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บทบรรณาธิการ
 

 ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based Economy – KBE) 

และรัฐบาลได้มีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ในการท�างานเพื่อให้เกิดมูลค่าและประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น การรวบรวมความรู้ในด้านต่าง ๆ  

มาไว้ในทีเ่ดยีวเพือ่ให้การเรยีนรู ้การค้นหา และน�าไปพฒันางานให้สมัฤทธิผ์ลจงึมคีวามส�าคญัมากขึน้

ตามล�าดับ

 กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าว ดังนั้น วารสารด�ารงราชานุภาพฉบับนี้ 

จึงเป็นการรวบรวมบทความเชิงวิชาการจากผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง 

ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิของกระทรวงมหาดไทย ทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน การพฒันา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการน�าไปเป็นแนวทางหรือประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ

องค์การได้ เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์ หรอืบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป และสามารถตอบสนองการแก้ปัญหา

ให้ประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วยบทความ 1) เรื่องปัญหา

และแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ด�ารงธรรม,  

2) ปัญหาในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจังหวัด, 3) การป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาสถานบรกิารในอ�านาจหน้าทีข่องกระทรวงมหาดไทย, 4) การสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งผูบ้รหิาร

ท้องถิน่ (รปูแบบเทศบาล), 5) การใช้ดลุพนิิจท่ีชอบด้วยกฎหมายของนายทะเบยีนในการออกใบอนญุาต

ให้มีและใช้อาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ 

สิง่เทยีมอาวธุปืน พ.ศ. 2490 และ 6) เรื่องกลไกการตรวจราชการนั้นส�าคัญไฉน

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของบทความทุกท่านที่ได้กรุณาเขียนบทความ

อันเป็นประโยชน์และน�ามาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้สนใจ และ 

หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพื่อประสงค์ให้ปรับปรุงการจัดท�าวารสารด�ารงราชานุภาพ หรือ 

มบีทความทีป่ระสงค์จะเผยแพร่กรณุาแจ้งได้ทีส่ถาบนัด�ารงราชานภุาพ ส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

E-mail:stabundamrong@gmail.com จะเป็นพระคณุยิ่ง ทั้งนี้ บทความทั้งหมดในวารสารฉบับนี้ 

ได้จดัเกบ็รวบรวมไว้ในระบบคลงัความรูข้องสถาบนัด�ารงราชานภุาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เว็บไซต์สถาบันด�ารงราชานุภาพ http://www.stabundamrong.go.th เพื่อเป็นประโยชน์ 

ในการสืบค้นต่อไป

              กองบรรณาธิการ





สารบัญ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน นายชรัส บุญณสะ 1

ของประชาชนของศูนย์ด�ารงธรรม

ปัญหาในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด นายชรัส บุญณสะ 14

ของผู้ว่าราชการจังหวัด

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานบริการในอ�านาจหน้าที่ นายสุธี ทองแย้ม 26

ของกระทรวงมหาดไทย

การสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น (รูปแบบเทศบาล) นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 40

การใช้ดลุพนิจิทีช่อบด้วยกฎหมายของนายทะเบยีนในการ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ 46

ออกใบอนญุาต ให้มแีละใช้อาวธุปืนตามพระราชบญัญตัอิาวธุปืน

เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทยีมอาวธุปืน 

พ.ศ. 2490

กลไกการตรวจราชการนั้นส�าคัญไฉน นายศุภเยาว์ นาคเงินทอง 58





 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แผน

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่ฉบบัที ่1 

(พ.ศ. 2504 – 2509) จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ใน 

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้น�าพาให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทย 

มีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล�าดับท้ังทาง

เศรษฐกจิและสงัคม แต่อย่างไรกต็าม ประเทศไทย

ยังประสบปัญหาที่เป็นผลพวงจากการพัฒนา

หลายประการ อาทิ ปัญหาโครงสร้างประชากร

เข ้าสู ่สังคมผู ้สูงวัย ป ัญหาความเหลื่อมล�้า 

อันเนื่องมาจากปัญหาการกระจายรายได ้  

(รวยกระจุก จนกระจาย) เกิดความแตกต่างของ

รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจน

ที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี พ.ศ. 2556  

การเข้าถึงทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม 

ข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐ ยังมีความ

เหลือ่มล�า้อยูม่าก สภาพปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบ

ต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนระดับรากหญ้า 

เกิดปัญหาความเดือดร้อนจากความทุกข์ยาก 

ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความยากจน ไม่มีที่อยู่

อาศัย ไม่มีที่ดินท�ากิน ว่างงาน มีหนี้สิน ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม ขาดการสงเคราะห์ดูแล ไม่มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา 

ยาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติ การเข้าไม่ถึงบริการ 

ของรัฐ ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ

รัฐและเอกชน เป็นต้น ปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนย่อมเป็นเงื่อนไขต่อความมั่นคง

ของชาติ สอดคล้องกับพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมี 

พระราชด�ารสัถงึความหมายของความมัน่คงแห่งชาติ

ว่า “...ประเทศชาตนิัน้ ประกอบด้วย ผนืแผ่นดนิ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนของศูนย์ด�ารงธรรม

 ชรัส บุญณสะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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กับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด  

ที่อาศัย ที่อ�านวยประโยชน์สุขความมั่นคง 

ร่มเย็นแก่ประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็น

ปึกแผ่นของชาติได้ ความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศจึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาแผ่นดิน

ไว ้ด ้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย ่างเดียว  

หากจ�าเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความผาสุก 

ปราศจากทุกข์ยากเข็ญ...” ดังนั้น การแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้พ้นจาก

ความทุกข์ยาก เพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ

ความสงบสุขของสังคมย่อมส่งผลโดยตรงต่อ

ความมั่นคงของชาติ   

 แม้รัฐบาลทุกยุคสมัยจะให้ความส�าคัญ

ในการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนตลอดมา แต่ปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมือง และการขาดประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผ่นดินของ

รัฐบาลที่ผ่านมา กลับส่งผลให้ปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนตกค้างสะสมและมีแนวโน้ม

เพ่ิมมากข้ึน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ตระหนักในความส�าคัญของปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชน ได้มีประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ก�าหนดให้ทุก

จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ใน

การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และให้บริการ

เบ็ดเสร็จ รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน�าของ  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

ได ้ ให ้ความส� าคัญกับการด� า เนินงานของ 

ศนูย์ด�ารงธรรมอย่างยิง่ ศนูย์ด�ารงธรรมจงึมสีถานะ

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการแก้ไข

ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในระดบัพืน้ที่ 

ในช่วงระยะเวลาไม่ถงึ 3 ปีท่ีจดัต้ังศูนย์ด�ารงธรรม 

ประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อการให้บริการ

ของศนูย์ด�ารงธรรมโดยมผีูใ้ช้บรกิารศนูย์ด�ารงธรรม

ทั้งการรับบริการเบ็ดเสร็จและร้องเรียนปัญหา

ความเดือดร้อนเป็นจ�านวนเกือบ 3 ล้านเร่ือง 

โดยเป็นงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 

 
 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนของศูนย์ดํารงธรรม 

 
            ชรัส  บุญณสะ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุร ี
รักษาการในตําแหน่งท่ีปรึกษาด้านความมั่นคง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับที่ 1   
(พ.ศ. 2504 – 2509) จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้นําพาให้
ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ส่งผล
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
ประสบปัญหาที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาหลายประการ อาทิ ปัญหาโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
ปัญหาความเหลื่อมล้ําอันเนื่องมาจากปัญหาการกระจายรายได้ (รวยกระจุก จนกระจาย) เกิดความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างกลุ่มรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี พ.ศ. 2556 การเข้าถึง
ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม ข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐ ยังมีความเหลื่อมล้ําอยู่มาก สภาพปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนระดับรากหญ้า เกิดปัญหาความเดือดร้อนจากความทุกข์
ยากในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ดินทํากิน ว่างงาน มีหนี้สิน ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ขาดการสงเคราะห์ดูแล ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยพิบัติ การ
เข้าไม่ถึงบริการ  ของรัฐ ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและเอกชน เป็นต้น ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนย่อมเป็นเง่ือนไขต่อความมั่นคงของชาติ สอดคล้องกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดํารัสถึงความหมายของความ
มั่นคงแห่งชาติว่า “...ประเทศชาตินั้น ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินกับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด 
ที่อาศัย ที่อํานวยประโยชน์สุขความมั่นคง ร่มเย็นแก่ประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นของชาติได้ 
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศจึงมิได้อยู่ที่ การปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่าง
เดียว หากจําเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็ญ...” ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยาก เพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และความสงบสุขของสังคมย่อม
ส่งผลโดยตรงต่อความม่ันคงของชาติ     
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145,778 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตามศูนย์ด�ารงธรรม

ยังไม่สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร ้อนของประชาชนได ้อย ่างมี

ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะผลส�าเรจ็ในเชงิคณุภาพ 

บทความนีจ้งึขอเสนอผลการวเิคราะห์ปัญหาและ

แนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน

ของประชาชนของศูนย์ด�ารงธรรม

 ในการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์

ของประชาชนมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ 

เรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อบรรเทาและเยียวยา 

ความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมาตรฐานเดี ยวกันทุก

กระทรวง เว้นแต่การจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์

ที่ต้องด�าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการ

ทางกฎหมาย โดยแต่งต้ังคณะกรรมการการ

จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ระดับชาติ ท�าหน้าที่

วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่อยู ่ในอ�านาจหน้าที่ 

ของส่วนราชการใด และคณะกรรมการจัดการ 

เรื่ อ งราวร ้ องทุกข ์ประจ� ากระทรวงหรือ 

ส่วนราชการที่มีสถานะเป็นกระทรวงหรือทบวง

ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ท�าหน้าที่ วินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวง

ตามระเบียบดังกล่าว 
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 ส�าหรับกระทรวงมหาดไทยให้ความ

ส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาขนโดยเฉพาะการรบัเรือ่งร้องเรยีนร้องทุกข์ 

จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมขึ้น ดังนี้

 

 1. แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม 

ในอดีต กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทหน้าที่  

ในการ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข”แก่ประชาชน 

มีภารกิจในความรับผิดชอบมากมาย การปฏิบัติ

หน้าทีห่รอืการให้บรกิารแก่ประชาชนอาจไม่ทัว่ถงึ

หรอืไม่สมบรูณ์ ย่อมมปีระชาชนบางส่วนเข้าไม่ถงึ

บริการ หรือประชาชนอาจประสบปัญหา 

ความเดือดร้อนที่ต้องการสื่อสารถึงหน่วยงาน

ราชการ ประกอบกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ

ประชาชน นับเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐทราบถึงการบริหารราชการ

แผ่นดินว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากน้อยเพียงใด ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย 

จึงพยายามปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ร้องเรียนร้องทุกข์มาอย่างต่อเน่ือง จนได้มีการ

จดัตัง้ศนูย์บรกิารข่าวสารกระทรวงมหาดไทยข้ึน 

ใน ปี พ.ศ. 2536 และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมา

เป็นศูนย์ด�ารงธรรมในปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 

2545 ซึ่งจัดตั้งข้ึนทุกจังหวัด แต่ในเวลาต่อมา

บทบาทของศูนย์ด�ารงธรรมก็ลดลงตามล�าดับ 

จนไม่เป็นที่คาดหวังของประชาชนและสังคม

 2.  แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม 

ในยุคปัจจุบัน การจัดต้ังศูนย์ด�ารงธรรมในยุค

ป ัจจุบันตามประกาศคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 96/2557 ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม 

2557 มีเป้าหมายส�าคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติ

งานของส่วนราชการในจงัหวดัสามารถให้บรกิาร

ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้ประชาชน 

ได้รับความพึงพอใจ โดยก�าหนดให้จังหวัดจัดต้ัง

ศนูย์ด�ารงธรรมขึน้ในจงัหวดัเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการ

รับเร่ืองร ้องเรียนร ้องทุกข ์ให ้บริการข้อมูล

ข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ

ต ้องการและข ้อเสนอแนะของประชาชน  

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม และด�าเนินงาน

แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดตามนโยบาย 

เร ่งด ่วนของรัฐบาลท่ีได้มอบหมาย โดยให้

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ก�ากับดูแลและ 

อ�านวยการให้การบรหิารงานของศนูย์ด�ารงธรรม

และการบริหารงานของจังหวัดด�าเนินการไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อประชาชน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ัง

ศนูย์ด�ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยขึน้ ท�าหน้าที่

เป็นศูนย์ให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ค�าปรึกษา และก�ากับ

ติดตามการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรม 
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ทั่วประเทศ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 

ตุลาคม 2557 เห็นชอบตามที่กระทรวง

มหาดไทยเสนอให ้ ทุกกระทรวงสั่ งการให ้ 

ส่วนราชการในสังกัด ทั้งราชการส่วนกลาง 

ที่ตั้ งอยู ่ ในพื้นที่จั งหวัดและรัฐวิสาหกิจใน 

สังกัด ให้การสนับสนุนในการด�าเนินงานของ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอ และมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  

เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยด�าเนินการ 

เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอข้ึน 

ทุกอ�าเภอ ศูนย์ด�ารงธรรมในยุคปัจจุบันจึงเป็น

เสมอืนตวัแทนของคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อย

แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลเพื่อคลายทุกข ์

ให้กับประชาชน กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ 

ท�าหน้าที่เป็นที่พึ่งส�าหรับประชาชนท่ีได้รับ 

ความทุกข์ยากเดือดร้อนเข้ามารับบริการ และ

เป็นทีร่บัเรือ่ง รบัฟังความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะ 

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ 

ในการใช้บริการ

 จากผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของ

ศูนย์ด�ารงธรรมพบว่า แม้ว่าจะมีปัจจัยสนับสนุน

ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะ

ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งส�าคัญคือ เป็นการ 

จัดตั้งโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) และมีหน้าทีส่�าคญัในการบรูณาการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 

และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสที่ดีคือนโยบาย

ของรฐับาลปัจจบุนัให้ความส�าคญักับศนูย์ด�ารงธรรม

มากก็ตาม แต่ก็ยังมีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน

ส�าคัญ เช่น ไม่มีโครงสร้างภายในองค์กรและ 

ไม ่มีกฎหมายหรือระเบียบก�าหนดขอบเขต

อ�านาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์ วิธีการและข้ันตอน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และปัจจัยภายนอก 

ท่ีเป็นข้อจ�ากัดอยู ่หลายประการ เช่น ไม่มี 

หลกัประกนัความมัน่คงยัง่ยนืของศนูย์ด�ารงธรรม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ 

เมื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวมของ

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศเป็นรายปี

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 พบว่า  

ปี 2557 (18 กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

จ�านวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 26,032 เรื่อง

ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปีเดียวกัน 8,387 

เร่ือง คดิเป็นร้อยละ 32.22 ปี 2558 จ�านวนเร่ือง

ร้องเรียนร้องทุกข์ 63,806 เรื่อง ด�าเนินการแล้ว

เสร็จภายในปีเดียวกัน 24,964 เรื่อง คิดเป็น 

ร้อยละ 39.12 ปี 2559 จ�านวนเรื่องร้องเรียน

ร้องทุกข์ 65,237 เรื่อง ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในปีเดียวกัน 46,315 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

70.99 ปี 2560 จ�านวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

18,508 เรื่อง ด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี

เดียวกัน 3,572 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.30  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ร้อยละของเรื่องแล้วเสร็จของ
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แต่ละปีเพิ่มขึ้นเรียงตามล�าดับคือ ปี 2557,  

ปี 2558 และปี 2559 และลดลงมาก ในปี 2560 

ทั้งที่จ�านวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2560  

ลดลงอย่างมาก แสดงว่าในช่วงสามปีแรก

ประสิทธิภาพสูงขึ้นทุกปี สูงที่สุดในปี 2559  

และลดลงมากในปี 2560 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินงาน

ของศูนย์ด�ารงธรรมพบว่า มีปัญหาที่ส�าคัญ 

ดังนี้

 1. ปัญหาด้านนโยบาย ได้แก่ ความ 

ไม่แน่นอนเกีย่วกบัสถานภาพของศนูย์ด�ารงธรรม 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือทางการเมือง 

ตั้งแต ่ป ี  พ.ศ. 2537 จนถึงป ัจจุ บันมีการ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมาตลอด ขาดการ 

ขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ ไม่มีการก�าหนด 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน

ศนูย์ด�ารงธรรมทกุระดบัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

อย่างมีประสิทธิภาพ และความซ�้าซ้อนของ

หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ท�าให้

ประชาชนเกิดความสับสน และเป็นการท�างาน

ที่ซ�้าซ้อนของหน่วยงานของรัฐ 

 2.  ปัญหาด้านโครงสร้างอ�านาจหน้าที่ 

ได ้แก ่ ไม ่มีการก�าหนดโครงสร ้างการแบ่ง 

ส่วนงานภายในองค์กร ท�าให้ขาดความชัดเจน

ในการจัดอัตราก�าลังและการมอบหมายภารกิจ

หน้าที่ ให ้ปฏิบัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ 

ศูนย ์ด�ารงธรรมไม ่มีการก�าหนดให ้ชัดเจน  

ตามประกาศให้มีการจัดต้ังศูนย์ด�ารงธรรมของ

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) 

มี เจตนารมณ ์ ให ้ เป ็นองค ์กรหลัก ในการ 

บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ 

ให ้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่

จังหวัด รวมท้ังปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล แต่ไม่มีการก�าหนดขอบเขตภารกิจ

ทีช่ดัเจน ในทางปฏบิตั ิสถานภาพศนูย์ด�ารงธรรม

จงัหวดัและอ�าเภอเป็นเพยีงกลุม่งานในหน่วยงาน

ระดับจังหวัดและอ�าเภอ ท�าให้ยังขาดศักยภาพ

และการยอมรับในการบูรณาการการแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กับส่วนราชการ/

หน่วยงานระดับจังหวัดและอ�าเภอ ขาดการ

ประสานงานที่ดีระหว่างศูนย์ด�ารงธรรมระดับ

จังหวัดกับระดับอ�าเภอ เน่ืองจากหน่วยงาน

ปฏิบัติอยู่ต่างสังกัดส่งผลให้ระบบการติดตาม

งานและการรายงานไม่มีประสิทธิภาพ และ

อ�านาจในการแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์

บางเรื่องอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่ได้มอบอ�านาจให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 3. ปัญหาด้านระเบียบกฎหมาย ได้แก่ 

ไม่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทาง

ปฏบิติัของศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั/อ�าเภอ ในการ

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการช่วยเหลือ 

เรื่องปัญหาความต้องการของประชาชน และ
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ไม่มกีฎหมายรองรบัการปฏบิตังิานด้านไกล่เกลีย่

ข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญาของเจ้าหน้าที่

ประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

 4.  ปัญหาด้านผลส�าเร็จของงาน 

  4.1 เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่า มจี�านวนเรือ่งร้องเรยีน

ร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น 173,583 เรื่อง สามารถ

ด�าเนินการแล้วเสร็จหรือยุติภายในปีที่ร้องเรียน 

จ�านวน 83,238 เรื่อง หรือร้อยละ 47.95 แสดง

ให้เห็นว่าการใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อเรื่องสูงมาก 

ท�าให ้ในแต่ละปีมีเรื่องค ้างสะสมเฉลี่ยเกิน 

ร ้อยละ 50 และโดยเฉพาะอย ่ างยิ่ งผล 

การวิ เคราะห ์ เปรียบเทียบผลส�า เร็จของ 

การแก ้ ไขป ัญหาเรื่ องร ้อง เรียนร ้องทุกข ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่า  

แนวโน้มประสิทธิภาพลดลงมาก ทั้ง ๆ ที่ตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ�านวนเรื่อง 

ร้องเรียนร้องทุกข์ลดลงมาก แต่กลับด�าเนินการ

ได้เสรจ็เพยีง 3,572 เรือ่ง ในขณะท่ีปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ด�าเนินการได้เสร็จถึง 46,315 เรื่อง 

ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ แนวโน้ม

ประสทิธภิาพลดลงมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สามารถแก้ไขปัญหาเสร็จ 3,342 เรื่อง แต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถแก้ไขปัญหา

ได้เสร็จเพียง 716 เรื่อง 

  4.2  เชงิคณุภาพ พบว่า คณุภาพของ

ผลการด�าเนินงานเป็นปัญหาส�าคัญ เพราะเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์มีหลายประเภท หากเป็น 

เ ร่ืองความเ ดือดร ้อน ท่ัว ไปหรือ เป ็นการ 

แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด สามารถด�าเนินการ

เสร็จหรือเป็นท่ียุติได้โดยใช้ระยะเวลาไม่มากนัก 

แต ่หากเป ็นป ัญหาที่มีความซับซ ้อนหรือ

เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมักใช้เวลานาน  

บางเร่ืองตกค้างสะสมเป็นปี รวมทั้งแม้จะเป็น

เร่ืองท่ียุ ติ ก็ไม ่ได ้หมายความว ่า ป ัญหาท่ี 

ร้องเรียนจะได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จ แต่อาจ

เป็นการยุติในเชิงเทคนิค คือ เพียงส่งต่อไป 

ให ้หน ่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่แล ้วเท ่านั้น  

โดยเฉพาะปัญหาเชิงนโยบาย เช่น ปัญหาหนี้

นอกระบบ ปัญหาไม่มีที่ดินท�ากิน ปัญหาบุกรุก

ที่ดินของรัฐ ปัญหาผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาเหล่านี้ระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของ

ศูนย์ด�ารงธรรมในปัจจุบันยังไม ่มีศักยภาพ 

เพยีงพอ ท�าให้แนวโน้มความเชือ่มัน่ของประชาชน 

ที่มีต่อศูนย์ด�ารงธรรมอาจลดลงตามล�าดับ 

 5.  ปัญหาด้านบคุลากร ได้แก่ ขาดความรู้

และทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

ในปัจจุบันบุคลากรศูนย ์ด�ารงธรรมจังหวัด 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ 1 – 2 ปี 

และเป็นลูกจ้างที่ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด/อ�าเภอ

เพิง่รบัเข้ามาท�างานมข้ีอจ�ากดัในความรอบรูง้าน
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และโครงสร้างอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 

ไม่มีทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน อัตราก�าลัง

บคุลากรไม่สอดคล้องกบัภารกจิและปรมิาณงาน 

พบว่า ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมีจ�านวนบุคลากร

ที่เป็นข้าราชการเพียง 5 – 6 คน และลูกจ้าง  

4 คน และศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอซึง่มปีลดัอ�าเภอ

ปฏิบัติงาน 1 คน และพนักงานราชการหรือ

ลูกจ ้างอีกเพียง 1 คนเท่านั้น ข ้าราชการ 

ศูนย ์ด� ารงธรรมจั งหวัดขาดขวัญก� าลั ง ใจ 

เนื่องจากมีปริมาณงานมาก ในแต่ละวันต้อง 

พบเจอกับประชาชนทีม่แีต่ปัญหาความทกุข์ยาก

เดอืดร้อนเข้ามายืน่เรือ่งและถูกเร่งรดัตดิตามงาน

ทั้งจากผู ้ร ้องและจากหน่วยงานที่ส ่งเรื่อง 

มาอยู ่ตลอดเวลา ท�าให ้ เกิดความเครียด 

ในการท�างานสูง ประกอบกับขาดหลักประกัน 

ความก ้าวหน้าในเส ้นทางสายนิติกร และ 

ขาดการพัฒนาบุคลากร พบว่าไม่มีการจัด 

ฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 

ศูนย์ด�ารงธรรมแก่บุคลากรในรอบปี มีเพียง

ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีท่ัวประเทศปีละ 1 ครั้ง

 6. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 

สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม พบว่า บางจังหวัด/

อ�าเภอจัดหาสถานที่ตั้งไม่เหมาะสม มีความ 

คับแคบและไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการ  

ไม่มีการออกแบบวางระบบปฏิบัติการแก้ไข

ปัญหาแต่ละประเภทและจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ แนวคิดการท�างานเป็น

เชิงรับ ไม่มีข้อมูลเป้าหมายและแผนงานรองรับ 

เป ็นการท�างานในลักษณะรอให้ประชาชน 

เดือดร้อนจนทนไม่ได้แล้วมาร้องเรียนร้องทุกข์ 

และขาดระบบการก�ากบัติดตามและประเมนิผล

ที่ดี ผู้บังคับบัญชามักขาดการก�ากับและติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ด�ารงธรรม

อย่างสม�่าเสมอ

 7.  ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ได้แก่ การเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ไม่สมบูรณ์ ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการ 

ด�าเนนิงานกบัศนูย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ ท�าให้ระบบ 

การประมวลผลข้อมูลไม่ครอบคลุมทั้งระบบ 

และโปรแกรมระบบงานรับและติดตามเร่ืองราว

ร้องทุกข์ของศูนย์ด�ารงธรรมยังไม่ได้รับการ

พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถประมวล

ผลการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จ�าแนก

ตามประเภทปัญหาได้ จ�าแนกได้เพียงตาม

ลักษณะของงานที่ให้บริการ ท�าให้ไม่สามารถ 

ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน

งาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประชาชนผู ้ร ้องทุกข ์ยังไม ่สามารถติดตาม 

ความก้าวหน้าสถานะของเรื่องที่ร้องทุกข์ทาง

อินเทอร์เน็ตหรือจากเว็บไซต์ได้โดยตรง
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 8.  ป ัญหาด ้านงบประมาณ ได ้แก ่  

งบประมาณไม ่สอดคล ้องกับปริมาณงาน  

ไม่เพียงพอในการด�าเนินงาน เช่น ไม่มีงบจ้าง

พนักงานขับรถประจ�าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

ทัง้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรรถตูค้รบทกุจงัหวดั รวมทัง้

