นายวิชยั ศรีขวัญ

1. ทานมีความเห็นตอแนวคิดการกระจายอํานาจใหทองถิน่ โดยสมบูรณ (การเลือกตัง้ ผูว าราชการ
จังหวัด) หรือจังหวัดจัดการตนเองอยางไร

เดิม มีการเรียกรองเปนระยะ ซึ่งอดีตผูบริหารและนักปกครอง ไดมีการศึกษาและชี้แจงตอผูมีอํานาจและ
ประชาชนเสมอมา รวมทั้งไดมีการกําหนดใหมีราชการบริหารสวนภูมิภาคในรัฐธรรมนูญ 2550 ดวย
ปญหา ขอเรียกรองมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐบาล/ฝายการเมือง พยายามรวมอํานาจไวที่สวนกลาง และ
แทรกแซงการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการบริหารงานของราชการสวนภูมิภาค รวมทั้ง
การแตงตั้งและการทํางานของผูวาราชการจังหวัด จึงมีการกอตัวเพื่อเรียกรองใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
หรือจังหวัดจัดการตนเอง เพื่อที่จะใหพนจากการแทรกแซงจากรัฐบาล และมีการปฏิบัติงานของทองถิ่นและจังหวัด
ที่มีประสิทธิภาพ
ความเห็น กรณีเสนอใหเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด หรือจังหวัดจัดการตนเอง
(1) การไดมาของผูวาราชการจังหวัด หรือผูบริหารในจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งคงจะมาจากการเลือกตั้ง
จะตองปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหบริบูรณ ยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมความรู
ความเขาใจแกบทบาทหนาที่ของตําแหนงเกี่ยวของเรื่องระบอบประชาธิปไตย ที่เลือกตั้ง และผูเลือกตั้ง รวมทั้งการ
จัดการเลือกตั้งที่มีการปองกัน และการทุจ ริตอยางมีป ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกัน การซื้อ สิทธิ
และขายเสียง
(2) การปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัด หรื อผูบ ริห ารภายในจังหวัดจัดการตนเอง จะตองจัดการ
ดานความสัมพันธกับรัฐบาลหรือสวนกลาง ทั้งที่เปนพรรคหรือฝายเดียวกันกับพรรครัฐบาล พรรคฝายคานหรือ
พรรคอื่นๆ
นอกจากนั้น การจัดระเบีย บการบริห ารราชการของประเทศไทยในแตละจังหวัด มีสว นราชการ
ทั้งราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และที่แยกจากสวนกลางมาตั้งในพื้นที่ไดแก หนวยงานของราชการบริหาร
สวนกลาง และรัฐวิสาหกิจอีกดวย
(3) การบริหารราชการในพื้นที่ ไดมีการดําเนินการในลักษณะกลุมจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยมีการแกไข ปรับปรุงกฎหมายระเบียบและดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2545 ซึ่งแนวคิดและหลักการรวมทั้งผล
การดําเนินงานไดรับการประเมินเสมอมาวา มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดี ตองการการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่
แตการดําเนิ น งานไมไดรั บ การสงเสริมอยางจริง จัง และตอ เนื่อง รวมทั้ งมีการแทรกแซงจากรัฐ บาลหรือฝา ย
การเมืองดังกลาวขางตน ทําใหการบริหารแบบบูรณาการไมไดรับความสนใจเทาที่ควร
จึงสมควรศึกษาและทบทวนเรื่องนี้

2. ทานมีความเห็นตอบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเปนที่พงึ่ ของประชาชนอยางไร

