป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   คณะกรรมการอ านวยการปฏิบตัิการแหล่งน้ าชุมชน
อ าเภอ มีหน้าที่ตามที่ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
.... ก าหนด 
   - คณะกรรมการปฏิบตัิการแหลง่น้ าชุมชนต าบล มี
นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พื้นที่เป็นประธานกรรมการ ก านันหรือผู้ใหญ่บา้นใน
ท้องที่ต าบลเป็นกรรมการ ประชารัฐภาคประชาชนใน
พื้นที่ต าบลไม่น้อยกว่าสองคน และผู้แทนกลุม่อาชีพใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นกรรมการ ปลัดเทศบาล
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ    
   คณะกรรมการปฏิบัติการแหล่งน้ าชุมชนต าบล มี
หน้าท่ีตามที่ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๘ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ก าหนด   
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานที่มหีน้าท่ีสร้างและ
สนับสนุนแหล่งน้ าชุมชนในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ให้ผู้แทน
ชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมติดตามดูแล ประสานการท างาน
ร่วมกัน บนัทึกรับงาน และขึ้นทะเบียนแหล่งน้ าชุมชน
ไว้เป็นหลักฐาน 
๓. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ส ารวจ 
ปรับปรุงเส้นทาง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ากรณีเกิดความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ   

๑๔ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วง
ก่อนถึงโรงพยาบาล 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๒๖ วันท่ี 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และ
กรุงเทพมหานครเป็นผูด้ าเนินงานและบรหิารจดัการ
การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของจังหวัด โดย
ความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
และกระทรวงสาธารณสุข 
๒. เสนอให้คณะรัฐมนตรีมมีติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครสามารถ
เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาล และกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว  

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมด าเนินการกับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

- 

๑๕ การพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์บริการคนพิการ 

- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

การประชุมครั้งที่ ๒๘ วันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ควรพัฒนาให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวดัท า
หน้าท่ีก ากับดูแลศูนย์บริการคนพกิารทั่วไป 
(Regulator) อย่างจริงจัง ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมถึง
การช่วยเหลือและพัฒนาศูนยบ์ริการคนท่ัวไป ให้มี
มาตรฐานการให้บริการและประสทิธิภาพในการท างาน 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น และกรม 
โยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสนับสนุน 
หรือร่วมด าเนินการ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๑๙ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

และการสนับสนุนการจดัตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ควรพิจารณาก าหนดจ านวนศูนยบ์ริการคนพิการทั่วไป
ให้มีจ านวนสอดคล้องและครอบคลุมกับจ านวนผู้ได้รับ
บริการอย่างเหมาะสมในแตล่ะพื้นที่ และเน้นการ
ท างานร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ โดยควรมีการใช้
งบประมาณร่วมระหว่างหน่วยงาน (Matching Fund) 
เพื่อให้เกิดกลไกเช่ือมประสานและบูรณาการการ
ท างาน 

๑๖ การขับเคลื่อนต้นแบบงาน
บูรณาการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งที่ ๒๘ วันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

     กลไกการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตอ้งได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพ้ืนท่ีให้
การสนับสนุน 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมถึงชมรมผูสู้งอายุ เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผูสู้งอายุในพ้ืนท่ี ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
รวมถึงสนับสนุนบคุลากรในการร่วมขับเคลื่อนงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) เพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมด าเนินการ 

- 

๑๗  การปฏิรปูระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

- กรมการปกครอง 
- กรมการพัฒนา
ชุมชน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งท่ี ๓๐ วันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

