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 แบบฟอร์มความเห็น  

ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ กับภารกิจของหน่วยงาน 
 
กระทรวง/หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย 

แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ด้านการเมือง 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรมที่ 2 พันธกิจที่ 2 
การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเสริมสร้างส านึก 
ทักษะ และหน้าที่ของพลเมือง 
กลยุทธ์ 
2. จัดกิจกรรมปลูกผังจิตส านึกเก่ียวกับหน้าที่ 
ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบการเป็น
พลเมืองที่ดี รวมทั้งให้เกิดการตื่นรู้ ตื่นตัวในความ
เป็นพลเมืองที่ดีอย่างสม่ าเสมอ 

/   กรมการปกครอง 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 
 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี

/   กรมการปกครอง 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรมที่ 3 พันธกิจที่ 3 
การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
และกลไกในการดูแลเสียงข้างน้อย 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ และหลักการของการเคารพเสียง 
ส่วนใหญ่ และสิทธิของเสียงข้างน้อย 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดเวทีเพ่ือปรึกษาหารือ เช่น 
แผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาอื่น ๆ เป็นต้น 
โดยอาจมีเวทีสภาพลเมือง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของเสียงข้างน้อย เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผล และ
สร้างความสมดุลในการแสดงความคิดเห็น 
3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ
พัฒนาของรัฐที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ซึ่งต้องมีการส ารวจรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและท าการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือน าผลการส ารวจไปจัดท าแนวทางในการ
บรรเทาผลกระทบของประชาชน รวมทั้งให้
ค านึงถึงและพิจารณาเสียงส่วนน้อยด้วย 

กรมการพัฒนาชุมชน 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลไกการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รัก
สามัคคีของสังคมไทย 
กิจกรรม พันธกิจ  
กลไกและมาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
กลยุทธ์ 
1. ให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติวิธี โดยควรให้มีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีผ่าน
โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคน 
ในชาติ รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 
เพ่ือรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน 
 
กรมการปกครอง 
-  

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจาย
อ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็นธรรม 
กิจกรรมที่ 4 พันธกิจที่ 4  
การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 /  การประปาส่วนภูมิภาค 
     เนื่องจากหน่วยงานที่ให้บริการน้ าประปาของประเทศไทยในส่วน
ภูมิภาค (74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) 
นั้น นอกจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. 
กปภ. พ.ศ. 2522 แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก็เป็นอีก
หน่วยงานหนึ่ง ซึ่งมีอ านาจให้บริการน้ าประปาในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตาม 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
2542 ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา อปท. หลายแห่งประสบปัญหาในการ
ให้บริการน้ าประปาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบกับ
ทรัพยากรด้านแหล่งน้ าดิบมีอยู่อย่างจ ากัด และมีความแตกต่างกัน 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ในแต่ละพ้ืนที่ ในการนี้ กปภ. จึงเห็นว่าควรมีการปรับบทบาทและภารกิจ
ของ กปภ. และ อปท. เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการให้บริการน้ าประปา 
เพ่ือให้การให้บริการน้ าประปาในส่วนภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรน้ าเพ่ือใช้ในการผลิต
น้ าประปาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีพ้ืนฐานทางทรัพยากรที่แตกต่างกัน  

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 บริการภาครัฐ 
สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตของ
ประชาชน 

/   กรมท่ีดิน 

     กรมท่ีดินได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัยมาให้บริการในทกุด้านอย่างหลากหลายรูปแบบในอนาคต 

เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าว กรมที่ดินต้องมีการปรับ
กระบวนการท างานจากเดิมที่ให้บริการในระบบมือ เป็นการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้
รองรับการบริการแบบออนไลน์ในอนาคต  
     ซึ่งโดยหลักการของร่างแผนการปฏิรูปประเทศ กรมท่ีดินพร้อมปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1. ควรต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบในการจดทะเบียน
ออนไลน์ จดทะเบียนต่างส านักงาน และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูล
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

สาธารณะ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกรมท่ีดินมีแนวทางว่า ควรจะใช้
กฎหมายกลางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการปฏิรูปประเทศ 

     2. ในการบูรณาการข้อมูล ควรต้องมีการก าหนดเจ้าภาพหลักท่ีเป็น
เจ้าของข้อมูล มีการก าหนดชั้นความลับ และการระบุความรับผิดชอบเมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้น 
 

กรมการปกครอง 

- 
 

กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภาครัฐ 

มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

/   กรมท่ีดิน 

     กรมท่ีดินได้ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาให้บริการในทุกด้านอย่างหลากหลายรูปแบบในอนาคต เพ่ือ
ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าว กรมที่ดินต้องมีการปรับ
กระบวนการท างานจากเดิมที่ให้บริการในระบบมือ  เป็นการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมาย 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ให้รองรับการบริการแบบออนไลน์ในอนาคต 

     ซึ่งโดยหลักการของร่างแผนปฏิรูปประเทศ กรมที่ดินพร้อมปฏิบัติใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่มีข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     1. ควรต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบในการจดทะเบียน
ออนไลน์ จดทะเบียนต่างส านักงาน และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งกรมที่ดิน 

มีแนวทางว่าควรจะใช้กฎหมายกลางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ต่อการปฏิรูปประเทศ 

     2. ในการบูรณาการข้อมูล ควรต้องมีการก าหนดเจ้าภาพหลักท่ีเป็น
เจ้าของข้อมูล มีการก าหนดชั้นความลับ และการระบุความรับผิดชอบเมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้น 
 

กรมการปกครอง 

- 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภาครัฐ 

มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

 /  กรมการพัฒนาชุมชน 

- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภาครัฐ 

มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 /  กรมการปกครอง 

- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 โครงสร้างภาครัฐ
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐ  
แผนงานที่ 1 การด าเนนิการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 
1.1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การของ
ทุกส่วนราชการ 

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     เป็นไปตามแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการโดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
กรมท่ีดิน 
     มีกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดให้เป็นอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานอยู่แล้ว การด าเนินงาน
จ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 
 
กรมการปกครอง 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 โครงสร้างภาครัฐ
กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐ  
แผนงานที่ 1 การด าเนนิการจัดท าแผนปฏิรูป
องค์การ 
1.2 กระทรวงที่มีความคล่องตัวในการบริหาร
ระบบงาน ระบบเงิน และคน 

 /  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 
โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และ
ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบบริหารงานของรัฐ  
แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ 
(Government Reform) 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความ
เข้มแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
แผนงานที่ 1 การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการ
บริหารราชการของส่วนราชการในภูมิภาค 

 /  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
     นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วม
เป็นคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์
การด าเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือเป็นกรอบในการ
ด าเนินการและการสร้างการรับรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และก าหนด
แนวทางและรูปแบบของการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อน
ตามนโยบาย Thailand 4.0 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ 
การจัดระบบบริหารงานและโครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมิภาค 

กรมการปกครอง 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
แผนงานที่ 1 
1.3 ปรับจ านวนและขนาดของท้องถิ่น (Right 
Sizing) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ  
● ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับจ านวนและ
ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Right 
Sizing) โดยพิจารณาควบรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ  

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     อยู่ระหว่างจัดท าร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 
ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และมี
สมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

/   กรมท่ีดิน 

     กรมท่ีดินมีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนที่มีทักษะและความช านาญ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลควรสนับสนุนอัตราก าลัง
เพ่ิมเติม เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 
ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง 
และรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 

/   กรมท่ีดิน  
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 
 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และ 
มีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

/   กรมท่ีดิน 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมี
กลไกปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
กลยุทธ์ที่ 1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว 
และตรวจสอบได้ 
 

 /  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองก าลังด าเนินการจัดท าระบบงาน 
“การควบคุมงานก่อสร้างในภารกิจของกรมฯ” ที่สามารถเข้าถึงได้ 
ผ่านทางเว็บไซต์และอุปกรณ์พกพา ดังนั้น แผนงานการจัดท าระบบบริหาร
โครงการงานก่อสร้าง จึงควรพิจารณาแยกประเภทงานก่อสร้างตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากแต่ละประเภทของงานก่อสร้างมีข้ันตอน/
กระบวนการการท างานที่แตกต่างกัน 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบครบวงจร 
1.5 จัดท าระบบการบริหารโครงการงานก่อสร้าง  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมี
กลไกป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
กลยุทธ์ที่ 1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว 
และตรวจสอบได้ 
แผนงานที่ 2 เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน และผู้ประกอบการ   
2.1 หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูล
ของหน่วยงานตน และระบบของกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือใช้ในการติดตามการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 /  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     การด าเนินการเชื่อมโยงระบบข้อมูลของกองคลัง และระบบของ
กรมบัญชีกลางต้องทราบรายละเอียดในการปฏิบัติ และต้องอาศัยความรู้
ทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
กรมการปกครอง 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 
 

