แบบสํารวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรปู การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประมวลจากความเห็นของผูบ ริหารกรม ผูต รวจราชการกรม ผูอาํ นวยการสํานัก/กอง หัวหนาสวนราชการในภูมภิ าค และนายอําเภอ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ลําดับ
ที่
1

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ดานกฎหมาย/ 1.1 ตรากฎหมายการปกครองและกฎหมายกระจายอํานาจใหเปนระบบ
อํานาจในการ
บริหาร
1.2 จัดทํากฎหมายการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถบริหารจัดการได และใหกระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมี
อํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

- พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
- กระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ - กรมสงเสริมการ
ใหแกองคกรปกครองสวน
ปกครองทองถิ่น
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พ.ร.บ. อบต./เทศบาล/อบจ.
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

1.3 ออกระเบียบเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ใหองคกรปกครอง - พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทา
สวนทองถิ่นสามารถเบิกจายคาตอบแทน อปพร. ได
สาธารณภัย พ.ศ. 2550

1.4 ใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวาดวยการจัดตั้งชุมชนและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

- สตง.
- กระทรวงมหาดไทย

- กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- กระทรวงมหาดไทย
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ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
1.5 กําหนดระเบียบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการสนับสนุนงบประมาณให
องคกรภาคประชาชน และสามารถสมทบงบประมาณกับกองทุนภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
1.6 ใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่น ซึ่งสามารถใชบังคับไดทั้งประเทศเปนหลักเกณฑเดียวกัน

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- คณะกรรมการ
กระจายอํานาจ
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงมหาดไทย
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 5, 10, 11,
12, 13, 14, 23 และ 25
1.7 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบริหารราชการและงบประมาณขององคกรปกครองสวน
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
- กระทรวงมหาดไทย
ทองถิ่นทุกประเภทในจังหวัด เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ราชการแผนดิน พ.ศ.
1.8 กําหนดใหทองถิ่นจังหวัดเปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัดในการควบคุม กํากับดูแล
2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท
- พ.ร.บ. วาดวยการมอบ
1.9 กําหนดใหนายอําเภอเปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัดในการควบคุม กํากับดูแลเทศบาล
อํานาจ พ.ศ. 2550
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
- พ.ร.บ. ระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548
- พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.
2496
1.10 เห็นควรใหคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจประจําจังหวัดหรือสํานักงานคณะกรรมการการ
มติคณะกรรมการการกระจาย กรมสงเสริมการ
กระจายอํานาจเปนผูพิจารณาหรือวางแนวทางการวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดระบบบริการ
อํานาจใหแกองคกรปกครอง ปกครองทองถิ่น
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดไมสามารถวินิจฉัยได
สวนทองถิ่น วันที่ 13
ครอบคลุมทุกประเด็น อาจเกิดขอผิดพลาดได
สิงหาคม 2546 ขอ 4
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ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
1.11 ควรแกไขมาตรา 62 แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ใหความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบล และใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ใหความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
1.12 ใหอํานาจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ (ปจจุบันอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมการปกครอง) เนื่องจาก เปนสวนราชการที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองทองถิ่น

2

โครงสราง
องคกร

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 กรมสงเสริมการ
มาตรา 62
ปกครองทองถิ่น
พ.ร.บ. ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.
2508 และที่แกไขเพิ่มเติม

- กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
1.13 ใหอํานาจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินภารกิจเกี่ยวกับสถานธนานุบาลขององคกร
พ.ร.บ. โรงรับจํานํา พ.ศ.
- กระทรวงมหาดไทย
ปกครองสวนทองถิ่น (ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง)
๒๕๐๕ และที่แกไขเพิ่มเติม - กรมการปกครอง
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
1.14 แกไข พ.ร.บ. จัดตั้งฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการบริหารงานและใหบริการ - พ.ร.บ. จัดตั้งองคการบริหาร - กรมการปกครอง
สาธารณะเพิ่มขึ้น และกําหนดแนวทางการดําเนินการใหมีความชัดเจน
สวนตําบล/เทศบาล/
- กรมสงเสริมการ
องคการบริหารสวนจังหวัด
ปกครองทองถิ่น
- พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
- สํานักงานสงเสริมการ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ปกครองทองถิ่น
ใหแกองคกรปกครองสวน
จังหวัด
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.1 จัดโครงสรางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหม โดยตั้งเปนทบวงหรือกระทรวง แยกจาก
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
- กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย และจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ในระเบียบ กฎหมาย และ ราชการแผนดิน พ.ศ.
- กรมสงเสริมการ
หนังสือสั่งการ
2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ปกครองทองถิ่น
- พ.ร.บ. จัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบล/เทศบาล/
องคการบริหารสวนจังหวัด
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ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