การปฏิรปูทรัพย์สินทางปญัญาด้านต่าง ๆ  ๖ ด้าน 
ด้านที่ ๔ ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
    แนวทางการด าเนินการ 
๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐) 
    หน่วยงานด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๒๐๗.๒/๑๒๑ ลงวันท่ี ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งให้กรมการปกครอง กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนา
ชุมชนทราบ และพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ส่วนราชการระดับกรมใน
กระทรวงมหาดไทยท่ีเกีย่วข้องดังกล่าวข้างต้น
เป็นหน่วยงานสนับสนุน หรือร่วมด าเนินการ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๐ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ซึ่งรวมถึง กระทรวงมหาดไทย ต้องท างานอย่างใกล้ชิด 
มีการบูรณาการการท างาน ก าหนดเปูาหมายการ
ปราบปรามที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น การจัดชุดเฉพาะ
กิจลงพ้ืนท่ีอย่างสม่ าเสมอ มีการประสานงานและ
แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งก าหนดเรื่อง การ
บังคับใช้กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญาเป็นตัวช้ีวัด (KPI) 
การปฏิบัติงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 
เพื่อให้การปราบปรามเห็นผลเป็นรูปธรรม              
๒. ระยะต่อไป (กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  
    ตั้งศูนย์บูรณาการปูองกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และใน
จังหวัดที่มีการละเมิดสูง เพื่อเป็นกลไกถาวรในการ 
บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
ด้านที่ ๕ การคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม 
     แนวทางการด าเนินการ 
     ๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน 
๒๕๖๐) 
         (๕.๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิน่ และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งอยูภ่ายใต้การดูแลของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแตล่ะเรื่องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีข้อมลูขั้นต่ าที่จ าเป็นเหมือนกัน จัดท าทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     
         (๕.๒) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๑ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ประชาชนตระหนักในความส าคัญของการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ปกปูองทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ คอยสอดส่อง
ดูแลคุ้มครองและปูองกันการน าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
ประโยชน์ของการขึ้นบัญชี จัดท าฐานข้อมูล และ
คลังข้อมูลของชาติ และประโยชน์ของการน าไปพัฒนา
ต่อยอด การขออนุญาตก่อนใช้ และแบ่งปัน
ผลประโยชน์สู่ชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ร่วมมือกับกระทรวงอื่น ๆ 
เพื่อส ารวจทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน และรวบรวม
จัดท าฐานข้อมูลเป็นคลังของชาติเพื่อการอนุรักษ์ และ
ปูองกันการน าทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนไปพัฒนา
ใช้ประโยชน์ โดยไมม่ีการบอกแหล่งที่มา ขออนุญาต
ก่อนใช้ และแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชน  
ด้านที่ ๖ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์
     แนวทางการด าเนินการ 
     (๖.๑) ส่งเสรมิให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ สินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ คณุสมบัติเฉพาะถิ่นของ
แต่ละจังหวดั โดยสรา้งความเข้าใจกับผู้ผลิตในชุมชนใน
พื้นที ่
     (๖.๒) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและหน่วยงานในพ้ืนท่ี เช่น จังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบัน 
การศึกษา เกษตรจังหวัด พาณิชยจ์ังหวัด กระทรวง 
มหาดไทย เป็นต้น ให้เข้าใจถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์การ
ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์เพื่อจะได้
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา แนะน าผูผ้ลิตและชุมชนในพ้ืนท่ี



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๒ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานในพ้ืนท่ีควรเป็นฝุาย
เข้าถึงผู้ผลิตในพ้ืนท่ีและชุมชนเพือ่สร้างความเขา้ใจให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่ชุมชน  
     (๖.๓) ให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือชุมชนเจ้าของสินค้า
ส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ให้มีรปูลักษณ์ทันสมยั และมรีะบบควบคมุ
คุณภาพของสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ใหไ้ดม้าตรฐาน
เป็นทีย่อมรับ                    
     (๖.๔) จัดให้มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ และสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคถึง
คุณสมบัติพิเศษ ลักษณะเด่น และคุณภาพของสินค้าสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

๑๘ การปฏิรปูระบบความ
ปลอดภัยทางถนนและรา่ง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีจราจร พ.ศ. .... 

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

การประชุมครั้งท่ี ๓๑ วันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

     ๑. แผนการระยะสั้น: แผนงานรองรับเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๐ มีเป้าหมายลดจ านวนผู้เสยีชีวิตลง
ร้อยละ ๕ จากปีท่ีผ่านมา (๓๖๑ คน ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐) โดยใช้ ๖ มาตรการ  
         (๑) มาตรการดา้นการบังคบัใช้กฎหมาย  
         (๒) มาตรการดา้นบริหารจดัการ 
         (๓) มาตรการดา้นถนนและสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย  
         (๔) มาตรการดา้นยานพาหนะปลอดภัย  
         (๕) มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยการประสานความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนในพ้ืนท่ี
บูรณาการและก าหนดพื้นท่ีความรบัผิดชอบ 
         (๖) มาตรการดา้นการประชาสัมพันธ์  
     ๒. แผนการระยะกลาง: ร่างแผนแม่บทความ

