รายงานการประชุม
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรปู ดานการปกครองและการบริหารราชการ
ครัง้ ที่ ๓ / ๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมคลังสมอง อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
………………….………………………….

ผูม าประชุม
๑. นายจรินทร จักกะพาก
๒. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
๓. น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี
๔. น.ส.ปรียานุช เจริญผล
๕. นายฤกษฤทธิ์ บุญยัง
๖. นายมรกต ศรีตูมแกว
๗. นายอลงกต มีแกว
๘. นายธีวรา พรมศิริ

๙. นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
แทนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สป.
แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการฯ สป.
แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.
แทนผูอํานวยการกองคลัง สป.
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป.
เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการศูนยเฉพาะกิจ
กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับมอบหมาย
ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.

หัวหนาคณะทํางาน
รองหัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๑๐. น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา

ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป.

ผูเ ขารวมการประชุม
๑. นายนที มนตริวัต
2. น.ส.สุพัตรา แกวมุกดา
3. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ
4. นายกนตธร ศรีชุมจันทร
5. นายวัชรพงษ จิโสะ
6. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
7. นายไพรัตน ทรัพยอนันต
8. นายพีรพลธ สําเภา
9. น.ส.นนทญา หงษรัตน
10. นายรัฐศาสตร ชิดชู
11. น.ส.ปทมา นฤภัย
12. นายนพรุจ ธนาทิพยางกูร
13. นายชลธี ยังตรง
14. นายสิทธิวีร วรรณพฤกษ
15. น.ส.กิตติกา บุญมาไชย
16. นายจิรัฐิดล ตันติภักดี
17. น.ส.พจนา สุจํานง
18. นายโชคชัย แกวปอง
19. นายภูสิต สมจิตต
20. นายณัฐวุฒิ เบ็ญจสุรัตนวงศ
21. นายณรงคพันธ แจมจันทร
22. นางศันสนีย ศรีศุกร

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
สดร.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สดร.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สดร.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สดร.สป.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สดร.สป.
ผูอํานวยการสวนพัฒนากฎหมาย
สกม.สป.
นิติกรปฏิบัติการ
สกม.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สตร.สป.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สนผ.สป.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กจ.สป.
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
สน.สป.
หัวหนาฝายอํานวยการเลือกตั้ง
ปค.
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานฯ สถ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สถ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สถ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สถ.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
พช.
ผูอํานวยการกองแผนงาน
พช.
เลขานุการกรม
ปภ.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปภ.
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปภ.
ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง
ยผ.

คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ

23. วาที่ พ.ต. อดิศักดิ์ นอยสุวรรณ
24. น.ส.พรเพ็ญ ศิริมงคลรัตน
25. น.ส.กฤตยา พรหมทองดี
26. นายปยพงศ ชูวงศ
27. นางวันทนีย เพียรผดุงสิทธิ์
28. น.ส.เนตรนารา อุนใจ
29. นายสมภพ มุสิกมาศ
30. นายมนูญ ธนะสังข
31. นายวิวัฒนชัย รัตนะรัต
32. นายภาณุวัฒน นาชะ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
นิติกรชํานาญการ
พนักงานนิติกร
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการฯ
ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา
ผูอํานวยการกองสารสนเทศดานบริหาร
ผูอํานวยการกองพัฒนาแหลงน้ํา
ผูชวยผูวาการการประปานครหลวง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน4

ยผ.
ยผ.
ยผ.
ทด.
กฟภ.
กฟน.
กฟน.
กปภ.
กปน.
อต.

๒

โดยมีนายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
เมือ่ คณะทํางานฯ มาครบองคประชุม ประธานในฐานะหัวหนาคณะทํางานฯ
ไดกลาวเปดการประชุมและเสนอใหคณะทํางานฯ พิจารณาเรือ่ งตางๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดนํารายงานการประชุมฯ ลงเว็บไซตสถาบันดํารงราชานุภาพ
(www.stabundamrong.go.th) และไดแจงคณะทํางานฯ ใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามหนังสือบันทึก
ขอความ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๗.๒/ว๙๓๑ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ แลว ปรากฏวาไมมีผูใดแจงกลับมา เพื่อขอ
แกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานการเตรียมการปฏิรปู ประเทศไทย
ของกระทรวงมหาดไทย
ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ได ส รุ ป ผลการดํ า เนิ น งานการเตรี ย มการปฏิ รู ป
ประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ที่มีการประสานเรื่องขอมูลเกี่ยวกับการปฏิรูป
กับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จนถึงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้