การจดัสรรงบประมาณให้ศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั

เท่ากนัทกุจงัหวดัทัง้ทีป่รมิาณงานแตกต่างกนัมาก 

และไม่มงีบประมาณรองรบัการให้ความช่วยเหลอื

ประชาชนผู ้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

เฉพาะหน้ากรณีต่าง ๆ ที่ไม่สามารถส่งต่อ 

หรือขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดได้ 

 9.  ป ัญหาด้านการบูรณาการความ 

ร่วมมือและการมีส่วนร่วม ในทางปฏิบัติยังขาด 

ความร่วมมือและสนับสนุนเชิงคุณภาพจาก 

ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  ในการด�าเนิน

การตามอ�านาจหน้าที่ การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

การสนับสนุนบุคลากร และการร่วมมือในเรื่อง

ต่าง ๆ  รวมทัง้ขาดการมส่ีวนร่วมจากภาคเอกชน

และประชาชน 

 10.  ป ัญหาด้านการประชาสัมพันธ ์ 

ได้แก่ ขาดการการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติ

ของศูนย์ด�ารงธรรมแก่ประชาชน ท�าให้เกิด

ปัญหาประชาชนไม่ให้ความส�าคญักบัศนูย์ด�ารงธรรม

ระดับอ�าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้าง 

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมตามแนวทาง

ประชารัฐ ท�าให้ขาดพลังในการร่วมกันแก้ไข

ปัญหาในเชิงพื้นที่ 

 จากผลการศึกษาวิเคราะห์มีข้อเสนอ

แนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนของศนูย์ด�ารงธรรม

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

 

 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1  ค ว ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย จั ด ตั้ ง 

ศูนย์ด�ารงธรรม เพื่อให้ศูนย์ด�ารงธรรมเป็น

องค ์กรหลักในการบูรณาการแก ้ไขป ัญหา 

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอย่าง

ยั่งยืน สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นที่พึ่งประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่แปรผัน

ไปตามการเปลี่ ยนแปลงของรัฐบาลหรือ

การเมือง โดยก�าหนดโครงสร้างอ�านาจหน้าที่  

รูปแบบการบริหารงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ  

ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน 

มีระเบยีบกฎหมายรองรบั และจดัต้ังส่วนราชการ

ขับเคล่ือนงานศูนย์ด�ารงธรรมทั้งระดับชาติ 

ระดับกระทรวง/กรม ระดับจังหวัด และระดับ

อ�าเภอ ดังนี้

    1)  ระดับชาติ อาจเรียกว ่า 

“ศูนย์ด�ารงธรรมแห่งชาติ” ให้มีคณะกรรมการ

นโยบายและบริหารศูนย์ด�ารงธรรม ท�าหน้าที่

ก�าหนดยุทธศาสตร์นโยบาย มาตรการ แนวทาง 

และอ�านวยการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
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ของประชาชนทั่วประเทศ และจัดตั้งส�านักงาน

ศูนย์ด�ารงธรรมเป็นส่วนราชการระดับกรม 

หรือเทียบเท่า อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

มีหน ้ าที่ ด� า เนินกิจการให ้ เป ็น ไปตามมติ 

คณะกรรมการฯ ระดับชาติ และปฏิบัติงาน 

ด้านแผนงาน/โครงการ อื่น ๆ โดยควรตัดโอน

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีมาจากศูนย์ด�ารงธรรม

กระทรวงมหาดไทย ส�านักตรวจราชการและ 

เรื่องราวร้องทุกข์เป็นหลัก 

    2)  ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ใ ห ้ ม ี

คณะกรรมการศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด ท�าหน้าที่

อ�านวยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในจังหวัดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย 

มาตรการ และแนวทางท่ีคณะกรรมการ 

ศูนย ์ด� า รงธรรมระดับชาติก� าหนด และ 

จัดตั้งส�านักงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดเป็น 

ส่วนราชการภูมิภาคระดับจังหวัด อยู่ในสังกัด

ส�านักงานศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

มีหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านแผนงาน/โครงการ และ

กิจการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนให้เป ็นไปตามมติคณะกรรมการ 

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด โดยตัดโอนบุคลากร/ 

เจ้าหน้าที่มาจากกลุ่มงานศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

ส�านักงานจังหวัด เป็นหลัก

    3) ร ะ ดั บ อ� า เ ภ อ  ใ ห ้ ม ี

คณะกรรมการศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอ และให้มี

การจัดตั้งส�านักงานศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเป็น

ส่วนราชการภายในของส�านกังานศนูย์ด�ารงธรรม

จังหวัด 

    4) ร ะ ดั บ ท ้ อ ง ถิ่ น  ใ ห ้ ม ี

คณะกรรมการศูนย์ด�ารงธรรมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ และจัดต้ังส�านกังานศนูย์ด�ารงธรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ทั้งนี้  อาจมีศูนย์ด�ารงธรรม

ระดับกระทรวง/กรม เพื่อประสานการปฏิบัติใน

ส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัอ�านาจหน้าท่ีในความรับผิดชอบ

ตามแต่กระทรวง/ส่วนราชการจะพิจารณา

  1.2  ควรปรับปรุงกลไกและระบบ

งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็น

ระบบเดียวกัน (One System) โดยกระทรวง

มหาดไทยกบัส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี

ควรร ่วมมือกันปรับปรุงและบูรณาการงาน 

รับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน 

(GCC1111) เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ด�ารงธรรม 

(ระดับชาติ )  เสมือนเป ็นศูนย ์ด� ารงธรรม  

(ส ่วนหน้า) และยุบคณะกรรมการจัดการ 

เรื่องราวร้องทุกข์ (ระดับชาติ) เพื่อให้มีความ

ชดัเจน ไม่เกดิความซ�า้ซ้อนในการปฏบิติังานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกระเบียบหรือ

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1.3  ควรมอบอ�านาจของราชการ

ส ่วนกลางที่มีหน ่วยงานตั้ งอยู ่ ในพื้นที่ ให ้ 
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ผู ้ ว ่ า ราชการจั งหวัดปฏิบั ติ ร าชการแทน  

เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 

ให้ยุติในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ทันต่อสถานการณ์ 

 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

  กระทรวงมหาดไทยควรปรับปรุง

และพฒันาระบบงานแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน

ของประชาชนของศูนย์ด�ารงธรรม โดยสรุป 

ดังนี้ 

  2.1  ด้านบุคลากร จัดอัตราก�าลัง

บคุลากรให้สอดคล้องกบัปรมิาณงานและภารกจิ 

ที่ศูนย์ด�ารงธรรมแต่ละระดับรับผิดชอบ สร้าง

ความเข้าใจและขอความร่วมมือกับทุกส่วน

ราชการในการจัดบุคลากรท่ีมีคุณภาพสนับสนุน

การปฏิบัติงานศูนย์ด�ารงธรรม จัดให้มีหลักสูตร

ฝึกอบรม เพือ่พฒันาบคุลากรให้มทีศันคต ิความรู้ 

และทักษะที่ เอื้ออ�านวยต ่อการปฏิบัติงาน  

โดยออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับงานและ

ต�าแหน่ง และเนื้อหาของหลักสูตรควรเชื่อมโยง

กับองค ์ความรู ้ ในการแก ้ ไขป ัญหาความ 

เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการ 

เสริมสร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ศูนย์ด�ารงธรรมทั้งสภาพแวดล้อมการท�างาน 

เส้นทางความก้าวหน้า การพิจารณาความดี

ความชอบ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ 

  2.2 ด้านการบริหารจดัการ บรหิาร

งานเชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดท�าแผนยุทธศาสตร์

ของศูนย์ด�ารงธรรม เพื่อให้การด�าเนินงานมี

ทิศทาง เป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์สูง และได้รับความพึงพอใจจาก

ประชาชน โดยก�าหนดวิสัยทัศน ์  พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการ

ด�าเนินงานออกแบบและจัดระบบปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้มีขั้นตอน

และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงาน

ในแต่ละขั้นตอนประกาศให้ประชาชนทราบ 

และให้เจ ้าหน้าที่ศูนย ์ด�ารงธรรมถือปฏิบัติ  

เพื่อให้การบริการรับและการจัดการเรื่องราว 

ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นการ

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน สอดคล้อง

ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่ บริหาร

งานแบบบูรณาการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ 

เชิงพื้นที่ (Area – based Approach) โดยใช้

กลไกคณะกรรมการศูนย์ระดับจังหวัด/อ�าเภอ

เป็นศนูย์กลาง เร่งรดัพฒันาระบบงานศนูย์ด�ารงธรรม

อ�าเภอให้มีประสิทธิภาพ เพราะอยู ่ใกล้ชิด 

กับประชาชน จะช่วยลดภาระของประชาชน 

และปริมาณงานที่จะเข้าศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 

จัดระบบงานเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนคู่ขนานกับการรับเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ ได้แก่ เปิดลงทะเบียนปัญหา
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ความทกุข์ยากความเดอืดร้อนของประชาชน และ 

การจัดโครงการเวทีสัญจรรับฟังปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีในลักษณะ 

“ศนูย์ด�ารงธรรมพบปะประชาชน” หรอื “คลนิกิ

ศูนย์ด�ารงธรรม” จัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงาน  

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละประเภท

ปัญหา โดยมสีาระส�าคญัเกีย่วกบัขัน้ตอน/วธิกีาร 

องค์ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และ 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องรวมอยูด้่วย จดัระบบก�ากบั

ตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะ

การประเมินผลจะต้องมีการก�าหนดตัวชี้วัดที่

ต้องการ แล้วด�าเนินการประเมินตามห้วงเวลา 

ที่ก�าหนด เพื่อทราบถึงระดับความส�าเร็จและ

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน    

 2.3  ด ้ าน เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 

และการสื่อสาร บูรณาการและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ กระทรวงมหาดไทยกับส�านักงาน

ปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีควรร่วมมอืกนัปรบัปรงุ

และพฒันาระบบสารสนเทศการจดัการเรือ่งราว

ร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ซึ่งเป็น 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับระบบ

สารสนเทศการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของ 

ศูนย์ด�ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นระบบ

เดียวกัน (One system) ให้เป็นระบบกลาง

ส�าหรบัทกุหน่วยงานทีม่ภีารกจิในการด�าเนนิการ

เรื่องราวร้องทุกข์ได้ใช้ร่วมกันในการเช่ือมโยง

การปฏิบัติงาน พัฒนาโปรแกรมให้สามารถ

รองรับการใช้งานเพ่ิมข้ึน เพ่ืออ�านวยความสะดวก

ทั้งการปฏิบัติงานและการรับบริการ เช ่น 

ประชาชนที่ร้องเรียนร้องทุกข์สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าสถานะของเรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์

จากแอปพลิเคชั่นที่สร้างขึ้น สร้างระบบการ

ตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า (Tracking 

System) และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

ทางแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 

  2.4 ด ้านงบประมาณ  จัดสรร 

งบประมาณให้สอดคล้องกับขอบเขตภารกิจ

หน้าที่ และปริมาณงานของศูนย์ด�ารงธรรม  

รวมทั้งงบประมาณส�าหรับการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

จัดสรรงบประมาณประจ�าปีให้ศูนย์ด�ารงธรรม 

เพือ่รองรบัการให้ความช่วยเหลอืประชาชนกรณี

ฉุกเฉินหรือจ�าเป็นเร่งด่วนตามหลักมนุษยธรรม

  2.5  ด้านการบรูณาการความร่วมมอื

และการมีส ่ วนร ่วม  ทุกกระทรวง/กรม 

ควรสั่งการส่วนราชการในสังกัดให้ถือปฏิบัต ิ

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ในการร่วมมือสนับสนุนภารกิจของ 

ศูนย์ด�ารงธรรมอย่างจริงจัง เสริมสร้างความ 

ร ่วมมือและการมีส ่วนร ่วมในกระบวนการ 

รับเรื่องและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนท้ังจากหน่วยงานของรัฐ ประชาชน 

และเครือข่ายต่าง ๆ  รวมทั้งมุ่งเน้นความร่วมมือ
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ในรูปแบบ“ประชารัฐ” เพื่อน�ามาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในบางเรือ่ง

ที่จ�าเป็นต้องอาศัยพลังสนับสนุนจากพื้นที่

  2.6  ด้านประชาสัมพันธ์ พฒันาการ

ประชาสัมพันธ์ทั้งวิธีการและเนื้อหา เพื่อมุ่งเน้น

การสร้างการยอมรับและความเข้าใจท่ีถูกต้อง

แก่ประชาชน โดยเฉพาะความรู้และความเข้าใจ

ทีถ่กูต้องในบทบาทหน้าที ่กระบวนการรบัเรือ่งราว

ร ้องทุกข ์และด�าเนินการแก ้ไขป ัญหาของ 

ศูนย์ด�ารงธรรม ช่องทางการเข้าถึง และการมี

ส่วนร่วมของประชาชน มุ ่งเน้นการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ตวัอย่างความส�าเรจ็ (Best practice) 

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ของศูนย์ด�ารงธรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิด 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ด�ารงธรรม 

และประชาชนจะได้เกิดความเช่ือมั่นต่อการ

ด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมโดยภาพรวม  

ส่งเสริมการให้ข่าวสารความรู้ด้านกฎหมายแก่

ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง โดยร่วมกบัส่วนราชการ 

หน ่วยงานต ่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

ด้านโอกาสและการเข้าถงึบรกิารของรฐั ส่งเสรมิ

การประชาสัมพันธ ์ข ่าวสารเชิงสร ้างสรรค์  

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนหรือป้องกัน 

การเกิดปัญหา เช่น กรณีมีขบวนการต้มตุ ๋น

หลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เกิดข้ึน 

หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือ 

ในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด เป็นต้น

 กล ่าวโดยสรุปศูนย ์ด�ารงธรรมเป ็น

องค์กรที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

และรัฐบาลภายใต้การน�าของ พลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายอย่าง

ชัดเจนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรหลักในการ 

บูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในระดบัพืน้ทีแ่ละให้บรกิารประชาชน

แบบเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็น

ภารกิจท่ีส�าคัญของศูนย์ด�ารงธรรม เพราะเป็น

พืน้ฐานของความสงบเรยีบร้อยของสงัคม อนัเป็น

ปัจจยัหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อความมัน่คงของชาติ 

จากผลการศกึษาวเิคราะห์พบว่าศนูย์ด�ารงธรรม

ในยุคปัจจุบันมีศักยภาพสูงในการท�าหน้าที่ตาม

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ

รัฐบาล แต่ในขณะเดียวกันพบว่า ยังมีปัญหา

อปุสรรคหลายประการทีเ่ป็นจดุอ่อนและข้อจ�ากดั 

หากกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นหน่วยงาน

ก�ากบัดแูลศนูย์ด�ารงธรรมทัว่ประเทศและรฐับาล

ได้พิจารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะแนวทาง

แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อเสนอเชงินโยบาย

ในการออกกฎหมายจัดตั้งศูนย ์ด�ารงธรรม 

จะช ่วยเ พ่ิมประสิทธิภาพและความยั่ งยืน 

ให้ศนูย์ด�ารงธรรมเป็นองค์กรหลักในการบรูณาการ

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ในระดับพื้นที่เพื่อ “บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” และ

เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง 



 ยาเสพตดิเป็นปัญหาส�าคญัทีส่่งผลกระทบ

อย ่างร ้ายแรงต ่อความสงบเรียบร ้อยและ 

ความมั่นคงทุกระดับ ตั้ งแต ่ระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ

ประชาคมโลก ซึง่นับวันจะทวีความรนุแรงมากข้ึน

เป็นล�าดับ การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด

ได้แทรกซึมเข้าไปทุกชนชั้น ทุกสาขาอาชีพ 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้กลายเป็นปัญหา

วิกฤตที่มีแนวโน้มการขยายตัวการแพร่ระบาด

เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบและบ่อนท�าลายเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคงของชาติ แม้จะได้มี 

การด�าเนินการท้ังภายในประเทศและร่วมกับ

ประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม 

ในช่วงที่ผ ่านมาทุกรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ 

ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก 

ปัญหาในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ชรัส บุญณสะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน�า

ของ พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ได้ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น

นโยบายส�าคญัเร่งด่วนของรฐับาล และกระทรวง

มหาดไทยก�าหนดนโยบายให้กลไกของกระทรวง

มหาดไทยในทุกระดับด�าเนินงานเชิงรุก ให้มี 

การบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างมี

เอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัดถือเป ็นกลไกส�าคัญของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ แม้ผลการด�าเนิน

การในภาพรวมของแต ่ละจังหวัดจะบรรล ุ

เป้าหมายท่ีส่วนกลางก�าหนด และสามารถ
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ควบคุมระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

ในพื้นที่ได้ในระดับหนึ่งก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงมีปัญหาอุปสรรคและ

ข้อขัดข้องในการบูรณาการการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในพื้นที่ ท�าให้การด�าเนินงานแก้ไข

ปัญหายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในภาพรวม

อย่างยั่งยืนเท่าที่ควร บทความนี้จึงขอเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ป ัญหาและแนวทางแก้ไข  

เพื่อให้การบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของผู้ว่าราชการจังหวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 จากการติดตามวิเคราะห์สถานการณ ์

ยาเสพติดในปัจจุบันและแนวโน้มพบว่า

 1. สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจุบันยังคง 

มีแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน 

(ประเทศเมียนมา) ซึ่งอยู ่ในเขตอิทธิพลของ 

กองก�าลงัชนกลุม่น้อยตดิอาวธุ ด้านการค้ามกีาร

ลักลอบล�าเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย ทั้งทาง

ด้านประเทศเมียนมาและลาว จึงมีการจับกุม

อย่างต่อเนื่องจากการประมวลข่าวสารพบว่า 

พืน้ทีน่�าเข้ายาบ้าทางภาคเหนอืยงัเป็นพืน้ทีห่ลกั

ร้อยละ 88 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 11 

ส่วนที่เหลือเป็นการน�าเข้าในพื้นที่ภาคกลาง 

และภาคตะวันตก พื้นที่น�าเข้ายาบ้าในบริเวณ

ชายแดนมี 4 พื้นที่หลัก ได ้แก ่  1) พื้นที ่

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอแม่สาย จังหวดัเชยีงราย  

2) พื้นที่อ�าเภอเทิง อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัด

เชียงราย 3) พื้นที่อ�าเภอเชียงดาว อ�าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ 4) พื้นที่จังหวัดหนองคาย และ

จงัหวดับงึกาฬ สถานการณ์ยาเสพตดิในประเทศ

ด้าน Supply พบว่า ยาบ้ามากกว่าความต้องการ

ของตลาด (Over supply) ท�าให้ราคาถูกลง 

และถูกเก็บซุกซ่อนภายในประเทศมากขึ้น  

ในด้านการแพร่ระบาด ข้อมูลประมาณการ 

ผู้ใช้สารเสพติดโดยเครือข่ายวิชาการสารเสพติด

พบว่า ในปี 2544 มีผู ้ใช้สารเสพติดจ�านวน 

598,765 คน ในปี 2559 มีผู ้ใช้สารเสพติด 

จ�านวน 1,425,342 คน ในด้านพ้ืนท่ีแพร่ระบาด

ข้อมูลปี 2560 พบว่า หมู่บ้าน/ชุมชนจ�านวน 

24,314 แห่งหรือร้อยละ 30 ยังคงมีปัญหา 

ยาเสพติด โดยมี 3,471 หมู่บ้าน/ชุมชนหรือ 

ร้อยละ 4.28 ที่มีปัญหาระดับรุนแรง ผู้เกี่ยวข้อง 

กับยาเสพติดร้อยละ 45 เป็นเด็กและเยาวชน 

(อายุต�่ากว่า 24 ปี) ยาเสพติดท่ีเป็นปัญหา 

แพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา 

พืชกระท่อม ไอซ์ และเฮโรอีน โดยเฮโรอีน ยาเค 

กัญชา มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น จากสถิติ

การจับกุมคดียาบ้ามากกว่า 10,000 เม็ด  

ปี 2559 จ�านวน 751 คดี ยาบ้ารวมจ�านวน 

93,735,634 เม็ด ปี 2560 จ�านวน 640 คดี 

ยาบ้า รวมจ�านวน 163,620,888 เม็ดปริมาณ

ยาบ้าของกลางเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 74.56 

ปัจจุบันมีผู ้ต ้องขังคดียาเสพติดจ�านวนสูงถึง 

202,660 คน จากจ�านวนผู ้ต ้องขังทั้งหมด 

281,872 คนหรือร้อยละ 71.90 ของผู้ต้องขัง

ทั้งหมด
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 2. แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของไทยในช่วงปี  

2555-2556 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการจับกุม

คดียาเสพติดและผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาพบว่า 

มีผู ้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดสูงท่ีสุด และ 

เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2559  

แต่ในช่วงปลายปี 2559 ต่อเน่ืองถึงปี 2560 

สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มียาเสพติด

จ�านวนมากถูกลักลอบน�าเข้าประเทศไทย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งยาบ้าและไอซ์ จนเกิดภาวการณ์

ผลิตมากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ 

(Over supply) ส ่งผลให้นักค้ายาเสพติด

พยายามกระตุ ้นความต้องการใช้ยาเสพติด  

ในห้วงทีผ่่านมามกีารตรวจยดึและจบักมุยาเสพตดิ 

ทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นท่ีตอนในท่ีมีปริมาณ

มากขึ้น คาดว่าเป็นผลมาจากปัจจัยด้านการ

ขยายตัวของการผลิตยาเสพติดและการน�า

เข ้ายาเสพติดเพื่อทดแทนส ่วนที่ถูกจับกุม 

ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมา

มุ่งเจรจาต่อรองเพื่อสร้างสันติภาพในชนกลุ่ม

น้อยกลุ่มต่าง ๆ และกดดันให้ชนกลุ่มน้อยวาง

อาวุธและเข้าสู่การปรองดองใน 4-5 ปีข้างหน้า

โดยทหารเมียนมาจะท�าการโจมตีชนกลุ่มน้อย 

ทีย่งัไม่ยอมวางอาวธุ ซึง่เป็นกลุม่ว้าหรอืชนกลุม่น้อย

อืน่ทีเ่ก่ียวข้องกบัยาเสพตดิ โดยมกีลุม่ว้าเป็นผูน้�า 

จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ต้องเร่ง

ผลิตและจ�าหน่ายยาเสพติดให้มากที่สุดเพื่อ 

เพ่ิมก�าลังอ�านาจทางการเงนิส�าหรบัจดัหาอาวธุ/

ยุทโธปกรณ์ไว้ต่อสู้กับทหารของรัฐบาลเมียนมา 

และนอกจากประเทศไทยจะเป็นตลาดของการ

ค้ายาเสพติดแล้ว ยังเป็นทางผ่านไปยังประเทศ

ทีส่ามอกีด้วย ดงันัน้ จงึมแีนวโน้มว่าสถานการณ์

ยาเสพติดจะยังคงมีความรุนแรงและขยายตัว 

สูงขึ้น 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทเกี่ยวข้อง

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายประการ  

คือในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการน�า

นโยบายสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลในพื้นที่จังหวัด 

ในฐานะเป็นกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทย

ทีเ่ป็นผู้บริหารและควบคมุดูแลการปฏบิติัหน้าที่

ของกลไกหลกัในพืน้ทีต่ัง้แต่ระดบัจงัหวดั อ�าเภอ 

ต�าบล หมู ่บ ้าน และท้องถิ่น ในฐานะเป็น 

ผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมี

อ�านาจหน้าที่ อ�านวยการ บูรณาการ ก�าหนด

แนวทางหรือมาตรการในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัด 

ในฐานะเป ็นประธานคณะกรรมการรักษา 

ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด 

มีอ�านาจหน้าที่ ในการอ�านวยการและการ

ประสานความร่วมมือในการรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัด และ 

ในฐานะเป ็นผู ้อ�านวยการศูนย ์อ�านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมี

อ�านาจหน้าที่ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดระดับจังหวัด
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ที่มา : https://sites.google.co

 ในการบรูณาการการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ของผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีกรอบทิศทางการ 

ขับเคลื่อน ดังนี้

  

 1. ยุทธศาสตร์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ยทุธศาสตร์ 

การด�าเนินงาน แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่

ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ ่มผู ้มีโอกาสเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์สร้าง

และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 

ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 

ยุทธศาสตร ์ความร ่วมมือระหว ่างประเทศ 

ยทุธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม 

ภาคประชาชน และยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการอย่างบูรณาการ

 

 2. นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลปัจจุบัน 

โดย พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 

แถลงนโยบายต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเมือ่วนัที่ 

12 กันยายน 2557 ก�าหนดให้ปัญหายาเสพติด

เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกัน

แก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และ 

ในปี 2559 เป็นต้นมา  มีนโยบายให้ความส�าคัญ

ในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีผ่าน
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กลไก “ประชารัฐ” (ประชาชน เอกชน ราชการ) 

มุ ่งเน้นการบูรณาการการท�างานทั้งในระดับ

นโยบายและระดับพื้นที่ 

 

 3.  แผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2560 – 2564  ได ้ก� าหนดจุดยืน 

(Positioning) การด�าเนินงาน “เป็นฐาน 

ขับเคลื่อนหลักของประเทศในการบ�าบัดทุกข์ 

บ�ารงุสขุ และพฒันาเชงิรกุ เป็นกลไกหลกัในการ

ขับเคล่ือนการด�าเนนิงานด้านความมัน่คงภายใน 

และเป็นกลไกในการบริหารจัดการแบบบูรณา

การในระดับพื้นท่ี” โดยก�าหนดวิสัยทัศน ์ 

(Vision) การด�าเนินงานด้านมั่นคงที่ส�าคัญ

ประการหนึ่งคือ มั่นคงในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

เช่น ยาเสพติด เป็นต้น การเสริมสร้างความสงบ

เรยีบร้อยและความมัน่คงภายในถอืเป็นประเดน็

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ที่ส�าคัญของ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้สังคม 

มีความสงบเรียบร้อย มั่นคง และมีความพร้อม

รบัมอืภยัคกุคามในรปูแบบต่าง ๆ  ทัง้จากภายใน

และภายนอกประเทศ

 จากผลการศึกษาวิ เคราะห ์พบว ่า  

ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ 

ดังนี้

  1.  ปัญหาด้านการบรหิารจดัการ ได้แก่ 

ไม่มหีน่วยงานเจ้าภาพในระดบัจงัหวดั ส�านกังาน 

ป.ป.ส.ได้จัดต้ังส�านักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 – 9  

ในส่วนภูมิภาค และส�านักงาน ป.ป.ส.กทม.  