๑. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้
มีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนน
แห่งชาติ ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการนโยบาย
การป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนแห่งชาติ
เสนอ ดังนี ้
     ๑.๑ เห็นชอบข้อเสนอแนะเพือ่ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายความปลอดภยัทางถนน จ านวน 
๕ ประเด็นหลัก คือ ๑) เมาแล้วขับ ๒) ขับรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายก าหนด ๓) การได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตขับรถ ๔) รถโดยสารสาธารณะ และ 
๕) การคาดเข็มขัดนริภัย 
     ๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้จดัท าแผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
และให้พิจารณาปรับกรอบระยะเวลาการ

การแก้ไขกฎหมายที่เกีย่วกับความปลอดภัยทาง
ถนน ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
โดยตรง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการความปลอดภยัทางถนน ท าได้เพียง
ประสานและติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง (กระทรวง
คมนาคม และส านักงานต ารวจแหง่ชาติ) เท่าน้ัน      



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๓ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ต้ังแต่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะลด
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑ แสนคนลงให้ได้ร้อย
ละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๓ ด าเนินการโดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ (Six Safety Strategies) 
โดยน าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นแผนแมบ่ทท่ีประสบ
ความส าเร็จในการใช้มาก่อนแล้ว มาปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
        คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ และศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
เป็นผู้ก าหนดนโยบายและการปฏบิัติ 
     ๓. แผนการระยะยาว: แผน ๒๐ ปี ต้ังแต่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๙ ได้แก่ การ
จัดตั้งศาลจราจร การให้มเีจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
ถนน (จปถ.) การมีระบบประกันภยัเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุทางถนน การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม และการแกไ้ขอุบัติเหตุทางถนนด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ 
         การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน 
(จปถ.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน ครูผูส้อน 
และประชาชนให้มีความรู้ และจติส านึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ทางถนน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร

ด าเนินการใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  
     ๑.๓ ในการจัดหาเครื่องมือเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนด าเนินการตามความเห็นของส านัก
งบประมาณ 
     ๑.๔ ให้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนแห่งชาติ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ 
๒. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
มมีติอนุมตัิหลักการร่างพระราชบญัญัติจราจร
ทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาติต่อไป (ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่
คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยทางถนน
เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรบัปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและสร้างวินัย
ผู้ขับข่ี)    



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๔ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 

๑๙ การปฏิรปูแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งที่ ๓๔ วันที่ 
๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับการถ่าย
โอนภารกิจต้องประเมินศักยภาพและจัดใหม้ีการ
ก าหนดแผนรับการถ่ายโอนของตนเอง เพื่อรับทราบ
ความพร้อมในการปฏิบัตภิารกิจแล้วยื่นเสนอต่อส่วน
ราชการเจ้าของภารกิจ ภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมด าเนินการ 

- 

๒๐ การปฏิรปูโครงสร้างองค์กร
ภาครัฐ การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : 
การทบทวนการจัดตั้ง
หน่วยงานส่วนกลางท่ีไป
ปฏิบัติงานอยู่ในภูมภิาค  

ทุกกรม (กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร หรือ
กองการเจ้าหน้าที่)   

การประชุมครั้งท่ี ๓๗ วันท่ี 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๙.๑ ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาคใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน ๒๕๕๐ ปรากฏตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร ๐๕๐๖/๑๗๒๖๐ ลง
วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ (review)  
๙.๒ ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งของส่วนราชการที่
ปฏิบัติงานในภูมภิาคให้ถูกต้องตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้
หน่วยงานรัฐในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมภิาคหรือราชการบริหารส่วนภูมภิาค 
มีจ านวนและขนาดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานให้เกดิความคุม้ค่า (resize)   
๙.๓ ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งภาค/เขต ของ
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิาคนั้น ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกันระหว่างภารกิจกับเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(rezone)  
๙.๔ การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ต่าง ๆ  
      ควรก าหนดหลักการ ให้การจัดตั้งหน่วยงานท่ีเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในภูมภิาคต้องมีการตราให้

ส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงมหาดไทย
และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานสนับสนุน หรือร่วมด าเนินการ โดยมี
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๕ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ปรากฏเป็นกฎกระทรวงโดยเคร่งครัด  
๙.๕ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เฉพาะกิจ (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกจิ)        
      เสนอให้มีการแต่งตั้ง (คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเฉพาะกิจ” (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ) เพ่ือ
เป็นกลไกในการติดตามใหส้่วนราชการต่าง ๆ 
ด าเนินการทบทวนและปรับเปลีย่นโครงสร้างหน่วยงาน
ที่เป็นราชการบรหิารส่วนกลางในภูมิภาคใหเ้ป็นไป
อย่างถูกต้อง 

