๑

แบบรายงานข้อมูล
ร่างกฎหมายสาคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการสาคัญที่หน่วยงานจะดาเนินการในปี ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ มอบให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดาเนินการสอบถามและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายสาคัญ แผนการปฏิรูปในเรื่องต่าง ๆ และโครงการสาคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ จะดาเนินการในปี ๒๕๖๑
จากทุกหน่วยงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี และการปฏิรูป
ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อไป สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงขอให้กระทรวงและหน่วยงานแจ้งข้อมูลดังกล่าว
ตามแบบรายงานข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ ภายในวั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาการบริ ห ารงาน
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ชื่อหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย
๑. ร่างกฎหมายสาคัญที่จะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๓ ฉบับ (ประมาณ) ดังนี้
ที่

ชื่อกฎหมาย

๑ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)

สรุปสาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
มีการกาหนดให้มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจัดทาเป็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. ระบบและรูปแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล)
3. การรวมเทศบาล
4. สมาชิกสภาท้องถิ่น
5. ผู้บริหารท้องถิ่น
6. การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
7. หน้าที่และอานาจของเทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตาบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
8. ข้อบัญญัติท้องถิ่น
9. การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
10. กองทุนส่งเสริมกิจการ อปท. ได้แก่
ก.ส.อ. ก.ส.ท. และสถานธนานุบาลของ อปท.
(จ.ส.ท.)
11. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
13. การมีส่วนร่วมของประชาชน
14. บทเฉพาะกาล

กาหนดเวลาที่คาดว่า
จะเสนอคณะรัฐมนตรี
ประมาณเดือนมีนาคม
2561

๒

ที่

ชื่อกฎหมาย

๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

สรุปสาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

มีประเด็นสาระสาคัญ ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอน
1.1 กรณีมผี ู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสน
ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ
ไม่น้อยกว่าห้าพันคนของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1.2 กรณีมผี ู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนถึง
หนึ่งล้าน ต้องมีผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่น
คนของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1.3 กรณีมผี ู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งล้าน ต้องมี
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจานวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2. คะแนนเสียงถอดถอน
แก้ไขจาก “ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง” เป็น “เกินกว่า
กึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง”
3. บัตรลงคะแนน
เปลี่ยนคาที่กาหนดไว้จาก “เห็นด้วย หรือ
ไม่เห็นด้วย” เป็น “ถอดถอน หรือ ไม่ถอดถอน”
4. ค่าใช้จ่าย
จากเดิม ไม่กาหนดให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ
เป็น ให้ กกต. รับผิดชอบ
๓ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ - ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทาร่าง
ปกครองท้องถิ่น)
กฎหมายแล้วเสร็จ มีประเด็นสาคัญ อาทิ
(1) จานวนผู้เสนอ เดิม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ปรับแก้เป็น ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 กรณีของ กทม. ไม่น้อย
กว่า 10,000 คน
(2) การจัดทาข้อบัญญัติ เดิม ผู้เข้าชื่อจะต้อง
จัดทาร่าง ปรับแก้เป็น อปท. มีหน้าที่จัดทาร่าง
(3) การเสนอข้อบัญญัติ เดิม ประธานสภาท้องถิ่น
เสนอ ปรับแก้เป็น ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น
(4) การเสนอข้อบัญญัติได้ทุกประเภท ยกเว้น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๔ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
มีสาระสาคัญ ดังนี้
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๑. กาหนดให้มีการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น
พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการ
2. การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างและ

กาหนดเวลาที่คาดว่า
จะเสนอคณะรัฐมนตรี
ประมาณเดือนมีนาคม
2561

ประมาณเดือนมีนาคม
2561

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
2561

๓

ที่

ชื่อกฎหมาย
ปกครองท้องถิ่น)

สรุปสาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
พนักงานจ้างของ อปท.
ให้นาของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้โดยอนุโลม
กาหนดมาตรฐานอัตรากาลังพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ร้อยละ 25 ของจานวนอัตราข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
3. การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554
4. กาหนดให้มี
- การจัดระเบียบบุคคลท้องถิ่นเพื่อผลสัมฤทธิ์/
ประโยชน์ประชาชน และใช้ระบบคุณธรรม
- กาหนดค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล
ไม่เกิน ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
- ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล พนักงาน
ส่วนตาบล เรียกรวมเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5. กาหนดให้มี
- การกาหนดดุลยภาพการบริหารงานบุคคล
ผู้มีอานาจบังคับบัญชา โดยนายก อปท.
สั่งตาแหน่งประเภทบริหาร/อานวยการ และ
ปลัดฯ สั่งตาแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป
- กาหนดวาระปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ปี
6. กาหนดให้มี
- คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กถ.)
มีองค์กรเดียว (เหมือน ก.พ.) จานวน 24 คน
1. รมว.มท. เป็นประธาน
2. กก. ผู้แทนส่วนราชการ 6 คน
3. กก. ท้องถิ่น 8 คน
4. กก. ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน
5. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กก./เลขา
- สนง.กถ. ตั้งอยู่กระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็น
กรม
- คณะอนุกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อกถ.
จังหวัด
7. กาหนดให้
- กถ. มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
วิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

กาหนดเวลาที่คาดว่า
จะเสนอคณะรัฐมนตรี

๔

ที่

ชื่อกฎหมาย

๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. .... (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

สรุปสาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

กาหนดเวลาที่คาดว่า
จะเสนอคณะรัฐมนตรี

ส่วนท้องถิ่น กาหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนดโครงสร้างและอัตรากาลัง สรรหาตาแหน่ง
สายงานผู้บริหาร
- ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจสั่งการบริหารงานบุคคล
โดยการแต่งตั้งและการให้พ้นตาแหน่ง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก อกถ. จังหวัด ตามที่ กฎ กถ.
กาหนด
มีสาระสาคัญ ดังนี้
ประมาณเดือนมีนาคม
1. กาหนดให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2561
ชลบุรี มิให้รวมถึงพื้นที่ของเมืองพัทยา
2. กาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ
ข้อห้ามของผู้ดารงตาแหน่งนายกเมืองพัทยากับ
สมาชิกเมืองพัทยาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
3. กาหนดให้นายกเมืองพัทยาจะดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
4. เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาให้มากขึ้น
โดยเอาอานาจหน้าที่ ตามมาตรา 16 แห่ง
กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
เมืองท่องเที่ยวมาบัญญัติไว้
5. เพิ่มช่องทางในการจัดบริการสาธารณะของ
เมืองพัทยาให้หลากหลายมากขึ้น โดยอาจกระทา
ร่วมกับหน่วยงาน/เอกชน หรือ อปท. หรือองค์กร
ภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งหรือการจัดตั้ง
องค์กรในกากับ เพื่อทาหน้าที่จัดบริการสาธารณะ
เป็นการเฉพาะได้
6. กาหนดแหล่งที่มาของรายได้เมืองพัทยาเพิ่มขึ้น
7. กาหนดให้มีการทางานร่วมกันระหว่างจังหวัด
ส่วนราชการ และเมืองพัทยา โดยกาหนดให้มี
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมือง
พัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ” เพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติงานร่วมกัน
8. กรณีนายกเมืองพัทยาต้องหยุดหรือพักการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ช่วยนายกเมืองพัทยาที่นายก
เมืองพัทยาแต่งตั้งตามกฎหมายหยุดหรือพักการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
9. กาหนดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีองค์ประกอบจากตัวแทนของ

๕

ที่

ชื่อกฎหมาย

สรุปสาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่มีภูมิลาเนาในเขตเมือง
พัทยา
๖ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
บริหารราชการ
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะทาให้
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..)
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีความ
พ.ศ. .... (กรุงเทพมหานคร) เข้มแข็งในการบริหารงาน สามารถริเริ่ม พัฒนา
และแก้ไขปัญหาเมืองและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามความคาดหวังและตามความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่เขตตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
๗ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ จะทาให้
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(กรุงเทพมหานคร)
เป็นไปตามระบบคุณธรรมยิ่งขึ้นและได้บุคลากร
เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้การจัดบริการสาธารณะตามอานาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามความ
คาดหวังและตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
สาระสาคัญ
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 69
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไข
- การรังวัดสอบเขตที่ดินทั้งตาบล เมื่อได้มีการ
เพิ่มเติมมาตรา 69 และ
รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่าย
มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวล ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และ
กฎหมายที่ดิน) (กรมที่ดิน)
มีหลักฐานแผนที่สามารถตรวจสอบได้ให้รังวัดไป
ตามหลักฐานแผนที่ไม่ต้องให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน
ข้างเคียงมารับรองแนวเขต
- หากมีการคัดค้านแนวเขตให้ถือตามหลักฐาน
แผนที่และให้ฝุายที่ไม่พอใจไปฟูองศาล
หากไม่ฟูองภายในกาหนดให้ถือแนวเขต
ตามหลักฐานแผนที่เป็นเขตที่ถูกต้อง
- ในการรังวัด หากที่ดินข้างเคียงด้านใดทาการ
รังวัดโดยแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) และมีหลักฐานแผนที่ตรวจสอบได้

กาหนดเวลาที่คาดว่า
จะเสนอคณะรัฐมนตรี
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายของกระทรวง
มหาดไทย

ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข
ร่างกฎหมายตามความเห็น
ของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี
สิงหาคม – กันยายน
๒๕๖๑

๖

ที่

ชื่อกฎหมาย

สรุปสาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ไม่ต้องแจ้งให้มาระวังแนวเขตโดยให้ถือแนวเขต
ตามหลักฐานแผนที่ข้างเคียง
มาตรา ๖๙ ทวิ
- การรังวัดสอบเขตที่ดินเฉพาะราย เมื่อได้มีการ
รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่าย
การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS
Network) และมีหลักฐานแผนที่ตรวจสอบได้
ให้รังวัดไปตามหลักฐานแผนที่ไม่ต้องให้ผู้มีสิทธิ
ในที่ดินข้างเคียงมารับรองแนวเขต
- หากมีการคัดค้านแนวเขตให้ถือตามหลักฐาน
แผนที่และให้ฝุายที่ไม่พอใจไปฟูองศาล หากไม่
ฟูองภายในกาหนดให้ถือแนวเขตตามหลักฐาน
แผนที่เป็นเขตที่ถูกต้อง
๙ ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้า ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่
ส่วนภูมิภาค (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
ส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน ให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับปัจจุบัน
และทาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถ
ดาเนินการอย่างคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะทาให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสริมสร้างให้เกิด
การพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
และประเทศชาติต่อไป
๑๐ ร่าง พ.ร.บ. การไฟฟ้านคร
สาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
หลวง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
จากการแก้ไข ดังนี้
(การไฟฟ้านครหลวง)
๑) การผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ณ จุด
ใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้ต้นทุน
ค่าไฟฟ้าของประเทศต่าลง เพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนได้ประโยชน์จากระบบไฟฟ้า
มั่นคง และเชื่อถือได้
๒) ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้สามารถ
นาเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สินหรือบุคลากร
ไปเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาประเทศ
เพื่อประหยัดงบประมาณของประเทศ ไม่ลงทุน
ซ้าซ้อนและสร้างมูลค่าเพิ่ม
๓) ขยายพื้นที่จาหน่ายให้สามารถทาธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องได้ทั้งในและนอกประเทศ
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การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มี
หนังสือที่ มท ๕๓๐๑.๑๔/
๖๙๗๗๑ ลงวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๐ นาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... ต่อเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ปัจจุบันเรื่องอยู่ที่กระทรวง
มหาดไทย
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๑๑ ร่างพระราชบัญญัติการประปา สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มี
ส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่
.... (การประปาส่วนภูมิภาค) ของ กปภ. เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจน้าดิบ
ได้เช่นเดียวกับน้าประปาและขยายอานาจให้
สามารถประกอบกิจการหรือธุรกิจอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อ กปภ. ได้ และแก้ไขบทนิยามคาว่า
“พนักงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารของ กปภ. และการมีส่วนได้เสียในกิจการ
ของผู้ว่าการ กปภ. พร้อมทั้งแก้ไขเรื่องทุนเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ และยกเลิกการระงับข้อพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ
หมายเหตุ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท
55622-1/ 19312 ลงวันที่ 14 ตุลาคม
2558 ถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคาสั่ง
ให้กระทรวงมหาดไทยรับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด และสานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนจะนาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/48138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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๑๒ ร่างพระราชบัญญัติการประปา
นครหลวง (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. ๒๕๑๐ (การประปานคร
หลวง)

สรุปสาระสาคัญและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่
.. ) พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามร่าง
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการพิจารณาของรัฐสภา (โดยมีการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ
ใน ๒ ด้านคือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
และด้านเศรษฐกิจ โดยการแก้ไขปรับปรุงนั้น
จะทาให้การดาเนินงานของการประปานครหลวง
มีประสิทธิภาพ และไม่ติดขัดในการดาเนินการ
ต่าง ๆ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งรวม
ไปถึงกรณีขอดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลัก และก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่องค์กร
ในงบการเงินแต่ละปี ทาให้การประปานครหลวง
สามารถนาเงินมาบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและอาจส่งผลให้ค่าน้าประปาถูกลง
ได้ ท้ายที่สุดเงินส่วนนี้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

กาหนดเวลาที่คาดว่า
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ภายใน ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

๙

๒. แผนการปฏิรูปที่จะดาเนินการในปี ๒๕๖๑ จานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
ที่

เรื่องที่จะปฏิรูป

๑ แผนการปฏิรูป
องค์การของ
กระทรวงมหาดไทย
และปฏิรูปองค์การ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(สานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย)

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

รัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐
โดยระบบราชการต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการทางานใหม่ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและ
เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ภาคราชการ
จึงต้องเร่งรัดขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ
ด้านโครงสร้าง/กระบวนการทางานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงด้านบุคลากรให้เป็นระบบราชการที่เปิดกว้าง
และเชื่อมโยงยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
กระทรวงมหาดไทยจึงดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูป
องค์การของกระทรวงมหาดไทย และแผนปฏิรูปองค์การ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประเทศ
ไทย ๔.๐
๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ฐานรากและชุมชน ชุมชน ดาเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้า
เข้มแข็ง (กรมการ
ขจัดความยากจน ด้วยการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาชุมชน)
ประกอบด้วย
๑. ขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
2. โครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
3. โครงการสร้างสัมมาชีพ ชุมชน ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
ประเด็นการเสริมสร้างพลังอานาจ : การพัฒนาธุรกิจ
ชุมชน
๓ ด้านระบบปลอดภัย การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนและ
ทางถนน
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
(กรมป้องกันและ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ กาหนดให้
ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นองค์กรหลัก
ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เพื่อกาหนดแนวทางและมาตรการปูองกันและ

กาหนดเวลา
เริ่มดาเนินการ
ธันวาคม
๒๕๖๐

ไตรมาส 1 –
4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

ตุลาคม
2560 –
กันยายน
2561

๑๐

ที่

เรื่องที่จะปฏิรูป

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดเวลา
เริ่มดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมทั้งระบบ
ให้สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนบรรลุ
ตามเปูาหมายทศวรรษ ความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งเน้น
ให้มีการลดอัตราผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ร้อยละ ๕๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
อย่างต่อเนื่องศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการดาเนินงานแบบบูรณาการ ประกอบด้วย
๑. ระยะยาว
พ.ศ. 2560 – ๒๐ ปี
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ความปลอดภัย
2579
ทางถนนของประเทศไทย สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ “สร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ศูนย์”
“Visioning toward Zero”
๒. ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน โดย
ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
วางระบบบริหารราชการเชิงบูรณาการ ในด้านระบบ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาองค์กรและ
สมรรถนะบุคลากร การพัฒนาแผนหลักและการทบทวน
แผนอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาความรู้ งานวิจัย
นวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมการ
สัญจรที่ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคน
ทุกกลุ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกาหนด
เปูาหมายเพื่อที่จะลดถนนที่มีความเสี่ยงสูง พัฒนาถนน
ที่เป็นมิตรต่อกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เปราะบางและเป็นการ
เตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการขนส่ง
ที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการ
ขนส่ง การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านขนส่ง
การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ
ตามมาตรฐานสากล

๑๑

ที่

เรื่องที่จะปฏิรูป

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน โดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้การใช้รถใช้ถนน
ที่ปลอดภัยตลอดช่วงชีวิตการพัฒนาการสื่อสารมวลชน
การส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
สถาบันการศึกษาให้เป็นสถาบันทางสังคมหลักในการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
การจัดตั้งศาลจราจรและจัดทาพระราชบัญญัติพิจารณา
ความอาญาในคดีจราจร
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับคุณภาพ
การให้บริการที่เสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียมสาหรับ
ผู้ประสบเหตุ โดยพัฒนาระบบดูแลก่อนถึงโรงพยาบาล
ระบบช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากยานพาหนะ
นาระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึง
ผู้ประสบเหตุ พัฒนาระบบศูนย์อุบัติเหตุการติดตาม
ประเมินผลด้านคุณภาพของการให้บริการรักษาวาง
ระบบฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมระบบ
ประกันภัย ส่งเสริมการเข้าถึงการสอบสวนอุบัติเหตุ
และการดาเนินงานทางกฎหมาย
๓. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และ
เป้าหมายความสาเร็จ
๑) การพัฒนาในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) เพื่อไปสู่เปูาหมายพัฒนาอย่างมั่นคง เสริมสร้าง
วินัย ใส่ใจคนทุกกลุ่ม ค่าเปูาหมายอัตราการเสียชีวิตต่อ
แสนประชากร ร้อยละ ๑๘.๐
๒) การพัฒนาในช่วง ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๙) เพื่อไปสู่เปูาหมายถนนปลอดภัย ไร้ความ
สูญเสีย ค่าเปูาหมายอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ร้อยละ ๑๐.๐
๓) การพัฒนาในช่วง ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๗๔) เพื่อไปสู่เปูาหมายยานพาหนะปลอดภัย
รองรับการใช้อย่างเหมาะสม ค่าเปูาหมายอัตราการ
เสียชีวิตต่อแสนประชากรร้อยละ ๘.๐
๔) การพัฒนาในช่วง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๗๙) เพื่อไปสู่เปูาหมายสัญจรปลอดภัย เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเปูาหมายอัตราการเสียชีวิตต่อแสน

