รายงานการประชุม
คณะทางานฝ่ายสนับสนุนการปฏิรปู ด้านการปกครองและการบริหารราชการ
ครัง้ ที่ ๒ / ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
………………….………………………….
ผูม้ าประชุม
๑. นายจรินทร์ จักกะพาก
๒. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
๓. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
๔. นายสยาม ศิริมงคล
๕. น.ส.ดวงพร บุญครบ
๖. นางจันทร ธรรมรักษ์
๗. นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี
๘. นายชูชีพ พงษ์ไชย
๙. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
๑๐. น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
๑. นายนที มนตริวัต
๒. น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี
๓. นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี
๔. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
๕. นายยอด กลิ่นเกษร
๖. นายสถิตย์ สีวะรมย์
๗. นายมรกต ศรีตูมแก้ว
๘. นายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง
๙. นายอลงกต มีแก้ว
๑๐. นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข
๑๑. นางสาวพรชนก กฤดาธิการ
๑๒. นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์
๑๓. นายภูสิต สมจิตต์
๑๔. นายณัฐวุฒิ เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
๑๕. นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์
๑๖. น.ส.กิตติกา บุญมาไชย
๑๗. นางศันสนีย์ ศรีศุกร์
๑๘. นางกิ่งกาญจน์ จันทร์ขา
๑๙. นายมณีโชติ บารุงผล
๒๐. นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
๒๑. น.ส.ลักษณา โชติคุต
๒๒. น.ส.สุพัตรา แก้วมุกดา

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าคณะทางาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองหัวหน้าคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป.
คณะทางาน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.
คณะทางาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
คณะทางาน
แทนผู้อานวยการสานักตรวจราชการและเรื่องราวฯ สป. คณะทางาน
รกน.ผู้อานวยการกองคลัง สป.
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการศูนย์เฉพาะกิจ
กระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมาย
คณะทางาน
ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ สป. คณะทางานและ
เลขานุการ
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนา สดร.สป. คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้อานวยการส่วนพัฒนากฎหมาย
ผู้อานวยการส่วนกฎหมาย
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาฯ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สดร.สป.
กจ.สป.
กจ.สป.
สกม.สป.
กถ.สป.
กถ.สป.
กค.สป.
สนผ.สป.
กพร.สป.
สกม.สป.
สกม.สป.
สกม.สป.
ปภ.มท.
ปภ.มท.
สถ.มท.
สถ.มท.
ยผ.มท.
ยผ.มท.
ยผ.มท.
สดร.สป.
สดร.สป.
สดร.สป.

๒๓. นางณหฤทัย หอมชื่น
๒๔. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์
๒๕. นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
๒๖. นายวัชรพงษ์ จิโสะ
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สดร.สป.
สดร.สป.
สดร.สป.
สดร.สป.

๒

โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
เมือ่ คณะทางานฯ มาครบองค์ประชุม ประธานในฐานะหัวหน้าคณะทางานฯ
ได้กล่าวเปิดประชุมและเสนอให้คณะทางานฯ พิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดกิจกรรม “เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย”
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก (วิภาวดี) หัวหน้า คสช. ได้มีการมอบนโยบายแนว
ทางการปฏิ รู ป ประเทศและชี้ แ จงกรอบรายละเอี ย ดต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป โดยได้ เ ชิ ญ ปลั ด กระทรวง
รองปลัดกระทรวง อธิบดีในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม ซึ่งหัวหน้า คสช. ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิรูป ซึ่งมี
โรดแม็พแนวทางการปฏิรูป ดังนี้
(๑) วันที่ 9 ส.ค. ๒๕๕๗ เป็นการเริ่มคิกออฟการปฏิรูป
(๒) วันที่ 13 ส.ค. ๒๕๕๗ กกต.จะมีการประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นสมาชิก สปช.
(๓) วันที่ 14 ส.ค. ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจะเปิดรับสมัคร (สาหรับกระทรวงมหาดไทย
อาจให้มีการเสนอชื่อบุคคลโดย อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย และหรือ อ.ก.พ.สป.)
(๔) วันที่ 2 ต.ค. ๒๕๕๗ จะนารายชื่อสมาชิก สปช.ทูลเกล้าฯ
โดยในระยะที่ 1 คาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ส่วนระยะที่ 2 เริ่มปลายเดือน
สิงหาคมเป็นต้นไปจะมีคณะรัฐมนตรี สาหรับระยะที่ 3 คือช่วงปลายปี 2558 จะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและมีการ
เลือกตั้ง
เรื่ องอื่น ๆที่เกี่ย วข้องกับการปฏิรูปฯ ทางฝ่ ายเลขานุการคณะทางานฯ โดยสถาบันดารง
ราชานุภาพ สป. ได้แจ้งนโยบายหัวหน้า คสช. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ได้แก่
(๑) เรื่องความปรองดองของคนในชาติ ได้เน้นการสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้คนใน
ชาติ เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปค.)
(๒) ศูนย์ดารงธรรม ได้เน้นเป็นช่องทางสาหรับคนในพื้นที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป
โดยเฉพาะ ๑๑ เรื่อง ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครอง
ท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอื่นๆ (สป.มท. (สตร.) ,
ศูนย์ดารงธรรมทุกจังหวัด)
(๓) เรื่ อ งการจัด สรรที่ดิน ท ากิน ได้เ น้นการจัด สรรที่ดิน ทากินให้ กั บ ประชาชนที่ยากจน
โดยให้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ แล้วรัฐลงทุน โดยให้ทากินในพื้นที่หลวงหรือที่ราชพัสดุหรือป่าที่เสื่อมสภาพแล้ว
ตัวอย่างเช่นขณะนี้ทหารให้ทาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในค่ายทหาร ปลูกพืชผลส่งโรงเลี้ยง โดยให้ประชาชนที่ยากจนที่ไม่
มีที่ดินทากินมาทา แล้วแบ่งรายได้ให้ไป (ทด. , พช.)
(๔) ป่าไม้ ได้เน้นให้พิจารณาว่าพื้นที่ตรงไหนปลูกป่าได้ก็ให้ปลูก ส่วนที่ปลูกไม่ได้ ก็ให้จัดทา
เป็นที่ทากินของประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยรัฐเป็นเจ้าของ เช่น ป่าที่ถูกบุก รุกมาแล้วและได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อย่ า งต้ น ยางพารา เมื่ อ ท าการยึ ด คื น แล้ ว ก็ ไ ม่ ต้ อ งไปตั ด ต้ น ยางพาราทิ้ ง อย่ า งที่ เ ป็ น ข่ า ว ให้ เ ก็ บ ไว้ ใ ช้ ป ระโยชน์