เดิม มีแนวคิดใหสํานักนายกรัฐมนตรีเปนองคกรประสานงานในราชการสวนกลาง แตใ นภูมิภาค (ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค/ทองถิ่น) มท. เปนองคกรประสานงาน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบอยูในจังหวัด
ขอคิดเห็น ผูวาราชการจังหวัดไดมีบทบาทในการอํานวยการ ประสานงาน ตามอํานาจใน พ.ร.บ.บริหาร
ราชการแผนดินอยางดียิ่ง จนประชาชนใหความเคารพนับถือ รวมทั้งภาคราชการหนวยอื่นๆ ดวย โดยมีนายอําเภอ
ดูแลในระดับอําเภอรองไปจากผูวาราชการจังหวัดในจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัดใชทั้งอํานาจ ตามกฎ บทบาท และภาวะผูนําโดยบารมี (คุณงามความดี)
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3. ทานมีความเห็นตอมุมมองของสาธารณะตอกระทรวงมหาดไทยวาเต็มไปดวยการทุจริตคอรรัปชัน่
อยางไร และทานมีขอ เสนอเพือ่ กําหนดเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ทัง้ เชิงรุกและ
เชิงรับ อยางไร

ขอเท็จจริง เปนขอกลาวอางวามีการกระทําโดยทั่วไปทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง มท.ดวย แตมีมาก
เชนกันที่ขาราชการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
มาตรการ
(1) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประกาศเปนระเบียบวาระ (Agenda) ในเรื่องของความซื่อสัตยสุจริต
(2) กําหนดกลยุทธในการปองกัน ปราบปราม และสงเสริม
(3) การประกาศเกียรติคุณยกยอง และกําหนดโทษผูกระทําผิดทั้งทางแพง อาญา วินัย และทางสังคม
ทั้งนี้ โดยการดําเนินการแบบบูรณาการสงเสริมนี้ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงเยาวชน

4. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู อืน่ ๆ

การสงเสริมบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการบริห ารราชการจังหวัด กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
ตาม พ.ร.ฎ.วาดวยการบริหารราชการจังหวัด กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จะเกิดประโยชนตอประชาชน และ
ราชการ
************************

นายสุรอรรถ ทองนิรมล

1. ทานมีความเห็นตอแนวคิดการกระจายอํานาจใหทองถิน่ โดยสมบูรณ (การเลือกตัง้ ผูว าราชการ
จังหวัด) หรือจังหวัดจัดการตนเองอยางไร

การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด/จังหวัดจัดการตนเอง ยังไมเหมาะสมกับสังคมไทย ณ ปจจุบันนี้ เพราะ
ประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว มิใชมลรัฐ ประชาชนยังมีระดับการศึกษาที่ยังไมสูงมากนักเหมือนกับทางตะวันตก และ
ยุโรป ประกอบกับฐานะความเปนอยูของประชาชนยังมีชองวางอยูอยางมาก คนรวยมีนอย คนจนคนชั้นกลางมี
มากกวา มีความแตกตางกันมากในแตละพื้นที่ งายตอการซื้อเสียง ขายเสียงในทุกระดับตั้งแตรากหญา ระดับชาติ
หากปลอยใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เขาก็จะไดแตผูมีอิทธิพล ลูกหลานเครือญาตินักการเมือง ซึ่งมีอยู
ไมกี่ตระกูลเขามาผูกขาดการปกครองจังหวัดแทนผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูแทนของรัฐบาลกลาง และเปนผูแทน
ตางพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติงานภายในจังหวัด ตัวอยางที่เห็นกันอยู ก็คือ
อบต. เทศบาล และ อบจ. ตองใชเงินซื้ อเสียงเขามาบริหารทุกๆ แหง จากประสบการณที่ผานมาซื้อเสียงทุกแหง
เมื่อซื้อเสียงเขามาบริหารงานแลว ก็จะดําเนินการทุกอยางที่จะไดผลตอบแทนใหคุมกับที่ไดลงทุนไป คนที่คิดเรื่องนี้
คงอยากจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรการปกครองของประเทศไทยใหเปนแบบตะวันตก/ยุโรป ซึ่งยังไมเหมาะสม
กับสภาพของสังคมไทยในปจจุบันนี้

2. ทานมีความเห็นตอบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเปนที่พงึ่ ของประชาชนอยางไร