กาหนดเวลา
เริ่มดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

๑๒

ที่

เรื่องที่จะปฏิรูป

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดเวลา
เริ่มดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ประชากร ร้อยละ ๕.๐
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๕ ปี
๒. ระยะกลาง
๒๕๖๔
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการสัญจร
ที่ปลอดภัยด้วยกัน (Committing to Standard of
Safe Journey Together)
๒. พันธกิจ
 เสริมสร้างสมรรถนะให้กับระบบบริหาร
จัดการภาครัฐด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เกิด
การทางานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาความรู้
พัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และ
ลดภาระของรัฐจากการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยการลดจานวนผู้พิการและทุพพลภาพ
จากอุบัติเหตุทางถนน
 ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
๓. เป้าหมายตัวชี้วัด
 พ.ศ. ๒๕๖๐ อัตราการตายต่อแสน
ประชากร ร้อยละ ๓๐
 พ.ศ. ๒๕๖๑ อัตราการตายต่อแสน
ประชากร ร้อยละ ๒๗
 พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตราการตายต่อแสน
ประชากร ร้อยละ ๒๔
 พ.ศ. ๒๕๖๓ อัตราการตายต่อแสน
ประชากร ร้อยละ ๒๑
 พ.ศ. ๒๕๖๔ อัตราการตายต่อแสน
ประชากร ร้อยละ ๑๘
หมายเหตุ : ค่าเปูาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นค่าประมาณ
การ เนื่องจากยังไม่มีตัวเลขที่เป็นทางการ และใช้
ค่าเปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ เป็นค่าเปูาหมายสุดท้ายสาหรับ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปฏิรูประบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยทางถนน มีเปูาหมายเพิ่ม

๑๓

ที่

เรื่องที่จะปฏิรูป

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดเวลา
เริ่มดาเนินการ

ขีดความสามารถองค์กรการบริหาร การปฏิรูประบบ
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน การปฏิรูปกฎหมายและการ
บังคับใช้การปฏิรูปด้านงบประมาณ ปฏิรูปการทางาน
ช่วงเทศกาล ๗ วัน และปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
มีเปูาหมายสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
ในกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทางถนนในสังคม ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่นาไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม และ
ลดและปูองกันความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเทศไทยขนส่ง
ทางถนนปลอดภัย ๔.๐ มีเปูาหมายเพิ่มมูลค่า
การให้บริการภาคขนส่งอย่างเป็นมืออาชีพ และทันสมัย
ยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยของยานพาหนะ
ถนนที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล การจัดการการ
ให้บริการการขนส่งทางบกที่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรม
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ
ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
● ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประชารัฐเพื่อถนน
ปลอดภัยมีเป้าหมายส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน
ทุกปี
๓. แผนระยะสั้น
แผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
๑. วัตถุประสงค์
● เพื่อกาหนดเปูาหมาย มาตรการ แนวทาง
การดาเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนและปูองกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ
ในช่วงเทศกาล
● เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
นาแผนบูรณาการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลไปเป็นแนวทางการบูรณาการการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

๑๕ วัน

๑๔

ที่

เรื่องที่จะปฏิรูป

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพ รวมทั้งจัดทา
แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอานาจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
๒. เป้าหมายการดาเนินการในภาพรวม
● เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่าง
ปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาล
● สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จานวน
ผู้เสียชีวิต และจานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อ
เทียบกับสถิติช่วงเทศกาลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยเน้น
การดาเนินงานในอาเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนสูง
● เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ
ของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัยจราจร
อย่างเคร่งครัด
๓. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
กาหนดมาตรการในการดาเนินการช่วงเทศกาล
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทุกมิติ โดยเน้น
การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง ๔ ด้าน
ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม
ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งกาหนดมาตรการเพิ่มเติม
ในการดูแลนักท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้า ดังนี้
● มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง
และต่อเนื่อง
- ด้านสังคมและชุมชน อาทิ ใช้กลไก
“สถาบันครอบครัว” ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ประชาสัมพันธ์รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” การจัดทา
“ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” กาหนดข้อปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนถือปฏิบัติ การจัดตั้ง
“ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของคน
ในพื้นที่ และเชิญชวนจิตอาสา “เราทาความดี ด้วย
หัวใจ” เฝูาระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง
- ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสานึก
ความปลอดภัยทางถนน
- มาตรการภาครัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนและมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เรื่อง

กาหนดเวลา
เริ่มดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

๑๕

ที่

เรื่องที่จะปฏิรูป

๔ พัฒนาระบบข้อมูล
และโปรแกรม
ประยุกต์ให้มี
มาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลได้
(กรมการปกครอง)
๕ การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนและการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
(การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค)

