
รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๘  (๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑  

 

รายงานผลการดําเนินงานของสภาปฏิรปูแหงชาต ิครั้งที่ ๑๘ 
(๑ – ๑๕ กรกฎาคม๒๕๕๘) 

 
๑. ดานการเมือง โดย กรมการปกครอง -รายงานวาไมมี- 
๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. และคณะ) -รายงานวาไมมี- 
๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานกักฎหมาย) -รายงานวาไมมี- 
4. ดานการปกครองทองถิน่ โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่ ประเด็นการ

ปฏิรูป 
วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรูป ความเห็นของ 

Mister ปฏริูป 
ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

๑ แนวทางการ
ปฏิรูปการ
ปกครอง
สวนทองถิ่น
ดานตางๆ 

๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

สรุปการประชุม
คณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการ
ปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ ๓๑ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
ปกครองทองถิ่น ครั้งที่ ๓๑ วันอังคารที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมไดพิจารณาประเด็น
การปฏิรูปการกระจายอํานาจและการปกครอง
ทองถิ่นใน รายงานของคณะกรรมาธิการที่จะ
นํ า เ สนอประธ านสภ าปฏิ รู ป แห ง ช าติ ซึ่ ง
กรรมาธิการไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการ
ควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใน
รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ควรกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับความคุมคาของการควบรวม
หรือหลักประกันรายไดขั้นต่ําในการจัดทําบริการ
สาธารณะ ตามที่กฎหมายกําหนดไวดวย ทั้งนี้ 
ประธานคณะกรรมาธิการไดรับขอสังเกตของ
กรรมาธิการไปพิจารณาปรับปรุงรายงานฯ ใหมี

กระทรวงมหาดไทย
ค ว ร ติ ด ต า ม ก า ร
อภิปรายดังกลาว 

  



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๘  (๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏิรูป 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรูป ความเห็นของ 
Mister ปฏริูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ความสมบูรณและชัดเจนมากยิ่ งขึ้น และจะ
นําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป 

 
5. ดานการศกึษา โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และคณะ - รายงานวาไมมี – 
6. ดานเศรษฐกิจ โดย กรมการพัฒนาชมุชน และคณะ - รายงานวาไมมี – 
7. ดานพลงังาน โดย การไฟฟาสวนภมูภิาค และคณะ - รายงานวาไมมี – 
8. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักนโยบายและแผน สป. และคณะ) - รายงานวาไมมี – 
9. ดานสื่อสารมวลชน โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองสารนเิทศ สป.) - รายงานวาไมมี – 
 

10. ดานสงัคม โดย กรมการพัฒนาชมุชน และคณะ 
ที ่ ประเด็นการ

ปฏริปู 
วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริูป ความเห็นของ 

Mister ปฏิรูป 
ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

๑ ดานสังคม ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

เสียงปฏิรูป  สปช.อุบลราชธานีชี้การปฏิรูปเศรษฐกิจ 
จะขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา กระจาย
การถือครองที่ดิน 
 นายนิมิต สิทธิไตรย สปช.อุบลราชธานี 
กลาวในรายการ ๕ นาทีกับ สปช.อุบลฯ วา สปช.ได
ไปประชุมสภากับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
การเงินการคลังที่ตนไดเปนกรรมาธิการรวมอยูที่
ประชุมไดมีการพิจารณาราง พรบ. ประกอบราง
รัฐธรรมนูญดานเศรษฐกิจโดยสรุปมีแนวทางในราง 

กระทรวงมหาดไทย
ควรใหความสําคัญ
และมอบหมายทุก
หนวยงานในสังกัดที่
เกี่ยวของควรกําหนด
แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ
จัดสรรงบประมาณ
เพื่อลดระดับความ

  



รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๑๘  (๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏริปู 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริูป ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องเศรษฐกิจไว
ดังนี้ 
 ๑. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศโดยปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจใน
สวนของการแขงขันระบบรัฐวิสาหกิจภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวโครงสรางพื้นฐาน
และโลจิสติกดิจิตอลเศรษฐกิจสรางสรรคและ
นวัตกรรม ตลอดจนสงเสริมสังคมผูประกอบการ
การพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดนและการลงทุน
เอกชนในตางประเทศและนี้ก็คือหัวขอที่อยูในกรอบ
ที่ ๑ 
 ๒. การขจัดความเหลื่อมล้ําแปลงความเปน
ธรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีกลไกกลางเพื่อกําหนด
และขับเคลื่อนยุทธศาสตรและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อลดระดับความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา
กระจายการถือครองสิทธิที่ดินใหโอกาสที่เทาเทียม
ดานอาชีพการศึกษาการสาธารณสุขบริการทาง
การเงินและสาธารณูปโภคสําคัญตลอดจนการพูด
ถึงการคุมครองเกษตรกรใหไดรับความเปนธรรม
ตลอดจนการสนับสนุนเอกชนใหประชาชนมีสวน
ร วมในการแก ไขปญหาความเหลื่ อมล้ํ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

ยากจน 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๔  

 

ที ่ ประเด็นการ
ปฏริปู 

วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏริูป ความเห็นของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกีย่วของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

 ๓. การเสริมสรางวินัยการเงินการคลังและ
เสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว
โดยมีกลไกอิสระในการปฏิรูปการคลังและภาษี
อากรโดยการจัดระบบภาษี เปนสองระดับคือ
ระดับชาติและระดับทองถิ่นเพิ่มภาษีใหครบฐาน
ขยายขอบเขตของภาคการครอบคลุมของระบบ
ภาษีใหกวาง รวมทั้งจัดใหจัดใหมีการจัดระบบ
บํานาญแห งชาติยกระดับมาตรฐานและการ
ดําเนินงานและความมั่นคงของระบบสหกรณ  
ตลอดจนการสงเสริมใหประชาชนมีความรูและมี
วินัยทางการเงินทั้ง ๓ แนวทางหลักใหญนั้นเปน
กรอบที่สําคัญที่ทําใหกระบวนการปฏิรูป 
 

 
 

11. ดานอื่นๆ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองการเจาหนาที)่  
-  รายงานวาไมมี – 

.................................................................................. 