วันเดือนป

เรือ่ ง

6 มิ.ย.57 งานประสานขอมูลกับคณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขใหคนในชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
25 มิ.ย.57 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 323/2557 ลงวันที่ 25 มิ.ย.57 เรื่องปรับปรุง

วันเดือนป

27 มิ.ย.57
4 ก.ค. 57
8 ก.ค. 57
5 ส.ค. 57
9 ส.ค. 57
22 ส.ค.57
25 ส.ค.57
28 ส.ค.57

เรือ่ ง

๓

ศูน ย เ ฉพาะกิ จ มท. เพื่ อสนั บ สนุ น การรั กษาความสงบแห งชาติ มี การจั ด ตั้ ง
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูปดานการปกครองและการบริหารราชการ
มีนายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนหัวหนาคณะทํางานฯ
นายทรงพล สวาสดิ์ธ รรม รองผู วาราชการจั งหวั ดนครศรีธรรมราช เปน รอง
หัวหนาคณะทํางานฯ และนายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน ผูอํานวยการสถาบันดํารง
ราชานุภาพ เปนเลขานุการคณะทํางาน
การปฏิรูประบบราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี (Quick Win Initiative)
การประชุมคณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูป ดานการปกครองและการ
บริหารราชการ ครั้งที่ 1/2557 ณ หองประชุม 2
ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
การสอบถามความเห็นผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดตอการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปประเทศไทย
การสํารวจความคืบหนาประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
การมอบนโยบายการปฏิรูปของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
การประชุมคณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูป ดานการปกครองและการ
บริหารราชการ ครั้งที่ 2/2557
ณ หองประชุม 2 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย
การจัดทําฐานขอมูล (Database) การปฏิรูปของกระทรวงมหาดไทยลงเว็บไซต
สถาบันดํารงราชานุภาพ โดยขอมูลประกอบ จากกองการเจาหนาที่ สป. กรม
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กระทรวงมหาดไทยที่ 474/2557 ลงวั น ที่ 28
สิงหาคม 2557 เรื่องแต งตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุ น
การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ ในเรื่องการเสนอประเด็นการปฏิรูป
๑๑ ดานและ Mister ปฏิรูป

นอกจากนี้ไดมีการจัดทําฐานขอมูลชื่อวา “ปฏิรูปประเทศไทย” เผยแพรลงเว็บไซต
สถาบันดํารงราชานุภาพ (http://www.stabundamrong.go.th) โดยมีการประมวลความคิดเห็น ขอเสนอ เกี่ยวกับ
การปฏิ รู ปประเทศไทย จากหนว ยงานสว นกลางระดับ กรม รัฐ วิ สาหกิ จ ผูว าราชการจังหวัด หัว หนาส วนราชการ
ในจังหวัด ขาราชการบํานาญผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงมหาดไทย โดยขอมูลดังกลาวไดสรุปและจัดทําเปนรูปเลม
นําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบและเปนขอมูลแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

จากคําสั่งฯดังกลาว ไดมีการมอบหมายเจาภาพเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ และอํานาจหนาที่ของคณะทํางานฯ ดังนี้