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเปนที่พึ่งของประชาชนที่ผานมาคือ การบําบัดทุกข บํารุงสุข เนนใน
เรื่องของการรักษาความสงบเรียบรอย การดูแลเรื่องความมั่นคงภายใน งานอาชีพ และงานอื่นๆ ที่ไมมีสวนราชการ
ใดรับผิดชอบ เปนตน ในปจจุบันบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเปนที่พึ่งของประชาชนลดนอยลงไปมาก
ผูวาราชการจังหวัดไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดทันทวงทีในหลายเรื่อง ทําใหประชาชน
มองวากระทรวงมหาดไทยเปนที่พึ่งของประชาชนไมได มีสาเหตุมากจาก
(1) หนวยงานสวนกลางไมยอมมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หรือมอบที่มอบอํานาจแบบมีเงื่อนไข
ทําใหการแกไขปญหาใหประชาชนทําไดลาชา ตองขอความเห็นชอบจากสวนกลาง
(2) หนวยงานสวนกลาง โอนหนวยงานที่อยูในภูมิภาคกลับไปขึ้นกับสวนกลาง เชน ตํารวจ สรรพากร
สรรพสามิต ศุลกากร ศึกษาธิการ เกษตรบางสวน ฯลฯ ปจจุบันผูวาราชการจังหวัดเหลือหนวยงานที่กํากับดูแล
เฉพาะสวนภูมิภาค 20 หนวยเศษ เทานั้น
(3) ตาม พ.ร.บ.การกระจายอํานาจฯ ป พ.ศ.2542 ไดกระจายอํานาจใหทองถิ่นมากเกินไป บางแหงยังไม
มีความพรอม เชน โอนการศึกษาให อบต. เทศบาล และ อบจ. โอนงานดานโรงพยาบาลให อปท. เทศบาล อบต.
และโอนถนนในชนบท โอนระบบชลประทาน ให อปท. เปนตน การกระจายอํานาจเหลานี้ไมไดผลในทางปฏิบัติ
ประชาชนเดือดรอน ผูวาราชการจังหวัดก็ไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ได ควรกลับมาทบทวนบทบาทและอํานาจ
หนาที่ของ คกก.กระจายอํานาจเสียใหม มิใชมีไวเพื่ออนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังเชนในปจจุบัน และเมื่อแกไขได
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเปนที่พึ่งของประชาชนคงมีความชัดเจนขึ้นเหมือนในอดีตที่ผานมา
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3. ทานมีความเห็นตอมุมมองของสาธารณะตอกระทรวงมหาดไทยวาเต็มไปดวยการทุจริตคอรรัปชัน่
อยางไร และทานมีขอ เสนอเพือ่ กําหนดเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ทัง้ เชิงรุกและ
เชิงรับ อยางไร

การทุจริตคอรรัปชั่นในกระทรวงมหาดไทยในอดีต มีการซื้อขายตําแหนงในทุกระดับ ไมวาในระดับ 7 - 8
สอบเขา ร.ร.นายอําเภอ แตงตั้งนายอําเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวา ราชการจังหวัด ผูวาราชการ อธิบดีกรมตางๆ
หลังจากนั้นผูเสียเงินก็จะหันมาถอนทุนคืน ทําใหเกิดการทุจริตในระดับจังหวัด และอําเภออยางกวางขวาง ซึ่งบางเรื่อง
ถูก ปปช. ชี้มลู วามีความผิด จะตองถูกลงโทษในโอกาสตอไป
ขอเสนอมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ดังนี้
(1) ใช Merit System ใหมากกวา Spoils ในการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ
หาคนเกงๆ มีความรูความสามารถเขามาทํางาน
(2) ใชกลไกของคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรม กระทรวง ขับเคลื่อนเพื่อสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบ
ใหบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อรับใชหนวยงานและประชาชน
(3) ใหขาราชการระดับ 9 ขึ้นไป แจงบัญชีทรัพยสินตอ ปปช. ทุกราย
(4) ผูบ ังคับบัญชาตองทําเปนตัวอยางในการทํางาน ในการครองตน ในการใชจายเงิน การวางตัวในสังคม เปนตน
(5) เมื่อมีการกระทําผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัย
โดยทันที อยาใหการปกปองหรือชวยเหลือ
(6) ขอกําหนดตําแหนงประจํากระทรวง ใหกับผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวั ดที่กระทําผิด
วินัย หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือศีลธรรมอันดี เปนตําแหนงเฉพาะตัว
ขอเสนอเหลานี้เปนมาตรการในอดีตที่ใชกันมานานและกระทรวงมหาดไทยก็เปนที่ยอมรับของหนวยราชการ
และประชาชนสมกับคําขวัญที่วา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” และเปนผูนําของสวนราชการและประชาชนสืบตอไป

4. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู อืน่ ๆ

(1) ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงมหาดไทยในระดับกระทรวง กรม และจังหวัดเสียใหม ใหสอดคลอง
กับสภาพการณในปจจุบัน โดยนําผลการสัมมนาระดมสมอง 4 ภาค ในงานครบรอบ 120 ป กระทรวงมหาดไทย
มาปรับใชไดทนั ที
(2) แกไขปรับปรุง พ.ร.บ.บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 (และที่แกไขเพิ่มเติม) ใหผูวาราชการจังหวัด
กํากับดูแลราชการบริหารสวนกลาง และสวนภูมิภาคทุกเรื่อง (ยกเวนองคกรอิสระ ศาล ทหาร เปนตน) โดยมิตอง
ใหสวนกลางมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ในฐานะที่เปนผูวาราชการจังหวัด CEO
(3) ปรับปรุงบทบาทอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอใหม ใหสอดคลองกับสภาพในปจจุบัน
(4) การสรรหา บรรจุ แตงตั้งบุคคลทุกระดับ ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาใหความเปนธรรมกับทุกคน โดยใช
หลักอาวุโส และความรูความสามารถเปนองคประกอบเบื้องตน ยอมจะสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร จะรักองคกร
และทุมเทการทํางานใหองคกร ถาไมจําเปนอยารับโอนบุคลากรจากกรมอื่นมา โดยเฉพาะ ผอ.สํานัก จะเกิดผลเสีย
ในระยะยาว และตองหาทางไมใหนักการเมืองเขามาสั่งการในเรื่องนี้ดวย
(5) ขจัดการซื้อขายตําแหนงที่เคยมาในอดีตเพื่อกอบกูชื่อเสียงของกระทรวงมหาดไทยกลับคืนมา โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาใหเกิดความโปรงใส และเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ
(6) ชื่อเสียงของกระทรวงมหาดไทยตกต่ําไปมาก เห็นควรเรงกอบกูสิ่งที่เสียหายไปกลับคืนกระทรวงมหาดไทย
โดยดวน ซึ่งเปนหนาที่ของขาราชการปจจุบันและขาราชการบํานาญจะทํารวมกัน
***********************

นายไพโรจน พรหมสาสน

1. ทานมีความเห็นตอแนวคิดการกระจายอํานาจใหทองถิน่ โดยสมบูรณ (การเลือกตัง้ ผูว าราชการ
จังหวัด) หรือจังหวัดจัดการตนเองอยางไร