๒๑ การบูรณาการเร่งรดัการ
ปฏิรูปทรัพยากรปุาไม้ของ
ชาติ 

- กรมที่ดิน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

การประชุมครั้งที่ ๓๘ วันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๑. หยุดยั้งและปูองกันการท าลายทรัพยากรปุาไม้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     ๑.๑ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาติดตามตรวจสอบ
สภาพปุาไม ้
           ๑.๑.๓ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
รับทราบข้อมลูสถานภาพปุาและรบัผิดชอบในการ
ก ากับดูแล และส่งเสรมิการเพิม่พืน้ท่ีปุา 
     ๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
จัดการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสรมิให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการบรหิาร
จัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการหยุดยั้งและปูองกันการ
ท าลายทรัพยากรปุาไม ้
     ๑.๗ ก าหนดแนวเขตทีด่ินของรัฐให้ชัดเจน ทั้งใน
แผนที่และพื้นที่จริง ท้ังภายนอกและเขตภายใน ขยาย
ผลการด าเนินการปรบัปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) 
และจ าแนกท่ีดินของรัฐเพื่อการบรหิารจัดการ  
(Zoning) ด าเนินการแก้ไขปญัหาที่ดินปุาไม้ และจดั
ระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินปุาไม้อย่างเหมาะสม 

กรมที่ดินก าลังด าเนินการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๖ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ยั่งยืน และเกดิดุลยภาพของมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    ๔.๑ บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน วิชาการ และสื่อสารมวลชน 
          ๔.๑.๔ เสริมสรา้งศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรปุาไม ้
          ๔.๓.๓ พิจารณาเพิ่มภาษบี ารุงท้องถิ่นของ
ที่ดินท่ีอยู่ในเขตปุาไม้ โดยพิจารณาตั้งบัญชีภาษีขึ้นใหม่ 
เนื่องจากมีส่วนในการใช้สิ่งแวดล้อมเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ธุรกจิ หรืออยู่อาศัยโดยได้สิ่งแวดล้อมที่ดี  
๕. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ 
    ๕.๑ ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน (ส.ค.๑) 
          ๕.๑.๑ – ๕.๑.๒ แก้ไขมาตรา ๔ วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          ๕.๑.๓ เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีการตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดทีม่ีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเอกสาร ส.ค.๑ ในจงัหวัดและจดัท า
ส าเนาเก็บไว้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปุาไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปุาและพันธุ์พืช และกรมธนา
รักษ์ เป็นต้น 

๒๒ การปฏิรปูระบบและ
เครื่องมือด้านการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เพื่อ

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

การประชุมครั้งท่ี ๓๙ วันท่ี
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

     ๑. น าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ในมิติความมั่นคง
ของชาติ ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ภัยธรรมชาติ 

     ๑. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนา
ระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ ข้อ ๑ 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๗ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

สนับสนุนภารกิจการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและประโยชน์
ต่อสาธารณะ 

และภาวะวิกฤติ ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์
สาธารณะของชาต ิ
     ๒. เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทลั 
โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลและเทคโนโลย ี
บรอดแบนดไ์รส้าย เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ และประโยชน์สาธารณะเป็นหนึ่งในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
     ๓. ให้มีการบูรณาการดา้นการจัดการสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินและภยัพิบัติเข้าด้วยกัน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อใช้
งานระหว่างหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม 
ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิไว้ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) 
จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ใน
ภาวะฉุกเฉิน ๒) จัดระบบการสื่อสารด้วยวิทยุ
คมนาคมให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ๓) 
ติดต่อสื่อสารระหวา่งกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดบั ส่วน
ราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้อง
สามารถกระท าได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมท้ัง 
ต้องจัดให้มีมากกว่า ๒ ช่องทางขึ้นไป และ ๔) 
จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุน
ข้อมูลด้านสาธารณภยัแก่ประชาชน 
     แนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เป็นการ
สนับสนุนข้อเสนอแนะประเด็นปฏริูปของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ท้ัง ๓ ประเด็น  
     ๒. ในปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยมีแผนแม่บท ซึ่งจะน าระบบ ICT โดย
เทคโนโลยีบรอดแบนด์ (broadband) มาใช้
สนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