๑. ดานการเมือง
๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน

๔

กรมการปกครอง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีหนวยงานหลัก คือ กลุมพัฒนาระบบบริหาร และมี
หนวยงานสนับสนุน ไดแก สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด
สํานักนโยบายและแผน กองการเจาหนาที่
และกองคลัง
๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีหนวยงานหลัก คือสํานักกฎหมาย และมีหนวยงาน
สนับสนุน คือ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
๔. ดานการปกครองทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๕. ดานการศึกษา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนหนวยงานหลัก และมีหนวยงาน
สนั บ สนุ น คื อ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
(สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น)
๖. ดานเศรษฐกิจ
กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงาน
หลัก และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน
และองคการตลาด
๗. ดานพลังงาน
การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค เป น หน ว ยงานหลั ก และมี
หน ว ยงานสนั บ สนุ น ได แ ก การไฟฟ า นครหลวง การ
ประปาสวนภูมิภาค และการประปานครหลวง
๘. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สํานักนโยบายและแผน) เปนหนวยงาน
หลัก และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และกรมโยธาธิการและผังเมือง
๙. ดานสื่อสารมวลชน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(กองสารนิเทศ)
๑๐. ดานสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานหลัก
และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกรมที่ดิน
๑๑. ดานอื่น ๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(กองการเจาหนาที่)
(ทั้งนี้ ใหมีคณะทํางานกลางของสํานักงานปลัด กระทรวงมหาดไทยเพื่ อประมวลประเด็ น
ทั้ง ๑๑ ดาน ไดแก สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักนโยบายและแผน สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด และกลุมพัฒนาระบบบริหาร โดยใหสถาบันดํารงราชานุภาพ เปนหนวยงานหลัก)

๕

คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแนวทางและขอเสนอแนะ ทั้งทางดานกฎหมายและการบริหาร
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ (HotIssues) เพื่อจะไดเปน
จุดยืน (Positioning)ของกระทรวงมหาดไทยตอประเด็นตางๆ และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
๒. แตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน (Mister)ที่มีความรูความสามารถสูง มีความคลองตัวและ
มีอํานาจตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง จํานวนหนวยงานละ ๒ คน เพื่อชวยผูบริหารกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนสภา
ปฏิรูปแหงชาติ
๓. เรี ย กเอกสารจากหน ว ยงานใดในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย หรื อ เรี ย กข า ราชการ
หรือพนักงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาแสดงความคิดเห็นหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของได
๔. ติดตามขาวสาร ความคืบหนาการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติในดานที่รั บผิดชอบ
และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุกสองสัปดาห
๕. งานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑

แนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ ตามกรอบอํานาจหนาที่
ที่กําหนดในคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ขอเรียนวาภารกิจของคณะทํางานฯ หลังจาก มีสภาปฏิรูป
แหงชาติ (ต.ค. ๒๕๕๗ เปนตนไป) จะตองมีการติดตามขาวสาร ความคืบหนาการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติในดานที่
รั บผิ ดชอบ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุ ก ๒ สั ปดาห ซึ่ งหน วยงานหลั กของแต ละด าน จะต องรายงานให
กระทรวงมหาดไทย (สถาบันดํารงราชานุภาพ) ทราบ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป ในเบื้องตนนี้ ฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ไดนําเสนอแนวทางและแบบรายงานนําเสนอ ดังนี้
4.1.1 แนวทาง
(๑) ใหหน วยงานหลักประสานหน วยงานสนับ สนุนในดานที่รับผิดชอบ
เกี่ ยวกับ ประเด็ น และความคืบ หนาของการปฏิรู ป ประเทศไทยและประมวลภาพรวมของดานนั้ น ๆ เพื่ อเสนอต อ
กระทรวงมหาดไทยทุก 2 สัปดาห
(๒) การติดตามการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ มีความจําเปนตอง
ติด ตามข าวสารจากช องทางต างๆ เชน โทรทัศน หนั งสือพิมพ สื่อออนไลน ฯลฯ อย างทัน เหตุ การณ หนว ยงาน
ที่รับผิดชอบจึงมีความจําเปนตองวางระบบงานในหนวยงาน และบุคลากรในการดําเนินการเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
ซึ่งระยะเวลาของสภาปฏิรูปจะใชเวลาประมาณ 1 ป เปนอยางนอย
(๓) สถาบั นดํ ารงราชานุภ าพ จะเปน หนว ยงานหลั กในการดํ าเนิ นการ
ประสานงานคณะทํางานฯ ทั้ง 11 ดาน ในการชวยผูบริหารกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการดําเนินงานของสภา
ปฏิรูปแหงชาติ ผานทาง “Mister ปฏิรูป” ซึ่งแตละหนวยงานไดเสนอรายชื่อมากอนหนานี้ หากหนวยงานใดประสงค
จะเปลี่ยนแปลง Mister ขอใหรีบดําเนินการประสานการเปลี่ยนแปลงขอมูลกับสถาบันดํารงราชานุภาพโดยเรงดวน
(๔) ฐานขอมูลการปฏิรูปประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทย ไดมีการ
จัดทําลงเว็บไซตสถาบันดํารงราชานุภาพ (สดร.) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (www.stabundamrong.go.th)
ซึ่งสามารถประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดศึกษาเรียนรูได
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4.1.2 แบบรายงาน
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ดาน…………………………………………. ชือ่ หนวยงานหลัก ...............................