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศ

กาหนดเวลา
เริ่มดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

มาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความ
ปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
● มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและ
สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ถนนปลอดภัย
“๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย”
● มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
โดยกาหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกากับ ควบคุม ดูแล
รถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจาทาง
● มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว
● มาตรการความปลอดภัยทางน้า
● มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรศาสนาอิสลาม
ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑ ปี
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย โดยเชื่อมโยงกับระบบของ
– กันยายน
ทะเบียนราษฎรสามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจของ
๒๕๖๑
ผู้บริหารและการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นปฏิรูป
ที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐ มีมาตรฐานทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
ช่วยเพิ่มผลผลิต สนับสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรมในชนบท
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เจริญทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้ กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค และ
ชนบท

๒๕๖๐ –
๒๕๖๔

๕ ปี

๑๖

๓. โครงการสาคัญ (เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณมาก หรืออาจเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ หรือต้อง
ใช้เวลาสร้างความรับรู้ความเข้าใจ) ที่จะดาเนินการในปี ๒๕๖๑ จานวน ๒๖ โครงการ (ประมาณ) ดังนี้
ที่

๑

๒

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
โครงการตลาด
โครงการตลาดประชารัฐเป็นการ
ประชารัฐ
บูรณาการระหว่างภาครัฐและ
(สานักงาน
ภาคเอกชนในรูปแบบตลาดประชารัฐ
ปลัดกระทรวง
พัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่
มหาดไทย)
การตลาดเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางให้
เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่
แผงลอย กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้ง ยังเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการ
ไม่มีสถานที่ค้าขาย และยังช่วยลด
ต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม
โดยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเปิดตลาดประชารัฐ
โดยเฉพาะ ผู้ค้า Modern Trade
เป็นการเพิ่มพื้นที่ตลาด
ในห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัด
เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนาสินค้า
ไปขาย และต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นการ
ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มี
คุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย
ผ้าทออีสานสู่สากล การยกระดับผ้าทออีสานมรดก
78,300,000
(กรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น ให้มี
ชุมชน)
อัตลักษณ์เฉพาะตัว และมีความ
หลากหลายให้มีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่ม
สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง พื้นที่ดาเนินการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20
จังหวัด
เปูาหมายคือผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ มีความรู้ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และได้รับการพัฒนา

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

1 ปี

ไตรมาส 2

กุมภาพันธ์ –
มีนาคม
2561

๑๗

ที่

๓

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
ผลิตภัณฑ์ 2,900 ราย/ผลิตภัณฑ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ให้มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอที่มีคุณภาพ ทันสมัย และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน
ให้ทันสมัยสามารถแข่งขันทาง
การตลาดสากลได้
ภายใต้แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
สอดคล้องตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน
การเพิ่มศักยภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 158,642,800
การค้า การลงทุน มีผลิตภัณฑ์ OTOP จานวนมาก
ตามแนวชายแดน ที่สามารถจะนามาพัฒนาต่อยอด
และเชื่อมโยง
สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนา
ระเบียงเศรษฐกิจ องค์ความรู้และนวัตกรรมเข้าไป
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า ส่งเสริมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความ
โขง (กรมการ
โดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการของ
พัฒนาชุมชน)
ลูกค้าทุกระดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถจาหน่าย
ได้ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ เปูาหมายคือผู้ผลิต
ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 4,600 ราย/ผลิตภัณฑ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ให้มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน มีความ
ทันสมัย และยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ให้ทันสมัยสามารถเข้าสู่
การแข่งขันทางการตลาดได้ โดยมี
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) เตรียมความพร้อมทีมพัฒนา

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ไตรมาส 2 –
3

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

มกราคม –
สิงหาคม
2561

๑๘

ที่

๔

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
2) ให้ความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
3) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
แยกตาม Cluster และ
4) ส่งเสริมการจัดจาหน่ายและ
การตลาด โดยมีพื้นที่ดาเนินการ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐
จังหวัด เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการในการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
สอดคล้องตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน
ศูนย์จัดการกองทุน ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งทุน
56,364,000
ชุมชนบริหาร
ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
จัดการหนี้ “สานึก จานวนมาก ทั้งที่เป็นกองทุนที่รัฐ
ดี แผนดี บริหารหนี้ ให้การสนับสนุนและกองทุนชุมชน
ได้” (กรมการ
ที่ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาเอง
พัฒนาชุมชน)
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การดาเนินงานของแต่ละกองทุน
มีความแตกต่างกัน มีกรรมการ
หลายคณะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นา
ชุมชนคนเดียวกัน และประชาชน/
ครัวเรือน เป็นหนี้สินซ้าซ้อนหลาย
กองทุน ทั้งหนี้ในระบบและนอก
ระบบ และมีการแก้ปัญหาหนี้สิน
ด้วยการหมุนหนี้ ดังนั้นกรมการ
พัฒนาชุมชนจึงให้ความสาคัญในการ
บริหารจัดการการเงินทุนชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดตั้งศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนขึ้น จานวน
924 แห่ง ใน 76 จังหวัด 878
อาเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
พัฒนาเงินทุน โดยมีคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นกลไก

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ไตรมาส 2 –
๓

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

มีนาคม –
กรกฎาคม
2561

๑๙

ที่

๕

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
ในการขับเคลื่อนและบูรณาการกลุ่ม/
องค์กร/กองทุนการเงินในชุมชน
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
หนี้สิน โดยการบริหารจัดการหนี้
ครัวเรือน ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุน
ในชุมชนให้เป็นระบบ โดยการจัดทา
ฐานข้อมูลทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สิน
ครัวเรือน บริหารจัดการหนี้
ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัย
ทางการเงินให้กับคนในชุมชน และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครัวเรือน จนสามารถลด ปลด
หมดหนี้ได้ในที่สุด ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต และ
สามารถวางแผนชีวิตของตนเอง
นาไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป
ตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม สร้างความเป็นธรรม
สร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อประกอบอาชีพ
และมีรายได้ที่มั่นคง อย่างทั่วถึง
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
ขับเคลื่อนการน้อม รัฐบาลให้ความสาคัญในการน้อมนา 612,463,800
นาหลักปรัชญาของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติจน ประเทศในทุก ๆ ด้านและทุกมิติ
เป็นวิถีชีวิต (Way และมอบกระทรวงมหาดไทยเป็น
of Life) (กรมการ หน่วยบูรณาการ ในการขับเคลื่อน
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักปรัชญา
พัฒนาชุมชน)
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
และนาไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
กาหนดดาเนินการใน 4 ขั้นตอน
ประกอบด้วย