มีความเห็นโดยองครวมดังนี้
(1) จะตองมีการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบ โดยยึดหลักการใหมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหชัดเจน เหมาะสมแกการบริหารประเทศ และสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
(2) ราชการบริหารสวนกลาง ควรจํากัดขอบเขตอํานาจหน าที่ของราชการบริหารสวนกลางที่จะลงไป
ปฏิบัติจัดทําในภูมิภาค เฉพาะงานที่เปนนโยบายสําคัญ งานทางเทคนิคหรือวิชาการ การกํากับดูแลหรือติดตามผล
การปฏิบัติราชการเปนหลัก นอกเหนือจากนั้น ควรมอบอํานาจใหจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด หรือกระจายอํานาจ
ใหสวนทองถิ่นใหมากขึน้
(3) ตองทําใหผูวาราชการจังหวัดในสว นภูมิภาค มีเอกภาพในการบริห ารงานอยางแทจริง มีการมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมากขึ้น และใหผูวาราชการจังหวัดสามารถมอบอํานาจไปใหปลัดจังหวัด หัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ รวมทั้งผูบริหารทองถิ่นไปปฏิบัติจัดทําใหมากขึ้น และสามารถกํากับดูแล
องคการปกครองสวนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) ตองมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและจังหวัดไปใหองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มากขึ้น
โดยเฉพาะงานที่เปนบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน เมื่อ อปท. มีอํานาจมากขึ้นจะตองมีการปรับปรุงรูปแบบของ
อปท.ใหม และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานทองถิ่นมากขึ้น
(5) หากทําไดตามขอ 1 - 4 ก็ไมมีความจําเปนใดที่จะตองมีการกําหนดรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง
หรือใหประชาชนในพื้นที่มีสวนในการบริหารงานของพื้นที่มากขึ้น ภูมิภาคยังคงตองดํารงอยู แตอาจกําหนดใหมี
การปกครองรูปพิเศษในระดับจังหวัดมากขึ้น หรือ มีขนาดใหญขึ้น แตไมจําเปนตองเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด อาจปรับ
รูปแบบ อบจ.ใหดูแลรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่นอกเหนือเทศบาล รวมทั้งจัดตั้งเทศบาลใหมีขนาดใหญขึ้น ยุบเลิก
อบต.ขนาดเล็กในพื้นที่ไปอยูในความดูแลของ อบจ.

2. ทานมีความเห็นตอบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเปนที่พงึ่ ของประชาชนอยางไร

กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการบําบัดทุกข บํารุงสุข หรือดูแลดานการปกครอง การรักษาความ
สงบ และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง รวมทั้งดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยเปนกระทรวงดานความ
มั่นคงภายใน จึงจําเปนตองปรับโครงสรางและบทบาทในการปฏิบัติภารกิจใหชัดเจนจึงจะเปนที่พึ่งของประชาชนได
ดังนี้
(1) กําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ใหชัดเจนเหมาะสมกับภารกิจ หลัก ควรจะตองจัดตั้งสํานักนโยบาย
และแผนมหาดไทยขึ้นมาใหม โดยอาจเรียกวา เปนสํานักนโยบายและแผนดานความมั่นคงภายใน เชนเดียวกับ
กระทรวงหลักๆ ที่มีสํานักนโยบายและแผน เปนมันสมองของกระทรวงทั้งนั้น
(2) กําหนดใหมีจังหวัดสาขาหรือ กิ่งจังหวัดในจังหวัดใหญ ๆ เชน นครราชสีมา อาจแบงเปน จังหวัด
นครราชสีมาสาขาปากชอง จังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ โดยไมจําเปนตองตั้งจังหวัดใหญขึ้นมา แตใหผูวา
ราชการจังหวัด มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดลงไปปฏิบัติงานแทนในจังหวัดสาขา รวมทั้งใหการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-2(3) ตองเสนอใหมีการทบทวนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ตาม ป.วิอาญา เปนการดวน โดยเฉพาะไดมี
การยกเลิกประกาศ คสช.ที่โ อนอํานาจในการวินิจ ฉัยคดีอาญากรณีอัยการสั่ งไมฟองไปใหัฝายตํารวจ จะทําให
ประชาชนไมมีที่พึ่งไมมีการคานอํานาจกัน
(4) จะตองมีการปรับปรุงรูปแบบองคการปกครองสวนทองถิ่นเสียใหม จากเอกสารการปฏิรูปการบริหาร
ราชการที่แนบมาพรอมนี้
(5) จะตองปรับปรุงระบบการแตงตั้งโยกยายขาราชการใหเกิดความเปนธรรม และเปน ไปตามระบบ
คุณธรรม โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความจําเปนในราชการเปนสําคัญ โดยเฉพาะในการแตงตั้งผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวง

3. ทานมีความเห็นตอมุมมองของสาธารณะตอกระทรวงมหาดไทยวาเต็มไปดวยการทุจริตคอรรัปชัน่
อยางไร และทานมีขอ เสนอเพือ่ กําหนดเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ทัง้ เชิงรุกและ
เชิงรับ อยางไร

กระทรวงมหาดไทยมีสวนราชการ หนวยงานในสังกัดหลายหนวย รวมทั้งรัฐวิสาหกิจคือ 4 แหงขนาดใหญ
ดูแลบุคลากรและงานขอราชการเปนจํานวนมาก ประกอบกับรัฐวิสาหกิจเกี่ยวของกับประชาชนมากมาย จึงถูก
รองเรียนกลาวหาวา มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการสูงมาก โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่น มี
อยูมากถึง 7 - 8 พันแหง จําเปนตองเขมงวดกวดขันตรวจสอบดูแลโดยทุกฝายที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความโปรงใส เปนที่เชื่อถือในสายตาของสาธารณชน และตองหาทางขจัด หรือลด หรือกําหนด
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้
(1) ผูบังคับบัญชาระดับ สูงจะตองเปนตัว อยางที่ดี ไมป ระพฤติ ผิดเอง รวมทั้ง ตองกวดขัน เนน ย้ําปลูก
จิตสํานึกของผูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ หากมีการกระทําผิดตองสอบสวนลงโทษทางวินัยโดยเด็ดขาด เพื่อมิใหเปน
แบบอยางอีกตอไป
(2) ตองหาทางขัดใจปองกันมิใหมีการกระทําผิดหรืองายตอการกระทําผิด ไมวาจะในการกําหนดนโยบาย
แผนงาน โครงการ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับงาน และมีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติอยางใกลชิด
(3) สงเสริมคนดีมีความรูความสามารถ มีพฤติกรรมที่สุจริตในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน
(4) หาทางเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัด หาพัสดุ จัดซื้อ
จัดจาง โดยเพิ่มเติมใหมีการมีสวนรวมพิจารณาจากภาคประชาสังคมหรือประชาชน ในกระบวนการจัดทําแผนงาน
โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตรวจรับงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนมีความโปรงใส ตรวจสอบได

4. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู อืน่ ๆ

มีขอคิดเห็น บางประการในการปฏิรูปประเทศไทย และการปฏิรูป ระบบบริห ารราชการแผน ดิน ตาม
เอกสารที่แนบ รวมทั้งบัญญัติ 10 ประการในการสัมมนาระบบบริหารงานของกระทรวงมหาดไทยดวย
**************************

นายจาดุร อภิชาตบุตร

1. ทานมีความเห็นตอแนวคิดการกระจายอํานาจใหทองถิน่ โดยสมบูรณ (การเลือกตัง้ ผูว าราชการ
จังหวัด) หรือจังหวัดจัดการตนเองอยางไร