แต่ไม่มีส�านักงาน ป.ป.ส.จังหวัด ท�าให้การ

ด�าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด 

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการมีส่วนร่วม

ของประชาชน การด�าเนินการที่ผ่านมายังเป็น

เรื่องของทางราชการเป็นส่วนใหญ่ การมีส่วน

ร่วมของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงการมี

ส่วนร่วมในเชิงรูปแบบ การจัดสรรงบประมาณ

เป็นการจัดผ ่านกระทรวงที่รับผิดชอบตาม

ยุทธศาสตร์ แล้วลงพื้นที่ภูมิภาค (Function) 

โดยไม่ผ่าน ศอ.ปส.จ.ท�าให้เกิดช่องว่างในการ 

จัดท�าแผนฯประจ�าปี ไม่สามารถบูรณาการ 

ด้านแผนงานและงบประมาณได้ การจัดสรร 

งบประมาณล่าช้า ระบบการรายงานสารสนเทศ

ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) พบว่า หน่วยปฏิบัติ

ในพื้นที่รายงานผลการด�าเนินงานล่าช้า และ 

เป ้าหมายการด�าเนินงานเป ็นเชิงปริมาณ 

ไม่สะท้อนผลการด�าเนินงานที่แท้จริง

 

 2. ปัญหาด้านการปราบปรามยาเสพติด 

ได้แก่ มาตรการสกัดกั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ  

ยาเสพติดที่เข้ามาในเขตไทยส่วนใหญ่ผลิตและ

ลกัลอบล�าเลยีงมาจากชายแดนประเทศเมยีนมา

ทางภาคเหนือเป็นหลัก แต่การสกัดกั้นซ่ึงต้อง
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อาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากหลาย

หน ่วยงานยั ง ไม ่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

ด่านตรวจสกัดตามเส้นทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่

จะเป็นการตั้งด่านเฉพาะขาลงเท่านั้น ไม่ได้ให้

ความส�าคัญกับขาข้ึน ท�าให้ไม่มีประสิทธิภาพ 

ในการสกัดก้ันสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เงิน 

รถยนต์ และอาวุธสงครามที่กลุ่มผู้ค้าขนออกไป 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดไม่มีอ�านาจบังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ในบรรดาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ต�ารวจมีปัญหาถูกร้องเรียนและถูกด�าเนินคดี 

ยาเสพติดมากที่สุดแต ่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

ซึ่งมีหน้าที่ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดกลับไม ่มีอ�านาจในการพิจารณา 

โยกย้ายหรือลงโทษเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่ 

ที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติด ท�าให้ขาด

ความเชื่อมั่นจากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เก่ียวข้องกับยาเสพติด จากข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

ของรฐัทีถ่กูร้องเรยีนปี 2558-2560 จ�านวนทัง้สิน้ 

1,129 ราย เป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39.68 รองลงมาคือ 

เจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่คิดเป็นร้อยละ 24.09 

และจากข้อมูลการจับกุมเจ ้าหน้าที่ของรัฐ 

คดียาเสพติด ปี 2558 – 2560 พบว่า เจ้าหน้าที่

ของรัฐที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด จ�านวนทั้งสิ้น 

325 คน เป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจมากที่สุดคือ 

ร้อยละ 33.54 รองลงมาเป็นข้าราชการทหาร

ร้อยละ 26.46 กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดย

เฉพาะผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติด 

ยังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง  

ถือเป็นประเด็นส�าคัญที่เป็นปัญหาอุปสรรค 

ด้านการปราบปราม เพราะท�าใหป้ระชาชนใน

พื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขาดความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วม ความเชี่ยวชาญ 

ด้านการสืบสวนสอบสวนของบุคลากร พบว่า  

ยังมีปัญหาในด้านการสืบสวนหาข่าว เพื่อน�าไป

สูก่ารจบักมุนายทนุและผูค้้ายาเสพติดรายส�าคญั

และเครือข่าย รวมทั้งการสืบสวนขยายผลน�าไป

สู่การยึดทรัพย์สินยังไม่สามารถเข้าถึงนายทุน

หรือตัวการส�าคัญในขบวนการได้มากนัก และ

ด้านการสอบสวนเพ่ือด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด

ยาเสพติดที่ เป ็นผู ้ค ้ารายส�าคัญซึ่งมีอิทธิพล

ทางการเงิน มักมีทนายความให้ความช่วยเหลือ

ในการต่อสู้คดีจนหลุดในชัน้อยัการหรือในชัน้ศาล 

ขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

และจ�าเป็นในการปฏบิตังิานด้านการปราบปราม

ยาเสพติด ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานยงัไม่มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสืบสวนและด�าเนิน

มาตรการทางการเงินกับขบวนการค้ายาเสพติด

รายใหญ่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ท้ังท่ีมีหน่วยงาน 

ที่มีหน ้าที่ เกี่ยวข ้องกับการขยายผลหลาย 

หน่วยงาน ช่องว่างของกฎหมายเอื้อต่อการ 

กระท�าความผิดยาเสพติด ซึ่งมีอยู่หลายกรณี 

เช่น ปัญหาการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่มีอาย ุ



วารสารดำารงราชานุภาพ20

ต�่ากว่า 18 ปี ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติยุ่งยาก ปัญหา

การตัง้ข้อกล่าวหาผูต้้องหาคดยีาเสพตดิ ในกรณี

มีไว้ซึ่งยาเสพติดในครอบครอง โดยถือจ�านวน

ยาบ้าเป็นเกณฑ์เป็นช่องว่างให้ผู้ค้ายาเสพติด

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าตามช่องทางของ

กฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงโทษจ�าคุก ความขัดแย้ง

ระหว่างฝ่ายปกครองกับต�ารวจในระดับผู้ปฏิบัติ 

โดยปกติ ศอ.ปส.จ. และอ�าเภอจะจัดตั้งชุด

เฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดฝ่ายปกครอง 

รับผิดชอบปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่คู่ขนาน

กบัการปฏบิตัหิน้าท่ีของฝ่ายต�ารวจด้วย โดยเน้น

การสืบสวนหาข่าวและปราบปรามในระดับ

ต�าบล/หมู ่บ ้านตามข่าวสารที่ได้รับเบาะแส 

จากผู้น�าชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก 

มักเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่าย

ปกครองกับต�ารวจระดับผู ้ปฏิบัติเป็นภายใน  

การค้ายาเสพติดที่เชื่อมโยงมาจากเครือข่ายใน

เรือนจ�าที่ยังคงปรากฏอยู ่โดยเฉพาะจากผล 

การสืบสวนสอบสวนการจับยาเสพติดล็อตใหญ่

แต ่ละครั้ งมัก เป ็นการสั่ งซื้ อผ ่ านเรือนจ�า 

ทนายความให้ความช่วยเหลือผู ้กระท�าผิด  

พบว่า ทนายความส่วนหนึ่งท่ีมีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดียาเสพติดขาด

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ รับว่าความให้กับ 

ผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเห็นแก่ 

ผลประโยชน์ในด้านรายได้ทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงอยู่

แก่ใจว่าก�าลังช่วยเหลือผู้กระท�าผิด และไม่มี

กฎหมายเอาผิดกับทนายท่ีมีพฤติกรรมเช่นนี้ 

กลุ ่มการค้ามีศักยภาพสูง โดยเฉพาะกลุ่มท่ี 

หลบหนีหมายจับหรือเป็นอดีตผู้ต้องขังสามารถ

เข ้า ถึงแหล ่งผลิตได ้ โดยตรงและสามารถ 

จัดหายาเสพติดได้ในปริมาณมากต่อครั้ง และ

ขบวนการค้ายาเสพตดิมกีลยทุธ์ทีซ่บัซ้อน พบว่า 

ปัจจบุนันายทนุหรอืกลุม่ผูค้้ายาเสพตดิได้พฒันา

รูปแบบการติดต่อการค้ากับลูกค้าและเครือข่าย 

การเพ่ิมชนิดการค้ายาเสพติดท่ีหลากหลาย  

การปรับลดราคา การลักลอบล�าเลียง/ส่งของ 

การรับเงิน/ส่งเงินหรือโอนเงิน การส่งมอบ

รถยนต์หรือส่ิงของ ซ่ึงมีมูลค่ารวมปีละหลาย 

พนัล้านบาท แต่หน่วยงานทีม่หีน้าทีส่บืสวนหาข่าว 

ปราบปราม และขยายผลยังไม่สามารถด�าเนิน

การเข้าถึงกลยุทธ์ของขบวนการค้ายาเสพติดได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้ขบวนการค้ายาเสพตดิ

ยังคงสามารถท�าธุรกิจการค้ายาเสพติดได้อย่าง

ต่อเนื่อง และส่ือสังคมออนไลน์ถูกน�ามาใช้ใน

การค้ายาเสพติดในทุกระดับและใช้กันอย่าง 

แพร่หลาย รวมท้ังรูปแบบการช�าระเงินผ่าน

ระบบออนไลน์และระบบ E-Banking ซึง่ตดิตาม

ร่องรอยได้ยากกว่าเดิมที่ใช ้โทรศัพท์ติดต่อ 

เป็นหลัก
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ท่ีมา : https://scoop.mthai.com

 3. ปัญหาด้านการป้องกัน ได ้แก ่  

การสร้างความเข้มแข็งของหมู ่บ ้าน/ชุมชน 

ไม่บรรลุผล เนื่องจากผู้น�าชุมชนขาดความมุ่งมั่น 

เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาไม่เข้ามามี

ส ่วนร ่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

หมู่บ้าน/ชุมชน ขาดความร่วมมือในการด�าเนิน

งานในชุมชนเมืองในเขตเทศบาล ทั้งที่เป็นพื้นที่

ที่มีป ัญหารุนแรงกว ่าพื้นที่ทั่วไป และผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดไม่มีกลไกนายอ�าเภอ ก�านัน 

ผู ้ใหญ่บ้านเข้าไปช่วยเหลือในการบูรณาการ  

การป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติดใน 

สถานศกึษายงัมีข้อจ�ากดั พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ส่วนหนึ่ง มีทัศนคติปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียน

มากกว่าเปิดใจที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดอย่างจริงจัง ไม่เอื้ออ�านวยต่อการ

ท�างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และข้อจ�ากัด 

ด้านบุคลากร ท�าให้ขาดความต่อเนื่องในการ 

ขบัเคลือ่นงานยาเสพติด ในระดับหมูบ้่าน/ชมุชน 

เนื่องจากชุดปฏิบัติการยาเสพติดระดับต�าบล 

มีภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องปฏิบัติ 

ช่วงเวลาใดที่รัฐบาล/กระทรวงต้นสังกัดมีงาน

นโยบายส�าคัญลงสู ่พื้นที่ บุคลากรที่เป็นชุด

ปฏิบัติการฯ ก็ต้องหยุดชะงักไปขับเคลื่อนงาน 

ที่ได้รับมอบหมายใหม่แทน เป็นลักษณะเช่นนี้ 

ทุกปี

 

 4.  ปัญหาด้านการบ�าบัดรักษาผู้เสพ/

ผูติ้ดยาเสพติด ได้แก่ การค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และ 

การน�าเข้ารับการบ�าบัดยังไม่มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากกระบวนการค้นหา สถานท่ีคัดกรอง 

ศูนย ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบุคลากร 

ไม่สามารถรองรับการท�างานได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

เป็นเหตุให้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถ 

คัดแยกเป้าหมายเพ่ือด�าเนินตามมาตรการ 

ได้อย่างตรงจุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเร่งรัดให้

บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการบ�าบัดก็จะเร่งรัด

ให้จัดต้ังจุดตรวจจุดสกัดเพ่ือตรวจปัสสาวะหา

สารเสพติด และน�าตัวส่งเข้าค่ายปรับเปล่ียน

พฤติกรรมให้ทันตามก�าหนด ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
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กระบวนการท�างานแบบประชารัฐ ผู้เข้ารับการ

บ�าบัดระบบสมัครใจจึงมิใช่ผู้เสพ/ผู้ติดที่มีความ

สมัครใจอย่างแท้จริง แต่เป็นระบบสมัครใจ 

กึง่บงัคบั นัน่เอง การบรหิารจดัการศนูย์ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมขาดเอกภาพและมาตรฐานตาม

หลักสูตร ส่วนใหญ่ฝ่ายสาธารณสุขดูแลบริหาร

หลักสูตร ส ่ วนฝ ่ ายปกครองดูแลบริหาร 

งบประมาณ ในทางปฏิบัติฝ ่ายสาธารณสุข 

เป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิค มิใช่เจ้าภาพท่ี 

แท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล และในส่วนของ

การคดักรองมักมีข้อบกพร่องไม่สามารถแยกสถานะ

ว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ติดและอยู่ในระดับใด ท�าให้

การบ�าบัดรักษาขาดคุณภาพ และที่ส�าคัญ 

บางกรณีท�าให้ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด 

รายย่อยที่เป็นผู้เสพเข้ามาอยู่ร่วมกันในศูนย์ฯ 

เป็นช่องทางให้การค้ายาเสพตดิในพืน้ทีข่ยายตวั

เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดในเวลาต่อมาได้  

งบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายผู้เสพคือ 

ผู ้ป่วย ในแต่ละปีเฉพาะจ�านวนผู้ที่ศาลสั่งให ้

เข้ารับการบ�าบัดท่ีต้องมีการควบคุมตัวอย่าง 

เข้มงวดเป็นจ�านวนมากไม่น้อยกว่า 30,000 คน

ต่อปี ในขณะที่จ�านวนผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติด 

ทีต่กค้างยงัไม่ได้รบัการบ�าบดัรกัษามจี�านวนมาก 

แต่มีข้อจ�ากัดทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร

ด้านการบ�าบัดรักษามีอยู่ไม่เพียงพอ จึงส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพของการบ�าบัดรักษาเป็น

อย่างมาก การตดิตามและการให้ความช่วยเหลอื

หลังการบ�าบัด พบว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข

เป ็นหลักในการนัดหมายติดตาม โดยใช ้ 

โรงพยาบาลในพื้นที่เป็นสถานที่ติดตาม ผู้ผ่าน

การบ�าบัดส่วนหนึ่งจะหายไปจากการติดตาม

หรือติดตามได้ไม่ครบ โดยเฉพาะบางรายเปล่ียน

ที่อยู ่ออกนอกพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้มีโอกาสสูง 

ที่จะกลับมาเป็นผู้เสพซ�้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด มีภารกิจในหน้าที่ 

ท้ังงานปกติควบคู่กับงานยาเสพติด ท�าให้การ

ติดตามและช่วยเหลือขาดคุณภาพ สภาพ

แวดล้อมในชมุชนไม่เอือ้อ�านวย สภาพครอบครวั

และสภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นเงื่อนไขส�าคัญ 

ที่จะท�าให้ผู ้ผ่านการบ�าบัดรักษาสามารถเลิก 

ยาเสพติดได้หรือหันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันสังคมไทยก�าลัง

ประสบปัญหาศีลธรรมเสื่อมถอย ท�าให้สิ่งที่เป็น

อบายมขุแพร่กระจายอยูใ่นครอบครวัและชมุชน

มากมาย เช่น การดื่มสุรา การติดเล่นหวย  

การเล่นพนันจนเป็นหนี้สิน การเที่ยวกลางคืน 

เป็นต้น สิง่เหล่านีล้้วนเป็นบ่อเกดิแห่งอาชญากรรม

และยาเสพติดทั้งสิ้น และสถานบ�าบัดรักษา  

ทั้งระบบบังคับบ�าบัดและระบบสมัครใจแบบ

ควบคมุตวัไม่เพยีงพอ ท�าให้การบ�าบัดผู้ตดิยาเสพตดิ

ท่ีมรีะดับการติดมากหรือมอีาการทางจิตไม่ได้รับ

การบ�าบดัรักษา และเป็นภาระกบัเจ้าหน้าท่ีกรณี

ที่ครอบครัวไม่พร้อมที่จะคอยดูแลช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย หรือไม่ต้องการเลี้ยงดูผู้ป่วยอีกต่อไป
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 ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้

การบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 

 1.  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย ควรผลกัดนั

ให ้ ส� านั ก งาน  ป .ป .ส .  จั ดตั้ ง ส� านั ก งาน 

ป.ป.ส.จังหวัด โดยปรับเกลี่ยอัตราก�าลังจาก

ส�านักงาน ป.ป.ส.ภาค มาปฏิบัติงานประจ�า

ส�านักงาน ป.ป.ส.จังหวัด ตามความเหมาะสม 

การแต่งตั้งผู ้ว ่าราชการจังหวัด กระทรวง

มหาดไทย ควรน�าสภาพปัญหายาเสพติดของ

แต ่ละจังหวัดมาเป ็นองค ์ประกอบในการ

พิจารณาให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 

ควรใช้นโยบายเข้มกบัผูบ้รหิารระดบัจงัหวดัและ

อ�าเภอ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการ

ต�ารวจภธูรจงัหวดั และนายอ�าเภอกบัผูก้�ากบัการ

สถานีต�ารวจ หากพื้นที่ในความรับผิดชอบมี

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ควรลงโทษ

ทางปกครองทั้งสองต�าแหน่งดังกล่าวทันที ควร

เสนอส�านักงานต�ารวจแห่งชาติให้มอบอ�านาจ

การบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ต�ารวจภายในเขต

จงัหวดัให้ผูว่้าราชการจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิง่

การแต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการต�ารวจตัง้แต่ระดบั

สารวัตรลงมา และควรมีการพิจารณาจัดตั้ง 

ศาลอาญาคดียาเสพติด (Drug Court) เพื่อ 

แยกคดียาเสพติดซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนมากออก

จากการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม จะช่วย

ให้การพิจารณาคดีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

มากขึ้น

 

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

  2.1  ด้านการบริหารจัดการ ควร

ก�าหนดแนวทางด�าเนินงานเฉพาะส�าหรับชุมชน

เมืองในเขตเทศบาล ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร่

ระบาดรุนแรงกว่าพื้นที่ทั่วไป โดยมอบหมายให้

เทศบาลเป็นเจ้าภาพเชิงพื้นที่ ควรเพิ่มความ 

เข้มงวดและลงโทษอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐท่ีมีพฤติการณ์กระท�าผิดหรือเกี่ยวข้อง 

กับยาเสพติด รวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและ 

ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง และควรปรับปรุงระบบการ

จดัท�าแผนแก้ไขปัญหายาเสพตดิและการจดัสรร

งบประมาณ โดยใช้ ศอ.ปส.จ. เป็นหน่วยงาน 

บูรณาการระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดควร

ใช้กลไก กอ.รมน.จังหวัด สนับสนุนภารกิจ 

ยาเสพติดในฐานะที่ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็น 

ผอ.รมน.จังหวัด และควรพัฒนาระบบก�ากับ

ติดตามประเมินให้มีประสิทธิภาพ

  2.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด 

ควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นใน

บริเวณพื้นที่ชายแดน โดยให้ครอบคลุมเส้นทาง

และพื้นที่เป้าหมายการน�าเข้ายาเสพติด การน�า

ออกสารต้ังต้นและเคมภีณัฑ์ เงินทีไ่ด้จากการค้า

ยาเสพติด รถยนต์ อาวุธสงคราม และยาเสพติด
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ที่ส ่งไปประเทศท่ีสาม ฯลฯ ควรสนับสนุน 

งบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช ้

ที่จ�าเป็นและทันสมัยส�าหรับการด�าเนินการ 

ด้านการปราบปรามอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ 

ควรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสืบสวน

สอบสวนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพิ่ม

มาตรการความร ่วมมือระหว ่างหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข ้อง ควรประสานความร ่วมมือกับ

ธนาคารในการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกรรมการเงิน

ของเครือข่ายยาเสพติด เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง

ปัญหาการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ที่เชื่อมโยงมาจากเครือข่ายในเรือนจ�าที่ยังคงมี

อยู่ และควรประสานความร่วมมือกับองค์กร

ควบคุมวิชาชีพทนายความในการควบคุมดูแล

พฤติการณ์ของทนายความที่ช ่วยเหลือการ

ด�าเนินการทางคดีแก่ผู้ค้ายาเสพติด 

 2.3  ด้านการป้องกันยาเสพติด ควร 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/

ชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การด�าเนินงานท่ีส�าคัญ 

โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

กระบวนการ“ประชารัฐ” รณรงค์สร้างจิตส�านึก

ต่อต้านยาเสพติดและปลุกพลังประชารัฐร่วมกนั

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

ควรเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก

และเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา เปิด

พื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นความสนใจ 

ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และควร

ด�าเนินมาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง 

โดยประชาชนมีส่วนร่วม ควบคู่กับการส่งเสริม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เพื่อลดเงื่อนไข 

ด้านอบายมุขในชุมชน

  2.4 ด้านการบ�าบัดรักษาผู ้เสพ/ 

ผู้ติดยาเสพติด ปรับปรุงกระบวนการค้นหา 

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้

หมูบ้่าน/ชมุชนเป็นศนูย์กลาง และการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนเป็นหลัก ปรับปรุงกระบวนการ

คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่ระบบ

บ�าบัดรักษาให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการ

บ�าบัดระบบสมัครใจต้องเป็นผู ้สมัครใจจริง  

การบ�าบัดรักษาผู้เสพระบบสมัครใจ (ศูนย์ปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม) ส่งเสริมการจัดท�าค่ายบ�าบัด

รักษาในชมุชนหรือ “ชมุชนบ�าบดั” โดยมอบหมาย

ให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการ
ท่ีมา : www.oncb.go.th
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บริหารจัดการทั้งเรื่องหลักสูตรและงบประมาณ 

โดยการสนบัสนนุของฝ่ายปกครอง และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง การบ�าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด 

ระบบสมัครใจแบบผู้ป่วยนอกในรูปแบบกายจิต

สังคมบ�าบัด (Matrix Program) ควรพัฒนา 

รูปแบบการบ�าบัดและติดตามโดยให้ประชารัฐ

รวมทัง้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึน้ และควรเสนอให้

กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสถานบ�าบัดรักษา 

และฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดทั้งแบบ

ควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัวเพิ่มขึ้น ให้ครบทุก

จงัหวดัเพือ่รองรบัผูต้ดิยาระดบัมากหรอืมอีาการ

ทางจิตประสาทอย่างเพียงพอ

  2.5 แนวทางการด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาการกระท�าผิดในเรือนจ�า สอดส่อง 

เข้มงวดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ�า

และผู้ต้องขัง ประสานกับหน่วยงานภายนอก 

ในการเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจ�าเพื่อตรวจค้น 

สิ่งผิดกฎหมาย ด�าเนินการกับผู้ต้องขังที่กระท�า

ผิดวินัยอย่างเฉียบขาด สร้างแหล่งข่าวเกี่ยวกับ

ยาเสพติดในหมู่ผู้ต้องขัง และก�าหนดมาตรการ

ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน ้า ท่ีของ 

เจ้าหน้าที่เรือนจ�าโดยใกล้ชิดอย่างเคร่งครัด 

 กล่าวโดยสรุปปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ 

เพราะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

สังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต

ของประชาชน และความมั่นคงของชาติ แม้ว่า

รฐับาลทีผ่า่นมามนีโยบายแก้ไขปญัหายาเสพตดิ

อย ่างจริงจัง รวมทั้ งได ้ปรับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัญหามาอย่างต่อเนือ่งกต็าม ปัญหา

ยาเสพตดิได้บรรเทาลงเพยีงบางห้วงเวลาเท่านัน้

ไม่เกิดผลอย่างยั่งยืน ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหา

ยาเสพติดกลับมีแนวโน้มรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  

การทีจ่ะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลส�าเร็จ

ตามนโยบายของรัฐบาลได้ จ�าเป็นต้องอาศัย 

การด�าเนินงานทุกมิติ ไปพร ้อมกันอย ่างมี

ประสิทธิภาพด้วยท้ังด้านการป้องกัน ด้านการ

ปราบปราม ด้านการบ�าบัดรักษา และด้านการ

บริหารจัดการ ซ่ึงการด�าเนินงานดังกล่าวใน

ระดับพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีบทบาท

หลักในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาภายใน

จังหวัด ดังนั้น จ�าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา

อุปสรรคดังกล่าว โดยพิจารณาน�าแนวทางตาม

ข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติไป

ด�าเนินการ ซึ่งจะท�าให้การบูรณาการ การแก้ไข

ป ัญหายาเสพติดของผู ้ ว ่ าราชการจังหวัด 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดโดยภาพรวมของประเทศต่อไป 



 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด อุบัติเหตุ การมั่วสุมของเยาวชนและ

การตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร รวมทั้งปัญหาการ

ค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ ที่ยังคงเป็นปัญหา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานบริการ
ในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

นายสุธี ทองแย้ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง

ที่ เกิดขึ้นอย ่างต ่อเนื่องอยู ่ ในสังคมไทยนั้น  

อาจปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

มีที่มาจากการเข ้าใช ้บริการสถานบริการ*  

สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ** และ

 * “สถานบรกิาร” หมายถงึ สถานบรกิารท่ีมลัีกษณะตามพระราชบญัญตัสิถานบริการ พ.ศ. 2509 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึง 