ด้านกฎหมาย 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 1 
มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี และ
เท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวน
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรา 77   

/   การประปานครหลวง 
     เนื่องจากสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีต เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของการประปานครหลวงต้องด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ 
ในการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานและกฎหมายกลาง 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ที่ออกมาบังคับใช้ เช่น ระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การศึกษา
และการฝึกอบรม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมในสถานการณ์
ปัจจุบันในเรื่องของคุณสมบัติผู้รับทุน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 2 
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

/   การประปานครหลวง 
     การประปานครหลวงมีการทบทวนกฎหมายที่หมดความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน หรือมีความขัดหรือแย้งกับกฎหมายกลางที่ออกมา
ใช้บังคับ หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่น ข้อบังคับการ
ประปานครหลวง ฉบับที่ 100 ที่ถูกยกเลิกบางส่วนเนื่องจาก 
มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ในปัจจุบัน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 3 
มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม  

/   กรมท่ีดิน 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 3 
มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม  

 /  การประปาส่วนภูมิภาค 
     เนื่องจากน้ าประปาเป็นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น ในการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมใน
การด าเนินการเพ่ือรองรับการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย 
ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีต้นทุนต่ า จึงมีความ
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เกี่ยวข้องกับภารกิจในการให้บริการน้ าประปาของ กปภ. แต่อย่างไรก็ดี 
เนื่องจากทรัพยากรน้ าในปัจจุบัน ประสบปัญหาทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตน้ าประปาเพ่ือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กปภ. จึงเห็นว่า ควรมีการปรับ
บทบาทและภารกิจบางประการของ กปภ. เพื่อส่งเสริมการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อไป 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 4 
มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ก าหนดให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และ
การท่องเที่ยวและบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3.2 พิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองเพ่ือก าหนดให้สามารถ
จัดตั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 
ที่เก่ียวข้องกับผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนที่นั้น ๆ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  

/   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ฉบับนี้เป็นการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการวางและจัดท าผังเมืองทั้งระบบ ตั้งแต่
ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พ้ืนที่โดยการน าไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปแบบของผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์พื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การบริการ จะต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศโดยเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศกับนานาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 5 
พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับ
กรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 

 /  กรมการปกครอง 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 6 
มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและ
เสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความส าคัญ และจัด
ให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท า และ
เสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน  

/   กรมการปกครอง 
- 
 
การประปานครหลวง 
     การประปานครหลวงได้มีการน ากฎหมายที่มีความส าคัญและอาจเกิด
ผลกระทบต่อบุคคลภายนอกลงในเว็บไซต์ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
โดยได้มีการลงเว็บไซต์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าว เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมาย 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 7 
มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายหรือกฎ 
โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย 

ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย

/   กรมการปกครอง 
- 
 
กรมท่ีดิน 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 8 
ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายเพื่อพัฒนานักเรียนกฎหมายให้เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพท่ีดี 

/   กรมการปกครอง 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ 10 
มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 /  กรมการปกครอง 
- 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 
แผนงานที่ 1 บัญญัติกฎหมายก าหนดให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานในทุกข้ันตอน โดยมี
รายละเอียดของกฎหมายดังต่อไปนี้ 
แผนงานที่ 2 ก าหนดให้หน่วยงานสร้างระบบการ
ตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชน
ตรวจสอบว่าเรื่องที่ใช้บริการหรือเก่ียวข้อง

/   กรมการปกครอง 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ด าเนินงานไปถึงข้ันตอนใด (Tracking and/or 
notification system)  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
แผนงานที่ 5 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของ
ประชาชนและชุมชนด้านความยุติธรรม 

