บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑ (เดือนมกราคม ๒๕๕๙)
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
----------------------ตามค าสั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๙๙/๒๕๕๙๘ ลงวั น ที่ ๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๘ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะท างานกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ประเทศ ได้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงาน ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ (สปท.) ๑๑ ด้าน
และหน่วยงานฝ่ายเลขานุการสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูป ๖ ด้าน รายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูป
ให้ มท. ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพื่อ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ (สดร.สป.) จะได้ประมวลนาเสนอผู้บริหาร
กระทรวงมหาดไทยทราบและเป็นข้อมูล ต่อไปนั้น
บั ดนี้ หน่ วยงานในสั งกั ด มท. ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ รายงานผลการด าเนิ นงานของเดื อนมกราคม ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นการรายงานครั้งแรก นับตั้งแต่มีคาสั่งฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอประมวลผลการดาเนินงาน ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้
๑. การสนับสนุนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
มี ค วามเคลื่ อ นไหวของ สปท. ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ซึ่ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมาธิการด้านต่างๆ โดยมีคนมหาดไทยเข้าไปดารงตาแหน่ง อาทิ นายศานิตย์ นาคสุขศรี นายธวัชชัย
เทอดเผ่ าไทย นายวิบู ลย์ สงวนพงศ์ โดยมีประเด็นที่น่าติดตาม คือเรื่องการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของการบริ ห ารราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ชั ด เจน ตลอดจนการพั ฒ นากลไก
หรือเครื่องมือในการสนั บสนุน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการบริห ารราชการทั้งสามระดับ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องแผนการปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่
สปท. ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติ ธ รรม ได้ ส นับ สนุน ให้ มี ก ารไกล่ เ กลี่ ย คดีอ าญา
ในชั้น สอบสวน โดยนาแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาใช้ เพื่อประโยชน์ ของกลุ่ มผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงคือเหยื่ออาชญากรรม ผู้กระทาผิดและชุมชน
สปท. ด้านการปกครองท้องถิ่น มีการยกร่างกฎหมายใหม่ คือ ร่าง พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาล พ.ศ. ...... โดยให้เหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายว่า อบต.ไม่เหมาะสม
ที่จะรองรับการกระจายอานาจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรปรับโครงสร้างเป็นเทศบาลทั้งหมด
เพื่อลดการกระจุกตัวของเมือง กระจายความเจริญ สร้างความเท่าเทียมให้กับพื้นที่ชนบทได้รับโอกาสในการ
พัฒนามากยิ่งขึน้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๒. การสนับสนุนคณะรัฐมนตรีในการปฏิรูป ๖ ด้าน
ในการปฏิรูป ๖ ด้านของคณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกด้าน แต่ผู้กากับดูแล
และขับเคลื่อนเป็นหลักในแต่ละด้าน คือ รองนายกรัฐมนตรี ๖ ท่าน อาทิ รองฯประจินฯ ดูด้านการศึกษา
รองฯสมคิดฯ ดูด้านเศรษฐกิจ รองฯวิษณุฯ ดูด้านกฎหมาย รองฯณรงค์ฯ ดูด้านสาธารณสุข รองฯประวิตรฯ
ดูด้านความมั่น คง รองฯธนะศั กดิ์ฯ ดูด้ านการท่อ งเที่ยว โดยทั้ง ๖ ด้าน กระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้ ง
คณะทางานรองรับไว้หมดแล้ว มีรองปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าคณะทางานในแต่ละด้าน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ
ของแต่ละด้านได้รายงานผลการดาเนินงานมาที่ มท. มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
๑. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา
สถ. ซึ่งเป็ น เลขานุ ก าร รายงานถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๕ คณะ ได้แก่ อนุ ฯ
ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ อนุฯปฏิรูปด้านสวัสดิการสังคม อนุฯปฏิรูปด้านโครงสร้างและระบบการศึกษา
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อนุ ฯ ปฏิ รู ป ด้ า นการพั ฒ นาฝี มื อ และก าลั ง คน อนุ ฯ ปฏิ รู ป ด้ า นปั จ จั ย แวดล้ อ ม โดย มท. จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สถานศึกษาในสังกัด สถ.
๒. ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน
ยผ. ซึ่งเป็นเลขานุการ ได้รายงานถึง การปฏิรูประบบภาษี ซึ่งจะเกี่ยวกับ สถ. เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดเก็บรายได้จากภาษีของ อปท. ในกฎหมายฉบับใหม่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การจั ดทาแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทาร่างประกาศ มท.
เพื่อกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสุดท้ายคือการจัดทาผังเมืองรวม
ประเด็นเศรษฐกิ จฐานรากของ พช. ที่จะส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบให้เป็นรูปธรรม
๓. ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
สกม.สป. ซึ่งเป็นเลขานุการ ได้รายงานว่า มท. โดย ปค. ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปในระดับจังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ
นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูประบบการพัฒนาข้าราชการ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เพื่อให้ข้าราชการได้พัฒนาในระดับที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และเกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณที่รัฐต้องใช้ในการดาเนินการ
๔. ด้านสาธารณสุข
สถ. ซึ่ งเป็ นฝ่ ายเลขานุ การ ได้ รายงานถึ งบทบาทของ มท. ในการส่ งเสริ มและบริ หาร
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
๕. ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้าฯ
สนผ.สป. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานถึง ๕ อนุกรรมการ ได้แก่ อนุฯจัดการที่ดินและผัง
เมือง อนุฯปฏิรูปภาคการเกษตร อนุฯปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ และโลกร้อน
อนุฯ แก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าว อนุฯปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้าเจ้าพระยา อนุฯปฏิรูประบบงานความมั่นคง ซึ่งคณะนี้
จะมีรองฯประวิตร กากับดูแล และมี ผบ.ทบ. เป็นเลขานุการ จึงทาให้ภารกิจการดาเนินงานกว้างขวางมาก
๖. ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
สบจ.สป. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานถึงการมุ่งเน้นการพัฒนา ๔ มิติ ได้แก่ เป้าหมาย
รายได้และนักท่องเที่ยวคุณภาพ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน การจัดให้มีบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล และการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ฝ่ายเลขานุการฯ (สถาบันดารงราชานุภาพ สป.) ขอสรุปรายงานผลการดาเนินงานการปฏิรูป
ประเทศ ดังความข้างต้น และจะจัดทารายงานในทุกๆ เดือน โดยสามารถติดตามข้อมูลการปฏิรูปประเทศ ได้ทาง
เว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ (www. stabundamrong.go.th)
--------------------------------