๓

ต่อถ้าจะมีการปลูกป่าก็ปลูกต้นไม้แทรกต้นยางพาราไป ส่วนต้นยางพาราที่ยึดมาเป็นของรัฐ ก็ให้ประชาชนที่มีรายได้
น้อย โดยมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์แล้ว เข้ามากรีดต้นยางพารา อาจจะแบ่งรายได้ให้ไป 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าทา
อย่างนี้คนจนก็จะมีที่ดินทากิน แต่เรื่องนี้ต้องไปดูให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายด้วย (ทุกจังหวัด)
(๕) การเผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งานตามนโยบาย คสช. ได้ เ น้ นปลั ด กระทรวง รอง
ปลัดกระทรวง อธิบดี ต้องประชาสัมพันธ์การดาเนินงานในส่วนของตน ตามนโยบาย คสช. ให้ประชาชนรับทราบ
โดยใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่าย ผ่ านวิธีการไปถามว่าประชาชนอยากรู้อะไร ก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกัน
(ทุกหน่วยงาน)
(๖) การผังเมือง ได้เน้นการจัดการผังเมือง ไม่ควรให้มีความคดเคี้ยวมาก อาจเปลี่ยนแปลง
เท่าที่ทาได้ โดยการตีกรอบใหม่ในรูปแบบที่มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด เช่น หากจะมีเขตเมืองใหม่ก็วางผังเมือง
ให้เป็นกรอบที่ไม่คดเคี้ยวมากนัก (ยผ.)
ขอให้ ทุกคนที่เข้าประชุมในวัน นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่ง ใด ระดับใด ก็ขอให้ แ สดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทยในทศวรรษหน้า
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ได้นารายงานการประชุมฯ ลงเว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ
(www.stabundamrong.go.th) แล้ ว และได้แจ้งคณะทางานฯ ให้รับรองรายงานการประชุม ตามหนังสื อบันทึก
ข้อความ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว๕๓๖ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ขอแก้ไข ผู้ไม่มาประชุม ในส่วนของผู้อานวยการสานักนโยบาย
และแผน สป. และผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
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เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ผลการดาเนินงานของคณะทางานฯ
(๑) ประมวลความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในประเด็น
- การปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย
- การปฏิรูปประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ (สดร.สป.) ได้แจ้งหนังสือในนามกระทรวงมหาดไทย
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อสารวจความคิดเห็นของประกอบการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการ
โดยในส่วนของการปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย มีประเด็นสาคัญ ๕ ประเด็น ได้แก่ อานาจหน้าที่ โครงสร้าง การบริหารงาน
การตอบสนองต่อสภาวการณ์ ปั จจุ บั นและการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ทั้ ง นี้ การประมวลผลทั้ งหมดได้ เ ผยแพร่
ลงเว็บไซต์สถาบันดารงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วยแล้ว
ความคิดเห็ นของผู้ ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิรูป มท. ที่ฝ่ าย
เลขานุการคณะทางานฯ ประมวลความเห็นได้ 5 ประเด็น ได้แก่
1. เรื่องอานาจหน้าที่ เห็นควรให้ราชการส่วนภูมิภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อานาจเต็ ม ในการพั ฒ นาจั งหวัด การเพิ่ มอ านาจพนั กงานสอบสวนฝ่ า ยปกครอง และปรับ ปรุ งหน่ว ยให้ บ ริก าร
ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว โปร่งใสและสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ
2. เรื่องโครงสร้าง เห็นควรให้กลุ่มจังหวัดมีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้ผู้ตรวจ
ราชการ มท. เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด การยุบรวม อปท./คณะกรรมการบริหารงานบุคคล อปท. ให้เหลือน้อยลง การ
เปลี่ยนชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายกเทศมนตรี การให้ภาคเอกชน (กรอ.) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีบทบาท
สาคัญในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ การจัดตั้งกรมนโยบายและแผนมหาดไทย การแยกกรมผัง
เมืองออกจากกรมโยธาธิการและผังเมืองปัจจุบัน