/   กรมการปกครอง 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 9 การเสริมสร้างและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอ านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวก รวดเร็ว 
แผนงานที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากร 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
มีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะในการบริการ
ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และในการ
ประสานความร่วมมือกัน 
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 
(การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานและการ
ประชาสัมพันธ์)  

/   กรมการปกครอง 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ 

หัวข้อที่ 1 การปฏิรูปด้านการเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อย่อยที่ 1.2 การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
(Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 พัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
1. พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
ตามพ้ืนที่คลัสเตอร์และเส้นทางการคมนาคม 
(Cluster/Hubs/Transport Nodes)  

 /  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     ผังประเทศ ผังภาค และผังเมืองรวมจังหวัดมีการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาเมือง กลุ่มเมือง และชุมชนอย่างเป็นระบบตามศักยภาพ และ
บทบาทของเมือง เชื่อมโยงการพัฒนาตามแนวแกนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระบบคมนาคมขนส่งเพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญ และส่งเสริม
ศักยภาพของเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ ควรก าหนดการปฏิรูป
โดยใช้หลักการผังเมืองเป็นกรอบและตัวชี้น าการพัฒนาเมืองหลัก/เมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการบูรณาการของแต่ละหน่วยงาน 
ในทุกภาคส่วน ไม่เกิดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ และสามารถ
บริหารจัดการเงินงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการ
เติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
หัวข้อย่อยที่ 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตระดับบุคคล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การขยายผลโครงการ
ในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการ    

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการขยายผลโครงการในพระราชด าริ 
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรมการปกครอง 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

หัวข้อที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียม และ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 
หัวข้อย่อยที่ 2.2 การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ชุมชน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน 

/   กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

หัวข้อที่  2 ประเด็นปฏิรูปด้านความเท่าเทียม
และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม 

หัวข้อย่อยที่ 2.3 การสร้างสมดุลระดับประเทศ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 7 ระบบภาษี 

/   กรมท่ีดิน 

     กรมท่ีดินเรียกเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรเพ่ือกรมสรรพากร 

หากกฎหมายปฏิรูปไปทางใด ก็จะปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรทางบก 

ประเด็นปฏิรูปหลักที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า 

/   กรมท่ีดิน 

     ควรให้ความส าคัญในเรื่องการจัดท าฐานข้อมูลที่มีแผนที่ขอบเขต 

ที่ชัดเจน ทั้งที่ดินของรัฐและเอกชน เพ่ือให้การปฏิรูปซึ่งต้องใช้องค์ประกอบ
เกี่ยวกับการส ารวจ ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง และวางแนวทางส าหรับการ
บริหารจัดการมีขอบเขตที่ชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาเพ่ือให้
ความเห็นโต้แย้งหรือให้การยอมรับได้อย่างถูกต้องตรงตามพ้ืนที่จริง  

ทรัพยากรทางบก 

ประเด็นปฏิรูปหลักที่ 1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่า 

/   กรมการปกครอง 

-  
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

กิจกรรมที่ 1.2.5 ปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อปูองกันการออก
เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบในเขตปุาไม้
ของรัฐ (เช่น ปรับปรุง มาตรา 8 วรรค 4 และ
มาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง)  
กิจกรรมที่ 1.3.1 ก าหนดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ในการก ากับดูแลพ้ืนที่ปุาไม้เชิงบูรณาการ
ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย (ประกอบด้วย อธิบดี/ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/ผู้อ านวยการส านัก และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง)  
กิจกรรมที่ 1.6.2 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินปุาไม้ 
ทรัพยากรน้ า 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การบริหารเชิงพื้นที่ 
ประเด็นย่อยที่ 2.3 การบริหารการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

/   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     พ้ืนที่ที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมแล้ว ก็จะบังคับใช้
กฎหมายขุดดินถมดินไปด้วย 

ทรัพยากรน้ า 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 3 ระบบเส้นทางน้ า 

/   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     กรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าผังระบายน้ า
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ประเด็นย่อยที่ 3.1 การจัดการระบบเส้นทางน้ า  จังหวัด 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปการ 
ผังเมือง 
ประเด็นย่อยที่ 4.1 การวางผังเมืองและก ากับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น
และชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง 