กระผมไมเห็นดวยกับแนวคิดการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจะเปนการกระจายอํานาจใหทองถิ่นโดย
สมบูรณ เพราะเปนคนละสวนไมเกี่ยวกัน เสมือนเปนตนไมคนละตนที่ไมไดเกิดจากรากและลาตนเดียวกัน อธิบาย
ไดดังนี้
(๑) อํานาจ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจการบริหารราชการแผนดินในสวนภูมิภาค เปนผูบังคับบัญชา
หนวยงานภูมิภาคและขาราชการของหนวยราชการตาง ๆ ที่เปนราชการสวนภูมิภาค อีกทั้งมีอํานาจกํากับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดใหบริหารราชการแผนดินเปนไปไดอยางถูกตองดวยวิธีการตางๆ ที่กฎหมาย
กําหนด เชน กํากับความถูกตองดวยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ กํากับการใชจายงบประมาณ ความ
สอดคลองกันระหวางนโยบายองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับนโยบายของรัฐ ไมขัดรัฐธรรมนูญ
(2) การกระจายอํานาจ อํานาจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีเพื่อใหบริหารงานสาธารณะ เพื่อ
ประชาชนอยางพอเพียงเหมาะสม คือ เก็บภาษีคาธรรมเนียม ออกกฎขอบังคับเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอย
ของชุมชน บริหารงานบุคคลของตนเองได และที่สําคัญคืออํานาจที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมาจาก
ประชาชนในเขตพื้นที่จากการเลือกตั้ง อยูตามวาระ ผูบริหารทองถิ่นจึงเปนนักการเมืองที่ตองถูกควบคุมโดยเสียง
ของประชาชน
(๓) ผูวาราชการจังหวัดตางกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบตางๆ คือ ผูวาราชการจังหวัด
เปนขาราชการประจําไมใชนักการเมือง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ มีประสบการณในการทํางานตาม
ลักษณะวิชาชีพมายาวนานตอเนื่อง มีระเบียบวินัยควบคุมอยางเครงครัด ไมอาจจะเลือกทํา หรือไมทํางาน ใน
หนาที่ตามความตองการของประชานโดยตรงได จึงตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบขอบังคับ บางเรื่องที่นักการเมือง
อยากทํา ผูวาราชการจังหวัดก็ทําใหไมได ผูวาราชการจังหวัดตองกํากับดูแลใหผูบริหารทองถิ่นบริหารทองถิ่น
อยางเต็มที่ ไมกาวกายแทรกแซงอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และก็ไมปลอยปละละเลยใหทองถิ่น
ทําหนาที่แบบหาเสียงประชานิยม โดยใชงบประมาณแผนดินอยางสิ้นเปลือง
สวนจังหวัดจัดการตนเองนั้นก็เพียงแตสวนกลางถายโอนภารกิจใหทองถิ่นอยางจริงจัง ไมไปกาวกาย
วุนวายอีกตอไป หากพื้นที่ใดมีความพรอมมากก็ใหเปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เชน กรุงเทพมหานคร
และพัทยา โดยมีคณะบริหารทองถิ่นและขาราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ และกระทรวงมหาดไทยตองลดการ
ออกกฎระเบียบที่เปนการควบคุมเขมงวดลง
ถาตอไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานไดดี มีทองถิ่นพิเศษขนาดใหญทั่วทุกภาค มีความเขมแข็ง
ในการจัดการดูแลความสุขทุกขของประชาชน จัดการรายไดรายจายที่ตองใชเพื่อทองถิ่นไดอยางดี ก็อาจเลิกราชการ
สวนภูมิภาค เหลือเพียงสวนกลางและทองถิ่น นั่นหมายความวาไมตองเลือกใครมาเปนผูวาราชการจังหวัดแลว
ตนไมทองถิ่นเติบโตพอที่ทาทายพายุใหญและเปนรมเงาใหแกราษฎรได ราชการภูมิภาคควรหยุดเติบโตและไมไป
แยงอาหารและน้ํากับทองถิ่นอีกตอไป
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2. ทานมีความเห็นตอบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการเปนที่พงึ่ ของประชาชนอยางไร