๔

3. การบริหารงาน เห็นควรให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจเต็มในการขับเคลื่อน
แผนพัฒ นาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด โดยลดบทบาทของ กนจ. ซึ่งปัจจุบันขึ้น อยู่กับส านักงาน ก.พ.ร. การแก้ไ ข
กฎหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอานาจแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได้ การกาหนด
อัตรากาลังท้องถิ่นอาเภอและ ปภ.อาเภอให้ชัดเจน
4. การตอบสนองต่ อ ประเด็ น ส าคั ญ ในสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น เห็ น ควรให้ ศู น ย์
อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนในระดับ
จังหวัด (เหมือนสานักงาน ปปจ.) เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด การกาหนดให้มีกานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขต
เทศบาลเมือง/นคร และเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่
5. การสร้ า งการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน เห็ นควรให้ ป รับปรุงกฎหมายไม่ใ ห้
ประชาชนบางกลุ่มสร้างความเดือดร้อนให้ส่วนรวม เช่น การปิดล้อมสถานที่ราชการ การปิดถนน ฯลฯ
ในส่ ว นความเห็ นผู้ ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยและการ
บริหารราชการแผ่นดิน ประมวลได้ 8 ประเด็น ได้แก่
1. การบริหาร เห็นควรให้โอนอานาจการบริหารส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
พื้นที่จังหวัด ไปสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคทั้งหมด เพื่อทาให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีเอกภาพ การเพิ่ม
โทษผู้มีความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การกระจายอานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรให้ยกเลิกองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัด เนื่องจากเห็นว่ามีความซ้าซ้อนกับจังหวัด การให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย
3. ตุ ล าการและการยุ ติ ธ รรม เห็ น ควรให้ ก ารพิ จ ารณาคดี ค วามจะต้ อ งมี
กาหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน และควรมีการพิจารณาคดีไม่เกิน 3 ปี การกาหนดให้มีองค์กรและสร้างระบบถ่วงดุล
กระบวนการยุติธรรมก่อนไปถึงศาล การกาหนดให้กิจการตารวจจะต้องกระจายอานาจไปสู่ส่วนภูมิภาค ไม่รวมอานาจ
ไว้ที่ส่วนกลาง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจให้คุณให้โทษ และการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างมีความ
ยุติธรรม บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
4. สังคมและความมั่นคง เห็นควรให้มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง การ
ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิผล
5. ระบบราชการ เห็นควรให้การสรรหาข้าราชการเลื่อนขึ้ นดารงตาแหน่ง ด้วย
ระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถและความเป็นกลางทางการเมือง
6. การศึ ก ษา เห็ น ควรให้ บ รรจุ วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ งและจริ ย ธรรมในหลั ก สู ต ร
การศึกษา การจัดสวัสดิการให้เรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี การลดกิจกรรมการทางานของครูที่ไม่เกี่ยวกับการสอน
หนังสือเพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทในการสอนมากขึ้น
7. เศรษฐกิจ เห็นควรเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๘. การเมือง เห็นควรแยกการเมืองกับการบริหารออกจากกันให้มีความชัดเจน
ไม่ควรมีนโยบายประชานิ ยม นั กการเมืองจะต้องผ่ านการฝึกอบรมหรือสาเร็จการศึกษาด้านการเมือง เสนอให้ มี
โรงเรียนการเมืองสาหรับนักการเมือง เพื่อสร้างจริยธรรมทางการเมือง การลงโทษผู้ซื้อสิทธิขายเสียงจะต้องเพิ่มโทษ
ตัดสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง การให้นักการเมืองดารงตาแหน่งได้ไม่เกินคนละ 2 สมัยๆ 4 ปี
มติที่ประชุม

รับทราบ
(๒) ประมวลความเห็นเรื่องการปฏิรปู ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.