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ไตรมาส 1 –
4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ตุลาคม
2560 –
กันยายน
2561

๒๐

ที่

ชื่อโครงการ

๖

โครงการสนับสนุน
สัมมาชีพแก่
ครัวเรือนยากจน
(กรมการพัฒนา
ชุมชน)

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาและเตรียม
ครูฝึก
ขั้นตอนที่ 2 การฝึกสอนและ
ถ่ายทอดความรู้
ขั้นตอนที่ 3 การนาไปปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต
ขั้นตอนที่ 4 หมู่บ้าน/ชุมชน
ประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ดาเนินงานในพื้นที่
25,744 หมู่บ้าน 38 จังหวัด
ตามแนวทาง 4 ขั้นตอน เปูาหมาย
เพื่อให้ประชาชนมีรากฐานการ
ดารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่าง
มั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
18,000,000
มหาดไทย ได้กาหนดกลยุทธ์การ
แก้ไขปัญหาความยากจนโดยมุ่ง
ยกระดับรายได้ของครัวเรือน
ที่มีฐานะยากจน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้วยการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่น และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ภายใต้
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึง่ เป็นโครงการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ที่สามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้า
ขจัดความยากจนได้ กลุ่มเป้าหมาย
ที่ดาเนินการคือครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถ
พัฒนาได้ให้ได้รับการพัฒนาให้มี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจานวน
๕๕,๑๒๘ ครัวเรือน

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ไตรมาส 1 –
4

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ตุลาคม
2560 –
กันยายน
2561

๒๑

ที่

๗

๘

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
โครงการสร้าง
ดาเนินงานตามแผนบูรณาการพัฒนา 620,469,700
สัมมาชีพชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญา
ซึ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ของเศรษฐกิจ
เรื่องการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
พอเพียง (กรมการ และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
พัฒนาชุมชน)
ของรัฐ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชน
มีความสุข และมีรายได้เพิ่ม โดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ
ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
ดาเนินการโดยให้ชาวบ้าน
สอนชาวบ้าน และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้
ครัวเรือนที่ฝึกอาชีพ มีความรู้ และ
ปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็น
อาชีพที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มอาชีพ การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน และช่องการตลาด
ดาเนินการในพื้นที่ 20,140
หมู่บ้าน 523,640 ครัวเรือน
พัฒนาหมู่บ้าน
รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้น
162,173,200
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เศรษฐกิจท้องถิ่น (Local
(กรมการพัฒนา
Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง
ชุมชน)
โดยใช้ความหลากหลาย
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยการ
สร้างมูลค่าและคุณค่าผ่านการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแบบ
ประชารัฐ และสร้าง Regional
Based การท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยง
ระหว่างชุมชน จังหวัดหรือภาค
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ กาหนด
ดาเนินการในพื้นที่ 45 จังหวัด 135

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ไตรมาส 1 –
4

ตุลาคม
2560 –
กันยายน
2561

ไตรมาส 1 –
4

ตุลาคม
2560 –
กันยายน
2561

๒๒

ที่

๙

๑๐

๑๑

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
ชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีเปูาหมาย คือ
การสร้างรายได้ให้ชุมชน และ
ประชาชนมีความสุข
จ้างเหมา
ดาเนินการบารุงรักษาหอเตือนภัย
บารุงรักษาอุปกรณ์ บารุงรักษาสถานีถ่ายทอดสัญญาณ
เตือนภัย
เตือนภัย บารุงรักษาหอกระจายข่าว
(กรมป้องกันและ บารุงรักษาเครื่องรับสัญญาณ
บรรเทา
เตือนภัยผ่านดาวเทียม บารุงรักษา
สาธารณภัย)
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยในท้องที่
บารุงรักษาชุดควบคุมประจาจังหวัด
พร้อมเปลี่ยนอะไหล่เพื่อให้ใช้งานได้
อย่างปกติ เพื่อปูองกัน และ
เตรียมพร้อมรับภัยที่อาจส่งผลต่อ
ประชาชน
โครงการระบบ
ประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไป
ข้อมูลและ
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศ
โปรแกรมประยุกต์ ซาอุดิอาระเบียได้รับความสะดวก
ของกองส่งเสริม
ลดปัญหาการถูกหลอกลวง และ
องค์การอิสลามและ สอดคล้องกับการพัฒนาระบบข้อมูล
กิจการฮัจย์
และโปรแกรมประยุกต์ ให้มี
(กรมการปกครอง) มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลได้
มาตรการพัฒนา
ช่วยเหลือหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตผู้มี
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตรงตาม
บัตรสวัสดิการแห่ง ความจาเป็น และความประสงค์ของ
รัฐ (ของกระทรวง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละราย
การคลัง) (กรมการ
ปกครอง)

ประมาณการ
งบประมาณ
(บาท)

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

133,706,000

6 กรกฎาคม
2560 5 กรกฎาคม
2561

6 กรกฎาคม
2560
(365 วัน)

๕,๐๐๐,๐๐๐

ตุลาคม
๒๕๖๐ –
กันยายน
๒๕๖๑

๑ ปี

งบประมาณส่วนที่ มกราคม –
กรมการปกครอง
ธันวาคม
รับผิดชอบเป็น
๒๕๖๑
งบประมาณสาหรับ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
จานวน งบประมาณ
๒,๕๖๓,๔๙๓,๓๓๒
บาท (โดยใช้
งบประมาณกลางปี
๒๕๖๑ ซึ่งอยู่
ระหว่างการ
ดาเนินการหารือกับ
สานักงบประมาณ)