 /  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     การผังเมืองเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ 
ในอนาคตเพ่ือความสุขและความปลอดภัยของประชาชน โดยการก าหนด
วิสัยทัศน์ นโยบายแนวทางในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศเพ่ือความยั่งยืนอย่างมียุทธศาสตร์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศ
จนถึงระดับชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และความต้องการของประชาชน ผังเมืองจึงเป็นกรอบน าการพัฒนาพื้นที่
และการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของรัฐ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมอย่างเป็น
ธรรม โดยที่ผังเมืองเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาหลายสาขา
ตลอดจนวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน จึงต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การส่งเสริมทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรม ตลอดจน 
อัตลักษณ์ของประเทศและชุมชนทุกระดับ โดยควรมีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดท าผังและน าผังไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อมูลระบบนิเวศท้องถิ่นและ 
ความต้องการของชุมชน และความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือ
ผู้ประกอบการ 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปการ 
ผังเมือง 
ประเด็นย่อยที่ 4.2 การวางผังเมืองระดับชุมชน 
และผังพ้ืนที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

/   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     พระราชบัญญัติการผังเมืองให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเจ้าพนักงานการผังสามารถด าเนินการขออนุมัติวางผังต่อ
คณะกรรมการผังเมืองตามมาตรา 18 แต่เนื่องจากปัจจุบัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรทางด้านผังเมือง จึงควรเพิ่มกรอบ
ต าแหน่งงานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการท างาน 

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูปการ 
ผังเมือง 
ประเด็นย่อยที่ 4.3 การปฏิรูปมาตรการทาง 
ผังเมืองเพ่ือก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร
ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพ้ืนที่รองรับน้ า
ด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ (TDR) 

 /  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     เป็นแนวคิดใหม่ ที่จะได้น ามาใช้ในการปรับปรุงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครเป็นผังแรก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อดี ข้อเสีย และ
ผลกระทบจากการปฏิบัติ ก่อนมีการน าไปใช้กับเมืองหลักหรือพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ าท่วม 

ด้านสาธารณสุข 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 8 ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
กิจกรรม 1.1 พัฒนาระบบวัฒนธรรมและความ
เชื่อ (หมู่บ้าน) 75,022 แห่ง 

/   กรมการปกครอง 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
กิจกรรม 2.1 ก าหนดการแผนจัดระบบแก่บุคคล 
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ไม่ใช่ประชาชน
ไทย  

/   กรมการปกครอง 
- 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5  
การบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์/กิจการ
อวกาศ และระบบและเครื่องมือด้านการ
สื่อสารมวลชน และโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

- - - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะ 
จัดท าแผนแม่บทเพ่ือน าเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย รวมถึงการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารและ
โทรคมนาคมเพ่ือภารกิจปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์
สาธารณะให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2563 เนื่องจากต้องมีการลงทุนจ านวน
มาก จ าเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้น 
ต้องใช้เวลาในการศึกษาและจัดท าแผนแม่บท จึงควรขยายระยะเวลาไป
จนถึงปี 2563 จากเดิมที่ก าหนดไว้ในปี 2561 
 
ตัวช้ีวัด 
     พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
พ.ศ. .... และ ... ควรเพิ่มตัวชี้วัด เพื่อเป็นการก ากับดูแลให้มีการ
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ด าเนินการอย่างจริงจัง ควรมีตัวชี้วัดให้มีแผนแม่บทเทคโนโลยีบรอดแบนด์
ไร้สายเพื่อภารกิจปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์สาธารณะ 
ดังนี้ 
“ 6) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายเพื่อภารกิจปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์สาธารณะ” 
 
2.5.5 ขั้นตอนการด าเนินการ 
     หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและ กสทช. ร่วมกันจัดจัดท าแผนแม่บท
เพ่ือน าเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
สื่อสารและโทรคมนาคมเพ่ือภารกิจปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่วงเวลาด าเนินการ 2562 – 2565 เห็นควรแก้ไขช่วงเวลาด าเนินการ จาก
ปี 2562 – 2565 เป็น 2561 – 2563 เนื่องจากในการจัดท าแผนแม่บท 
ไม่ควรใช้ระยะเวลาด าเนินการที่ยาวเกินไป ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 3 ปี 
(2561 – 2563) และควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือให้
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จัดตั้งงบประมาณในการด าเนินการและเป็น
เจ้าภาพในการประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนแม่บท 
 