คงตองยอนกลับไปถึงเจตนารมณในการกอตั้งกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดเริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๕
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ และคําขวัญ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” เปนคําขวัญของ
กระทรวงมหาดไทยที่มีมาตั้งแตกอตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เปนคําที่ขาราชการฝายปกครองตั้งแตผูใหญบาน กํานัน ปลัดอําเภอ
นายอําเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด จนถึงปลัดกระทรวง ตองยึดถือและปฏิบัติ
ใหเกิดผลสําเร็จ ซึ่งคําขวัญดังกลาวยังคงใชมาจนถึงปจจุบันจะเห็นไดวาความหมายของคาวา “บําบัดทุกข บํารุงสุข”
เปนคําที่สื่อใหเห็นถึงหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยไดชัดเจน และสื่อใหเห็นถึงการทําหนาที่เพื่อประชาชน ดังนั้น
ขาราชการกระทรวงมหาดไทยทุกคนจึงตองทํางานใกลชิดกับประชาชนและพื้นที่เปนอยางมาก อาจกลาวไดวา
เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และในปจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ตามที่
กําหนดไวในกฎหมายโดยกําหนดใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุข การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนา
ชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยเปนที่พึ่งของประชาชนอยูแลว
แตในระยะหลังภาพสะทอนตอการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการกระทรวงมหาดไทยมักออกมาในรูปของการทํางาน
เพื่อนักการเมือง และเพื่อประโยชนสวนตน มากกวาประโยชนของประชาชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยคงตอง
หันกลับมามองตัวเองและทบทวนบทบาทหนาที่ของตน รวมทั้งปลุกจิตสํานึกของการเปนขาราชการกระทรวง
มหาดไทยในการทําหนาที่บําบัดทุกข บํารุงสุข ใหกับประชาชน สมดังเจตนารมณในการกอตั้งกระทรวงมหาดไทย
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ หากทําไดเชนนี้ความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประชาชนมีตอขาราชการกระทรวงมหาดไทยก็จะ
กลับคืนมา

3. ทานมีความเห็นตอมุมมองของสาธารณะตอกระทรวงมหาดไทยวาเต็มไปดวยการทุจริตคอรรัปชัน่
อยางไร และทานมีขอ เสนอเพือ่ กําหนดเปนมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา ทัง้ เชิงรุกและ
เชิงรับ อยางไร

ภาพลักษณของกระทรวงมหาดไทยตอสาธารณะในระยะหลังถูกมองวาเต็มไปดวยการทุจริตคอรรัปชั่น
อาทิเชน เรื่องการซื้อขายตําแหนง ซึ่งเกิดจากขาราชการที่ไมมีความรูความสามารถแตตองการไดมาซึ่งตําแหนงที่
สูงขึ้นจึงวิ่งหานักการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงที่ตนเองตองการโดยไมคํานึงวาจะไดตําแหนงนั้นมาดวยวิธีใดก็ตาม
การทุจริตการสอบเขาโรงเรียนนายอําเภอ นอกจากนี้ยังมีประโยชนซอนเรนตางๆ เพื่อสนับสนุนการทุจริตในเชิง
นโยบาย เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทําใหความศรัทธาที่สาธารณะมีตอกระทรวงมหาดไทยเสื่อมถอยลง
หากถามถึงการปองกันและแกไขปญหาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาของสาธารณะกลับคืนมานั้น กระทรวง
มหาดไทยควรตองเขมงวดกับการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในระดับตางๆ โดยยึดหลักความรูความสามารถ
และการทํางานที่เปนที่ยอมรับ หากกระทรวงมหาดไทยยึดมั่นในหลักที่ถูกตอง การเมืองก็จะไมสามารถเขามาแทรกแซงได
นอกจากนี้ การสรางความสามัคคี และการปลุกจิตสานึกของคนในองคกรก็มีสวนสําคัญ ที่จะทาใหองคกรพัฒนาไป
ในทางที่ดีได สิ่งสําคัญตองยึดมั่นคาขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่วา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ไวใหมั่น ทั้งนี้ หากทุก
คนปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในหลักการและอุดมการณของการเปนขาราชการกระทรวงมหาดไทยแลว ทุกอยางก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี ตอขาราชการกระทรวงมหาดไทยก็จะกลับคืน
มาในที่สุด
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4. ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพือ่ การปฏิรปู อืน่ ๆ

กระผมเห็นวา การปฏิรูปที่สําคัญคือการปฏิรูปคน เพราะตอใหปฏิรูปโครงสรางมาดีเพียงใด แตหากคน ที่
อยูภ ายใตโครงสรางนั้นไมเห็นความสําคัญ การปฏิรูปก็จะไมเกิดประโยชน แตอาจจะกลายเปนชองทางของการหา
ประโยชนจากการปฏิรูปนั้นได
**************************