๒๓ การปฏิรปูการบริหาร
จัดการการปลูกและดูแล
ต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชน
เข้มแข็งและรา่งระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารจัดการการปลูก
และดูแลต้นไม้ชุมชนเพื่อ

- ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
- กรมการปกครอง 

การประชุมครั้งท่ี ๓๙ วันท่ี
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ร่างระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหาร
จัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชน
เข้มแข็ง พ.ศ. .... มีนายกรัฐมนตรเีป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบ และร่างระเบียบได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารจดัการการปลูกและดูแลตน้ไม้ในแตล่ะระดับ 
ดังนี้  
        ๑) ระดับชาติ หรือ (กมช.) ตามร่างระเบียบ

ร่างระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
บริหารจดัการการปลูกและดูแลตน้ไม้ชุมชนเพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๘ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... ส านักนายกรัฐมนตรีที่จะร่างขึ้น ก าหนดให้รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ และใหร้อง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับมอบหมาย เป็น
กรรมการและเลขานุการ  
        ๒) ระดับจังหวัด (กมจ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรอง
ประธานกรรมการ นายอ าเภอทุกอ าเภอเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวน ๕ คน เป็นกรรมการ 
ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
        ๓) ระดับอ าเภอ (กมอ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการปฏิบัต ิมีนายอ าเภอ
เป็นประธานกรรมการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอ เป็นกรรมการ ปลดัอ าเภอหัวหน้ากลุม่งาน
บริหารการปกครองอ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ  
        ๔) ระดับต าบล (กมต.) ให้นายอ าเภอแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบตัิการมีนายกเทศมนตรีหรือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบล เป็นกรรมการ  มีปลัดเทศบาล
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
     ๒. ให้คณะกรรมการแต่ละระดับจัดท าฐานข้อมลูใน
แต่ละระดบั ขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่ปลูก จัดท าระบบ
สารสนเทศพันธุ์ไม้ในพ้ืนท่ีและรายงานคณะกรรมการ
ระดับชาต ิ
     ๓. การปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชน



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๒๙ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

เข้มแข็งให้ใช้แนวทางประชารัฐ 

๒๔ การบริหารจัดการของ
จังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธ์ิ
โดยยดึพื้นท่ีเป็นหลัก 
(Area-Based Approach) 

๑. สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปูประเทศ 
๒. ส านักงบประมาณ 
๓. ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) 
๔. ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 
๕. 
กระทรวงมหาดไทย  
- ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมการพัฒนา
ชุมชน 
- กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
๖. หน่วยงานท่ี

-      ๑. การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนให้เกิด
ประสิทธิผล โดยการจดัท าฐานข้อมูลที่รวมศักยภาพ
ของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ สร้างการมสี่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน มีบุคลากรที่มีคณุสมบัติและความสามารถในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวดั แผนปฏิบัติการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีคู่มือในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดที่ค านึงถึงการพฒันาเชิงพื้นที่เป็น
หลัก และการมสีิ่งจูงใจในการท างานของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบต่าง ๆ  
     ๒. การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก โดยใช้กลไก
ที่มีคณะกรรมการประชารัฐเป็นตวัขับเคลื่อน มผีู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้มีการจดัท า 
“ฐานข้อมูลผู้ทรงคณุวุฒิ” ในแต่ละระดับในจังหวัด ให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผดิชอบในการจัดท า
ฐานข้อมูล  
     ๓. การพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เอื้อต่อการ
ด าเนินการ โดยมีระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดท าข้อตกลงกับหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือให้เกิด
พันธสัญญาในการขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบราชการ และโครงสร้าง ส่วนคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) 
รับผิดชอบการจัดท าแผนท่ีจะเป็นผู้ด าเนินการ  
     ๔. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- อยู่ระหว่างพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๐ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

เกี่ยวข้อง          (๑) การท าให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวดัมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน  
             ๑) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแตล่ะ
ระดับ จากระดบัชาติคือยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จนถึง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  
             ๒) ให้มีการบริหารราชการแบบคู่ขนาน โดย
เพิ่มการบริหารเชิงพื้นที่ในระดับจงัหวัดและกลุ่ม
จังหวัดทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และบคุลากรของ
กระทรวง กรม  
             ๓) ปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง
ก าหนดให้มีแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based)  
             ๔) แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีข้อก าหนด
เกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
มาวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) ใน
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม่จังหวัด และ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกัน        



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๑ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

        (๒) การพัฒนากลไกการบูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่สู่แผนพัฒนาจังหวัดโดย
ระดมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนอย่างกว้างขวาง 
             ๑) ก าหนดระเบยีบว่าดว้ยการจัดตั้งกลไก
การบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ีกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 
             ๒) พัฒนาการท าแผนพัฒนาอ าเภอเพื่อเป็น
หลักในการประสานแผนพัฒนาของพื้นที่สู่จังหวัดโดย
ระดมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคสว่นอย่างกว้างขวาง 
             ๓) ระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้องสอดคล้องและบูรณาการกับระเบียบการวางแผน
พัฒนาในระดับพื้นท่ีทุกระดับ 
             ๔) กลไกการจดัท าแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี
ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน เพราะอยู่ในพื้นที่และมบีุคลากรอยู่แล้ว  
        (๓) อ านาจการบริหารจัดการแผนพัฒนา
จังหวัด 
             ๑) ปรับระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนา
จังหวัดให้เกิดเอกภาพครอบคลุมภารกิจของส่วน
ราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด โดยมีการบูรณาการแผนงานโครงการ ท่ี
สอดคล้องและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่  
             ๒) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ ดังน้ี 
                 - มาตรา ๕๒ วรรคสาม ยกเลิก
บทบัญญัตเิกี่ยวกับการก าหนดใหจ้ังหวัดและกลุ่ม



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๒ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

จังหวัดขอรับการจดัสรรงบประมาณได้โดยตรง 
เนื่องจากซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ 
ที่จะแก้ไขปรับปรุงใหม ่
                 - มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มให้จังหวัดมีอ านาจ
จัดให้มีการท าแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่และการบูร
ณาการบริการสาธารณะภาครัฐในจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่  
                 - มาตรา ๕๓ ก าหนดให้มีภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมเป็น “กรมการจังหวดั” 
                 - มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
                   ก. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการงบประมาณ สามารถเสนองบประมาณ
ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ แทนการให้ภาคราชการ
เป็นผู้ก าหนดโครงการเป็นผู้ก าหนดโครงการและจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุม่จังหวัดแต่เพียงฝ่าย
เดียว 
                   ข. ให้การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งให้มีแผนการ
พัฒนาเชงิพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณา
การในระดบัจังหวัดและกลุม่จังหวดั   
                 - มาตรา ๕๗ ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณาการในจังหวัด 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๓ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

                 - มาตรา ๖๐ (๑) ความรับผดิชอบของ
ส านักงานจังหวัด และ (๒) หน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึน ให้มีความรับผิดชอบ
และหน้าท่ีที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ใน
จังหวัด และการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าท่ีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
                 - มาตรา ๖๖ (๑) อ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานอ าเภอ และ (๒) หน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม ไดต้ั้งข้ึนในอ าเภอ ให้มีความ
รับผิดชอบและหน้าที่เกีย่วกับการจัดท าแผนพัฒนาเชิง
พื้นที่ในอ าเภอ และการจดัท าบริการสาธารณะตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่  
             ๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหมวด ๑ และหมวด ๒ ให้การจดัท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวดัเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และส่วนราชการใน
ส่วนกลาง (กระทรวง กรม) มีส่วนที่ว่าด้วยแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ท่ีประกอบด้วยแผนงาน โครงการ และวงเงิน
งบประมาณในเชิงบูรณาการตามภารกิจ หน้าท่ีของ
กระทรวง กรม เพื่อให้ส่วนราชการในส่วนกลาง น าไป
จัดท าค าของบประมาณ  
             ๔) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔  มาตรา 
๓๐ (๔) และ (๕) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องและสนบัสนุน การพัฒนาเชิงพื้นที่ของ



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๔ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

แผนพัฒนาจังหวัดด้วย  
             ๕) พัฒนาคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดด้วยการปรับระบบ วิธีคิด และวิธีท างาน
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
กระทรวงมหาดไทยในการจัดท าแผน ทั้งแผนระดับ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาจังหวัดโดยมสี านักงานจังหวัดเป็นหน่วยงาน
หลัก 
                 - ส่งเสริมให้มเีวทีสมัชชาพลเมือง ทุก
ระดับและทุกมติ ิ
                 - ใช้ข้อมูลที่แม่นย าเที่ยงตรงเพื่อการ
จัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและการ
จัดท าแผนที่มีคณุภาพ 
                 - กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน  
                 - ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าท่ีเป็นหัวเรือ
ใหญ่คอยคัดท้ายให้กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาพ้ืนท่ี
ทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด มีการใช้ข้อมูลอย่าง
จริงจัง และเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
                 - ส านักงานจังหวัดมีหน้าที่ส าคญัในการ
ท าให้โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่มี
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์โครงการ ศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ การจดัท า
เอกสารรายละเอียดของงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
กระทรวง กรม และส านักงบประมาณ หน่วยงานของ
รัฐบาลในส่วนกลางมีบทบาทส าคญัในการสนับสนุน