๕

ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานฯ ได้ แจ้ งหนั งสื อในนามกระทรวงมหาดไทยไปยั ง
หน่วยงานในสังกัดส านั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม และรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอข้อมูลแนวทางปฏิรูปประเทศไทย
ที่เกี่ย วกับ หน่ ว ยงาน โดยข้อเสนอในการปฏิรู ปประเทศไทย ของหน่วยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย (๗ กรม และ
๕ รัฐวิสาหกิจ) ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ประมวลข้อเสนอทั้งหมดได้ ๒ ประเด็น ได้แก่
1. ประเด็นการปฏิรูปกฎหมาย/อานาจในการบริหาร ได้แก่ การมอบอานาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนได้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยควรมีอานาจใน
การบริหารบางประการ และควรให้ดารงตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มจังหวัด การเพิ่มอานาจหน้าที่ของนายอาเภอในการ
พัฒ นาอาเภอโดยให้ มีแผนพัฒ นาอาเภอที่ป รากฏไว้ในกฎหมายว่าด้ว ยการบริห ารงานจังหวัด การแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องอานาจการสอบสวนให้มีความชัดเขนยิ่งขึ้น การกาหนดแนวเขตที่ดินของรัฐให้มี
ความชัดเจน การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับ อปท. เช่น จัดทาประมวลกฎหมายท้องถิ่นที่รวมทุกองค์กรปกครองท้องถิ่น
เข้าด้วยกัน การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อให้ อปท.สามารถร่วมมือกันทางานได้มากขึ้น การกาหนดให้มีคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่น การแก้ไข พรบ.การศึกษาแห่งชาติ โดยเพิ่ม
อานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในกฎหมายดังกล่าว
2. ประเด็นโครงสร้างองค์กร ได้แก่ การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็น
เทศบาลทั่วประเทศ การจัดตั้งหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในสังกัด มท. ที่มีสมรรถนะ
สูงแทนการพึงพาองค์กรของสานักงาน ก.พ.ร. การจัดตั้งคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายปกครองและคณะกรรมการสภา
มหาดไทยเพื่อการบริหารงานบุคคลจะได้เป็นไปด้วยระบบคุณธรรมมากขึ้นการแยกกรมผังเมืองออกมาจากกรมโยธา
ธิการและผังเมืองปัจจุบัน การจัดตั้งทบวงการปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ

(๓) ผลการดาเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
โดย กรมการปกครอง (สานักกิจการความมั่นคงภายใน)
ส านั ก กิ จ การความมั่ น คงภายใน กรมการปกครอง ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะทางานฝ่ายสนับสนุนการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่
๓๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ดาเนินการจัดเวทีเสวนาของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในระดับอาเภอ โดยเชิญ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าร่วมการเสวนาและได้เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิรูป จานวน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ การปฏิรูป
การเมือง การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน การปฏิรู ป การทุจริ ตคอรัปชัน การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร การปฏิรูปความเหลื่อมล้า และการปฏิรูปอื่นๆ เมื่ออาเภอได้ดาเนินการแล้ว ได้ส่งข้อมูล
ให้ศูนย์ป รองดองสมานฉัน ท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด ประมวลรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เมื่อวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
สานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ได้รายงานผลการดาเนินงาน
ของ ศปป.มท. ดังนี้
1. จั ง หวั ด/อ าเภอ ได้ จั ดตั้ ง ศู นย์ ป รองดองสมานฉั น ท์เ พื่ อ การปฏิรู ป ครบทุ ก
จังหวัด/อาเภอแล้ว
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่
วันที่ 10 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2557 จานวน 103,054 ครั้ง 9,573,295 คน
3. เชิ ญ คู่ ขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งมาปรึ ก ษาหารื อ จ านวน 597 ครั้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
39,079 คน

4. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ความปรองดอง จ านวน 44,617 ครั้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
6,952,292 คน
5. จัดเวทีเสวนา รับฟังความคิดเห็น สร้างความปรองดอง เช่น จัดเวทีเสวนาโดย
เชิญทุกภาคส่วนเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศใน ๑๑ ประเด็นที่ ศปป.กาหนด ในทุกจังหวัดและอาเภอ ท้องถิ่น ซึ่ง
ได้มีการสรุปเป็นรูปเล่มทั้ง 76 จังหวัด จัดส่งให้ มท. แล้ว และ ปค. ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อสรุปประเด็นที่
สาคัญจากข้อมูลที่จังหวัดรายงานมา สรุปได้ดังนี้
1. การปฏิรูปทางการเมือง เห็นควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่งทาง
การเมืองไม่เกิน 2 วาระ จัดอบรมก่อนเลือกตั้ง ปฏิรูปพรรคการเมือง บังคับใช้กฎหมายป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง
จัดตั้งองค์กรประชาชนตรวจสอบการเลือกตั้ง อบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของ
ประชาชนตั้งแต่ระดับโรงเรียน
2. การสร้ า งมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห ารประเทศ เห็ น ควร
กาหนดวิชาภาวะผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เข้าในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กาหนด
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ จัดตั้งองค์กรอิสระคัดกรองหรือรับรองคุณสมบั ติและ
หลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารประเทศ
๓. การปฏิ รูป กระบวนการยุ ติ ธ รรม เห็ น ควรแก้ ระบบการเมื องให้ ไ ด้
นักการเมืองที่ดีมาบริหารประเทศ ตั้งคณะกรรมการยุติธรรมระดับตาบลหรืออาเภอ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
ทางานของพนักงานสอบสวน ปฏิรูปองค์กรตารวจ แยกหน่วยงานจับกุมออกจากการสอบสวน ให้อาเภอมีศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายโดยจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้อย่างเพียงพอ ปรับปรุงกฎหมาย
ให้ทันสมัย บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เป็นธรรม ต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ
4. การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นควรออกกฎหมายกาหนด
หน้ า ที่ข องราชการส่ ว นภู มิภ าคกับ ท้ องถิ่น ให้ ชั ดเจน ยุบ อบจ. ยกฐานะ อบต. เป็น เทศบาลต าบล สร้า งระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับข้าราชการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการ
ทางานและบริการประชาชน กระจายงบประมาณสู่จังหวัด ให้ข้าราชการส่วนกลางในจังหวัดเป็นส่วนภูมิภาค ใช้ระบบ
คุณธรรม ความรู้ความสามารถในการสรรหาข้าราชการ
5. การปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น เห็นควรกาหนดช่องทางการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรัดกุม สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้
ประชาชนทราบ จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จัดตั้งศาลตัดสินคดีที่เกี่ยวกับการทุจริต โดยเฉพาะ
ตรวจสอบทรั พย์สิ นผู้ บ ริห ารท้องถิ่น ทุกปี ให้ ปปจ. ให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายแนวร่ วมจาก
ประชาชนในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต
6. การปฏิรูปการศึกษา เห็นควรปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพให้มี
มาตรฐานเดียวกันทั้งด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณครู ดูแลสวัสดิการ ค่าครองชีพ สร้างแรงจูงใจ คืนครูให้นักเรียน
จัดให้มีโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพื่อกระจายความช่วยเหลือระหว่างบุคลากร ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีวิชา
ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง
7. การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เห็นควรภาครัฐเตรียมการแก้ไขปัญหา
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เกษตรกรต้องเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบกระบวนการช่วยเหลือ มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน กาหนดการถือครองที่ดินให้เหมาะสม ปฏิรูประบบภาษี ยกเลิกนโยบายประชานิยมที่มี
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
8. การปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร เห็นควรให้รัฐต้องออกกฎหมายควบคุม
การออกอากาศทางสื่ออย่างชัดเจน มิใ ห้มีข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อสถาบัน ความมั่นคง การล่อลวง การค้าบริหาร
การพนัน สื่อลามก อนาจาร โดยภาครัฐต้องมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าที่จะควบคุม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีกาลัง

๖

๗

มีอานาจในการควบคุม กากับดูแล และใช้กฎหมายทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ ในจังหวัด อาเภอ ตาบล
ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพิ่มหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน และจัดตั้งวิทยุชุมชนตาบล
9. การปฏิรูปความเหลื่อมล้าทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เห็นควร
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอและแสดงความเห็นทางการเมือง กาหนดวาระการดารงตาแหน่งทางการเมืองให้
เหมาะสม วางมาตรการแก้ไขระบบพวกพ้องเครือญาติ การจัดการซื้อสิทธิขายเสียง ปลูกฝังประชาธิปไตยในชุมชน
และโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเกษตรกร มีมาตรการทาง
ภาษี โดยเพิ่มสัดส่วนภาษีทางตรง ลดภาษีทางอ้อม ปรับโครงสร้างกระบวนการผลิต นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ แก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน
10. การปฏิรูปการจัดการดิน น้า และป่าไม้ เห็นควรส่งเสริมการน้อมนา
แนวทางพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหา ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ การปลูกพืช
คลุ ม ดิ น ปรั บ ปรุ ง หน้ า ดิ น โดยการบ ารุ ง ดิ น ลดการใช้ ส ารเคมี ส่ ง เสริ ม แนวทางเกษตรแบบอิ น ทรี ย์ ก าหนด
กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นระบบและเป็นธรรมภายใต้ข้อเท็จจริงของการได้มาซึ่งที่ดิน สร้างจิตสานึก
ให้แก่ประชาชนและภาครัฐ ร่วมกันดูแลทรัพยากรน้า รวมทั้งส่ งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้าน ชุมชน จัดทา
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และดู แ ลรั ก ษาป่ า ไม้ รวมถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ การจัดทาแนวเขตที่ชัดเจน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์และป่าไม้ รณรงค์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและผลเสียหายที่ตามมาจากการไม่ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การคัดแยกขยะก่อนนาทั้ง
11. การปฏิ รู ป ด้ า นอื่ น ๆ เช่ น ระบบพลั ง งาน เห็ น ควรพั ฒ นาระบบ
พลังงานทดแทนหรือทางเลือก ปรับปรุงโครงสร้างพลังงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยให้รัฐเข้ามาอุดหนุนราคา
พลังงานในภาคครัวเรือนตามความจาเป็น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิจัยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน
มติที่ประชุม
รับ ทราบ ให้เผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิรู ปทั้งหมด และให้ ปค. สรุปการ
ดาเนินงานของ ศปป. ว่ามีการดาเนินการอะไรบ้าง ผลเป็นอย่างไร