2.5.5 ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับ 
การด าเนินการ 
1) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

แห่งชาติ พ.ศ. .... 
2) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
3) กฎหมายแม่บทส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในอวกาศ 
4) กฎหมายเกี่ยวกับกิจการดาวเทียมของประเทศไทย 
เห็นควรเพิ่มเติมการด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทในการด าเนินการ 
น าเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
“5) แผนแม่บทเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายเพื่อภารกิจปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์สาธารณะ”       

ด้านสังคม 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม 

/   กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบทาง
สังคม  

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     บทบาทภารกิจของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและ
ผลกระทบจากการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวดทุกจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เป็นหน่วยงานหลัก 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ในการรับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา และสร้างความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชน มีส านักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจติดตาม ประเมินผล การให้
ข้อเสนอแนะ รับทราบปัญหา การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือน ามาประมวลผล 
ในภาพรวมเพ่ือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 
กรมการปกครอง 
- 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบ
ในสังคม 
แผนงานที่ 1 ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะเพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อคนทุกกลุ่ม 
กิจกรรมที่ 3 ปฏิรูปกฎหมายและหน่วยงานที่
ก ากับดูแลหรือติดตามการบังคับใช้กฎหมาย 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทุกวัย 
(Universal Design) 

/   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     มีความสอดคล้องกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้านการ
ออกแบบอาคารและด้านกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวกับการออกแบบ
อาคารให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ กฎกระทรวงก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยานสถานีรถไฟ
สถานีรถท่าเทียบเรือที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคล
ทั่วไปเกิน 300 ตารางเมตร ต้องจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ปูาย
แสดงสิ่งอ านวยความสะดวกทางลาดและลิฟต์ บันไดที่จอดรถทางเข้า
อาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประตูห้องส้วม
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

และพ้ืนผิวต่างสัมผัส และขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย (Universal 
Design) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 การจัดการข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านสังคม 
กิจกรรมที่ 2 จัดล าดับความส าคัญการเปิดเผย
ข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบ และสร้างการรับรู้ 

/   กรมการปกครอง 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ระบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง  

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     การตรวจติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงมหาดไทยของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประโยชน์
และก่อให้เกิดระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพาะเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งในประเด็นต่าง ๆ โดยทราบถึง
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
     1) การพัฒนาผู้น าสัมมาชีพ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
และการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ผลการด าเนินงานของ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด 
     2) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจ
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เพ่ือสังคม) จ ากัด รวมถึงปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด รวมถึงข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ (เชิงพ้ืนที่ และเชิงนโยบาย) เพื่อเตรียมความพร้อม 
 
กรมการปกครอง 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคม  

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวง 
มหาดไทย โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ การรับรู้ และการ
ส่งเสริมกิจกรรม ดังนี้ 
     1. โครงการปลูกฝังส านึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง 
โดยติดตามการด าเนินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง 
ตามเนื้อหาและหลักสูตรที่ก าหนด การด าเนินกิจกรรมเยาวชน ร่วมกันคิด
ร่วมกันท าเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมถึงการขยายผลกิจกรรมฃ 
ที่ผ่านมา 
     2. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER 1 ในการติดตามแนวทางการสนับสนุนโครงการดังกล่าวของ
จังหวัด และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการด าเนินงาน 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค    
 
กรมการปกครอง 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

ด้านพลังงาน 
ด้านการบริหารจัดการพลังงาน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ปฏิรูปการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน 
แนวทาง 2 ปฏิรูปให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงการโดยก าหนดกลไกการจัดตั้ง
โรงไฟฟูาที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วน
ด าเนินการร่วมกัน 

 /  กรมการปกครอง 
- 

ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการ
ส่งเสริม การแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  
ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 การสร้างธรรมาภิบาล 
ในทุกภาคส่วน 

/   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     การไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ด าเนินโครงการโรงไฟฟูาประชารัฐ ส าหรับ
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ระหว่างน าเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือขอจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด จ านวน 3 บริษัท เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟูาประชารัฐ 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง ชีวมวลไม้โตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้า 
ชีวมวล 