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๕ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ช่วยเหลือในการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้าน การเป็นพ่ี
เลี้ยง รวมทั้งการปรับปรุงบุคลากรของส านักงานจังหวัด
ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีจะรองรับภารกจิได้         
        (๔) การบูรณาการงบประมาณของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการในส่วนกลาง  
            ๑) แก้ไขพระราชบัญญตัิวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                 - มาตรา ๔ บทบัญญัติ “ส่วนราชการ” 
ให้เพิ่มเติมความหมายของส่วนราชการ ให้จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นส่วน
ราชการที่สามารถเป็นหน่วยรับการจัดสรรงบประมาณ
ได้โดยตรง 
                 - หมวด ๓ เพิ่มเตมิโดยการก าหนด
กระบวนการงบประมาณเชิงพื้นที่ (area-based 
budgeting) ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ อย่างเป็นระบบ
และทุกระดับ ในทุกข้ันตอนตั้งแตก่ารเสนอโครงการไป
จนถึงการตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณเชิงพื้นที่ โดยอาจก าหนดไว้ในกฎหมายลูก 
เช่น พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
            ๒) แก้ไขสัดส่วนงบประมาณจังหวัด และ
งบประมาณกลุม่จังหวัดอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทยีบ
กับงบประมาณของส่วนราชการทีล่งในจังหวัดกับ
งบประมาณอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยไม่ลดทอนสัดส่วนของเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้เพิ่มขึ้นจากงบประมาณของ



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๖ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

ส่วนราชการทีล่งในจังหวัด ทั้งนี้ สัดส่วนร้อยละ ๕ มี
ที่มาจากจ านวนประชากรในจังหวดั รายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อปี สัดส่วนคนยากจนในจังหวัด ดัชนี
ความก้าวหน้าของคนในจังหวัด 
            ๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ งบประมาณจังหวัดและกลุม่
จังหวัด 
                - ให้จังหวัดมีอ านาจในการบูรณาการ
การงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐที่มีงบประมาณในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด 
                - ให้จังหวัดมีอ านาจในการน างบประมาณ
เหลือจ่ายของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มี
งบประมาณตามภารกิจลงในพื้นที่จังหวัด มาบูรณาการ
แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไม่ใหส้่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐเรียกคืนงบประมาณเหลือจ่าย
กลับไปยังหน่วยงานนั้น ๆ 
            ๔) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหาร
งบประมาณจังหวัด ให้จังหวัดมีอ านาจน างบประมาณ
เหลือจ่ายของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มี
งบประมาณลงในพื้นที่จังหวัดมาบรูณาการแก้ไขปญัหา
เชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไม่ให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเรียกคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับไป
ยังหน่วยงานนั้น ๆ  
            ๕) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มีการบูร
ณาการเพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาเชิงพื้นที่ตาม



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๗ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

แผนพัฒนาจังหวัดที่อยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๒๕ การขับเคลื่อนการปฏริูป
การศึกษาส าหรับผู้สูงอาย ุ

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

- สนับสนุนการศึกษาแก่ผูสู้งอายุหลากหลายรูปแบบ ท้ัง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เช่น 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผูสู้งอายุ (ศอพส.) 
โรงเรียนผูสู้งอายุ และชมรมผู้สูงอายุ ให้เป็นรูปธรรม
จริงจัง ภายใต้โครงการประชารัฐผา่นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน ร่วมกับกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน หรือร่วมด าเนินการ 

- 

๒๖ น าร่องเมืองข้าว : จังหวัด
กาฬสินธุ์ Rice City Pilot 
Project : Kalasin 
Province 

๑. จังหวัดกาฬสินธุ ์
๒. กระทรวง 
มหาดไทย 

- ระยะที่ ๑ ก าหนดให้จังหวัดกาฬสนิธุ์เป็นจังหวัดน าร่อง 
ระยะที่ ๒ การผลักดันเขตเศรษฐกจิพิเศษเพื่อการผลิต
ข้าวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัข้าวครบวงจร 

(๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยการ 
จัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้เปน็นโยบายต่อเนื่อง  

(๒) การตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ  
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน 

(๓) ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการให้เปน็เขต 
เศรษฐกิจพิเศษแปรรูปข้าวครบวงจร  

(๔) การจัดท าแผนปฏิบตัิการและด าเนินงาน  
และตดิตามผลักดันในการขยายพืน้ท่ีด าเนินการ และ
ตั้งคณะท างานตดิตามและประสานงานระดับจังหวัด  
ระยะที่ ๓  

     จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.) ผลักดัน
แผนการด าเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการ
ต้นแบบเมืองข้าวให้เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด โดย
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสรมิและพัฒนาการ
ผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยและพืช
เศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร เพื่อด าเนินการ
รองรับการเป็นเมืองข้าวน าร่องของประเทศ ใน
ประเด็น ดังต่อไปนี ้
     ๑) การขับเคลื่อนห่วงโซ่แห่งคณุค่าข้าว  
การก าหนด Value Chain “กาฬสินธุ์ เมืองข้าว
ครบวงจร” ทั้งต้นทาง (พัฒนาโครงสร้าง 
กระบวนการผลติ และศักยภาพเกษตรกร) กลาง
ทาง (เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคณุภาพ) 
ปลายทาง (เช่ือมโยงตลาดภายนอก – ภายใน 

 



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๘ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

(๑) การปฏิรปูขับเคลื่อนด้วยกลไกมต ิ
คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(๒) การสนับสนุนมาตรการทางการคลงัผ่านทาง  
BOI  

ประเทศ ศึกษาวิจัย)    
     ๒) จัดท าแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๖๐ – ๖๑  
     ๓) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อ
การผลิตข้าวแปลงใหญ ่ในปี ๒๕๕๙ มีการ
รวมตัวเพื่อผลิตข้าวแปลงใหญ่ จ านวน ๙ แปลง 
ปี ๒๕๖๐ มผีูส้มัครเข้าร่วม จ านวน ๑๙ แปลง   
     ๔) ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และช่องทางการตลาดข้าวเหนียวเขาวง 
กาฬสินธุ์ (Geographical Indicator) รวมพื้นท่ี
ปลูก ๑๐๙,๑๒๗ ไร่ มีการจัดท าแปลงต้นแบบ
เพื่อการขยายผลไปสูรู่ปแบบนาแปลงใหญ่ใน
พื้นที่อ่ืน ๆ  
     ๕) ใช้กลไกบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
กาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัดในการ
ขับเคลื่อนแผนงานการเป็นเมืองอข้าว โดยเป็นท่ี
ปรึกษาในการด าเนินธุรกิจ ส่งเสรมิ สนับสนุน 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายตามแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพ ๕ กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัย
การผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การ
สื่อสารการสร้างการรับรูเ้พื่อความยั่งยืน และการ
การบริหารจัดการ และท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
เจรจาการค้า 
     ๖) แผนงานโครงการส าคัญในการขับเคลื่อน
เมืองข้าว 
        - แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด และ
โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเทศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปี



ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
๓๙ 

 

 

ที ่ ประเด็นการปฏิรูป 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย 

ความรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปของ สปท./มติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย/

การก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี 
ความคืบหน้าในการด าเนินการในปัจจุบัน 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ และ
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ ๒๕๖๐ มีโครงการ/กจิกรรมที่
สนับสนุนต่อการด าเนินการดังกลา่ว จ านวน ๙ 
โครงการ วงเงินรวม ๗๒๔,๕๙๘, ๕๐๐ บาท 
ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ภาคการเกษตร จ านวน ๔ โครงการ การพัฒนา
กระบวนการผลติ ศักยภาพเกษตรกร และเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด 
จ านวน ๕ โครงการ  
        - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการบรรจุ
แผนงาน/โครงการเพื่อรองรบัการเป็นเมืองข้าว
ในแผนพัฒนาจังหวัด จ านวน ๑ โครงการ คือ 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจหลักและ
พืชทางเลือก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวแบบครบวงจรสู่ “Esan Rice City: Kalasin 
Model” วงเงิน ๖๖,๐๙๓,๔๐๐ บาท     

 
 
 

ขอ้มูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 