(๔) ผลการดาเนินงานสารวจความเห็นเกีย่ วกับการปฏิรปู กฎหมาย
โดย สานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส านั ก กฎหมาย ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะทางานฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูป ด้านการปฏิรูปกฎหมาย ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง
ปรับปรุงศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ได้แจ้งให้จังหวัดดาเนินการสารวจกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และเกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารราชการของผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด โดยให้ เ สนอสภาพปัญ หา อุ ป สรรค เหตุผ ลความจาเป็ น และประเด็ น
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
สานักกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รายงาน ดังนี้
๑. หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช.ได้มอบนโยบาย คสช. และ
กรอบการดาเนินการของฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้กระทรวงรับไป
ปฏิบัติ โดยรวบรวมสารวจ ตรวจสอบกฎหมาย โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กฎหมายที่มีความจาเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง
(๒) กฎหมายที่ค้างอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ
(๓) กฎหมายที่ส่วนราชการอยู่ระหว่างเตรียมการหรือศึกษา ยกร่าง
๒. มท. ได้สารวจและแจ้งชื่อกฎหมายให้ คสช. ตามข้อ ๑ มีจานวน ๕๖ ฉบับ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๗)

๘

กฎหมายกลุ่มที่ ๑ แจ้งชื่อไปจานวน ๑๔ ฉบับ ส่งร่างฯ ไปแล้วจานวน ๘ ฉบับ ใช้
บังคับแล้ว จานวน ๑ ฉบับ โดยออกเป็นประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
กฎหมายกลุ่มที่ ๒ แจ้งชื่อไปจานวน ๑๑ ฉบับ ส่งร่างฯ ไปแล้วจานวน ๒ ฉบับ
กฎหมายกลุ่มที่ ๓ แจ้งชื่อไปจานวน ๓๑ ฉบับ ส่งร่างฯ ไปแล้ว ๑๕ ฉบับ
๓. คสช. มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ส่วนราชการต่างๆ
รวบรวมร่ า งกฎกระทรวงที่ อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบส่ ง ให้ ฝ่ า ยกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ จั ด ประเภท
กฎกระทรวงที่ ค วรเร่ ง ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ระยะที่ ๑ กระทรวงมหาดไทย ได้ แ จ้ ง ให้ ส่ ว นราชการระดั บ กรม
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ กทม.ตรวจสอบร่างกฎกระทรวงที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วรวบรวมส่ง
ให้กระทรวงมหาดไทย มท.ได้รายงานผลการดาการส่ง หน.ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแล้ว โดยมีส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ได้ส่งร่างกฎกระทรวงแล้ว ดังนี้
๑. กรมการปกครอง
จานวน ๔ ฉบับ
๒. กรมที่ดิน
จานวน ๒ ฉบับ
๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง
จานวน ๑๑๕ ฉบับ
๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๒ ฉบับ
๕. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๑ ฉบับ
๖. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จานวน ๑ ฉบับ
รวมทั้งหมด ๑๒๕ ฉบับ
๔. มท.ได้ จั ด ท าสรุ ป ข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หา อุ ป สรรค และประเด็ น
ข้อเสนอแนะของจังหวัดต่างๆ ส่งให้คณะทางานด้านการเตรียมการปฏิรูปด้านการปกครองและการบริหารราชการ ตาม
คาสั่ง มท. ที่ ๓๒๓/๒๕๕๗ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปฏิรูปด้านการปกครองและการ
บริหารราชการต่อไป
๕. มท. ได้ให้กรมการปกครองพิจารณาดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดแนว
ทางการปฏิรูปกฎหมาย พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการควบคุมการจาหน่ายสุราใกล้สถานศึกษา
เพื่อนาเสนอให้คณะทางานด้านปฏิรูปกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
(๕) ผลการดาเนินงานสารวจความเห็นของบุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ มท. ที่เกษียณอายุราชการ โดย กองการเจ้าหน้าที่ สป.
ในการประชุมคณะทางานฯ เมื่อคราวที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กองการ
เจ้าหน้าที่ สป. ดาเนินการสารวจความเห็นของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิ มท.
ที่เกษียณอายุราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานดังนี้
1. การสารวจความคิดเห็นการปฏิรูปของหัว หน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นโดยสรุปเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การปฏิรูปด้านกฎหมาย/อานาจในการบริหาร
และในเรื่องโครงสร้างองค์กร ลักษณะข้อเสนอคล้ายกับที่สถาบันดารงราชานุภาพ สป. ได้เคยสารวจไปข้างต้น แต่มี
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจ อาทิ การจั ด ตั้ง ส านั ก (กอง) บริ ห ารยุท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั งหวั ด ให้ เป็ น ส่ ว นราชการปรากฏใน
กฎกระทรวง การให้วิทยาลัยมหาดไทย จัดตั้งคณะพื้นฐาน ๕ คณะ ได้แก่ คณะนโยบายและแผน คณะการบริหาร
คณะการคลั ง คณะกฎหมาย และคณะความสั ม พันธ์ ระหว่างประเทศ โดยมี ตาแหน่ง อาจารย์ ระดั บเชี่ ยวชาญ/