(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

 ** “สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการ” หมายถึง สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ 

สถานบรกิารตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท่ี 22/2558 สถานประกอบการทีค่ล้ายกบัสถานบรกิารทีม่ลีกัษณะเหมอืน

สถานบรกิารทกุประการ จะแตกต่างเพยีงองค์ประกอบท่ีไม่เข้าข่ายตามพระราชบญัญตัสิถานบริการฉบบัปัจจบุนั ซึง่มคีวามหมายเป็น

ไปตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามข้อ 4 

แห่งค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ตามเรื่องเสร็จที่ 92/2560) ระบุว่าหมายถึง  

สถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายการเป็นสถานบริการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แต่หากมีการให้บริการ

ในลักษณะที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจ�าเป็นต้องควบคุมการให้บริการของ 

สถานประกอบการดังกล่าวในท�านองเดียวกับสถานบริการเพ่ือยับยั้งพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน การให้บริการของ 

สถานประกอบการน้ันย่อมมีลักษณะคล้ายกับสถานบริการโดยมิต้องค�านึงถึงว่าจะมีสถานที่ตั้งที่แน่นอนเหมือนกับกรณีสถานบริการ

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509



วารสารดำารงราชานุภาพ 27

สถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง*** ซึ่งได้สร้าง

ผลกระทบในวงกว้างกว่าในสมัยอดีตเป็นอย่าง

มาก แม้ว่ากระทรวงมหาดไทย จะได้พยายาม

แก้ไขปัญหาด้วยการก�าหนดมาตรการและ

นโยบายที่ส� า คัญมาใช ้ ในการควบคุมดูแล  

คือ การจัดระเบียบสังคม และจัดโซนนิ่ ง 

สถานบันเทิงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ 

และมีการก�าหนดนโยบายเพื่อจัดระเบียบสถาน

บริการและสถานประกอบการอยู่เป็นระยะ ๆ 

แต่ด้วยพัฒนาการของแหล่งบันเทิงท่ีพยายาม

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้บรกิารอย่างไม่หยดุน่ิง

เพื่อสร้างความแปลกใหม่เอาใจผู ้รับบริการ  

และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีลักษณะเข้าข่ายเป็น

สถานบรกิาร ท�าให้ไม่สามารถน�ากฎหมายสถาน

บรกิารเข้าไปควบคมุได้ จงึเป็นทีม่าของการออก

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 

22/2558 ซึ่งเป ็นการพยายามอุดช่องว ่าง

กฎหมายต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นการยาก

ที่จะควบคุมให้สถานบริการและสถานประกอบ

การเหล่านี้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป ็นหน่วยงานหลัก 

ที่ รั บผิ ดชอบในการบ� าบั ดทุ กข ์ บ� า รุ ง สุ ข  

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

และความมั่นคงภายในประเทศ จึงต้องเร่งรัด

ด�าเนินการป ้องกันและควบคุมผลกระทบ 

ดังกล่าว โดยเฉพาะกับสถานประกอบการ 

ที่มุ่งหวังแต่ผลก�าไรทางธุรกิจโดยไม่มีจิตส�านึก

รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

  ผู้เขียน ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที ่

ในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาน

บริการและการจัดระเบียบสังคมมาโดยตลอด

ตัง้แต่เมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ ปลดัจงัหวดั 

และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความส�าคัญ

และสนใจในการศึกษาหารูปแบบ วิธีการ และ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานบริการและ

สถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ 

รวมทั้งสถานประกอบการในลักษณะอื่น ๆ 

เพราะตระหนกัในประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

อาทิ การดัดแปลงที่อยู ่อาศัยมาเป็นสถาน

ประกอบการเพือ่ความบนัเทงิ สร้างความเดอืดร้อน

ร�าคาญให ้แก ่ประชาชนที่อาศัยใกล ้ เคียง  

*** “สถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง สถานประกอบการที่มีองค์ประกอบเหมือนสถานบริการ คือ มีสถานที่แน่นอน 

แต่มีวัตถุประสงค์ในเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา หรือนวดแผนโบราณ การด�าเนินกิจการสถานประกอบการประเภทนี้ จะอยู่ภายใต้

การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่โดยมากมักมีการแอบแฝง 

การกระท�าผดิกฎหมาย คอื การค้าประเวณ ีหรอืการค้ามนษุย์ กระทรวงมหาดไทยในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองซึง่รับผดิชอบในระดบั

พื้นที่จึงมีบทบาทในการควบคุมสถานประกอบการอื่น ๆ นี้ด้วย
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มีการน�าพื้นที่สาธารณะไปใช้ประโยชน์ทาง 

การค้า เช่น การตั้งโต๊ะที่นั่งบนบาทวิถี บางแห่ง

ใช้ถนนถึง 2 ช่องการจราจรเป็นที่จอดรถ มีการ

เปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีเสียงดัง และ 

เปิดเกินเวลา บางครั้งมีการทะเลาะวิวาทกัน 

ในสถานประกอบการและบริเวณใกล้เคียง  

ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็ประสบปัญหาในการ

บังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีเป็นจ�านวน 

ไม่ต�่ากว่า 20 ฉบับ และหลายฉบับจะต้องมี 

ความรู้ความเข้าใจและความช�านาญเฉพาะด้าน 

ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บางคน บางหน่วย หรือ 

บางพื้นที่ ยังปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 

และมีการรับผลประโยชน์ จึงท�าให้การบังคับใช้

กฎหมายมคีวามยุง่ยากมากขึน้ อกีทัง้การปฏบิตัิ

ที่ไม่สม�่าเสมอหรือออกตรวจไม่ท่ัวถึงทุกสถาน

บริการและสถานประกอบการในพื้นที่ อาจจะ

ท�าให้ถูกมองว่า มีการเรียกรับผลประโยชน์  

ซึ่งการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวในเบื้องต้น ก็คือ การจัดชุดจัดระเบียบ

สังคมในระดับอ�าเภอ และระดับจังหวัด มีการ 

บูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ออกตรวจสถาน

บริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย

สถานบริการหรือพื้นท่ีจุดเสี่ยงอ่ืนท่ีมีการมั่วสุม 

โดยยึดกฎหมายเป็นหลักในการด�าเนินการ  

ไม่เลอืกปฏบิตั ิพร้อมกบัเพิม่ช่องทางการรบัข่าว

และการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ จากเครือข่าย 

ภาคประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ

รับการสนองตอบทันต่อสถานการณ์ การชี้แจง

สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับสถาน

บริการหรือสถานประกอบการในพ้ืนทีใ่นรูปของ

ข้อตกลงหรือมาตรการต่าง ๆ  เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ให้ผูป้ระกอบการให้ความร่วมมอื ซึง่ต้องด�าเนนิการ

ไปพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัดทุกฉบับ ในขณะเดียวกันก็ต้องมี

การอบรมความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิค

การตรวจ องค์ประกอบความผิดของกฎหมาย

แต่ละฉบับ และการด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด  

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติ

งานมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการบังคับใช้

กฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

จะต้องอยู่ในรูปชุดปฏิบัติการ มีข้อมูลการข่าว 

และการรักษาความลับที่ดี โดยอาจใช้กลไก 

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 

(กอ.รมน.จังหวัด) ซึ่งจะท�าให้ผู ้ประกอบการ 

ไม่สามารถหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย 

และลดปัญหาการร้องเรียนใส่ร้ายเจ้าหน้าที่  

สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้ คือ 

ผู ้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงาน ต้องมีความ

โปร่งใสชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องก�ากับ 

ดูแลผู ้ใต ้บังคับบัญชา ไม ่ให ้มีการเรียกรับ 

ผลประโยชน์ มีมาตรการการลงโทษผู้เกี่ยวข้อง

กับการกระท�าผิดอย่างเด็ดขาด
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  การใช้มาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสถานบริการยังคงมีปัจจัยอื่นที่มี

ความสลับซับซ้อน โดยเฉพาะประเด็นในเรื่อง 

ข้อกฎหมาย ซึ่งจะพบว่า มีสถานประกอบการ

จ�านวนมากทีเ่ปิดใหม่พยายามอาศยัช่องว่างของ

กฎหมายและความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 

พยายามไม ่ ให ้สถานประกอบการของตน 

มีลักษณะครบองค์ประกอบตามค�านิยามแห่ง

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ. ศ. 2509 และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ โดยผูป้ระกอบการมกีารพยายาม

ปรบัองค์ประกอบของการประกอบกจิการให้เข้ากบั

ช่องว่างของกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก

ควบคุมโดยกฎหมายสถานบริการ รวมทั้งมี

สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถาน

บริการแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า

ด้วยสถานบริการ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ 

ในการเป็นสถานบริการ เช่น แพเธค เรือเธค 

หรือบัสเธค ลานเบียร์ ลานคอนเสิร์ต หรือลาน

เต้น นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการที่เข้า

ลักษณะของกฎหมายอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

สถานบริการ เช่น สถานประกอบการที่มีการค้า

ประเวณีแอบแฝงแต่เป ิดเป ็นสถานบริการ 

เพื่อสุขภาพให้บริการนวดแผนโบราณบังหน้า  

จึงท�าให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู ่ภายใต้บังคับ

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  

แต่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะ เช่น 

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมี

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู ้รับผิดชอบ กรณี

ประเด็นป ัญหาข ้อกฎหมายที่สืบเนื่องจาก 
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พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตพื้นที่งดอนุญาต 

ให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) การก�าหนดพื้นที่

เพื่อการขออนุญาตและการงดอนุญาตให้ตั้ง

สถานบริการ (Zoning) ที่ผู้ประกอบการน�ามา

เป็นข้ออ้างในการเปิดสถานประกอบการนอก

เขต Zoning ท�าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน

ร�าคาญ กรณีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่สืบ

เนื่องจากกฎกระทรวงก�าหนดเวลาเปิด-ปิดของ

สถานบริการ พ.ศ. 2547 พบว่า ก�าหนดเวลา 

ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

บรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดท่ีมีรายได้หลัก

มาจากแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน นอกจากนี้  

ในกรณีควบคุมสถานบริการและสถานประกอบ

การอ่ืนทีค่ล้ายสถานบรกิารตามค�าสัง่คณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ก็พบว่า ยังขาด

ความชัดเจนในแนวปฏิบัติของการบังคับใช้

กฎหมาย ท�าให้การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และกรณีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่

สืบเนื่องจากกฎกระทรวงก�าหนดการสอบสวน

ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น

นอกจากกรงุเทพมหานครโดยพนกังานสอบสวน

ฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 อันเป็นปัญหาการ 

ขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างพนักงาน

สอบสวนฝ่ายปกครองกับพนักงานสอบสวน 

ฝ่ายต�ารวจ ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการหาประโยชน์ 

จากคดีและผู ้กระท�าผิดไม่ได้รับการลงโทษ 

แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ในเบื้องต ้นของ

พนักงานฝ่ายปกครอง คือ การด�าเนินการ 

ด้วยความรัดกุม การรวบรวมพยานหลักฐาน 

ให้ครบถ้วนและแน่นหนา รวมทั้งอาศัยการน�า

เสนอข่าวให้คดีอยู ่ในความสนใจและการเฝ้า

ติดตามตรวจสอบจากสื่อมวลชนและประชาชน

  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

แม้กระทรวงมหาดไทยจะมบีทบาทในการบงัคบั

ใช้กฎหมายกับสถานบริการและสถานประกอบ

การต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจริงจัง 

รวมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิด

ขึ้นจากสถานบริการหรือสถานประกอบการ 

ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการก็ยังไม่หมดไป 

เนื่องจากรปูแบบการให้บริการของสถานบรกิาร

และสถานประกอบการเหล่าน้ี มกีารเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วเพ่ือหลีกเล่ียงการควบคุมจาก

กฎหมายหรื อน โยบายที่ ออกมา  ดั งนั้ น  

การก�าหนดมาตรการหรือการอุดช่องว่างของ

กฎหมายโดยการแก้ไขกฎหมายเพื่อน�าสถาน

ประกอบการท่ีคล้ายสถานบริการซ่ึงเกดิข้ึนอย่าง

แพร่หลายให้เข้ามาสู่ระบบการควบคุมหรือการ

ก�ากับดูแลของรัฐ ยังเป็นแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่ส�าคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์บทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ ประกอบกับ
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รายงานการศกึษาวจิยัต่าง ๆ  รวมถงึความรู ้และ

ประสบการณ์จากการรบัราชการ และรบัผดิชอบ

งานด้านน้ีของผู้เขียน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการควบคุมสถานบริการ  

สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ และ

สถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  

 1 .  การทบทวนกฎหมาย  หรื อ 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองต่อ

สภาพการณ์ปัจจุบัน (Regulatory review 

for Respond current conditions) ในการ

ควบคุมสถานประกอบการ สถานประกอบการ

ที่คล้ายสถานบริการ หรือสถานประกอบการอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้มีการด�าเนินนโยบาย 

ผลักดันแก ้ไขค�านิยามและอายุใบอนุญาต 

ของสถานบริการ และปรับอัตราโทษให้มี 

ความเหมาะสม ดังนี้

   1.1 การควบคุมสถานประกอบ

การท่ีคล้ายสถานบริการด้วยระบบการออก 

ใบอนุญาต (Licence System) เนื่องจากการ

ควบคุมสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

ในปัจจุบันเป็นไปตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาต ิที ่22/2558 และที ่46/2559 

นั้น เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ต่อเมื่อมี

การฝ่าฝ ืนกฎหมายและมีผลความเสียหาย 

เกิดขึ้นแล ้ว จึงควรให ้มีการควบคุมสถาน

ประกอบการที่คล้ายสถานบริการด้วยระบบ 

ใบอนุญาต (Licence System) ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อรัฐในภาพรวมหลายประการ อาทิ 

รัฐสามารถควบคุมได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลสถาน

ประกอบการเหล่านี้ จะอยู่ในระบบฐานข้อมูล

ของรัฐ ผู ้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตให้ต้ัง 

สถานประกอบการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายก�าหนดเช่นเดียวกับท่ีผู้รับใบอนุญาต

สถานบริการ รัฐยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียม 

ที่สามารถน�าไปใช้เพื่อทดแทนความเสียหาย 

ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลต่อเนือ่งจากการใช้บรกิาร

สถานประกอบการดังกล่าว ในขณะเดียวกัน  

การเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตจะส่งผลกระทบ

ต่อต้นทุนในการประกอบกิจการสถานประกอบ

การที่คล้ายสถานบริการ เพราะท�าให้ผู้ประกอบ

การต้องตั้งราคาโดยน�าต้นทุนด้านค่าธรรมเนียม

มาเพิ่มในราคาของสินค้าหรือบริการที่จ�าหน่าย

ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการลดแรงจูงใจ

ของผู้ท่ีจะมาใช้บริการในสถานประกอบการ 

ที่คล้ายสถานบริการ โดยเฉพาะกับเยาวชนหรือ

นักดื่มหน้าใหม่ 

   เน่ืองจากสถานประกอบการท่ีคล้าย

สถานบริการมิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยสถานบริการ เพราะขาดองค์ประกอบ 

ในการเป็นสถานบริการตามนิยามที่ระบุใน

มาตรา 3 พระราชบญัญตัสิถานบรกิาร พ.ศ. 2509 

ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขกฎหมาย ค�าส่ัง หรือ 

กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
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   1.1.1  แก้ไขค�านิยามค�าว่า สถาน

บริการ ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใน 2 

ประเด็น คือ

   ประเด็นที่ 1 แก้ไขความหมายของ

สถานบริการในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง เป็น

	 	 	 “สถานบริการ”	หมายถึง	สถานที่

ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็นการถาวร	 หรือช่ัวคราว 

รวมตลอดถึงยานพาหนะเพื่อให้บริการโดยหวัง

ประโยชน์ในทางการค้า”	

   ประเดน็ที ่2 ให้เพิม่เตมิข้อความใน

มาตรา 3 วรรคหนึ่ง (6) คือ

	 	 	 (6)	 สถานทีท่ีม่รีปูแบบการประกอบ

กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 (ก)		 สถานที่อันมีลักษณะของ

การใช้แสงสว่างในระดับต�่าหรือจัดไฟแสงสี 

อันเป็นกระตุ้นให้เกิดความเพลิดเพลินและ

	 	 	 	 (ข)	 สถานท่ีอันมีลักษณะของ

การบริการซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการบริการ 

เพ่ือจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นหลกั	และ

	 	 	 	 (ค)	 มีการจัดให้มีเสียงดนตรี	

หรือให้มีเสียงจากการแสดงดนตรีสดภายใน

สถานประกอบการ	และ

	 	 	 	 (ง)	 มีสถานที่ซึ่งตกแต่งโดย 

ใช้วัสดุที่มีสีสันสะดุดตา	 หรือมีรูปแบบการ 

จดัร้านทีจ่งูใจให้มาใช้บรกิารเพือ่ความเพลดิเพลนิ	

และ

	 	 	 	 (จ)		 สถานทีซ่ึง่มลีกัษณะการให้

บริการที่เห็นได้ว่าเป็นที่รวมกลุ่มหรือเป็นแหล่ง

มัว่สมุอนัอาจจะก่อให้เกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม

ของผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

   การแก้ไขค�านิยามในวรรคแรกจะ

ส่งผลท�าให้ควบคุมสถานประกอบการที่คล้าย

สถานบริการที่มีลักษณะชั่วคราวหรือไม ่ม ี

สถานทีแ่น่นอน และรวมถงึทีเ่ป็นยานพาหนะด้วย  

ร่างค�านิยามนี้ จึงครอบคลุมสถานประกอบการ 

อนัได้แก่ แพเธค เรอืเธค ลานเบยีร์ ลานคอนเสร์ิต 

หรือลานเต้น และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 

ผู ้ประกอบการจนเกินสมควร จึงต้องมีการ

พิจารณาทบทวนการก�าหนดท้องที่เพื่อการ

อนุญาตหรืองดอนุญาต (Zoning) ให้เกิดความ

เหมาะสมด้วย

   ส ่วนการแก้ไขเพิ่มเติมตามร่าง

มาตรา 3 (6) (ก)-(จ) จะท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถ

บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมสถานประกอบ

การที่คล้ายสถานบริการที่ขาดองค์ประกอบของ

รูปแบบในการให้บริการ เช่น ไม่มีการเต้น ไม่มี

การให้พนักงานนั่งกับลูกค้า หรือปิดท�าการ 

ก่อน 24.00 น. อันได้แก่ ลานเบียร์ และสถาน

ประกอบการทีค่ล้ายสถานบรกิารอืน่ทีม่ลีกัษณะ

กึ่งผับ หรือกึ่งบาร์ แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไข

ปรับปรุงดังกล่าวจะต้องค�านึงถึงผลกระทบ 

ต่อสถานประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียง  

เช่น ร้านจ�าหน่ายอาหารที่มีการขายเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล ์และมีการเป ิดดนตรีประกอบ 

เพื่อความผ่อนคลาย จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง

ก�าหนดข้อความที่มีความชัดเจนและแสดงให้

เห็นถึงเจตนารมย ์ของกฎหมายที่ต ้องการ

ควบคุมเฉพาะสถานประกอบการท่ีคล้ายสถาน

บริการซึ่งแตกต่างจากร้านอาหารโดยทั่วไป 

กล่าวคือ สถานประกอบการที่คล้ายสถาน

บริการดังกล่าวมักจะมีการใช้แสงสว่างในระดับ

ต�่า ซึ่งมีผลต่อการจูงใจเยาวชนให้เข้ามาใช้

บริการและง่ายที่จะปกปิดการกระท�าความผิด 

นอกจากน้ี มักมีการจดัไฟแสงสเีพือ่ความตืน่เต้น

เร้าใจเพื่อให้ผู ้ใช้บริการเกิดความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิในการดืม่ โดยมรีปูแบบการประกอบ

กิจการที่เน้นการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป็นหลัก และมีการแสดงดนตรีสดหรือเปิด

ดนตรีประกอบการให ้บริ การ เพื่ อความ

เพลิดเพลิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผล

ต่อการชักน�าเยาวชนให้มาใช้บริการ นอกจากนี้ 

รปูแบบของการจดัร้านมกัจะมกีารตกแต่งโดยใช้

สีสันฉูดฉาดสะดุดตา หรือมีการจัดให้พนักงาน

สาวสวยให้น่ังต้อนรบัอยูบ่รเิวณหน้าร้าน เป็นต้น 

   1.1.2 ก า ร ก� า ห น ด ใ ห ้ ส ถ า น

ประกอบการท่ีมีลักษณะตามร่างมาตรา 3 (6) 

แต่ยังไม่ครบองค์ประกอบตามข้อ (ก)-(จ)  

เป ็นสถานประกอบการที่ ต ้ องแจ ้ งแทน 

การขอรับใบอนุญาต เพื่อเป็นการป้องกัน กรณี 

ผูป้ระกอบการหลกีเลีย่งไม่ให้สถานประกอบการ

ของตนเป็นสถานบริการตามร่างมาตรา 3 (6)  

จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการ

ที่มีลักษณะไม่ครบองค์ประกอบตามร่างมาตรา 

3 (6) ได้เข้าสู่ระบบการก�ากับดูแลของรัฐซ่ึงไม่

ต้องมีข้ันตอนยุ่งยากอย่างสถานบริการท่ีต้อง

ขอรับใบอนุญาต แต่ให้ผู ้ประกอบการต้อง

ด�าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบต่อชุมชน

ที่อยู่ข้างเคียง เช่น การควบคุมการใช้เสียง การ

ป้องกันไม่ให้มีปัญหากีดขวางการจราจร โดย

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 จากเดิม เป็น

	 	 	 “มาตรา	 4	 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถาน

บริการ	 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่

   กรณสีถานประกอบการทีม่ลีกัษณะ

ตามมาตรา	3	(6)	แต่ยังไม่ครบทุกองค์ประกอบ

ตาม	 (ก)	 ถึง	 (จ)	 ให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที ่

แจ้งต ่อพนักงานเจ ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่	 ตรวจและให้ค�าแนะน�า	 และจัดท�า

ทะเบียนคุม

	 	 	 ในการพจิารณาอนญุาต	ให้พนกังาน

เจ้าหน้าที่ค�านึงถึงประวัติการกระท�าความผิด 

ต่อกฎหมายของผู ้ขออนุญาตต้ังสถานบริการ

ประกอบด้วย

	 	 	 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต

และการอนญุาตตามวรรคหนึง่	หรอืการแจ้งตาม

วรรคสอง	 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประวัติการ

กระท�าความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาต 
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ตั้งสถานบริการตามวรรคสาม	รวมท้ังการขอต่อ

อายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบ

อนญุาต	ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง”

   1.1.3 จะต้องด�าเนินการแก้ไข

ก�าหนดอายุใบอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผลในการควบคุมสถาน

ประกอบการที่คล้ายสถานบริการที่ไม่มีสถานที่

แน่นอนและมีลักษณะการให้บริการชั่วครั้ง

ชั่วคราวดังที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน

กฎหมายระบุให้อายุใบอนุญาตให้ตั้งสถาน

บริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  

พ.ศ. 2509 ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี

ที่ออกใบอนุญาต* ดังนั้น จึงควรแก้ไขอาย ุ

ใบอนญุาตจากเดมิ เป็นให้มใีบอนุญาต 2 ประเภท 

ได้แก่ ใบอนุญาตที่มีผลต่อเนื่องจนถึงวันที่  

31 ธันวาคมของป ี ท่ีออกใบอนุญาต และ 

ใบอนุญาตชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีก�าหนด โดย

จะต้องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้อง

ตามความเหมาะสมด้วย

  1.2  ก�าหนดค�านิยาม“บริเวณใกล้

เคยีงสถานศกึษา”และข้อยกเว้น “สถานทีห้่าม

ขายสุราใกล้สถานศึกษา” ตามค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 

(Definition and Exception)

    ในปัจจบุนั นยิามค�าว่า “บรเิวณ

ใกล ้เคียงสถานศึกษา” ตามค�า ส่ังหัวหน ้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ไม่ได้

มีการก�าหนดค�านิยามไว้เป็นกฎหมาย หากแต่

เป็นค�านิยามจากมติในการประชุมหารือของ  

6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดค�านิยาม 

ดงักล่าวตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่14 กรกฎาคม 

2558 ที่ได้ร่วมกันก�าหนดค�านิยามไว้* ค�านิยาม

ดังกล่าวจึงไม่ได้มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและ

ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง จึงควรก�าหนดนิยามดังกล่าวให้มี

สภาพบังคับเป็นกฎหมาย โดยก�าหนดนิยามให้

ชัดเจนว่า สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

  * “พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509,” มาตรา 10 วรรคหนึ่ง, ราชกิจจานุกเบกษา,เล่ม 83 ตอนที่ 88 (4 ตุลาคม 

2509): 630.

  * บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาและบริเวณถัดออกไปซึ่งบริเวณถัดออกไป

ดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

   (1)  บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากระยะห่างสถานศึกษา

   (2) บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชนและนักศึกษา

   (3) บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุม หรือเป็นแหล่งมอมเมา เด็ก เยาวชน และนักศึกษา

   (4) บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร�าคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา
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   นอกจากนี้ ควรก�าหนดข้อยกเว้น 

“สถานที่ห้ามขายสุราใกล้สถานศึกษา” เพื่อให้

เกิดความเหมาะสม เนื่องจากในสถานการณ์

ปัจจุบัน สถานที่ห้ามขายสุราตามค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558  

หมายถงึสถานทีข่ายสรุาทกุประเภททีอ่ยูใ่นบรเิวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งจะถูกห้ามขายสุรา 

โดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าสถานทีข่ายสรุาดงักล่าว

จะไม่มีเด็ก เยาวชน นักศึกษา ใช้บริการหรือ

เป็นกลุ ่มเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม ควรมีการ

ก�าหนดข้อยกเว้นในเรื่องสถานท่ีห้ามขายสุรา

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและมิให้

สถานที่ที่ ไม ่ มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่ ไม ่

เหมาะสมต้องได้รับผลกระทบ โดยยกเว้น 

สถานที่ใน 3 กรณี ได้แก่ 

    (1)  โรงแรมท่ีได ้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เนื่องจากไม่ใช่กลุ่ม

เป ้ าหมายของเยาวชนและมีการก� าหนด

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ 

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอยู ่แล้ว 

และยังมีการก�าหนดหน้าที่ผู ้ประกอบการ

โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตที่จะต้องไม่ด�าเนินการ

ฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงหากพบการกระท�าความผิด

สามารถด�าเนินมาตรการเพิกถอนหรือพักใช้ 

ใบอนุญาตได้ 

    (2)  สถานบริการในเขตพื้นที่

ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดพื้นที่ เพื่อการ

อนุญาตต้ังสถานบริการตามกฎหมายสถาน

บริการเนื่องจากมีการควบคุมไม่ให้เยาวชนไปใช้

บริการอยู่แล้ว

    (3)  สถาน ท่ีขาย เค ร่ือง ด่ืม

แอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือตัวแทนของ

ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า เฉพาะกรณีการขายให้กับ 

ผู ้ซึ่งได ้รับใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสุรา

  1.3 ทบทวนการก�าหนดท้องทีเ่พ่ือ

การอนุญาตและงดอนุญาตให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน (Zoning Review) 

    ปัจจุบัน การประกอบกิจการ

สถานบริการในบางพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก 

และลบ กระทรวงมหาดไทยจงึควรก�าหนดนโยบาย

ในการส�ารวจเพื่อทบทวนปรับปรุงกฎหมาย 

ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัิ 

ที่ชัดเจนโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากรัฐบาล  

ซึ่งในการด�าเนินการก่อนเสนอร่างพระราช

กฤษฎีกาปรับปรุงการก�าหนดโซนนิ่งจะต้องม ี

ตั้งคณะกรรมการส�ารวจ การลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง และการรับฟังความคิดเห็นจาก 

ทุกภาคส่วน เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุม

การประกอบการกิจการที่ตอบสนองต่อภาวะ

เศรษฐกจิและตรงต่อความต้องการของประชาชน
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  1.4 การก�าหนดเวลาเปิด - ปิด 

สถานบริการให้มีความเหมาะสม (Time 

Review)

    การประกอบกิจการสถาน

บริการ ในแต่ละท้องที่ย ่อมมีสภาพของการ

ประกอบกจิการท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสม 

ดังนั้น ควรต้องมีการก�าหนดเวลาเปิด-ปิด 

สถานบรกิารโดยค�านงึถงึภาวะเศรษฐกจิในพืน้ที่

ที่มีสถานบริการเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญ เช่น 

เมืองพัทยา หรือภูเก็ต ควรก�าหนดเวลาเปิดปิด

ในรูปแบบที่แตกต่างจากพื้นที่ที่รายได้หลักมิได้

มาจากการประกอบกิจการสถานบริการ โดยจะ

ต ้องมีการผลักดันแก ้ไขกฎหมายหรือออก

กฎหมายล�าดับรองก�าหนดเป็นกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา 17 พระราชบัญญตัสิถานบรกิาร 

พ.ศ. 2509 ต่อไป

  1.5 การแก้ไขกฎกระทรวงก�าหนด 

การสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทใน

จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดย

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555

    สืบ เนื่ องจากกฎกระทรวง

ก�าหนดการสอบสวนความผดิอาญาบางประเภท

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดย

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้ก�าหนด 

ความผิดอาญาท่ีพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

สอบสวนได้ไว้ 16 ประเภท และกฎหมายสถาน

บริการเป็นกฎหมายทีอ่ยูน่อกเหนอื 16 ประเภท

ดังกล่าว แม้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็นว ่า 

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองไม่มีอ�านาจ 

ในการสอบสวนรวมทั้งการเข้าไปก�ากับดูแล

ส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 

ฝ่ายต�ารวจ แต่ส�านักงานอัยการสูงสุดมีความ

เห็นต่างไปว่า พนักงานฝ่ายปกครองมีอ�านาจ

สอบสวนความผิดอาญาทุกประเภทตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จงึก่อให้เกดิความสบัสนในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ

กระทบต่อการอ�านวยความเป็นธรรมให้แก่

ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การใช้อ�านาจการ

สอบสวนระหว่างพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง

และพนักงานสอบสวนฝ่ายต�ารวจมีแนวปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน เป็นการถ่วงดุลอ�านาจการสอบสวน 

ในกระบวนการยตุธิรรมและเป็นไปตามหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเห็นควรแก้ไข 

กฎกระทรวงก�าหนดการสอบสวนความผิดอาญา

บางประเภทในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานคร

โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอ�านาจ 

ในการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมาย

สถานบริการ
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  1.6 ก า ร ป รั บ ป รุ ง อั ต ร า โ ท ษ 

(Penalty amendment)

    เนื่องจากอัตราโทษอาญาใน

การเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ

การฝ่าฝืนค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือปิด 

สถานที่ให้บริการตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 มีการก�าหนด

อตัราโทษในอตัราเดยีวโดยไม่ได้ค�านงึถงึทนุของ

ผู ้ประกอบการแต ่ละรายซึ่งอาจท�าให ้ เกิด 

ความเหลือ่มล�า้ได้ เพราะผูท้ีม่กีารลงทนุทีม่ากกว่า 

ก็ย ่อมได้รับผลตอบแทนที่มากกว่ามีการใช้

บริการที่มากกว่า และส่งผลกระทบที่มากกว่า 

ไม่ทางใดกท็างหนึง่ด้วย โดยโทษทีจ่ะส่งผลกระทบ

โดยตรง คือโทษปรับนั้น ไม่ได้มีการก�าหนด 

ค่าปรับเป็นรายวัน ท�าให้ผู ้ประกอบการที่ม ี

เงินลงทุนสูงเกิดแรงจูงใจในการกระท�าความผิด

และ ไม ่ เ ก ร งกลั วต ่ อกฎหมาย เ น่ื อ งจาก 

ผลตอบแทนของสถานประกอบการประเภทนี้มี

มูลค่าสูงกว่าค่าปรับมาก จึงเห็นควรก�าหนด 

ค่าปรับเพิ่มให้มีเพดานที่สูงซึ่งอาจก�าหนดให้มี

โทษปรับเป็นหลักแสนและก�าหนดให้มีการปรับ

เป็นรายวัน เพื่อให้เกิดผลในการปรามผู้ที่จะ

ท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งอาจจะต้องด�าเนินการ

ผลักดันแก ้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ  

พ.ศ. 2509 ในส่วนของบทก�าหนดโทษ โดย

ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ

พิจารณาก�าหนดค่าปรับเป็นขั้นบันได หรือ 

รปูแบบอืน่ใด ตามลกัษณะการประกอบการและ

ผลกระทบที่เกิดแก่สังคม 

  

 2.  ก า รบู รณากา รก า รบั ง คั บ ใช ้

กฎหมายและก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

ในรูปแบบของคณะกรรมการ (Committee 

to Integration of law enforcement and 

measures)

  เนื่ อ งจากป ัญหาการบั งคั บ ใช ้

กฎหมายที่มีเจ ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน

เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไป 

ในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง 

การตีความหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 

แตกต่างกัน จึงควรให้มีคณะกรรมการกลาง 

ทัง้ในระดบัชาต ิและในระดบัจงัหวดัเพือ่ก�าหนด

นโยบาย และมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการ 

ท่ีคล้ายสถานบริการ และสถานประกอบการอื่น

ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

สามารถวางกรอบการท�างานของเจ้าหน้าที ่

ทุกหน่วยให้เป็นแนวทางเดียวกันและสามารถ

ปรับปรุงมาตรการการท�างานของเจ้าหน้าที่ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาของแต่ละ

พื้นที่ที่มีไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ

ในการท�างานอย่างแท้จริง
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  นอกจ ากนี้  ค ว รก� า หนด ให ้ ม ี

คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ีโดยก�าหนดอตัรา

เปรียบเทียบปรับเป็นอ�านาจดุลยพินิจ กรณีท่ี 

ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ และให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบคดีก�าหนดกรอบการใช้ดุลยพินิจ

เป็นแนวทางการพิจารณาโทษปรับ โดยอัตรา 

ค่าปรับที่ก�าหนดเป็นโทษแบบขั้นบันไดต้องมี

ความเหมาะสมกับผู้กระท�าความผิดแต่ละราย

และแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ เช่น หากเป็น

กิจการขนาดใหญ่หรือมีลักษณะการฝ่าฝ ืน 

ศีลธรรมอันดีอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ก็อาจจะ

ก�าหนดโทษปรับขั้นสูงกว่ากระท�าที่มีผลกระทบ

ทีน้่อยกว่า หรอืพจิารณาจากตวัผูก้ระท�าผดิ หาก

เป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็และเป็นการกระท�า

ความผิดครั้งแรก ก็อาจจะก�าหนดโทษปรับที่

น้อยลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นผลอย่างเป็น 

รปูธรรม และสอดคล้องเหมาะสมกบัเหตแุห่งการ 

กระท�าผิดนั้น ๆ

  3. การสร้างภาคีเครือข่ายและการ

ประชาสมัพนัธ์ (Party network and Public 

Relation)

กระทรวงมหาดไทยในฐานะ

ผู ้รับผิดชอบหลักในการควบคุมสถานบริการ 

สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ หรือ

สถานประกอบการอืน่ท่ีเกีย่วข้อง จะต้องก�าหนด

นโยบายในการสร้างกลุ ่มภาคีเครือข่าย เช่น  

การจัดตั้งชุดปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการ 

โดยผสมผสานกนัระหว่างพลเรอืน ต�ารวจ ทหาร 

เพื่อร่วมตรวจสถานบริการ ซึ่งจะท�าให้เกิด 

ความโปร่งใสและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด 

ข้อครหาในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี ้กระทรวงมหาดไทย

ควรสร ้างเครือข ่ายภาคประชาชนในการ 

เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และ

เพิม่บทบาทให้ภาคประชาสงัคม (Civil Society) 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา 
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ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาต

ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาต  

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สร้างจิตส�านึกหรือการรับรู ้ในผลกระทบทาง 

ด ้านลบของสถานบริการบางลักษณะที่มี 

ความเชื่อมโยงถึงการค้าประเวณี หรือการค้า

มนุษย์ หรือยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุสถานประกอบ

การนัน้ กระทรวงมหาดไทยอาจประสานร่วมมอื

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมี

บุคลากรที่ เชี่ยวชาญและมีความพร้อมของ 

เครื่องมือที่จ�าเป็นในการด�าเนินการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างครบถ้วน

 

 4. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 

(Officer Potential Development)

  เนือ่งจากการด�าเนนิการตามนโยบาย

ในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการ

ที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการอื่นที่

เกี่ยวข้องในส่วนอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง

มหาดไทยดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ท้ั ง ในส ่ วนของกระทรวงมหาดไทยและ 

ส่วนราชการอื่น ยังขาดความรู้ประสบการณ์

ประสบการณ ์ ในการปฏิบัติ งานส ่งผลต ่อ

ประสิทธิภาพในการด�าเนินการ และในส่วน 

ของอ� านาจหน ้าที่ ของหน ่วยงานอื่นก็ยั ง 

ประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญ 

การประสานงานและประสิทธิภาพในการบังคับ

ใช้กฎหมาย ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะ

หน่วยงานหลกัในการควบคมุและมอี�านาจหน้าที่

ในการบูรณาการเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย จะต้อง

ด�าเนินนโยบายที่จะก�าหนดโครงการอบรม 

โดยร ่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 

ทั้ งระบบ ไม ่ว ่ าจะเป ็นเจ ้ าหน ้าที่ต� ารวจ  

กรมสรรพสามติ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง

พัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย ์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมโยธาธิการ

และผังเมือง กระทรวงศึกษาธิการ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยจะต้องเป็นหลักสูตร

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในองค์รวมของการ

บังคับใช้กฎหมายสถานบริการ สถานประกอบ

การที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 



 เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พทุธศักราช 2550 หมวด 12 การตรวจสอบ

การใช้อ�านาจรัฐส่วนที่ 2 การกระท�าที่เป็นการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ก�าหนดห้ามสมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎรสมาชกิวฒุสิภา นายกรฐัมนตรแีละ

รัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่งในห้างหุ้นส่วน บริษัท 

หรือองค์การที่ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของ

บุคคลใด1และให้น�าข้อห้ามดังกล่าวหาน�ามาใช้

กับสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู ้บริหารท้องถิ่น 

ด ้วยโดยอนุโลม2แต ่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยมิได้ก�าหนดถึงผลของ

การสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
(รูปแบบเทศบาล)

 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
 ปลัดจังหวัดอ�านาจเจริญ

 รักษาการในต�าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ)

ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  มาตรา 265 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
     ฯลฯ   ฯลฯ
  (2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 
เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 มาตรา 267 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา 265 มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่เป็นการด�ารงต�าแหน่ง
หรอืด�าเนินการตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย และจะด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุน้ส่วน บรษิทั หรอืองค์การทีด่�าเนนิธรุกจิโดยมุง่หาผลก�าไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย
 2 มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องมสีภาท้องถ่ินและคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินสมาชกิสภาท้องถ่ิน
ต้องมาจากการเลือกตั้ง
     ฯลฯ   ฯลฯ
 ให้น�าบทบัญญัติมาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 และมาตรา 268 มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม
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การกระท�าอันฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวของสมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู ้บริหารท้องถิ่นไว้จึงต้อง 

น�าบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้  

อนัได้แก่กฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

มาใช้ในการพิจารณา เมื่อปรากฏว่าการกระท�า

ของคณะผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารเทศบาล และสมาชกิ

สภาเทศบาลเป็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืนต่อข้อห้าม

ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด

ของประเทศที่มีไว ้ เพื่อความสงบเรียบร ้อย  

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วย 

ความโปร่งใส ดังน้ัน พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็น 

การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ซึ่งมาตรา 73 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 24963  

ได้บัญญัติให้อ�านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอ

ความเห็นพร้อมหลักฐานต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ใช ้ดุลพินิจสั่งให ้

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน

สภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล 

พ้นจากต�าแหน่งได้เมื่อมีการปฏิบัติการฝ่าฝืน 

ต ่อความสงบเรียบร ้อยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการ

ไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติ

ในทางจะน�ามาซ่ึงความเ ส่ือมเสียแก ่ศัก ด์ิ

ต�าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ4

กรณีที่ผู ้เขียนเคยเสนอความเห็นและ

กลั่นกรองงานเพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยเพือ่ส่ังให้นายกเทศมนตรี

พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา 73 แห่งพระราช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กรณีที่ผู ้ว่าราชการ

จังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า

นายกเทศมนตรี ในขณะที่ ด� ารงต� าแหน ่ ง 

นายกเทศมนตรีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด 

และยังเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน

  3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 มาตรา 73 ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเหน็ว่า นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล หรอืรองประธาน

สภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย

อ�านาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน�ามาซึ่งความเส่ือมเสียแก่ศักดิ์ต�าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอ 

ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้ 

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต�าแหน่งก็ได้ ค�าสั่งของรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด

  4 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 678/2552
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บริษัทจ�ากัด จึงถือว่าเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใด ๆ 

ในบรษิทั ซึง่ขดัต่อรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 267 ที่ก�าหนด

ห้ามมิให ้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด�ารง

ต�าแหน่งใด ๆ  ในห้างหุน้ส่วนบรษิทั หรอืองค์การ

ที่ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไรหรือรายได้มา

แบ่งปันกัน และมาตรา 284 วรรคสิบ ได้ก�าหนด

ให้น�าความในมาตรา 267 มาใช้บังคับกับผู ้

บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดย

อนุโลม ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีเป ็น

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทในขณะ

ที่ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีถือเป็นการ

กระท�าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยอันเป็น

ความผิดส�าเร็จแล้ว

  แ ต ่ ต า ม รั ฐ ธ ร รมนูญแห ่ ง ร า ช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 9 การ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตรา 184 บัญญัติให้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา 

ในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม5 และมาตรา 187 บัญญัติห้ามรัฐมนตรี

ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซ่ึงความเป็นหุ้นส่วนหรือ

ผู ้ถือหุ ้นในห้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตาม

จ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิและต้องไม่เป็นลกูจ้าง

ของบุคคลใด6 ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ 

ตามมาตรา 265 และมาตรา 267 และอนุโลม

ให้น�ามาใช้กับสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามมาตรา 284 ประกอบมาตรา 265 กล่าวคือ 

ห้ามสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด/เป็นผู้ถือหุ้น 

ในบริษัทจ�ากัดแต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249-254  

ไม่พบว่ามีการบัญญัติให้น�ามาตรา 184 และ

มาตรา 187 มาอนุโลมใช้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น

  5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 มาตรา 184 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง

     ฯลฯ   ฯลฯ

  (2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 

เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 

ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  6 มาตรา 187 รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือ 

ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
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และผู ้บริหารท ้องถ่ิน จึงพออนุมานได ้ว ่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ไม่ห้ามสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่นเป ็นหุ ้นส ่วนในห้างหุ ้นส ่วนจ�ากัด/ 

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด

  แต่อย่างไรก็ตามแม้ผู้บริหารท้องถิ่น

จะไม่ได้ถกูจ�ากดัความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน

จ�ากดั/เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั โดยรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

กต็าม แต่ตามพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 48 เบญจได้ก�าหนดลักษณะต้องห้าม 

ของนายกเทศมนตรีว่าต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจาก

ต�าแหน่งสมาชกิสภาท้องถิน่ หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 

เพราะเหตุมีส ่วนได ้ เสียไม ่ว ่าทางตรงหรือ 

ทางอ้อมในสัญญาท่ีกระท�ากับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัคร 

เลือกต้ัง7 ซ่ึงผู้บริหารท้องถ่ินอาจถูกส่ังให้พ้นจาก

ต�าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวโดยค�าวินิจฉัยของ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 48 ปัญจทศ8 

ได้ ซ่ึงหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการเป็นผู้มี 

ส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นขอยกมาโดยสังเขป ดังนี้

 1.  ความสัมพันธ์ในเชิงทุนในลักษณะ

ของการเป็นหุ ้นส่วนในห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด/ 

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดซึ่งสามารถครอบง�า

การจดัการของบรษิทัได้ ซึง่กรณนีีค้ณะกรรมการ

กฤษฎกีาได้พจิารณาโดยพจิารณาถงึเจตนารมณ์

ของกฎหมายที่ก�าหนดข้อห้ามเรื่องการเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียว่า “มาตรา 18 ทว ิแห่งพระราชบญัญติั

เทศบาล พ.ศ. 2496 นั้น กฎหมายได้บัญญัติ 

  7 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

 มาตรา 48 เบญจ บคุคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนายกเทศมนตรต้ีองมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ด้วย

     ฯลฯ   ฯลฯ

  (3) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือ 

ที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระท�ากับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

   มาตรา 48 ปัญจทศ นายกเทศมนตรีพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

     ฯลฯ   ฯลฯ

  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 เบญจ

     ฯลฯ   ฯลฯ

  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงตาม (4) หรือ (5) ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและ 

วินิจฉัยโดยเร็ว ค�าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
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ไว้อย่างกว้างโดยมุง่หมายรวมไปถงึการมส่ีวนได้เสยี

ทีส่มาชกิเทศบาลมอียูไ่ม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม

ในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการ

ที่กระท�าให้แก่เทศบาลหรือเทศบาลจะกระท�า 

ฉะนั้น หากมีข้อเท็จจริงใด ๆ ก็ตามที่พิจารณา 

ได้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีความสัมพันธ์ในเชิง

ผลประโยชน์จากสัญญาหรือกระท�ากับเทศบาล

ไม่ว่าทางใดแล้ว ก็ย่อมถือว่าเป็นการต้องห้าม

ตามบทบัญญัติดังกล่าวและเห็นว่าบทบัญญัติ

ของกฎหมายดงักล่าวนัน้ประสงค์จะห้ามสมาชกิ

เข้ามามีผลประโยชน์ได้เสียกับเทศบาลในขณะ

ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกอยู่เพื่อให้สมาชิกท�าหน้าที่

รักษาประโยชน์ของเทศบาลอย่างเท่ียงธรรม 

โดยไม่ประสงค์จะให้สมาชิกได้ประโยชน์ใด ๆ 

จากการเข้าท�าสัญญาหรือท�ากิจการใดจาก

เทศบาลไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยผ่านทางผู้อื่น

ในขณะด�ารงต�าแหน่ง และมิได้ค�านึงว ่าจะ

ต้องการประโยชน์จากเทศบาลหรือไม่9

 2. ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร เป็น

เจ้าของ/ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ/

ผู้จัดการ/ตัวแทน/ผู้บริหาร/ผู้มีอ�านาจในการ

ด�าเนินกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ

นิติบุคคลที่มีการกระท�ากับองค์กรปกครอง 

ส ่วนท ้องถิ่น  ซึ่ งคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ได้พิจารณาว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้หากมี

ข้อเท็จจริงว่านายกเทศมนตรี เป็นกรรมการ

บริษัทได้ท�าสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์กับเทศบาล 

แม้จะมอบอ�านาจให้ลูกจ้างในบริษัทลงนาม 

ในสัญญาแทนบริษัทและให้เทศมนตรี (ปัจจุบัน

คือต�าแหน่งรองนายกเทศมนตรี) เป็นผู้ลงนาม

แทนเทศบาล โดยที่ตนไม่ได้ลงนามในสัญญา  

ไม่ว่าในฐานะใดก็ตาม แต่ในฐานะกรรมการ

บริษัทได้เป็นผู ้อนุมัติให้ขายครุภัณฑ์ให้แก่

เทศบาล ย่อมถอืว่าเป็นผู้มส่ีวนได้เสียในทางตรง

หรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา

แล้ว แม้ภายหลงั จะขอยกเลกิสญัญาและคนืเงนิ

ให้แก่เทศบาล ก็ไม่ท�าให้การกระท�าที่ไม่ชอบ

กลับกลายเป็นการชอบข้ึนได้และในข้อกล่าวอ้าง

เกี่ยวกับการที่เป็นศูนย์บริการเพียงแห่งเดียว 

ก็ไม ่สามารถน�ามากล่าวอ ้างให้พ ้นผิดได ้10  

ในการเป็นคู่สัญญากับเทศบาลในขณะที่ยังไม่ได้

ด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อได้รับ 

การเลือกต้ังแล้วภายหลังได้ลาออกจากการเป็น 

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ก็ตาม  

  9 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 596/2544

  10 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 395/2545
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แต ่ก็ยังมีการแสดงออกว ่ายังเป ็นหุ ้นส ่วน 

ผู้จัดการอยู่ ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา

ที่ท�ากับเทศบาล11 การเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทน

นิติบุคคลมีผลต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  

ในขณะด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลและ

ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัดที่ตนเป็นหุ ้นส่วนผู ้จัดการ 

มาเป็นคู่สญัญากับเทศบาล หากภายหลงัลาออก

จากการเป็นหุ้นส่วนผู ้จัดการต่อหุ้นส่วนด้วย

กันเองโดยยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

ต่อนายทะเบียน ก็ยังไม่มีผลตามกฎหมาย  

ความมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับเทศบาล 

จึงยังคงมีอยู่12

 จึงเห็นได้ว่าการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการ 

ที่กระท�ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น

เงือ่นไขหรอืลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิ

เทศบาล พ.ศ. 2496 หรือการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน

ในห้างหุน้ส่วนจ�ากดั/เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั

เป็นต้องห้าม โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

อันเป็นเหตุให้ถูกส่ังพ้นจากต�าแหน่งผู้บริหาร

ท้องถิ่น เนื่องจากกระท�าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือ

ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย ดังนั้น  

ผู้ที่เสียสละเข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้อง

เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม 

โดยสงัคมคาดหวงัว่าผูบ้รหิารท้องถิน่จะต้องเป็น

ผู้ท่ีมคีวามสุจริต โปร่งใส มจีริยธรรม ตรวจสอบได้

และไม่เอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า 

ทางตรงหรือทางอ้อมสมดังเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นเอง 

  11 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�าที่ อ.70/2546 คดีหมายเลขแดงที่ อ.76/2547

  12 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 526/2545
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 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาอาชญากรรมอันเกิด

จากการพกพาอาวุธปืนไปยังที่เมือง หมู่บ้าน 

หรือทางสาธารณะ เพราะการพกพาอาวุธปืน

กระทบต่อความปลอดภยัของสาธารณะ กระทบ

ต่อความสงบเรยีบร้อยของสงัคม และเป็นสาเหตุ

หนึง่ในการก่อให้เกดิปัญหาอาชญากรรม แต่เมือ่

พิจารณาถึงบทก�าหนดโทษของฐานพกพาอาวุธ

ปืนกลับมีโทษเบากว่าโทษของการมีอาวุธปืนอัน

ไม่ได้รบัอนญุาตจากนายทะเบียนท้องท่ีซึง่บุคคล

การใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของนายทะเบียนในการออกใบอนุญาตให้มี
และใช้อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
 ปลัดจังหวัดอ�านาจเจริญ

 รักษาการในต�าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
(นิติกรทรงคุณวุฒิ)

 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นั้นอาจมีปืนไว้เพ่ือใช้ป้องกันตัวภายในบ้านหรือ