ส าหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟูา
ชุมชนจากชีวมวล 

ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการ
ส่งเสริม การแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  
ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 การสร้างธรรมาภิบาลใน 
ทุกภาคส่วน 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 10 แนวทางส่งเสริมและขจัด
อุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้า 

/   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     การไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟูาจากการก าจัดขยะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด) อยู่ระหว่างเตรียมยื่นขอเสนอขายไฟกับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างยื่นขอความเห็นชอบกระทรวง 
มหาดไทยในการด าเนินโครงการ 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 14 การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) 
กิจกรรม 1 บังคับใช้กฎหมายอาคารก่อสร้างใหม่ 
กิจกรรม 2 ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่ 

 /  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     มีความสอดคล้องกับภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน
เกี่ยวกับอาคารบางประเภท ซึ่งด าเนินการร่วมกันระหว่างกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ด้านการป้องกันและ /   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

https://www.egov.go.th/th/government-agency/236/
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เฝ้าระวัง      กลยุทธ์ด้านการปูองกัน/เฝูาระวังมีความครบถ้วน และเป็นภารกิจ/
หน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตต้องด าเนินการ  ได้แก่ การศึกษา
วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย สภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการแนวทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของส่วนราชการ 
และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ฯลฯ 
รวมทั้งการปลูกจิตส านักของข้าราชการ ภาคประชาสังคม ประชาชน 
สร้างความตระหนักรู้ต่อต้านการทุจริตและการสร้างเครือข่าย โดยการ
ด าเนินโครงการอบรมของทุกจังหวัด และการเสริมสร้างบทบาทการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต 
เช่น เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ในวันต่อต้านการทุจริตสากล เป็นต้น นอกจากนี้ยังด าเนินการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม 
(1) 

/   กรมการปกครอง 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม 
(1) 
กลยุทธ์ที่ 1 

/   กรมท่ีดิน 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

1. ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่
เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้า ยืน

หยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง”  
กิจกรรมที่ 1.1 ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจน
เป็นวิถีชีวิต  

กรมการพัฒนาชุมชน 
- 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 
 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม 
(1) 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นกลไกอิสระ และมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 3.4 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ หรือภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ
ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม 
(2)  

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     บทบาทและหน้าที่ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามงานของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งในกรณีปกติ และกรณีอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นการเฉพาะ ตลอดถึงการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และอ าเภอ ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งถือ
เป็นกลไกส าคัญในการปูองกัน ปูองปราม มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
กรมการปกครอง 
-  
 
 
 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
 

/   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- 
 
กรมการปกครอง 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

- 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอัน
ควรสงสัยว่า ประพฤติมิชอบ หรือกระท าการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด    
กิจกรรมที่ 1.2 เมื่อมีข้าราชการฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือกระท าผิดวินัย 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงภายในก าหนด 7 วันท าการ โดย
ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
หากมีความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้
อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 15 วัน โดยระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็นไว้เป็นหลักฐานด้วย  

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     เนื่องจากการสืบสวนข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีมีระดับความยากง่าย
แตกต่างกันไป ดังนั้น กรณีที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่สามารถ
ด าเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายในก าหนดได้ควรก าหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการใช้มาตรการติดตามและเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่

  / กรมท่ีดิน 

     กิจกรรมที่ 1.3 กรณีท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน 7 วันท าการ โดย
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอัน
ควรสงสัยว่า ประพฤติมิชอบ หรือกระท าการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด    
กิจกรรมที่ 1.3 กรณีท่ีเป็นการผิดวินัยร้ายแรง 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายใน 7 วันท าการ โดยก าหนดให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 60 วัน หลังจากรับทราบ
ค าสั่ง แล้วรายงานให้ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจ าเป็นสามารถ
ขอขยายระยะเวลา ได้อีก ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 
วัน   