๑ ปี

๒๓

ที่

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
โครงการสารวจ
ประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับ
และปรับปรุงการ การปรับปรุงรายการในทะเบียน
จัดทาทะเบียน
ประวัติให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
ประวัติและบัตร
และเป็นปัจจุบันรวมทั้งได้รับการ
ประชาชนสาหรับ พัฒนาสถานะตามคุณสมบัติของ
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติ กฎหมาย
ไทย (กรมการ
ปกครอง)
โครงการดาเนินการ ประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับ
ด้านสัญชาติและ
การพัฒนาสถานะตามคุณสมบัติของ
เร่งรัดการให้สถานะ กฎหมาย
บุคคลตาม
ยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหา
สถานะและสิทธิ
ของบุคคล
(กรมการปกครอง)
โครงการตรวจสาร ช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ยังไม่มี
พันธุกรรมเพื่อการ ชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน
แก้ไขปัญหาสถานะ (ท.ร. ๑๔) ซึ่งมีรายได้น้อย เพื่อเป็น
และสิทธิของคน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ DNA นามาใช้
ไทยที่ตกหล่นทาง เป็นหลักฐานยืนยันพิสูจน์สถานะของ
ทะเบียนราษฎร
ตนเอง
(กรมการปกครอง)
โครงการขยายเขต ช่วยเพิ่มผลผลิต สนับสนุนธุรกิจ
ไฟฟ้าให้บ้านเรือน อุตสาหกรรมในชนบท ช่วยลด
ราษฎรรายใหม่
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ซึ่งจะ
ระยะที่ ๒
ก่อให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ
(การไฟฟ้าส่วน
เพิ่มการจ้างงาน ลดความเหลื่อมล้า
ภูมิภาค)
ด้านรายได้ กระจายความเจริญไปสู่
ส่วนภูมิภาค และชนบท
แผนจัดการ
ประชาชนได้รับการบริการ และ
โครงข่ายไฟฟ้า
คุณภาพไฟฟ้าที่ดีขึ้น รวมถึงระบบ
มหานคร (the
ไฟฟ้าในเมืองหลวง (กรุงเทพฯ
MetGE)
นนทบุรี และสมุทรปราการ)
(การไฟฟ้านคร
มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

ประมาณการ
งบประมาณ
(บาท)

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

๖,๐๐๐,๐๐๐

ตุลาคม
๒๕๖๐ –
กันยายน
๒๕๖๑

๑ ปี

๒๖,๐๕๕,๓๐๐

ตุลาคม
๒๕๖๐ –
กันยายน
๒๕๖๑

๑ ปี

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ตุลาคม
๒๕๖๐ –
กันยายน
๒๕๖๑

๑ ปี

๖,๕๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔

๕ ปี

๓,๖๗๔.๐๑๖ ล้าน
บาท

๕ ปี

ปี ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔

๒๔

ที่

ชื่อโครงการ

หลวง)
๑๗ แผนเปลี่ยน
สายอากาศเป็นสาย
ใต้ดิน
(การไฟฟ้านคร
หลวง)
๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒

ประมาณการ
งบประมาณ
(บาท)

๑) ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพ มั่นคง และ ๔๓,๗๔๙.๘๗๙
เชื่อถือได้
ล้านบาท
๒) สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทาให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓) เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
แผนการประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความ
๔.๐๐๐ ล้านบาท
คุณธรรมและความ เชื่อมั่นในการดาเนินงานขององค์กร
โปร่งใสในการ
ที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment :
ITA) (การไฟฟ้า
นครหลวง)
กปภ. สาขาชลบุรี- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด ๔,๐๐๐
๒,๙๑๘.๒๗
พนัสนิคม-(พาน
ลบ.ม./ชม. สถานีจ่ายน้า และระบบ ล้านบาท
ทอง)-(ท่าบุญมี)
ท่อส่งจ่ายน้า ครอบคลุมพื้นที่
ระยะที่ ๑
อ.พนัสนิคม อ.พานทอง และ
(การประปาส่วน อ.ท่าบุญมี จ.ชลบุรี สามารถ
ภูมิภาค)
ให้บริการผู้ใช้น้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
อีกประมาณ ๒๗๐,๓๘๙ ครัวเรือน
ในปี ๒๕๗๓
กปภ. สาขาบ้านฉาง ก่อสร้างระบบผลิตขนาด ๒,๐๐๐
๑,๕๓๐.๐๐
(รองรับ EEC)
ลบ.ม./ชม. สถานีจ่ายน้า และระบบ ล้านบาท
(การประปาส่วน ท่อส่งจ่ายน้า ครอบคลุมพื้นที่
ภูมิภาค)
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง สามารถ
ให้บริการผู้ใช้น้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
อีกประมาณ ๘๓,๖๗๕ ครัวเรือน
ในปี ๒๕๗๓
กปภ. สาขาพนมสาร ก่อสร้างระบบผลิตขนาด ๔,๐๐๐
๑,๗๐๑.๖๓
คาม-บางคล้า-(แปลง ลบ.ม./ชม. สถานีจ่ายน้า และระบบ ล้านบาท
ยาว)-(คลองนา)ท่อส่งจ่ายน้า ครอบคลุมพื้นที่

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ปี ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔

๕ ปี

ปี ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔

๕ ปี

ปีงบประมาณ ๒ ปี
๒๕๖๑

ปีงบประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน
๒๕๖๑

ปีงบประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน
๒๕๖๑

๒๕

ที่

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
(เทพราช) (รองรับ อ.พนมสารคาม อ.บางคล้า
EEC)
(ต.แปลงยาว และ ต.คลองนา) และ
(การประปาส่วน อ.เทพราช จ.ฉะเชิงเทรา สามารถ
ภูมิภาค)
ให้บริการผู้ใช้น้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
อีกประมาณ ๙๒,๗๘๙ ครัวเรือน
ในปี ๒๕๗๓
๒๒ กปภ.สาขาอุดรธานี- ก่อสร้างระบบผลิตขนาด ๔,๐๐๐
๒,๑๓๘.๔๐
หนองคายลบ.ม./ชม. สถานีจ่ายน้า และระบบ ล้านบาท
หนองบัวลาภู
ท่อส่งจ่ายน้า ครอบคลุมพื้นที่
(การประปาส่วน จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และ
ภูมิภาค)
จ.หนองบัวลาภู สามารถให้บริการ
ผู้ใช้น้าเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
อีกประมาณ ๑๘๑,๘๑๓ ครัวเรือน
ในปี ๒๕๗๓
42,750,000,000
๒๓ โครงการปรับปรุง ขยายกาลังการผลิตน้าประปาและ
กิจการประปา
เพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงในระบบ
แผนหลักที่ 9
สูบส่งสูบจ่ายน้า พร้อมทั้งขยายพื้นที่
(โครงการ
ให้บริการประชาชน เพื่อรองรับการ
ดาเนินการต่อเนื่อง เติบโตของเมืองในอนาคต
จากปี ๒๕๖๐)
(การประปานคร
หลวง)
๒๔ โครงการศูนย์
1. เพื่อให้ตลาดสาขาตลิ่งชันมีความ 50.0 ล้านบาท
กระจายสินค้า
พร้อมเป็นสถานที่จาหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัย
เกษตร สินค้าธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
กรุงเทพมหานคร การตลาด ภาคการบริการ สมดัง
(องค์การตลาด)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดและ
องค์การตลาด
2. เพื่อยกระดับตลาดตลิ่งชันให้มี
มาตรฐานตามที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ
ภาคเอกชน องค์การตลาด และ
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ
ให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและนอก

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ปีงบประมาณ ๑ ปี ๒ เดือน
๒๕๖๑

2560 2565

5 ปี

- เตรียมการ
มีนาคม พฤษภาคม
๒๕60
- ดาเนินการ
มิถุนายน กรกฎาคม ๒๕
61
- ประเมินผล
สิงหาคม กันยายน ๒๕
61

๒๖

ที่

ชื่อโครงการ

๒๕

โครงการศูนย์
กระจายสินค้า
เกษตรปลอดภัย
ภาคตะวันออก
(องค์การตลาด)

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
ชุมชนตลาด
4. เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ตลาด โดยเฉพาะท่าน้าขององค์การ
ตลาดอย่างคุ้มค่า โดยให้ท่าน้าของ
ตลาดเป็นต้นทางและปลายทางการ
เดินเรือสาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทางน้า ซึ่งสร้างประโยชน์ และรายได้
ทางตรงจากการบริการ รวมทั้งการ
จาหน่ายสินค้าให้แก่องค์การตลาด
ผู้ประกอบการในตลาด วัด ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางเดินเรือ
และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้แก่ประเทศ
5. เป็นแหล่งพัฒนาเรียนรู้ และสร้าง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนราย
ใหม่ สาหรับสินค้าเกษตรปลอดภัย
สินค้าการเกษตรแปรรูป และสินค้า
วิสาหกิจชุมชน นาไปสู่การ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้แก่เศรษฐกิจระดับชุมชน
ตามนโยบายของรัฐบาล
6. เพื่อยกระดับตลาดเป็นศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
ตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ศูนย์กลางจาหน่ายและกระจายสินค้า
เกษตรและวิสาหกิจชุมชนในอนาคต
1. เพิ่มช่องทางการตลาดแก่
38,406,500
สัมมาชีพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย
และสินค้าการเกษตรแปรรูป
เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจ
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
และกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย
และสินค้าแปรรูปจากผลผลิต

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

210 วัน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

เริ่มตั้งแต่
เดือนมีนาคม
2560 ถึง
เดือนกันยายน
2561

๒๗

ที่

๒๖

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประมาณการ
ประชาชนได้รับ
งบประมาณ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
(บาท)
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
การเกษตรและสินค้า OTOP ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
3. เพื่อให้ตลาดสาขาบางคล้าเป็น
สถานที่จาหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การตลาด
ภาคการบริการและการท่องเที่ยว
4. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
และผู้ประกอบธุรกิจจังหวัดในภาค
ตะวันออก
5. เพื่อยกระดับตลาดบางคล้าให้มี
มาตรฐานตามที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่วนราชการ ภาคเอกชน
องค์การตลาด และทุกฝุาย
ที่เกี่ยวข้อง
โครงการศูนย์
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ 27,281,000
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตร
ฐานราก (องค์การ ปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการ
ตลาด)
เกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางของประชารัฐ
2. เพื่อเป็นตลาด Green Market
และตลาดสินค้า OTOP ในการ
เชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และสินค้าแปรรูปจาก
ผลผลิตการเกษตร ในพื้นที่ของ
จังหวัดลาพูน และจังหวัดใกล้เคียง
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพิ่มมูลค่าให้กับระบบ Logistics โดย
ทาให้มีการเก็บพืชผักในห้องเย็น
เพื่อคงความสดใหม่สะอาด ก่อนที่จะ
มีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือ
ลูกค้าต่อไป ทาให้มีต้นทุนที่ต่า
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

- เตรียมการ
มกราคม กุมภาพันธ์
๒๕60
- ดาเนินการ
มีนาคม กันยายน ๒๕
61
- ประเมินผล
ตุลาคม ธันวาคม ๒๕
61

๒๘

ที่

ชื่อโครงการ

สรุปสาระสาคัญ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับ
และความสอดคล้องกับเรื่องที่จะ
ปฏิรูป
ตามตารางที่ ๒
3. เพื่อการจัดทาศูนย์ฝึกวิชาชีพศูนย์
การเรียนรู้ ในการสร้างงานสร้าง
รายได้สร้างอาชีพสาหรับการรองรับ
คนในชุมชน และในพื้นที่จังหวัด
ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างชุมชน สร้างประชากร สร้างคน
ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ

ประมาณการ
งบประมาณ
(บาท)

กาหนดเวลา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(เดือน/ปี)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