ผู้ทรงคุณวุฒิประจา และจัดให้มีหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Special Delivery Unit) เพื่อให้บริการ แนะนา
ให้คาปรึกษา วิจัย การฝึกอบรม แก่ภาครัฐและภาคประชาชน โดยไม่แข่งขันกับภาคเอกชน
2. การสารวจความเห็นการปฏิรูปของหั ว หน้าสานักงานจังหวัด ผู้ บริห ารกรม
ผู้ ต รวจราชการกรม ผู้ อ านวยการส านั ก /กอง ของกรมต่ า งๆ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในภู มิ ภ าค และนายอ าเภอ
ซึ่งรายละเอียดได้นาลงเว็บไซต์ของสถาบันดารงราชานุภาพ สป. แล้ว
3. การสารวจความเห็นข้าราชการผู้ทรงคุ ณวุฒิ มท. ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ได้ แ ก่ นายวิ ชั ย ศรี ข วั ญ นายสุ ร อรรถ ทองนิ ร มล นายไพโรจน์ พรหมสาส์ น และนายจาดุ ร อภิ ช าตบุ ต ร ซึ่ ง
รายละเอียดได้นาลงเว็บไซต์ของสถาบันดารงราชานุภาพ สป. แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

(๖) ผลการดาเนินการเรื่องปฏิรปู ระบบราชการ (Quick Win Project)
โดย กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมคณะทางานฯ เมื่อคราวที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กลุ่ ม
พัฒนาระบบบริหาร สป. ดาเนินการทบทวนการดาเนินงานโครงการ E-Boder Pass ของกรมการปกครองที่เสนอไป
ยังสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ หัวหน้า คสช. มาตรวจเยี่ยม (site visit) โครงการที่ให้บริการประชาชนเป็นเลิศ
ซึง่ สานักนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับโครงการ E-Boder Pass มาแล้ว ว่าเป็น 1 ใน 30 แผนงาน/โครงการ ที่มีความโดด
เด่น สอดคล้องกับภารกิจหลักในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะที่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ ร ายงานว่ า
โครงการ E-Boder Pass ของกรมการปกครองที่เสนอไปยังสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้หัวหน้า คสช. มาตรวจเยี่ยม
(site visit) โครงการที่ให้บริการประชาชนเป็นเลิศ ซึ่งสานักนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับ โครงการ E-Boder Pass มาแล้ว
ว่า เป็ น 1 ใน 30 แผนงาน/โครงการ ที่ มี ค วามโดดเด่ น สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จหลั ก ในการให้ บริ ก ารประชาชน
และกรมการปกครองก็ตอบรับว่าได้มีการเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์กับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มี 19 จังหวัด
53 แห่ง โดยโดดเด่นที่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งให้บริการได้เร็วที่สุด ไม่เกิน 3 นาที เหมาะแก่การให้ คสช. มา
ตรวจเยี่ยม เรื่องที่สองคือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการของจังหวัด ซึ่ง กพร.สป. ได้เชิญชวนทุกจังหวัดดูว่า
งานไหนสาเร็จ ประชาชนรับบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกจังหวัดได้ส่งมา 218 งาน โดยมี 47 งานที่เป็น Quick Win
Initiative ซึ่งทาง กพร.สป. จะวิเคราะห์และรวบรวมเป็นผลงานของคณะทางานชุดนี้ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ความคืบหน้าประเด็นการปฏิรูปของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ (สดร.สป.) ได้นาความคิดเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้ประมวลเสร็จเรียบร้ อยแล้ว และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภารกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่ว นราชการส่วนกลางในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประมวลและจาแนกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ ส่ ว นราชการต่า งๆ และได้แ จ้ งให้ ส่ ว นราชการดาเนิ นการศึ กษา วิเคราะห์ และเสนอข้อ มูล กลั บ มา เพื่อฝ่ า ย
เลขานุการคณะทางานฯ จะได้เตรียมข้อมูลสนับสนุนการปฏิรูปประเทศในอนาคต
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมประเด็นความคืบหน้า และแนวทางการปฏิรูปของ
ส่วนราชการต่างๆ ส่วนราชการในสังกัด มท. ได้รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานล่าสุดของประเด็นที่มีการเสนอ
จากส่วนราชการให้มีการปฏิรูป ผลปรากฏว่าประเด็นความคืบหน้าส่วนใหญ่จะมีการกล่าวถึงไว้แล้ว เหมือนกับผลการ
ประมวลที่ได้นาลงเว็บไซต์ สดร. แต่มีบางหน่วยงานที่มีการดาเนินการล่าสุด เช่น
1. เรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจั งหวัด
ปฏิบัติราชการแทนได้ในหลายกรณี เนื่องจากมาตรา ๒๓ (๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้บัญญัติว่าในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบ

๙

๑๐

อานาจนั้นให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นเท่านั้น ในเรื่องนี้สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สป. ได้สอบถามเป็นหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๒.๒/๑๕๑๙๙ ลว. ๓ ธ.ค. ๕๖ สอบถามสานักงาน ก.พ.ร.
ถึงความคืบหน้าของการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง ณ วันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ สานักงาน ก.พ.ร. ยังมิได้แจ้งกระทรวงมหาดไทยถึงความคืบหน้าของการแก้ไขดังกล่าว
2. กรณีการแยกกรมผังเมืองออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยล่าสุดรอง
หัวหน้าคสช./หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คสช. ได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าวแล้ว เมื่อ มท. พิจารณาแล้วให้เสนอ
เรื่องเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ให้ประเด็นสาคัญคือมีการเห็นชอบให้โอนหน่วยงานด้านผังเมืองในกรมโยธาธิการและผัง
เมืองมาเป็นสานักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองและการใช้พื้นที่แห่งชาติ สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรื่อง
นี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการ
ปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน
ด้านสั งคม และด้านอื่นๆ โดยฝ่ ายเลขานุ การคณะทางานฯ ได้จัดทาร่างคาสั่ งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ ดังนี้
๑. ด้านการเมือง มอบ กรมการปกครอง
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มอบ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สานักนโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง
๓. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มอบ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีหน่วยงานหลัก คือสานักกฎหมาย และมีหน่วยงานสนับสนุน คือ สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
๔. ด้านการปกครองท้องถิ่น มอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๕. ด้านการศึกษา มอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่ว ยงานหลั ก
และมีหน่วยงานสนับสนุน คือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น)
๖. ด้านเศรษฐกิจ มอบ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก
และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดินและองค์การตลาด
๗. ด้านพลังงาน มอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงาน
สนับสนุน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง
๘. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สานักนโยบายและแผน) เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมโยธาธิการและผังเมือง
๙. ด้านสื่อสารมวลชน มอบ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองสารนิเทศ)
๑๐. ด้านสังคม มอบ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงาน
สนับสนุน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมที่ดิน
๑๑. ด้านอื่น ๆ มอบ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองการเจ้าหน้าที)่

๑๑

(ทั้งนี้ ให้มีคณะทางานกลางของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อประมวล
ประเด็นทั้ง ๑๑ ด้าน ได้แก่ สถาบันดารงราชานุภาพ สานักนโยบายและแผน สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยให้สถาบันดารงราชานุภาพ เป็นหน่วยงานหลัก)
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะ ทั้งทางด้านกฎหมายและการ
บริหาร เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในประเด็นสาคัญ (Hot Issues)
เพื่อจะได้เป็นจุดยืน (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทยต่อประเด็นต่างๆ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
๒. แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน (Mister) ที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความ
คล่องตัว และมีอานาจตัดสินใจได้ในระดับหนึ่ง จานวนหน่วยงานละ ๒ คน เพื่อช่วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ในการสนับสนุนสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๓. เรียกเอกสารจากหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือเรียกข้าราชการ
หรือพนักงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาแสดงความคิดเห็นหรือดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
๔. ติดตามข่าวสาร ความคืบหน้าการดาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติในด้าน
ที่รับผิดชอบ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุกสองสัปดาห์
๕. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอืน่ ๆ (ไม่ม)ี

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๐ น.

(นายวัชรพงษ์ จิโสะ)
นทบ.ปก. สดร.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา)
ผอ.สวพ. สดร.สป.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