ก าหนดให้ด าเนินการให้แลว้เสรจ็ใน 60 วนั หลังจากรับทราบค าสั่งแล้ว
รายงานให้ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมี
ความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน  
มีความไม่สอดคล้องและขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 93 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. 2556 ข้อ 54 กล่าวคือ มีการก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ายแรง โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมครั้งแรก ตามข้อ 27 ของระเบียบ
ฉบับเดียวกัน และขยายได้ไม่เกินครั้งละ 60 วัน โดยในแต่ละข้ันตอนการ
ด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวนจะไม่มีก าหนดระยะเวลาไว้ เพ่ือให้
คณะกรรมการสอบสวนสามารถวางกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม 
เพียงแต่หากเป็นกรณีท่ีสอบสวนแล้ว ไม่แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน ก าหนดให้
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงที่ผู้ถูก
กล่าวหาสังกัดอยู่ เพ่ือเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จ 

     ทั้งนี้ ไม่มีบทบัญญัติของระเบียบกฎหมายก าหนดให้ต้องรายงานต่อ 
ป.ป.ช. แต่อย่างใด 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     1. กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
และในขณะเดียวกัน ป.ป.ช. ก็ได้ด าเนินการไต่สวนในเรื่องเดียวกัน จึงเห็น
ควรก าหนดให้ส่วนราชการระงับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไว้ก่อน 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอัน
ควรสงสัยว่า ประพฤติมิชอบ หรือกระท าการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด    
กิจกรรมที่ 1.3 กรณีท่ีเป็นการผิดวินัยร้ายแรง 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายใน 7 วันท าการ โดยก าหนดให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน 60 วัน หลังจากรับทราบ
ค าสั่ง แล้วรายงานให้ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจ าเป็นสามารถ
ขอขยายระยะเวลา ได้อีก ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 
วัน   

เพ่ือรอฟังผลการชี้มูลความผิดจาก ป.ป.ช. เพื่อไม่ให้มีการด าเนินการ 
ที่ซ้ าซ้อนกัน 
     2. ระยะเวลาการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ก าหนดใหม่นี้ 
น้อยเกินไป เพราะจากข้อมูลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่ผ่านมา 
ปรากฏว่า ส านวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงมีรายละเอียดข้อเท็จจริง
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ดังนั้น จึงเห็นควร
ใช้ระยะเวลาการสอบวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ 54 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก และหากมีความจ าเป็น ให้ขยาย
ระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน ซึ่งเป็นก าหนดระยะเวลาที่มีความ
เหมาะสมอยู่แล้ว   

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
กลยุทธ์ที่ 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอัน
ควรสงสัยว่า ประพฤติมิชอบ หรือกระท าการ

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

ทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด    
กิจกรรมที่ 1.5 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษามาตรฐาน
วินัยของบุคลากรในสังกัด เป็นวาระส าคัญ 
“สัญญาประชาคม” ขององค์กรที่บุคลากรทุกคน
ต้องยึดมั่น ยึดถือและให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการ
เสริมสร้างวินัย และปฏิบัติตามวินัยของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเคร่งครัด  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
กิจกรรมที่ 6.1 รวดเร็ว 
- การก าหนดเวลาในการด าเนินการให้รวดเร็ว 
หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความบกพร่องของ
ผู้บังคับบัญชา 

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
กิจกรรมที่ 6.2 เด็ดขาด 
- หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดต้อง
ด าเนินการลงโทษทันที ภายในเวลา ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

- หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่
ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ 
พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(1) 
กิจกรรมที่ 6.3 เป็นธรรม 
- หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่ก าหนด และแจ้งให้ 
ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือทราบและเป็นข้อมูลหรือด าเนินการ
ต่อไป 
- หากพบว่าเป็นกรณีท่ีไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็น
ผู้กระท าความผิดก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะ
ทราบ  

/   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ด้านการปราบปราม 
(2) 
กิจกรรมที่ 1.4 ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง 
ในการด าเนินการกรณีประพฤติมิชอบกับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

/   กรมการปกครอง 
- 
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แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ( / ) 

เหตุผล/ความเห็นเพิ่มเติม ด าเนินการได้
ทันที 

ด าเนินการได ้
แต่ต้องปรับ

บทบาท
ภารกิจ 

ขัดกับบทบาท
ภารกิจ 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ด้านการบริหาร
จัดการ 

 /  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้
ก ากับติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดให้ผู้บริหารทราบเพ่ือก าหนดเป็นนโยบาย และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทราบ เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท.  
 
กรมการปกครอง 
- 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
- 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 