2.2 ปฏิรูประบบการปกครองสวนทองถิ่นทั้งระบบใหเปนรูปแบบเดียว คือ เทศบาลนคร เทศบาล - กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครอง
เมือง และเทศบาลตําบล และกําหนดชั้นของเทศบาลแตละประเภทใหเหมาะสมกับขนาด
สวนทองถิ่น- พ.ร.บ. กําหนด
จํานวนประชากร และรายได
แผน และขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.3 จัดตั้ง/ปรับปรุงโครงสรางของทองถิ่นอําเภอใหเปนรูปธรรม เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ - กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ในพื้นที่ระดับอําเภอ และอํานวยการ ประสาน และสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น
ทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย
2.4 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีอํานาจในการกํากับ ดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2545
2.5 ยกเลิกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก ไม
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
สามารถนําผลการประเมินไปสูการสรางแรงจูงใจใหกับขาราชการในการปฏิบัติงานได
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม
2.6 ใหอํานาจจังหวัดในการตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องรองทุกข/รองเรียน ของราชการสวนทองถิ่น - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
และใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม- พ.ร.บ. องคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แกไขเพิ่มเติม- พ.ร.บ.
สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติม

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- สํานักงาน ก.พ.ร.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- สํานักงาน ก.พ.ร.
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ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
2.7 ยุบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารงบประมาณและจัดบริการสาธารณะแกประชาชน
2.8 กําหนด/แบงอํานาจหนาที่ในการปองกัน/ปราบปรามยาเสพติดใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหชัดเจน

3

งบประมาณ

3.1 เห็นควรแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 7 ให
ครอบคลุมถึงงบกลาง ซึ่งเปนเงินสมทบ กบท. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส หรือเงินสมทบ
ประกันสังคม ฯลฯ และหมวดเงินุดหนุน เชน คาอาหารกลางวัน อาหารเสริม นมเด็ก ซึ่ง
พบปญหาในการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปที่ลวงไปแลวพลางกอน
3.2 เห็นควรกําหนดแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปในสวนของ
เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจางของขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและ
ลูกจางใหมีความชัดเจน สอดคลองกับ มาตรา 35 แหง พ.ร.บ. การบริหารงานบุคคล
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กําหนดวา จะสูงกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมได

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข
- สํานักงาน ก.พ.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมการปกครอง
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- ป.ป.ส.
- สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
- กระทรวงมหาดไทยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 7
- พ.ร.บ. การบริหารงานบุคคล
- กระทรวงมหาดไทย
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 - กรมสงเสริมการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ปกครองทองถิ่น
วิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543
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ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
3.3 จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น

4

5

บุคลากร

การบริการ

4.1 ใหความเปนธรรมในการบรรจุแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ
4.2 ไมใหมีการโอนขาราชการมาแตงตั้ง เพื่อใหโอกาสคนในกรมไดเติบโตและ
เจริญกาวหนา
4.3 การสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุก
ตําแหนง ใหสรรหาจากสวนกลาง
4.4 ปรับกรอบโครงสรางอัตรากําลังใหสอดคลองและเหมาะสมกับปริมาณงาน
4.5 ใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน งานดานการศึกษา งานดานตรวจสอบภายใน งานสงเสริมและพัฒนา
ทองถิ่น ฯลฯ
5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติการรับราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบ
DPIS
5.2 เชื่อมโยงขอมูลบุคคลดวยเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข
- พ.ร.บ. จัดตั้งองคการบริหารสวน
ตําบล/เทศบาล/องคการบริหาร
สวนจังหวัด
- พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

- สํานักงาน ก.พ.
- ก.พ.ค.
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- สํานักงาน ก.พ.
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- สํานักงาน ก.พ.
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- สํานักงาน ก.พ.
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย
- กรมการปกครอง
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ลําดับ
ที่
6

ประเด็น
การปฏิรปู
อื่นๆ

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
6.1 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่น แผนพัฒนาชุมชน ฯลฯ ในคราว
เดียวกัน

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นฯ

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- กรมการพัฒนาชุมชน
- สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จังหวัด/อําเภอ
6.2 กําหนดใหมีการปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยในทุกภาคสวน
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
6.3 เสริมสรางความคิดเรื่องการกํากับดูแลใหชัดเจนวามิใชเปนการบังคับบัญชา โดยให
พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ - กระทรวงมหาดไทย
ประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น เพราะการกํากับดูแลประชาชนเปนการกํากับดูแลที่มีความ กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง - กรมในสังกัด
ยั่งยืน
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
กระทรวงมหาดไทย
6.4 ใหยกเลิกระบบ E-Auction เนื่องจาก ผูรับจางสามารถทําการตกลง สมยอมกันได และใช ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย - กระทรวงการคลัง
ระยะเวลาในการดําเนินการเปนเวลานาน อีกทั้ง พัสดุที่จัดหาดวยวิธีการนี้อาจไมได
การพัสดุ ดวยวิธีการทาง
- กรมบัญชีกลาง
คุณภาพที่ดีหรือตรงกับความตองการของผูใช
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
6.5 ควรปรับปรุงหลักเกณฑ แนวทาง วิธีการประเมิน เงินรางวัลขององคกรปกครองสวน
- กรรมการกลาง
ทองถิ่นใหเปนไปตามแนวทางเดียวกับสวนราชการอื่น ๆ เนื่องจาก องคกรปกครองสวน
- กรรมการจังหวัด
ทองถิ่นใชรูปแบบการพิจารณาแบบเดิม ซึ่งกําหนดอัตราเงินรางวัลไวสูงเมื่อเทียบกับสวน
ราชการอื่น ๆ