เคหสถาน ดังตัวอย่างการปรับบทฐานความผิด 

ดังนี้

 “นาย	ก	พกอาวุธปืน	 1	 กระบอก	แต่

ไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่	 จึงเป็น

กรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาวุธปืน	 เคร่ือง

กระสนุปืน	วตัถรุะเบดิ	ดอกไม้เพลงิ	และสิง่เทยีม

อาวธุปืน	พ.ศ.	2490	มาตรา	7	ประกอบมาตรา	72 

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	 และ

ปรบัต้ังแต่สองพนับาทถงึสองหมืน่บาทในขณะที่	
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นาย	 ข	 พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง	 หมู่บ้าน	

หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มี

อาวุธปืนติดตัวจึงเป็นกรณีฝ่าฝืน	มาตรา	8	ทว	ิ

ประกอบ	มาตรา	72	ทวิ	วรรคสอง	ต้องระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น

บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ”

 ดังที่ปรากฏข่าวว่า กรณีนายต�ารวจ

ระดับร้อยต�ารวจเอกถูกนายทะเบียนอาวุธปืน

ปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 

(แบบ ป.4) โดยนายทะเบียนท้องที่ให้เหตุผล

ประกอบการปฏิเสธการออกใบอนุญาตใน 

ครั้งนี้ว่า 

 “นายต�ารวจดังกล่าวมีอาวุธปืนใน

ความครอบครอง จ�านวน 6 กระบอกแล้ว”  

ซึ่งต่อมานายต�ารวจท่านนี้ใช้สิทธิอุทธรณ์การใช้

ดลุพนิจิของนายทะเบียนท่ีออกค�าสัง่ปฏิเสธสทิธิ

ของผู้ขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย ตามมาตรา 63 แห่งกฎหมายดงักล่าว 

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ได้มีค�าวินิจฉัยที่เป็นที่สุดว่า 

 “แม้นายต�ารวจดังกล่าวจะมีอาวุธปืน

จ�านวน 6 กระบอกก็ตาม ก็ยังคงมีเหตุผลให้

พอรับฟังได้ว่า ผู ้ขอมีความจ�าเป็นที่จะขอ

อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติหน ้าที่ ในการป ้องกันปราบปราม 

ผู้กระท�าความผิด”

 แสดงให ้ เห็นว ่าการใช ้ ดุลพินิจของ 

นายทะเบียนท้องที่ในการพิจารณาอนุญาต 

ให้มีและใช้อาวุธปืนจะต้องมีความชัดเจนใน 

ข้อเท็จจริงและค�านึงถึงเหตุผลความจ�าเป็นของ

ผู้ขออนุญาตเป็นรายกรณีและรายบุคคล

 อันที่จริงแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าการ 

พกพาอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออาวุธ

ปืนที่มีทะเบียนในประเทศไทย นั้น เป็นเรื่องที่ 

ผู้ขออนญุาตต้องติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครอง หรอืเรยีกว่า “นายทะเบยีนท้องที”่13 

เป็นล�าดับแรก และผ่านกระบวนการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ตลอดจนหลักฐาน 

ท่ีต้องน�ามาแสดงต่อนายทะเบียนต้องเป็นท่ี 

เชื่อถือได้ แม้แต่สถานที่ยื่นค�าร้องขอให้ยื่นต่อ

 1 มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดท�า ซื้อ มี ใช้ ส่ัง หรือน�าเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเคร่ืองกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนท้องที่ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
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นายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ผู ้ขออนุญาตมี

ภูมิล�าเนา โดยข้อเท็จจริงท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ี

ของผู ้ขออนุญาตจะถูกน�าไปพิจารณาเพื่อ

ประกอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาต

หรือไม่อนุญาตของนายทะเบียนท้องที่ต่อไป

 ดังนั้นผู้ขออนุญาตย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ทีจ่ะประสบปัญหาความล่าช้าจากการใช้ดลุพนิจิ 

หรือจากความไม่เข ้าใจในผลของดุลพินิจที่ 

นายทะเบียนท้องท่ีอาจปฏิเสธการขออนุญาต 

ให้มี และใช้อาวุธปืนของตน เพื่อให้ผู ้อ ่าน

บทความนี้ไม่ว่าเป็นประชาชน หรือข้าราชการ 

ผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้หรืออาจ

เป็นข้าราชการในหน่วยงานอืน่ท่ีมคีวามประสงค์

จะขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสามารถ

เข้าใจการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่ว่า

ข้อเท็จจริงของผู้ขออนุญาตต้องมีความชัดเจน 

ไม่คลุมเครือ ประกอบข้อกฎหมายและแนวทาง

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ในหลัก

กฎหมายตามบทเฉพาะคอื พระราชบญัญตัอิาวธุ

ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และหลัก

กฎหมายตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในความเชื่อมโยงของ

กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนกับกฎหมายว่าด้วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมาย

กลางที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของหน่วยงานของรัฐในการใช้ดุลพินิจท่ีชอบ

ด้วยกฎหมายไปสู่การออกค�าสั่งทางปกครอง

อย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมาย

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการออก 

ใบอนุญาต

  การออกใบอนุญาตให ้บุคคลใด 

พาอาวธุปืนตดิตวัไปได้นัน้ จะออกให้เฉพาะแก่บคุคล

ที่ได ้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจาก 

นายทะเบียนท้องที่แล้วเท่านั้น หมายความว่า

บุคคลท่ีจะพาอาวุธปืนติดตัวได้น้ันจะต้องมี 

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) แล้ว

เมื่อศึกษาจากหนังสือคู่มือส�าหรับประชาชน : 

การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและ

เคร่ืองกระสุนปืน (แบบ ป.4) ซ่ึงจัดท�าโดยส�านัก

การสอบสวนและนิติการกระทรวงมหาดไทย  

ได้วางแนวทางปฏิบัติดังนี้

 ประการแรกว่าด้วยนายทะเบยีนอาวธุปืน 

คือผู ้มีอ�านาจในการอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน 

และเครื่องกระสุนปืน ให้มีและใช้อาวุธปืน  

หากผู ้ ยื่ นค� าขออนุญาตมีภูมิล� า เนาอยู ่ ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อนายทะเบียน 

อาวุธปืนท้องที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อธิบดี 

กรมการปกครองหรือผู้ทีอ่ธบิดีกรมการปกครอง

มอบอ�านาจให้ปฏิบัติราชการแทน หากเป็น 

ผูท้ีม่ภีมูลิ�าเนาอยูจ่งัหวดัอืน่ให้ยืน่ต่อนายทะเบยีน

ท้องที่ที่ตนมีภูมิล�าเนา ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 

และนายอ�าเภอ 
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 ประการที่สองได้แก่หลักเกณฑ์วิธีการ

เงื่อนไขในการยื่นค�าขอและในการพิจารณา

อนุญาต

 1. บุคคลประสงค์จะมีและใช้อาวุธปืน 

เพ่ือใช้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อใช้ใน

การกีฬา หรือเพื่อใช้ในการยิงสัตว์ ต้องยื่นค�าขอ

รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ีซึ่งตนมี

ภูมิล�าเนาอยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่า

ด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจ�า

ในท้องที่ไม่น้อยกว่าหกเดือน และเป็นบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติไม่ต ้องห้ามตามมาตรา 13 แห่ง 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  

พ.ศ. 2490

 2. เจ ้าหน ้า ท่ีตรวจสอบค�าขอและ

เอกสารแล้วเห็นว่า ค�าขอไม่ถูกต้อง หรือขาด

เอกสารหรือหลักฐานใดจะแจ้งผู้ยื่นค�าขอทราบ

เพื่อด�าเนินการแก้ไขทันทีกรณีท่ีแก้ไขไม่ได้ใน

ทันที ให้จัดท�าบันทึกความบกพร่องและก�าหนด

ระยะเวลาและลงนามทั้งสองฝ่ายไว้ในบันทึกนั้น

 3. นายทะเบียนท้องที่จะรวบรวมและ

พิจารณาพยานหลักฐานท่ีตนเห็นว่าจ�าเป็นแก่

การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็น

ไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องผู้ขอรับ

ใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ 

ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตน

ทราบแก่นายทะเบียนท้องที่

4. กรณีไม่อนุญาตนายทะเบียนท้องที่ 

แจ้งผลการพิจารณาและแจ้งสิทธ์ในการอุทธรณ์

ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

 5. กรณีอนุญาตนายทะเบียนท้องที่ 

จะออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและ 

เครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.4) ใบอนุญาตมีอายุ

ตลอดเวลาทีผู่ร้บัใบอนญุาตเป็นเจ้าของอาวธุปืน

นั้น

 ประการที่สาม ว ่าด ้วยระยะเวลา 

การพิจารณาอนุญาตของนายทะเบียนท้องที่

เป็นไปตามมาตรา 37 แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกรมการปกครอง 

ได้ก�าหนดการให้บริการประชาชนต้องแล้วเสร็จ

ภายใน 15 วันดังจะเห็นได้จากตารางก�าหนด 

ขัน้ตอนและระยะเวลาพร้อมส่วนทีร่บัผดิชอบงาน 

ดังนี้



วารสารดำารงราชานุภาพ50

ตารางก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาพร้อมส่วนที่รับผิดชอบงาน

ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร
1.  ยื่นค�าขอ ตรวจสอบค�าขอรับใบอนุญาต 
 ให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.1) และ 
 เอกสารประกอบ 
2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธปืน ให้ถูกต้อง
 (หมายเหตุ: (- ศูนย์บริการประชาชน  
 (วังไชยา) - ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ  
 ทุกแห่ง))

1 วัน ส�านักการสอบสวน
และนิติการ

2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารและท�าความเห็น
เสนอนายทะเบียนท้องที่ พิจารณาอนุญาต
ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.4)
(หมายเหตุ: (- ศูนย์บริการประชาชน  
(วังไชยา) - ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ 
ทุกแห่ง))

4 วัน ส�านักการสอบสวน
และนิติการ

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนท้องที่พิจารณาอนุญาต /  
ไม่อนุญาต 
กรณีอนุญาตเจ้าหน้าที่เสนอให้ลงนามออก
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) 
ให้กับผู้ขออนุญาตและหนังสือแจ้ง 
ผู้ขออนุญาต
(หมายเหตุ: (- ศูนย์บริการประชาชน 
(วังไชยา) - ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ 
ทุกแห่ง))

10 วัน ส�านักการสอบสวน
และนิติการ
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 ดังนั้น นายทะเบียนอาวุธปืนจะต้อง

พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีและใช ้

อาวุธปืนแก่ผู้ขออนุญาตภายใน 15 วัน ตามที่ 

กรมการปกครองได้ก�าหนดระยะเวลาดงักล่าวไว้ 

 ประการทีส่ีว่่าด้วยเหตผุลประกอบการ

ใช้ดุลพินิจ

 นายทะเบียนอาวุธป ืนในฐานะผู ้ ใช ้

อ�านาจตามกฎหมายต้องให้เหตผุลในการตดัสนิใจ

อนุญาตหรือไม่อนุญาตเพราะฝ่ายปกครอง  

โดยหลักแล้ว ต้องจัดให้มีเหตุผลประกอบการ

ออกค�าสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 52 จึงจะ

ท�าให้ค�าสัง่ทางปกครองนัน้มผีลสมบรูณ์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย และเหตุผลประกอบการมีค�าสั่ง

ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ล้วนใช้เป็น 

มูลเหตุพื้นฐานของการออกค�าสั่งนั้น กล่าวคือ 

 “ต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้อง” หลักการน้ี

ปรากฏในกฎหมายปกครองของประเทศไทย 

ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญตัิ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253914 

ก�าหนดกระบวนการเพื่อให้เจ ้าหน้าที่น�าไป

ปฏิบัติในการท�าค�าสั่งทางปกครองซึ่งถือว่าเป็น

มาตรการที่ฝ่ายปกครองใช้มากที่สุด เพื่อให ้

การใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ในการท�าค�าสั่ง 

ทางปกครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  

ซ่ึงก�าหนดให้ค�าสั่งทางปกครองต้องจัดท�าเป็น

หนังสือ ต้องลงวันที่ ลายมือชื่อผู ้ออกค�าสั่ง 

ทางปกครอง ระบุชื่อและต�าแหน่งผู้ออกค�าส่ัง

ทางปกครองยงัต้องให้เหตผุลประกอบการออกค�าสัง่

ทางปกครองเป็นหนงัสืออย่างเพียงพอท่ีจะท�าให้

ผู้รับค�าสั่งทางปกครองเข้าใจและปฏิบัติตามได้

 ทัง้นี ้เหตุผลประกอบค�าส่ังทางปกครอง

ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคญั ข้อกฎหมายทีน่�ามาอ้างองิ ข้อพจิารณา

และข้อสนบัสนนุในการใช้ดุลพินจิ แต่อย่างไรก็ตาม

 2 มาตรา 36 ค�าสัง่ทางปกครองทีท่�าเป็นหนงัสอือย่างน้อยต้องระบ ุวนั เดอืน และปีทีท่�าค�าสัง่ ชือ่และต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่
ผู้ท�าค�าสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่งนั้น
 มาตรา 37 ค�าสั่งทางปกครองที่ท�าเป็นหนังสือและการยืนยันค�าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และ
เหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
 (1)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
 (2)  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
 (3)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
 นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก�าหนดให้ค�าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่ง
กรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค�าสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายค�าสั่งนั้นก็ได้
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
 (1)  เป็นกรณีที่มีผลตรงตามค�าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
 (2) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ�าต้องระบุอีก
 (3)  เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32
 (4)  เป็นการออกค�าส่ังทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควร 
หากผู้อยู่ในบังคับของค�าสั่งนั้นร้องขอ
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สภาพปัญหาที่เกิดเป็นคดีพิพาททางปกครอง 

มักเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท�าค�าสั่ง

ทางปกครองโดยมีข้อบกพร่องในเรื่องของการ 

ใช้เหตุผลประกอบการท�าค�าสั่งทางปกครอง 

ที่อาจมีไม่เพียงพอ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หรอืไม่ถกูต้อง จงึส่งผลให้เป็นค�าสัง่ทางปกครอง

ทีศ่าลปกครองมคี�าพพิากษาให้ค�าสัง่ทางปกครอง

นั้ นตก เป ็ นค� า สั่ ง ท า งปกครอง ท่ี ไม ่ ชอบ 

ด้วยกฎหมายภายหลังจากท่ีมีการฟ้องโต้แย้ง 

ค�าสั่ งทางปกครองดังกล ่าว จนกลายเป ็น 

คดีปกครองในศาลปกครองจ�านวนมาก 

 จึงเกิดประเด็นปัญหาว่า การพิจารณา

อนุญาตหรอืไม่อนญุาตของนายทะเบียนอาวธุปืน

มีอะไรเป็นมาตรฐานประกอบการใช้ดุลพินิจ 

ก่อนออกค�าสัง่ทางปกครอง เพราะพระราชบญัญตัิ

อาวุธป ืน เครื่ องกระสุนป ืน วัตถุระเบิด  

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

ให้นายทะเบียนมีอ�านาจดุลพินิจโดยอาศัย 

ข ้อเท็จจริงที่ปรากฏของผู ้ขออนุญาต และ 

ข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายฉบับ 

ประกอบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

ได้แก่ ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 674/2490 

ลงวันที่  10 ตุลาคม 2490 เรื่องระเบียบ 

การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติอาวุ ธป ืน  

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และค�าสั่งท่ี 

759/2494 เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน  

พ.ศ. 2490 และค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 798/2501 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2501  

เร่ืองการอนุญาตให ้บุคคลมีอาวุธป ืนและ

ระเบียบปฏิบั ติ เกี่ยวกับการพิจารณาออก 

ใบอนุญาตมีอาวุธปืน ซึ่งก�าหนดให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจ�าจังหวัด 

และนายอ�าเภอเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจ�า

อ�าเภอ การสอบสวนผู้ขออนุญาตให้มีอาวุธปืน

เครือ่งกระสนุปืน แต่อย่างไรกต็ามการออกค�าสัง่

ทางปกครองของนายทะเบียนท ้องที่ตาม 

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและส่ิงเทียมอาวุธปืน  

พ.ศ. 2490 อาจมีข้อบกพร่องโดยไม่ได้เกิดจาก

ความจงใจของฝ่ายปกครองแต่บางครัง้อาจเกดิจาก

การขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอของ

นายทะเบียนท้องที่ หรือนายทะเบียนท้องที่ 

มีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการวินิจฉัยข้อเท็จจริง

ก็ได้ เมื่อผู้รับค�าสั่งทางปกครองได้รับรู้รับทราบ

เนื้อหาสาระของค�าสั่งทางปกครองแล้วสามารถ

ด�าเนินการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของ 

ค�าสั่งทางปกครองได้ และอาจโต้แย้งโดยฟ้อง

เป ็นคดีปกครองต ่อศาลปกครอง เพื่อให ้

ศาลปกครองตรวจสอบความถูกต้องของการ 

ให้เหตุผลของนายทะเบียนท้องที่ ผู้เขียนจึงขอ

ยกตวัอย่างการใช้ดลุพนิจิของนายทะเบยีนท้องที่

ในกรณีที่ใช้ดุลพินิจที่ชอบว่าชอบอย่างไร ดังนี้
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ที่มา : http://www.bankrampolice.com

 ตัวอย่างการใช้ดุลพินิจ

ข อ ง น า ย ท ะ เ บี ย น ท ้ อ ง ที่ ใ น 

กรณีที่ใช้ดุลพินิจที่ชอบในกรณี 

“นายรณกฤต สลับศรี อุทธรณ์ 

ค�าสัง่ทางปกครอง กรณ ีนายทะเบยีน

ท้องที่อ�าเภอโนนสุวรรณ ปฏิเสธ

การออกใบอนุญาตให ้มี และ 

ใช้อาวุธปืน”

 เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ 

รายงานว่า นายรณกฤต สลับศรี ประกอบอาชีพ

เป็นเจ้าของกิจการด้านการดแูลรถยนต์ (GREEN 

WASH) อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภูมิล�าเนาอยู ่

บ้านเลขที่ 45 หมู ่ที่ 11 ต�าบลโนนสุวรรณ  

อ�าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ยื่นหนังสือ

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรณีนายทะเบียนท้องที่อ�าเภอโนนสุวรรณ 

จังหวัดบุรีรัมย ์ ปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

ให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .45 จ�านวน  

1 กระบอก

 นายทะเบียนท้องท่ีอ�าเภอโนนสุวรรณ 

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ปฏิเสธการอนุญาตให้มีและ 

ใช้อาวุธปืน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และ 

ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นค�าอุทธรณ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

2553 กรณีนี้จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายใน

ก�าหนดระยะเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง

การปฏิเสธเป็นหนังสือ และค�าอุทธรณ์ได้ยื่น 

ต ่อนายทะเบียนท ้องที่อ�าเภอโนนสุวรรณ  

จังหวัดบุ รี รัมย ์ อีกทั้งนายทะเบียนจะต้อง 

เสนอค�าอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรีโดยมิชักช้า  

ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ส�าหรับเนื้อหาของ

หนงัสอือทุธรณ์กรณดีงักล่าว มปีระเดน็ข้อโต้แย้ง

ที่เป็นสาระส�าคัญแห่งอุทธรณ์ 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นที่ 1 กรณีนายทะเบียนท้องท่ี

อ�าเภอโนนสวุรรณ พจิารณาเหน็ว่า แม้ผูอ้ทุธรณ์

จะมีชื่ออยู ่ ในทะเบียนบ ้านจังหวัดบุรีรัมย ์  

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ์  

พ.ศ. 2534 ไม่น้อยกว่าหกเดอืนกต็าม แต่ข้อเทจ็จรงิ

ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ได้ไปประกอบอาชีพที่สถาน
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บริการน�้ามันเชื้อเพลิงในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และ 

จะเดนิทางกลบับ้านท่ีจงัหวดับุรรีมัย์ ปีละ 2-3 ครัง้ 

ในช ่วงเทศกาลส�าคัญ ไม ่ถือว ่าผู ้อุทธรณ์ 

มีถิ่นที่อยู ่ประจ�าในท้องท่ีท่ีขออนุญาตมีและ 

ใช้อาวุธปืน จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติขัดต่อมาตรา  

13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ผู้อุทธรณ์เห็นว่า

เป ็นการใช ้ดุลพินิจไม ่ชอบด ้วยกฎหมาย 

เนื่องจากผู ้อุทธรณ์ได้พักอาศัยอยู ่ในท้องที่ 

ขออนุญาตเกินหกเดือน โดยอาศัยอยู่ตั้งแต่เกิด

จนถึงปัจจุบัน และเรียนหนังสือตั้งแต่ช้ันประถม

ศึกษาตอนต้นจนถึงประถมศึกษาตอนปลาย  

แต่ที่ต้องไปพักอาศัยอยู ่ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต ่ พ.ศ. 2540 เพื่อไปประกอบอาชีพ  

ผู ้อุทธรณ์จึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญตัอิาวธุปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

 ประเด็นนี้ผู้เขียนพิเคราะห์โดยปรับใช้

หลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์เพ่ือ

พิเคราะห์ถึงการใช้ดุลพินิจทางปกครองของ

นายทะเบียนท้องที่แล้ว จึงเห็นว่า “ดุลพินิจ

ของนายทะเบียนท้องที่อ�าเภอโนนสุวรรณ 

จึงชอบแล้ว จากข้ออุทธรณ์ดังกล่าว เพราะ

พิจารณาบทบัญญัติมาตรา 13 วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 ก�าหนดห้ามมิให้ออกใบอนุญาตให้มี

และใช้อาวุธปืนแก่บุคคล ซึ่งมีชื่อในทะเบียน

บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

และมีถิ่นที่อยู ่ประจ�าในท ้องที่ที่บุคคลนั้น 

ขออนุญาตน้อยกว่าหกเดือน แสดงให้เห็นว่า

กฎหมายให้ความส�าคัญกับการมีถิ่นที่อยู ่จริง

ประจ�าในท้องทีข่องบคุคลผูข้ออนญุาต มใิช่เพยีง

แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เท่านั้น ดังนั้น 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู ้อุทธรณ์มีเพียงชื่อ 

อยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่อ�าเภอโนนสุวรรณ  

แต ่ไม ่ได ้มีถิ่นที่อยู ่ประจ�าอยู ่จริงในท ้องที่ 

อ�าเภอโนนสุวรรณ ไม่น้อยกว่าหกเดือนในขณะ

ยื่นขออนุญาตจึงมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490” 

 ประเด็นที่ 2 ผู้อุทธรณ์โต้แย้งว่าการ 

ออกค�าส่ังทางปกครองของนายทะเบียนท้องที่ 

อ�าเภอโนนสุวรรณ ที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาต

ให้มีและใช้อาวุธปืนให้แก่ผู้อุทธรณ์นั้น เป็นการ

จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรมที่มีตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 

28 มาตรา 29 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 41 
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และมาตรา 43 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญให้การรับรอง

ข้อเท็จจริงในขณะนั้น 

 ประเด็นนีผู้เ้ขยีนเหน็ว่า “นายทะเบียน

ท้องที่อ�าเภอโนนสุวรรณมีอ�านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและ 

ใช้อาวุธปืน ตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดย 

ในการใช้ดุลพินิจนั้นนายทะเบียนท้องท่ีจะต้อง

ค� านึ งถึ ง วั ตถุประสงค ์ ของกฎหมายและ 

สภาพการณ ์ของข ้อเท็จจริง  และเหตุผล 

ความจ�าเป็นของแต่ละบุคคล เมื่อข้อเท็จจริง 

ในส�านวนนี้ปรากฏว่า นายทะเบียนท้องที ่

อ�าเภอโนนสุวรรณ ได้พิจารณาคุณสมบัติของ 

ผู้อุทธรณ์ตามกฎหมาย และได้ใช้ดุลพินิจไปตาม

หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มี 

และใช้อาวุธปืนตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย  

ที่ 674/2490 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2490 และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0501/ ว 886 

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2521 แล้ว จึงไม่ใช่การ 

ใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 แต่อย่างใด”

 ดังนั้นการที่นายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธ

การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนของ

นายรณกฤต สลับศรี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ 

ที่ชอบด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายแล้ว 

 นอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีแนว

ค� า พิพากษาวางหลักเกณฑ ์ประกอบการ

พิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0501/ว 886 เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบ

อนญุาตให้มแีละใช้อาวธุปืน ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 

2521 ซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษา

ราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีถึง 

ผูว่้าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั โดยศาลปกครอง15 

เห็นว่าหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มี 

และใช้อาวุธปืนดังกล่าวมีลักษณะเป็นแนวทาง

ให้นายทะเบียนท้องท่ีท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณา

ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนถือปฏิบัติ 

ในการตรวจสอบว่า ผู ้ขอใบอนุญาตให้มีและ 

ใช้อาวธุปืนมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามที่บัญญัติในมาตร 13 แห่ง พระราชบัญญัติ

อาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน วตัถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ 

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 หรือไม่ และ

ผู้ยื่นค�าขอใบอนุญาตมีความจ�าเป็นที่จะต้องมี

 3 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�าที่ อ.1016-1017/255 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.638-639/2558.
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และใช้อาวุธปืนตามท่ีขอเพื่อป้องกันตัวหรือ

ทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์มากน้อย

เพียงใดเท่าน้ันแม้ข้อ 5 จะก�าหนดไว้ว่า การ

อนุญาตมีอาวุธปืน ตามปกติควรมีได้เพียงคนละ 

2 กระบอก คือ สั้นและยาว แต่ในการพิจารณา

อนุญาตมากน้อยเพียงใด แล้วแต่หลักฐาน 

ความจ�าเป็นของแต่ละบุคคลและความเข้มงวด

กวดขนัอย่าให้มากเกนิความจ�าเป็นไม่ซ�า้ขนาดกนั 

ให้วงเลบ็วตัถปุระสงค์มแีละใช้อาวุธปืนในใบอนญุาต 

(ป.4) ให้ชัดเจน แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยใน

ฐานะที่เป็นผู ้บังคับบัญชานายทะเบียนท้องที ่

ก็หาได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่จะก�าหนด

เป็นหลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและ 

ใช้อาวุธปืนดังกล่าวมีสภาพบังคับเป็นกฎ และ

ให ้นายทะเบียนท้องที่ถือปฏิบัติตามอย ่าง

เคร่งครัดดังเช่นการใช้บังคับกฎไม่ ซึ่งนอกจาก

จะเห็นได้จากความในข้อ 5 นั้นเองแล้ว ยังเห็น

ได้จากความในข้อ 10 ที่ว่า ในกรณีพิเศษต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียน

เฉพาะเรื่องเฉพาะรายท่ีจะพิจารณาสั่งการ และ

ในข้อ 14 ที่ว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต

ให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนนี้ เป็นหลักเกณฑ์โดย

ทั่วไปส�าหรับใช้เป็นแนวทางของนายทะเบียน

อาวธุปืนเท่านัน้หากรายใดนายทะเบียนมเีหตผุล

อันสมควรว่า ผู้ขอมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมหรือ

มีเหตุผลความจ�าเป็นไม่เพียงพอ แม้จะเป็นผู้มี

คณุสมบตัไิม่ขดัต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัิ

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ก็ตาม 

นายทะเบียนจะไม่อนุญาตก็ได้ 

 นอกจากนั้นศาลปกครองในคดีนี้ได้ให้

ความเห็นว่า หลักการพิจารณาออกใบอนุญาต

ให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวก็มิได้ชักน�าให้ 

นายทะเบียนท้องท่ีใช้ดุลพินิจในการออกใบ

อนญุาตหรอืไม่ออกใบอนญุาตให้มีและใช้อาวุธปืน

โดยไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้

เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เลย  

ดังจะเห็นได้จากความในข้อ 4 ที่เน้นย�้าว่า ชนิด

และขนาดอาวุธปืนซ่ึงจะอนุญาตให้พิจารณาถึง

ฐานะและความจ�าเป็นของผู ้ขออนุญาตเป็น 

ราย ๆ ไป โดยระลึกว่าการอนุญาตให้เอกชน 

มีอาวุธปืนน้ัน เป็นการอนุญาตตามความใน

มาตรา 9 พระราชบญัญตัอิาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน 

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 

พ.ศ. 2490 ซ่ึงมวีตัถุประสงค์ให้มไีว้เพ่ือป้องกนัตัว

หรอืทรพัย์สนิ หรอืในการกฬีา หรอืในการยงิสตัว์ 

ทัง้ความในข้อ 5 ดงัทีศ่าลปกครองได้ยกมาแสดง

ไว้ข้างต้นก็มิได้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของ 

กฎหมายใด ๆ  นายทะเบียนท้องที่จงึชอบที่จะใช้

ดุลพินิจออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและ 

ใช้อาวุธปืน โดยอ้างอิงหลักการพิจารณาออก 

ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแนบท้ายหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0501/ว 886  

เรื่อง หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและ 

ใช้อาวุธปืน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2521 ได้

บทสรุป

 การใชดุ้ลพนิิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ

นายทะเบียนในการออกใบอนุญาตให้มีและ 

ใช ้อาวุธป ืนตามพระราชบัญญัติอาวุธป ืน  

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จึงเป็นกรณีที ่

ผู ้ใช้อ�านาจสามารถเลือกตัดสินใจกระท�าการ

อย่างใดหรือไม่กระท�าการอย่างใดอย่างอิสระ 

ในการปรบัใช้กฎหมายให้เหมาะสมกบัข้อเทจ็จรงิ

เพราะกรณีน้ีฝ่ายนิติบัญญัติเองได้มอบอ�านาจ 

ให้แก่ฝ่ายปกครองแล้ว4 เนื่องจากเป็นข้อจ�ากัด

ของฝ่ายนิติบัญญัติเองที่ไม่อาจจะตราตัวบท

กฎหมายให้มเีนือ้หาสาระครอบคลมุทกุข้อเทจ็จรงิ

ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่อง ทุกกรณีเกี่ยวกับการ 

ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน แต่การใช้

ดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่เองจะต้องมี

ความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันการเป็น 

คดีพิพาทระหว่างเอกชน กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน

การออกค�าสั่งทางปกครอง เพื่อเป็นการท�าให ้

คูก่รณไีม่ต้องเสียเวลาโดยไม่สมควรในการฟ้องคดี

ต่อศาลปกครองเพื่อโต้แย้งค�าสั่งทางปกครอง 

ในเรื่องเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น กระบวนการ

ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายของนายทะเบียน

ท ้องที่ก ่อนออกค�าสั่ งทางปกครองทุกครั้ ง  

เพ่ือลดข้อขัดแย้งความไม่เข้าใจระหว่างคู่กรณี

กับฝ่ายปกครองและช่วยให้ประหยัดเวลาและ 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องของทั้ง

กรมการปกครองและของคูก่รณใีนคดปีกครอง 



1. จุดเริ่มต ้นและล�าดับความเป็นมาของ 

การตรวจราชการ

 1.1  สมัยกรุงสุโขทัย/กรุงศรีอยุธยา

   การตรวจราชการในประเทศไทย 

ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านาน นับตั้งแต่สมัย 

กรุงสุโขทัย เป็นราชธานี การตรวจราชการ 

ในสมัยนั้นพระมหากษัตริย ์ทรงตรวจและ 

สดับรับฟังข่าวด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย ์ก็ยั ง 

ทรงตรวจราชการด ้วยพระองค ์เอง โดยมี 

ข้าราชบริพาร อันได้แก่ เอกอัครมหาเสนาบดี

และเสนาบดจีตสุดมภ์ช่วยเหลอืในการอ�านวยการ

บรหิารและตรวจราชการ ต่างพระเนตรพระกรรณ

ส�าหรบัหวัเมอืงทัง้ชัน้ในชัน้นอก พระมหากษตัรย์ิ

ทรงส่งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร  

ซึ่งเป็นที่ไว้วางพระหฤทัยไปเป็นเจ้าเมืองและ

คอยควบคุมดูแลต ่างพระเนตรพระกรรณ 

นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการระดับรองลงมา ซึ่งมี

ต�าแหน่งเป็นยกกระบัตรเมืองท�าหน้าที่รายงาน

ข ้อราชการให ้พระมหากษัตริย ์ทรงทราบ 

ทุกระยะ ทั้งเจ ้าเมืองและยกกระบัตรเมือง  

ถือ ได ้ ว ่ า เป ็นผู ้ ตรวจราชการที่ท� าหน ้ าที่ 

ตรวจราชการที่ท�าหน้าที่ตรวจตราต่างพระเนตร

พระกรรณของพระมหากษัตริย์

 1.2  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

    ก า ร ต ร ว จ ร า ช ก า ร ใ น ส มั ย 

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก็ได้ด�าเนินการต่อมา

ในลักษณะเดียวกัน จนกระทั่งในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

รัชกาลที่  5 ทรงปฏิรูปการบริหารราชการ

แผ่นดิน มีการจัดระบบการปกครองให้มีมณฑล

เทศาภิบาล ซึ่งเป ็นตัวแทนของส ่วนกลาง  

ท�าหน้าที่ควบคุมเมือง (จังหวัด) ในเขตท้องที ่

ของแต่ละมณฑล และให้มีการตรวจราชการ 

โดยข้าหลวง ได้แก่ สมุหเทศาภิบาล ท�าหน้าที่

ตรวจราชการ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของการ

ควบคุมให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

กลไกการตรวจราชการนั้นส�าคัญไฉน

โดย ศุภเยาว์ นาคเงินทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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 ป ี  พ .ศ .  2435  ได ้ มี ก า รก ่ อตั้ ง 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด�าริให้

สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพเป็นเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย เพือ่ราชการกระทรวงมหาดไทย 

โดยได้ทรงท�าการปรับปรุงงานของกระทรวง

มหาดไทยหลายประการ เช่น การแก้ไขระเบียบ

ปฏิบตังิาน ยกเลกิประเพณทีีใ่ห้เจ้าหน้าทีต้่องไป

เสนอราชการที่บ ้านเสนาบดี เลิกประเพณ ี

ทีเ่สนาบดเีอาตราต�าแหน่งไปไว้ทีบ้่าน ปี พ.ศ. 2437 

ได้มีการก�าหนดระเบียบการออกตรวจราชการ 

หัวเมือง ให้มีการจัดสร้างศาลากลางจังหวัด 

ทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ริเริ่มแนวคิด

การท�างานของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ ่งเน้น 

ให้บ้านเมืองอยู ่เย็นเป็นสุข ไม่ต้องรอให้เกิด

ปัญหาเสียก่อน จึงค่อยด�าเนินการ ซึ่งสมเด็จ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ให้ความส�าคัญ

ของการตรวจราชการ โดยมีข้อความว่า “...การ

เดินทางตรวจราชการนั้น ส�าคัญกว่าการ 

นัง่ออฟฟิศ จงึต้องปฏิบตัอิยูเ่สมอ ๆ  จะรอเวลา

เดินทางต ่อเมื่ อการออฟฟ ิศเบาบางนั้น 

ไม่ได้...” “ที่จะได้รู้ว่าที่ใดเรียบร้อยหรือไม่นั้น 

ไม่มีอะไรดียิ่งกว่า ฟังเสียงราษฎร ถ้าราษฎร 

มเีสยีงร้อง เดอืดร้อนอยูแ่ล้ว ถงึแม้ การออฟฟิศ

จะเรียบร้อยหรือการอย่างอื่นจะดี ก็ไม่ชื่อว่า

เรียบร้อย...” 

 

  1.3  หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 

   หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เป็นระบบประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. 2476  

การตรวจราชการได้ก�าหนดให้ต�าแหน่งข้าหลวง

ใหญ่ขึน้ตรงต่อคณะรฐัมนตร ีท�าหน้าทีต่รวจตรา 

ควบคุม แนะน�า ชี้แจงข้อราชการทั่วไปตาม

กฎหมาย ระเบียบแบบแผน และนโยบายอื่น ๆ 

ของรัฐบาลแก่ส่วนราชการของกระทรวง ทบวง 

กรมต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งการตรวจราชการตามที่คณะรัฐมนตรี

หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย นอกจากนั้น 

ยังมีต�าแหน่งข้าหลวงตรวจการ ซ่ึงอยู่ในระดับ

รองลงมา เป็นต�าแหน่งที่ก�าหนดให้กระทรวง 

ทบวง กรมทั้งในเขตใด ๆ ก�าหนดขึ้นถ้าม ี

ความจ�าเป็น โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ควบคุม 

แนะน�า ชี้แจงข ้อราชการอันเกี่ยวข ้องกับ

กระทรวง ทบวง กรม ที่สังกัดตามกฎหมายและ

ระเบียบแบบแผน โดยมีล�าดับดังนี้

   ป ี พ.ศ. 2479 รัฐบาลได ้จัดตั้ง 

กรมตรวจราชการแผ ่นดินในส�านักนายก

รัฐมนตรี และก�าหนดต�าแหน่งผู้ตรวจราชการ

แผ่นดินขึ้น ท�าหน้าที่ เช ่นเดียวกับข้าหลวง

ตรวจการ แต่ลักษณะงานเน้นหนักการสืบสวน

สอบสวน ปราบปรามการทุจริตมากกว ่า 

การตรวจราชการตามปกติ
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  ปี พ.ศ. 2495 ได้มีการประกาศใช้

พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

พ.ศ. 2495 ได้ยกเลิกต�าแหน่งข้าหลวงใหญ่และ

ข้าหลวงตรวจการ เนื่องจากได้มีการปรับปรุง 

รูปแบบองค ์การบริหารราชการใหม ่ โดย 

ก�าหนดให้มีภาคราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

มีผู ้ว่าราชการภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา ท�าหน้าท่ี 

เป ็นทั้ งหัวหน ้าฝ ่ายบริหารของภาค และ 

ผู้ตรวจราชการประจ�าภาคไปพร้อมกัน และให้

กระทรวง ทบวง กรม ตั้งหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ�าภาคได้ถ้ามีความจ�าเป็น เพื่อท�าหน้าท่ี

ช ่วยเหลือผู ้ว ่าราชการภาคในการปกครอง 

บังคับบัญชาข้าราชการ และตรวจราชการ 

ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง ทบวง หรือ 

กรม ในเขตตรวจการภาค ภายหลังต�าแหน่ง 

ผู้ว่าราชการภาคได้ยุบเลิก และโอนอ�านาจของ

ผู้ว่าราชการภาคไปเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด 

และก�าหนดให้มีต�าแหน่งผูต้รวจราชการขึน้แทน

ผู ้ว ่าราชการภาค และหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ�าภาค สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง  

ท�าหน้าทีค่ล้ายคลงึกบัต�าแหน่งข้าหลวงตรวจการเดมิ 

 ปี พ.ศ. 2503 กรมตรวจราชการแผ่นดนิ

ได ้ยุบเลิก โดยมีการจัดตั้ งส�านักงานปลัด 

ส�านกันายกรฐัมนตร ีพร้อมกบัปรบัเปลีย่นต�าแหน่ง

ผู ้ตรวจราชการแผ่นดิน เป็นผู ้ตรวจราชการ

ส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าหน้าที่เช่นเดียวกับ 

ผู ้ตรวจราชการแผ่นดิน แต่ลดบทบาทหน้าที ่

ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม 

การทุจริตลงไป โดยเน้นการตรวจราชการตาม

แผนงานและโครงการหรือท่ีเรียกว่า การตรวจ

ราชการกรณีปกติที่ก�าหนดไว ้ในการตรวจ

ราชการยุคปัจจุบัน

  ปี พ.ศ. 2515 ได้มีการประกาศใช้

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ได้ก�าหนดให้มีต�าแหน่ง

ผู ้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี ผู ้ตรวจ

ราชการกระทรวง และผู ้ตรวจราชการกรม  

ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม สามารถจัดให้มี

ต�าแหน่งผูต้รวจราชการได้ตามภาระความจ�าเป็น 

จนกระทั่งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

ก็ยังคงให้มีต�าแหน่งผู ้ตรวจราชการไว ้เช ่น

เดียวกันจนถึงปัจจุบัน

 1.4 การตรวจราชการในปัจจุบัน

 การตรวจราชการในปัจจุบัน ได้ก�าหนด

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2532 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2539 ต่อมา 

ได้ถูกยกเลิกโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
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2. ระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการ

 2.1  ระเบียบเดิม มี 3 ระเบียบดังนี้

   1) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ 

พ .ศ .  2532 แก ้ ไข เพิ่ ม เติม โดยระเ บียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และ

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่ าด ้วยการ 

ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2544

   2)  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. 2542

   3)  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของ

ผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2544

  2.2  ระเบียบปัจจุบัน

   ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ได้ยกเลิก

ระเบียบทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น แต่ในเนื้อหา

ยังคงน�าหลักการของระเบียบเดิมทั้ง 3 เรื่อง  

คือ เรื่องของการตรวจราชการ เรื่องของ 

สมุดตรวจราชการ และเรื่องของมาตรฐาน 

ทางคุณธรรมจริยธรรม มาก�าหนดรวมไว้เป็น

ระเบียบฉบับเดียวกัน

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ

 “การตรวจราชการ” ณ ช ่วงเวลา

ปัจจุบันได้มีกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางหลักการตรวจราชการ ได้แก่

 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ ่นดิน  พ.ศ .  2534 บัญญัต ิ

ไว้ว่า “กระทรวง	ทบวง	หรอืกรม	โดยสถานภาพ 

และปริมาณของงานสมควรมีผู ้ตรวจการของ

กระทรวง	 ทบวง	 หรือกรมนั้น	 ก็ให้กระท�าได้”	

(มาตรา	35)

   ผู ้ตรวจการของกระทรวง ทบวง 

หรือกรม มอี�านาจหน้าทีต่รวจและน�าการปฏบิติั

ราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือ 

กรมนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม หรือ 

มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืการสัง่การของนายกรฐัมนตรี

   ในส่วนของผู้ตรวจราชการส�านัก 

นายกรัฐมนตรี มีภารกิจเพิ่มเติมเป็น “ประธาน

กรรมการธรรมาภิบาลประจ�าจังหวัด” ซึ่งเป็น

กลไกให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สอดส่องการท�างานของภาครัฐเป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาล/หลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี
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 3.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 2551 ก�าหนดหลักเกณฑ์เรื่อง

การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด การจัดท�าแผน

พัฒนากลุ ่ ม จั งหวัด  งบประมาณจั งหวัด 

และกลุ ่ มจั งห วัด และการก� ากับติดตาม 

การท�างาน/งบประมาณจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด 

พระราชกฤษฎีกาดังกล ่าวนี้ ได ้บัญญัติ ให ้ 

ผู ้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี และ 

ผู ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมกัน 

รับผิดชอบ และมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 34 

กล่าวคอื “ให้ผูต้รวจราชการส�านกันายกรฐัมนตรี

และผู ้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	 

มีอ�านาจหน้าที่เร่งรัด	 ติดตาม	 และประเมินผล	

ก า รด� า เ นิ นก า รตามแผนพัฒนาจั ง ห วั ด	 

แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด	 แผนพัฒนาราชการ

ประจ�าปีของจังหวัด	 และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีของกลุ ่มจังหวัด	 รวมท้ังการบริหาร 

งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด 

พร้อมทัง้ให้รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล

ตามวรรคหลงัต่อ	ก.น.จ.	อย่างน้อยปีละสองครัง้”

 3.3 พระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการ

ของกระทรวงต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีข้อก�าหนด 

ที่เก่ียวกับผู้ตรวจราชการและการตรวจราชการ 

มี อ� านาจหน ้ าที่ ก า รด� า เนิ นการ เกี่ ย วกั บ 

การตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์อยู่ใน 

อ�านาจหน้าทีข่องกระทรวง

 3.4  กฎหมายเฉพาะเรื่อง เป็นการ

ก�าหนดหรือแต่งต้ังให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ต่าง ๆ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจหน้าที่

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด ท้ังท่ียังมีผลบังคับใช้ 

ในปัจจุบัน และท้ังท่ีได้ยกเลิก ไปแล้ว เช่น  

ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติ

หน้าทีช่นัสูตรพลิกศพของพนกังานฝ่ายปกครอง 

พ.ศ. 2543 ก�าหนดให้ “ผูต้รวจราชการกระทรวง

มหาดไทย” และ “ผู ้ตรวจราชการกรมการ

ปกครอง” เป็นพนกังานฝ่ายปกครองร่วมชนัสูตร

พลิกศพในกรุงเทพมหานคร

 3.5  ระเบียบก�ากับและติดตามการ

ปฏิบัติราชการในภูมิภาค

   ระ เบียบส� านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ 

ในภมูภิาค พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบ

ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2548 ก�าหนดให้รองนายกรฐัมนตรี

หรอืรฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรี 

ก�ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่

การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และสนับสนุนส่งเสริม

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของ

จั งหวัดด� า เนินการไปด ้วยความคล ่องตัว  

มปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไก 

การบริหารราชการ โดยมีผู ้ตรวจราชการ 
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ส�านักนายกรัฐมนตรีประจ�าเขตตรวจราชการ

ต่าง ๆ  เป็นฝ่ายเลขานกุารของรองนายกรฐัมนตรี  

หรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายแต่ละคน

    นอกจากนั้น ระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 

2548 ยังได้มีข้อก�าหนดระบบการตรวจราชการ

เชื่อมโยงไว้กับการก�ากับและติดตามการปฏิบัติ

ราชการในภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย โดยให ้

ผู้ตรวจราชการมีช่องทางการรายงานผลการ

ตรวจราชการต่อรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรี

ที่ได้รับมอบหมายให้ก�ากับการปฏิบัติราชการ 

ในเขตพื้นที่ ไว้ในระเบียบฯ การตรวจราชการ 

ข้อ 17 วรรคสองด้วย 

4. การตรวจราชการส�าคัญอย่างไร

 4.1  ความหมายของการตรวจราชการ

   “ตรวจ” ในส่วนนี้เป็นค�ากิริยา 

ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  

ได้ให้ความหมายไว้ 4 ประการ ซึ่งค�าว่า ตรวจ 

หมายถึง (1) พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น 

ตรวจพล ตรวจราชการ (2) พิจารณาดูว ่า 

ถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี  

ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา (3) พิจารณา

หาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค (4) ส�ารวจ เช่น  

ตรวจพื้นที่

   ส่วนค�าว่า “ตรวจราชการ” ได้ให้

ความหมายไว้ว่า “ตรวจดูการงานให้ด�าเนินไป

โดยเรียบร้อย” 

   ระ เบียบส� านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  

พ.ศ. 2532 ได้ให้ค�านิยามไว้ว่า “การตรวจ

ราชการ” หมายถึง การตรวจติดตามผล เร่งรัด 

แนะน�า สืบสวน สอบสวน สอบข้อเท็จจริง  

สดับรับฟ ัง เหตุการณ ์  เสนอแนะ ติดต ่อ 

ประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือด�าเนินการอื่นใด  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผล สมประโยชน์ต่อราชการ

 4.2 วัตถุประสงค ์ของการตรวจ

ราชการ

   ระ เบียบส� านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ได้ก�าหนด

วตัถปุระสงค์ของการตรวจราชการไว้ 5 ประการ 

คือ

   1)  เพ่ือชีแ้จง แนะน�า หรือท�าความ

เข้าใจกับหน่วยงานของรัฐบาลและหน้าที่ของรัฐ

เกีย่วกบัแนวทางและการปฏบิติังานหรือการจัดท�า

ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนงาน

ต่าง ๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ  

“ไปบอก” 

   2) ตรวจติดตามว่าหน่วยงานของ

รัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
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ข้อบังคับ ประกาศของคณะรัฐมนตรี และค�าสั่ง

ของนายกรฐัมนตร ีและเป็นไปตามความมุง่หมาย 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตาม

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

แผนหรือยุทธศาสตร ์ใด ๆ ที่ก�าหนดเป ็น

ยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติหรือไม่  

“ไปดู” 

   3) ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา 

อุปสรรค รวมทั้ งประ เมินประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

หรือการจัดท�าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  

“ไปตาม” 

   4)  สดบัรบัฟังทกุข์สขุ ความคดิเหน็ 

และความต้องการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ

ประชาชน “ไปฟัง” 

   5) แสวงหาข ้อ เท็จจริ ง  และ

สืบสวนสอบสวนเกี่ ยวกับเหตุการณ ์หรือ

สถานการณ์ในพื้นที่ “ไปหา (ความจริง)” 

 4.3 เจตนารมณ์ของการตรวจราชการ

   พิจารณาจากระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีและวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ 

เจตนารมณ์การตรวจราชการ หรอืความต้องการ

จากงานตรวจราชการ จ�าแนกได้ 2 ประเภทคือ

   1)  ต้องการให้การตรวจราชการ

ถือเป็นองค์ประกอบและเครื่องมือส�าคัญของ

การควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดนิ ทีจ่ะช่วย

สร้างหลกัประกนัและความมัน่ใจให้กบัประชาชน

และรัฐบาลว่าการใช้อ�านาจรัฐและการด�าเนิน

นโยบายและโครงการ รวมทั้งการใช้จ่ายเงิน 

แผ่นดินเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

   2)  ต้องการให้การตรวจราชการ 

มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ ้มค่าในการ

ปฏิบัติราชการ หรือการจัดท�าภารกิจยิ่งข้ึน  

รวมทัง้เป็นไปตามหลักการบรหิารรปูแบบบรูณาการ

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5. กลไกการตรวจราชการ

 โดยที่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ก�าหนด

ว่า “ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการ

ของผู ้ตรวจราชการของหน ่วยงานของรัฐ 

ทุกหน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงาน

ของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม” 

 5.1 “หน่วยงานของรฐั” ตามระเบยีบนี้ 

หมายถึง

   1 )  ราชการบริหารส ่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น

   2) หน่วยงานในการบรหิารราชการ

ในต่างประเทศ

   3)  รัฐวิสาหกิจ

   4)  หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในก�ากับ

ของฝ่ายบริหาร
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  เนื่องจากระเบียบนั้นก�าหนดขึ้นโดย

นายกรัฐมนตรี โดยผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ต่อการวางระเบียบ

ปฏิบัติราชการ เท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับพระราช

บญัญตันิีห้รอืกฎหมายอืน่ ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่า

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้เป็นระเบียบ

ปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยเรื่อง

ของการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ  

มิใช ่กฎหมายโดยตรง โดยเนื้อหาส่วนใหญ ่

มุ่งประสงค์จะให้ผู ้ตรวจราชการเป็นตัวกลาง  

ผู ้เช่ือมโยงระหว่างผู ้บริหารในส่วนกลางกับ 

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ การใช้อ�านาจสั่งการ

ของผู ้ตรวจราชการบังคับแก่หน่วยงานและ 

ผูร้บัการตรวจ จะกระท�าได้เท่าท่ีจ�าเป็นเฉพาะหน้า 

และสิ่งส�าคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งการให ้

ผู้ตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใด  

ผู ้ตรวจราชการจะต้องพิจารณาโดยค�านึงถึง 

ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

เรือ่งทีจ่ะสัง่การให้ชดัเจน ฉะนัน้ ผูต้รวจราชการ 

จงึถอืเป็นกลไกท่ีส�าคญัยิง่ของระบบการตรวจราชการ 

ซึง่ตามมาตรฐานทีก่�าหนดต�าแหน่งสายงานตรวจ

ราชการกระทรวงของส�านักงาน ก.พ. ได้ก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงในฐานะเป็นต�าแหน่งบริหารระดับสูง 

ท�าหน้าที่บริหารในฐานะผู้ตรวจราชการ และ

แนะน�าการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการ หรอื

ให้ค�าปรึกษาของส่วนราชการระดับกระทรวง 

ทบวง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ตรวจอยู่ 3 ประเภท 

 5.2 ประเภทของผู ้ตรวจราชการมี  

3 ประเภท คือ 

   1)  ผู ้ ต รวจการส� านั กนายก

รัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอ�านาจและหน้าที ่

ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐทุกหน่วย ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทน

คณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตรี 

และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

   2) ผู ้ตรวจราชการกระทรวง  

รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ มี อ� า น า จ ห น ้ า ท่ี ใ น ก า ร 

ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานภาครฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐั เฉพาะใน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง ในฐานะ 

ผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง

   3)  ผูต้รวจราชการกรม รบัผดิชอบ 

และมอี�านาจหน้าทีใ่นการตรวจราชการเกีย่วกบั

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐั เฉพาะในขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี

 5.3  อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ

   1) อ�านาจหน ้าที่ตามระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรี อ�านาจหน้าที่ที่มีต ่อ 

ผูร้บัการตรวจราชการซึง่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ของการตรวจราชการตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 

ให้ผู้ตรวจราชการมีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้
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    (1)  สัง่เป็นลายลกัษณ์อักษรให้

ผู ้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให ้

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค�าสั่งของ

นายกรัฐมนตรี

    (2)  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้ผู ้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ 

ในเรือ่งใด ๆ  ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน 

หากเห็นว ่าจะก ่อให ้ เกิดความเสียหายแก ่

ทางราชการหรือประโยชน ์ของประชาชน 

อย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว  

ให้รายงานผูบ้งัคบับัญชาเพือ่ทราบหรอืพจิารณา

โดยด่วน

    (3)  สัง่การให้หน่วยงานของรฐั

และเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงให้ถ ้อยค�า หรือ

เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณา

    (4) สอบข้อเท็จจริง สืบสวน

สอบสวน หรือสดับรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับ

การร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสาน

การด�าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

    (5)  ประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

ของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชา

เพื่อทราบ

    (6) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของ

รัฐเพื่อชี้แจง แนะน�า ปรึกษาหารือร่วมกัน

   2) หน้าที่ตามมติ ก.พ.ร. บทบาท

อ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจราชการและ 

รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยให้เป็นไปตามกรอบ

อ�านาจหน้าที่  มาตรฐาน ตามมติ ก.พ.ร.  

ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการจัดท�าแผนการ 

ตรวจราชการแบบบูรณาการ เร่งรัดติดตามและ

สนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่  

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เป็นต้น
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 5.4 หน้าที่ของผู้รับการตรวจราชการ

   ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการตรวจราชการ ผู้รับการตรวจราชการ 

มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไป 

   (1 )  อ� านวยความสะดวกและ 

ให ้ความร ่วมมือแก ่ผู ้ตรวจราชการในการ 

เข้าไปในสถานทีป่ฏบิตังิาน เพือ่ประโยชน์ในการ 

ตรวจราชการ

   (2) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือ

หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และ

พร้อมจะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้

   (3) ชี้แจงและตอบข ้อซักถาม 

ต ่าง ๆ พร ้อมทั้ งหาข ้อมูลเพิ่มเติมให ้แก ่ 

ผู้ตรวจราชการ

   (4) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ

งานใด ๆ ที่ผู้ตรวจการได้สั่งการในระหว่างการ

ตรวจราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถด�าเนินการ

ได้ตามทีผู้่ตรวจราชการส่ังการ ให้ช้ีแจงข้อขดัข้อง

พร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว

   (5) ด�าเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์

ในการตรวจราชการ

   การตรวจราชการประกอบด้วย 

ส่วนที่ส�าคัญอันประกอบด้วย ผู้มีอ�านาจในการ

ตรวจราชการ ผู้รับการตรวจราชการ ขอบเขต

ของการตรวจราชการ และเครื่องมือที่สามารถ

ตรวจราชการที่มีกระบวนการต่าง ๆ  เพื่อให้การ

ด�าเนินงานของราชการมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสามารถแสดงเป็น

แผนภูมิได้ ดังนี้
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 (5) ดําเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
 การตรวจราชการประกอบด้วยส่วนที่สําคัญอันประกอบด้วย ผู้มีอํานาจในการตรวจราชการ  
ผู้รับการตรวจราชการ ขอบเขตของการตรวจราชการ และเคร่ืองมือที่สามารถตรวจราชการที่มีกระบวนการต่างๆ 
เพ่ือให้การดําเนินงานของราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5 ระบบการตรวจสอบราชการแนวใหม่ 
 นอกจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว ยังพบว่า มีหลายหน่วยงานได้ให้ความสําคัญ
กับการตรวจราชการ ได้แก่  
 1) สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ตามรายงานผลการวิจัยของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในปี พ.ศ. 2549-2550 ได้
ให้ข้อเสนอไว้ว่า ระบบการตรวจราชการแนวใหม่ ควรมีลักษณะสําคัญ รวม 4 ประการ คือ 

กลไกการตรวจราชการที่สําคัญ 

1. หน้าท่ีของผู้ตรวจ 
ราชการ 

2. หน้าที่ของผู้รับการ
ตรวจราชการ 

3. ขอบเขตการตรวจ
ราชการ 

4. กระบวนการในการ
ตรวจราชการท่ีดี 

1.1 เป็นหน้าท่ีของ
ผู้บริหารระดับสูงใน
การกํากับติดตามงาน 

1.2 ชี้แจง แนะนํา    
ทําความเข้าใจ  

     (ไปบอก)  
1.3 ติดตามการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
(ไปดู) 

1.4 ติดตาม
ความก้าวหน้าปัญหา 
อุปสรรค และ
ประเมินผล (ไปตาม) 

1.5 สดับรับฟัง ทุกข์สุข 
ความต้องการของ 
พ้ืนท่ี (ไปฟัง) 

1.6 แสวงหาข้อเท็จจริง 
สืบเสาะแสวงหา  
(ไปหาความจริง) 

2.1 อํานวยความ
สะดวก ให้ความ
ร่วมมือกับผู้ตรวจ 

2.2 จัดเตรียมบุคคล 
เอกสาร หลักฐาน 
ข้อมูลเพ่ือการ
ตรวจสอบ 

2.3 ชี้แจงข้อซักถาม 
จัดหาข้อมูล
เพ่ิมเติม 

2.4 ปฏิบัติหรืองดเว้น
การปฏิบัติงาน
ตามข้อสั่งการของ
ผู้ตรวจราชการ 

3.1 การตรวจราชการ 
- ตรวจปฏิบตัิท่ัวไป 
- ตรวจเย่ียม 
- สืบสวนหาข้อเท็จจรงิ 
3.2 ตรวจสอบและ

ประเมินผล 
- ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- ประเมินผลกระทบ 
3.3 ประเมินขีด
สมรรถนะและ
ศักยภาพ 

- ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร 

- ส่งเสริมและพัฒนา
ค่านิยม 

4.1 จัดทําแผนการตรวจ 
ราชการ 
- แผนบูรณาการ 
- แผนประจํา 
- แผนปฏิบัติการของเขต
ตรวจราชการ 

- กํ า ห น ด ก า ร ต ร ว จ
ราชการ 

4 . 2  ก า ร อ อ ก ต ร ว จ
ราชการ 

- ตรวจตามแบบ  
  (ตรวจปกติ) 
- ตรวจตามคําสั่ง 
  (ตรวจกรณีพิเศษ) 
4.3 รายงานผลการตรวจ
ราชการ 

- สรุปผล/ข้อคิดเห็น 
  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ต่ อ
หัวหน้าหน่วยงาน 
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 5.5 ระบบการตรวจสอบราชการ 

แนวใหม่

   น อ ก จ า ก ร ะ เ บี ย บ ก ฎ ห ม า ย 

ทีเ่กีย่วข้องดงักล่าวแล้ว ยงัพบว่า มหีลายหน่วยงาน

ได้ให้ความส�าคัญกับการตรวจราชการ ได้แก่ 

   1 )  สถาบั นส ่ ง เ ส ริ มกิ จการ 

บ้านเมืองท่ีดี

    ตามรายงานผลการวิจัยของ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ในปี พ.ศ. 2549-2550 ได้ให้ข้อเสนอไว้ว่า ระบบ

การตรวจราชการแนวใหม่ ควรมีลักษณะส�าคัญ 

รวม 4 ประการ คือ

    (1) เชิงรุก หมายถึง การตรวจ

ราชการเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ 

การส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาหรือค�าแนะน�า

    (2)  บู รณาก า ร  หม าย ถึ ง  

การประสานเช่ือมโยงการตรวจราชการทกุระดบั 

ทั้ งแนวดิ่ งและแนวขวาง (Vert ical and 

horizontal integration) ทั้งภาพรวมของ

ประเทศ กระทรวง ทบวง กรมเข้าด้วยกัน  

โดยร่วมคิด ร่วมตรวจ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ  

ร่วมสร้างภาคีภาคประชาชน และร่วมรับการ

ประเมิน

    (3) มุ ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งควรมี

ลักษณะการตรวจติดตามและประเมินผลงาน 

โดยมีการเปรียบเทียบผลงานจริงท่ีเกิดข้ึน  

กับวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ตามเกณฑ์ที่

ระบุไว้ในตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ 

ตามที่ผู ้บริหารในแต่ละระดับขององค์กรได้

ก�าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์หรือในค�ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ 

    (4)  มส่ีวนร่วม โดยต้องยดึหลกั

ธรรมาภบิาล มคีวามโปร่งใส และให้ความส�าคญั

ของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภาคประชาชน กลุ ่มประชาสังคม และ 

หน่วยรับตรวจ รวมทั้งการเปิดให้ร่วมแสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตรวจติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ  

อกีทัง้ผูต้รวจราชการต้องมมีาตรฐานทางวชิาชพี

และความซื่อสัตย์สุจริต

   2) ส�านักงาน ก.พ. ได ้มีการ

พิจารณาจากมาตรฐานก�าหนด ต�าแหน่งสายงาน

ตรวจราชการกระทรวง ซึ่ง ก.พ. ได้ก�าหนด

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงในฐานะ เป็นต�าแหน่งผู้บริหารระดับ

สูง ว่าผู ้ตรวจราชการนอกจากจะบริหารงาน 

ในฐานะผู้ตรวจราชการแล้ว จะต้องท�าหน้าที่

แนะน�าการปฏบิติัราชการของส่วนราชการ หรือ

ให้ค�าปรึกษากับส่วนราชการระดับกระทรวง 

ทบวง จึงจ�าเป็นจะต้องปฏิบัติด้วยการมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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    (1) ด้านปฏิบัติการ

      (1.1) ตรวจการปฏิบั ติ

ราชการในภารกิจของกระทรวง หรือหน่วยงาน

ของรัฐในฐานะผู ้สอดส ่องดูแลแทนนายก

รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ได้รับ

มอบหมายเพื่อเร ่งรัดให้การปฏิบัติราชการ 

ในหน่วยงานที่รับตรวจเป็นไปตามนโยบาย

ระเบียบ แบบแผน และเป้าหมายทุกด้านของ

กระทรวง และรฐับาลอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

      (1.2) ตรวจและติดตาม 

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐใน

ภารกิจของกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ  

เพื่ อประ เมินและควบคุมการปฏิบั ติ การ 

ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการ 

ของกระทรวง รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือ 

ค�าสั่งการของนายกรัฐมนตรี ค�าสั่งกระทรวง 

ทบวง กรม และระเบียบข้อบังคับ

      (1.3) รับฟังความคิดเห็น

และความต้องการของประชาชนในท้องที ่

ต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงหรือ 

หน่วยงานของรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม  

ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับ

ประชาชน

      (1.4) ให้ค�าแนะน�า แก้ไข

ปัญหา หรอืตดัสนิใจในเรือ่งราวต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กบั ภารกจิหลกัของกระทรวงหรอืหน่วยงานของ

รัฐที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรล ุ

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

    (2) ด้านแผนงาน

      (2.1) วางแผนและให ้ 

ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุแก้ไข หรอืข้อคดิเหน็

ประกอบในการก�าหนดนโยบาย แผนงาน  

การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อให้ส่วนราชการ 

น�าไปปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ราชการและ 

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

      (2.2) วิเคราะห์ความเสี่ยง

และวางแผนเพื่อก�าหนดแนวทางและติดตาม

การแก้ไขปัญหาในการด�าเนินโครงการให้

ประสบผลส�าเร็จ

    (3)  ด้านการประสานงาน

      ประสานงานกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ

ในการพิจารณาข้อกล่าวหา หรือข้อร้องเรียน

จากประชาชน หรือข้าราชการทุกระดับ เพื่อให้

สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่

หรือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    (4)  ด้านการบริหารจัดการ

      (4.1) ตรวจเย่ียมข้าราชการ

และหน่วยงานในสังกัด เพื่อรับฟังปัญหาให ้

ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือและให้ก�าลังใจแก่

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
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      (4.2) สืบสวนสอบสวน 

หรือสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร ้องเรียน 

กล ่าวหาข ้าราชการในสังกัด เพื่อให ้ เกิด 

ความยุติธรรมและโปร่งใสในระบบราชการ

      (4.3)  บ� า รุ ง รั กษาขวัญ

ก�าลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ 

ในสังกัด เพื่อให้ข้าราชการเต็มใจท่ีจะอุทิศตน 

แก่งานในหน้าที่ราชการอย่างเต็มก�าลังความรู้ 

ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง

      (4.4)  บรหิารและประเมนิ

ผลการปฏิบั ติ ง านของผู ้ ใ ต ้ บั งคั บบัญชา 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุภารกิจหลักของ

หน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ

คุ้มค่ามากที่สุด

      (4.5)  ก�ากบัดแูลงานจดัท�า

แผนและงบประมาณ บริหารการจัดหาปัจจัย 

ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตาม 

การประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงานและ

โครงการในความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุภารกิจ

หลักและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

      (4.6)  ประสานกิจกรรม 

ให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการร่วมกัน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ ้มค่า และบรรลุ 

เป้าหมายของแผนงาน

 5.6  จริยธรรมของผู้ตรวจราชการ 

   ก�าหนดให้มีหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 

ประกาศ และระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับเรื่อง

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบการ

พิจารณา ดังนี้

   1)  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 

ได้มีการก�าหนดจริยธรรมเฉพาะของผู ้ตรวจ

ราชการว่า “ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับส่ิงของ 

ที่มีค่าหรือผลประโยชน์ใด ๆ  จากผู้รับการตรวจ

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง” 

   2)  ประกาศคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ  เรื่อง  

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2543

   3)  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี

ว่าด้วยการให้และรับของขวัญจากเจ้าหน้าที ่

ของรัฐ พ.ศ. 2544

   4) ดร.วิษณุ เครืองาม ได้แสดง

ความคิดเห็นไว้ในครั้งที่บรรยายเรื่อง การตรวจ

ราชการ ที่ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการสัมมนา

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจ

    4.1)  เวลาผู ้ ตรวจราชการ 

ไปท�าหน้าที่ตรวจราชการต้องตรวจโดยใช้ 

หลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance  

เสียเองด้วย
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    4.2)  ผู ้ตรวจราชการต้องไป

ตรวจหาว่า หน่วยรบัตรวจม ีGood Governance 

และหลักการบริหารกิจการบ ้านเมือง ท่ีดี  

ที่ส�าคัญมี 3 เรื่อง คือ

       (1) ต้องชอบด้วยกฎหมาย 

(Legality) ไม่ล�าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ท�าตาม

กฎหมาย ซึ่งกฎหมายในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง 

พระราชบัญญัติอย่างเดียว แต่หมายความ 

รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง ค�าสั่ งอธิบดี  หนังสือเวียน มต ิ

คณะรัฐมนตรีทั้งหมด

       (2) ต้องให้ประชาชน 

มีส่วนร่วม (Participation) คือ การมีส่วนร่วม

ของผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholder) ถ้าประชาชน

มีส ่วนได ้ส ่วนเสียใด ประชาชนก็จะต ้องม ี

ส่วนร่วมในเรื่องนั้น

       (3) ต้องมีความโปร่งใส 

(Transparency) ต้องเปิดเผย อธิบายได้  

ไม่มุบมิบ ไม่อุบอิบ รวมท้ังต้องซื่อสัตย์ สุจริต 

รวมอยู่ในความโปร่งใสทั้งหมด” 

6. ข้อสรุป ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 6.1 ข้อสรุป

   การตรวจราชการในประเทศไทย 

ได้เริ่มมีขึ้นเป็นเวลาช้านาน นับตั้งแต่กรุงสุโขทัย

เป็นต้นมา ซึ่งถือได้ว่าผู้ตรวจราชการเป็นผูท้�า

หน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณของพระมหากษัตริย์ 

และมีการพัฒนาขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่ง

ในยุคปัจจุบันได้มีกฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

กับการตรวจราชการหลายฉบับ มีการปรับปรุง

ระ เบี ยบกฎหมายและข ้ อปฏิบั ติ และ ให ้ 

ความส�าคัญกับการตรวจราชการมากขึ้น โดย

เฉพาะการบูรณาการการท�างานระหว่างผู้ตรวจ

ราชการกระทรวง กรมต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาในพื้นที่  ท�าให้แก้ไขปัญหากับ

ประชาชนได้ตรงจุด ประหยัดทั้งเวลาและ 

งบประมาณ มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมาย

และข้อปฏิบัติต่าง ๆ  และให้ความส�าคัญกับการ

ตรวจราชการมากขึ้น ซ่ึงการตรวจราชการใน

ปัจจุบัน มุ ่งเน้นไปในลักษณะของการตรวจ

ราชการเชิงป้องกันปัญหา ตรวจก่อนปัญหา 

จะเกิด เรียกกันว่าการตรวจราชการเชิงรุก หรือ

การตรวจราชการเชิ ง รุกและสร ้ างสรรค ์ 

(Proact ive approach) ไม ่ ใช ่ เป ็นการ 

ตรวจราชการแบบจ้องจับผิด โดยได้มีการ 

น�า เทคนิคการประเมินความเสี่ ยง (R isk 

Assessment) มาใช้ในระบบการตรวจราชการ 

มีข ้อสมมติฐานของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ได้ แล้วลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ ก่อน/ระหว่าง 

การด�าเนินงานของหน่วยรับการตรวจ และให้

ข้อเสนอแนะในมิติต่าง ๆ ตามหลักของ PMQA 

ให ้หน ่วยงานรับการตรวจด�าเนินงานตาม 

หลักธรรมาภิบาล ท� า ให ้ เป ็นระบบการ 

ตรวจราชการที่สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า จะมี 
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ส่วนส�าคัญในการผลักดันให้งาน/โครงการ 

ต่าง ๆ ในพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ 

   ฉะนั้น การตรวจราชการจึงถือเป็น

กลไกทีส่�าคัญของผูบ้รหิารระดบัสงู ในการก�ากบั

ติดตามแผนงาน โดยมีผู ้ตรวจราชการเป็น

ตัวกลางผู้เชือ่มโยงระหว่างผู้บรหิารในส่วนกลาง

กับผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต ่าง ๆ ซึ่งท�าหน้าที่ 

ก�ากับดูแลตั้งแต่ การเริ่มด�าเนินการ ระหว่าง

ด�าเนนิการ จนกระทั่งโครงการเสร็จสิ้น นอกจาก 

การตรวจราชการปกติแล ้ว ยั งท�าหน ้า ท่ี 

่ตรวจราชการในพื้นที่ กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ 

ที่เรียกว่าตรวจตามค�าสั่งหรือตรวจกรณีพิเศษ 

อีกด้วย พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการปรึกษา 

แนะน�า ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินผลงานและ 

หาข้อเท็จจริง (ไม่เน้นการจับผิด) โดยมีการ

ติดตามการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ ครอบคลุม

ทุกจังหวัด โดยมุ ่งเน้นวัตถุประสงค์ของการ 

ตรวจราชการคือ “ไปบอก” “ไปดู” “ไปตาม” 

“ไปฟัง” และ “ไปหาข้อเท็จจริง” 

 6.2 ข้อเสนอแนะ

   เนื่องจากการตรวจราชการถือเป็น

กลไกส�าคัญของผู้บริหารระดับสูง และสามารถ

น�าผลการตรวจราชการเป็นเครื่องมือในการ

ก�าหนดนโยบาย และแนวทางการบรหิารจดัการ 

การแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่และประชาชน  

เห็นควรให้ความส�าคัญกับการตรวจราชการ 

โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

   1)  ผูบ้รหิารระดบัสงู (นายกรฐัมนตรี 

รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี) จะต้องมี 

ความเข้าใจ เห็นความส�าคัญและประโยชน์ของ

การตรวจราชการอย่างจริงจัง มอบความไว้

วางใจและมอบอ�านาจให ้ ผู ้ตรวจราชการ 

ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น พื้ น ที่ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

2)  ผู ้ ตรวจราชการจะต ้องมี

ทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นต่องานตรวจราชการ เพื่อ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   3) ควรมีการเพิ่มอัตราก�าลังของ 

ผู ้ ต รวจราชการให ้ เพี ย งพอกับพื้ นที่ เขต 

ตรวจราชการ เนื่องจากระบบการตรวจราชการ

ในปัจจุบันมีความเป็นเอกภาพ และมีการ 

บูรณาการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แต่จ�านวน 

ผู ้ ต รวจราชการและการมอบหมาย เขต 

ตรวจราชการยังลักลั่นกัน เช่น ผู้ตรวจราชการ 

1 คน ต้องรบัผดิชอบ 3-4 พืน้ทีเ่ขตตรวจราชการ 

ท�าให้การบูรณาการในทางปฏิบัติมีข้อจ�ากัด

   4) ควรมีการเพิ่มพูนความรู ้งาน

โครงการให้กบัผูต้รวจราชการ โดยเฉพาะในเรือ่ง

ที่ยังขาดความช�านาญ หรือเรื่องที่ได้รับมอบ

หมายให้รับผิดชอบ

   5) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ

การตรวจราชการมีความส�าคัญและจ�าเป็น 

ที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการเรียก
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ใช ้ข ้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อประกอบการ 

ตรวจราชการ และการเผยแพร่ผลงานของ 

ผู้ตรวจราชการ

   6) ควรมีการจัดระบบการแบ่งงาน

เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการให ้ชัดเจน 

เนื่องจากหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ

ยังมีความลักลั่น ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ

ที่จะช่วยงานผู้ตรวจราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อระบบการตรวจราชการมีการปรับปรุง

เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการจากทุก

กระทรวง ทบวง กรม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะก่อ

ให ้ เกิดประโยชน ์ต ่อพื้นที่ และประชาชน 

อย่างแท้จริง

   7) ควรสนับสนุนและส ่งเสริม  

การสร้างขวัญก�าลังใจให้กับบุคลากรด้านการ

ตรวจราชการ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ

ความก ้าวหน ้าในสายงาน ตลอดจนเกิด 

ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ เกิดการยอมรับ

ความมีศักดิ์ศรี  ซึ่ งท�าให ้ผู ้ปฏิบัติ งานเกิด 

แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในการคดิสร้างสรรค์

และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดสรร 

งบประมาณให้ผูต้รวจราชการมอี�านาจสนบัสนนุ

งบประมาณให้กับพื้นที่ เป็นต้น 

    8) ภาพลักษณ์ของผู้ตรวจราชการ  

มักถูกมองในภาพที่ เป ็นเพียงตัวแทนของ 

ผู้บริหารในการตรวจราชการ แต่ไม่ได้มีอ�านาจ

อย่างแท้จริง ทั้งที่ เป ็นต�าแหน่งในสายงาน 

ผู้บริหารระดับสูงเท่าเทียมกับต�าแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูงบางต�าแหน่ง เช่น ต�าแหน่งอธิบดี  

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น มีการสับเปลี่ยน  

โยกย้ายต�าแหน่งมาเป็นผูต้รวจราชการ จะถกูมอง

ในภาพลบว่าถูกโยกย้ายเพราะกระท�าความผิด 

เป็นต้น ท�าให้ระบบการตรวจราชการมีความ 

ลักลั่น ฉะนั้น จึงเห็นควรมีการปรับปรุงแก้ไข

ภาพลักษณ์ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน

   9) ผู ้ตรวจราชการและผู ้รับการ

ตรวจราชการ ควรมีคุณธรรมและจริยธรรม  

ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี เป็นแนวทาง 

ในการร่วมคดิ ร่วมตรวจ ร่วมรับผิดชอบต่อพ้ืนที่

และประชาชน 
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  นายประยูร รัตนเสนีย์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรณาธิการบริหาร 
  นายบัญชา เชาวรินทร์  ผู้อ�านวยการสถาบันด�ารงราชานุภาพ 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
  นางสาวดารา รักษาชาติ   ผูอ้�านวยการกลุม่งานพฒันาและบรหิารจดัการความรู้ 
กองบรรณาธิการ   
  นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน์   นางสาววรดา สงอักษร
  นายวีระ แสงจันทร์   นางกาญจนา แจ่มมินทร์ 
  นางสาวบุษบา ลาภวิไล   นางสาววิบูลพรรณ์ เปาอินทร์ 
  นายบัญชา ดวงดีแก้ว   นางทิพวัลย์ อุดมทรัพย์
  นางสาวศรีเพ็ญ งามข�า  นางสาวภัทรภร ป้อมมะลัง 
ออกแบบปก นางสาวอัจนา เตชะพันธุ์
สถานที่ติดต่อ สถาบันด�ารงราชานุภาพ 
  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
  โทร/โทรสาร 0-2221-5958
  http://www.stabundamrong.go.th
  e-mail: .stabundamrong@gmail.com 

คณะผู้จัดท�ำวำรสำรด�ำรงรำชำนุภำพ

ตราประจ�าพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารด�ารงราชานุภาพเป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ
สถาบันด�ารงราชานุภาพ และบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย”
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