วันเดือนป

แหลงทีม่ า

สาระสําคัญ
ของ
การปฏิรปู

ความเห็น
ของ
Misterปฏิรปู

ความเกีย่ วของ
ของ
กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

โดยมีคําอธิบายหัวขอในตาราง ดังนี้
(๑) ที่ หมายถึง ลําดับเรื่อง โดยเรียงลําดับความสําคัญ จําเปน เรงดวน
จากมากไปนอย
(๒) ประเด็นการปฏิรปู หมายถึง ชื่อเรื่องการปฏิรูป
(๓) วันเดือนป หมายถึง วันเวลาของเรื่องที่กลายเปนประเด็น
(๔) แหล ง ที่ ม า หมายถึ ง สื่ อ บุ ค คล เช น สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ
รัฐบาล สมาชิกสภานิติ บัญญั ติแหงชาติ คณะกรรมาธิการยกร างรัฐ ธรรมนูญ คณะรั กษาความสงบแห งชาติ ฯลฯ
สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน ฯลฯ โดยแหลงที่มาจะตองระบุใหชัดเจน เพื่อสามารถ
สืบยอนไปยืนยันขอมูลไดอีกครั้ง
(๕) สาระสําคัญของการปฏิรูป หมายถึง บทสรุปของขอเสนอการปฏิรูป
ใหชัดเจนที่สุด
(๖) ความเห็นของ Mister ปฏิรูป หมายถึง ความเห็นของหนวยงานหลัก
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
(๗) ความเกี่ยวของของกระทรวงมหาดไทย หมายถึง การระบุภารกิจและ
หนวยงานภายในของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามแนวทางและแบบรายงานการปฏิรูปประเทศ
๔.๒

ขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดสงให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
จํานวน ๑๑ ดาน
สํานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ได ขอความ
อนุเคราะหประเด็นและข อเสนอเกี่ ยวกับการปฏิรู ปประเทศ โดยไดกําหนดรูปแบบตารางการนําเสนอข อมู ล และขอให
กระทรวงมหาดไทยจัดสงขอมูลใหภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เพื่อรวบรวมจัดทําเปนขอเสนอในภาพรวมและนําเสนอ
คณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติตอไป
ฝายเลขานุ การคณะทํางานฯ ไดเ สนอเรื่องดั งกลาวเพื่อขอความเห็ นชอบหัวหน า
คณะทํางานฯ (นายจรินทร จักกะพาก) นําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณา
และหัวหนาคณะทํางานฯ ไดใหความเห็นชอบนําเรื่องเขาที่ประชุมในครั้งนี้ โดยขอมูลที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอนี้
จะตองเปนขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เปนเรื่องใหญ (Macro) หรือประเด็นปฏิรูปเกี่ยวกับการแกไขระเบียบ กฎหมาย
ที่อยูนอกเหนืออํานาจพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย เชน เรื่องที่ตองนําเขาการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เปนตน
ขอมูลประเด็นและขอเสนอการปฏิรูปประเทศ เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ของ กระทรวงมหาดไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. ดานการเมือง โดย กรมการปกครอง
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1.1 นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองทองถิ่นไมมีวาระในการดํารงตําแหนง
สามารถดํารงตําแหนงไดยาวนาน ตราบเทาที่ไดรับเลือกตั้ง สงผลใหมีการสรางสมบารมีและมีการเอื้อประโยชนไป
ในทางที่มิชอบ จึงเห็นควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงทางการเมืองของนักการเมืองระดับชาติและระดับทองถิ่น
เพื่อใหมีการเวนวรรค และสามารถเขามาดํารงตําแหนงไดอีกหลังจากเวนวรรคไปตามที่กฎหมายกําหนด เชน อาจจะมี
วาระใหดํารงตําแหนง 4 ป หรือ 6 ป แลวตองเวนวรรคหนึ่งสมัย ถึงจะกลับมาลงสมัครเลือกตั้งไดอีก และลงสมัคร
ในตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ อีกไมได ทั้งนี้หากลาออกจากตําแหนงกอนครบวาระใหนับเปน ๑ วาระ โดยจัดทําราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....
1.2 นักเลือกตั้งมักซื้อเสียง เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงนักการเมืองในสภา โดยทุมเท
เงินในการซื้อเสียงมหาศาล หลังจากไดรับการเลือกตั้งแลว ก็จะเขาสูกระบวนการถอนทุน กอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น
อยางกวางขวาง เห็นควรเพิ่มโทษนักเลือกตั้งที่ซื้อเสียงใหมีมาตรการลงโทษที่รุนแรง เชน อาจจะตัดสิทธิการลงสมัครรับ
เลื อกตั้ งตลอดไป หากได รับ การพิ พากษาถึ งที่ สุ ดว าซื้ อเสี ย งจริ ง โดยจั ด ทํ าร างรัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ. .....
1.3 พรรคการเมือง ซึ่งเปนสถาบันทางการเมืองที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตย
แตบทบาทของพรรคการเมืองไทยที่ผานมา ไมคอยทําหนาที่ของสถาบันทางการเมืองที่ดีไดเทาที่ควร โดยเฉพาะการ
แสดงเจตจํานง (Will) เพื่อพัฒนาใหระบบการเมืองมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
เห็ น ควรแก ไขกฎหมายให พ รรคการเมื อ งมี แ ผนงาน/ โครงการที่ ส ง เสริ มธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี
โดยแสดงถึ ง ความมุ ง มั น ที่ จ ะไม ซื้ อ เสี ย ง โดยแผนงาน/โครงการดั ง กล า วให เ สนอต อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
และเผยแพรผลงานตอสาธารณชน โดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ..... และรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .....
1.4 นักเลือกตั้งที่สมัครเขาสูสนามการเมือง หลายคนขาดคุณสมบัติของการเปน
นักการเมืองที่ดี สงผลใหหลังจากไดรับเลือกตั้งเขามา ไดมีพฤติกรรมที่บิดเบือนไปจากเจตจํานงของประชาชนที่เลือกตั้ง
และขาดความศรัทธาจากประชาชน เห็นควรแกไขเรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขาสูสนามการเมือง ควรใหมี
คุณสมบัติคลายกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ โดยเฉพาะในมาตรา 8(8)
ที่วา ถาเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรมหรือกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจา
สํานัก จะดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมิได ซึ่งหากมีกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกรัฐสภาในอนาคตดวย จะเปนประโยชนยิ่ง เพราะในอดีตที่ผานมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับเรื่องรองเรียน
ประเด็นเหลานี้จํานวนมากที่มีผูรองเรียนวาผูสมัครรับเลือกตั้งมีสวนพัวพันกับการคายาเสพติดหรือการพนัน โดยจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....
1.5 ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยที่ผานมา ผูสมัครที่ไดรับการเลือกตั้งบางราย
ชนะการเลือกตั้งในเขตที่ลงเลือกตั้ง โดยไดคะแนนเสียงนอยมาก เชน บางรายไดแค 20-30 % ก็ชนะการเลือกตั้งแลว
ซึ่งไมสามารถสะทอนไดอยางแทจริงวาตนเองเปนผูแทนของเขตเลือกตั้งนั้น เห็นควรปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม
โดยกําหนดใหผูที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา ไดรับคะแนนเสียงเกิน 50 % ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ตนลงสมัคร หากเขตใดไมมีผูสมัครรายใดไดคะแนนเกิน 50% จะตองประกาศการเลือกตั้งรอบที่สอง โดยให

นําผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองมาแขงกัน โดยประกาศใหประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นใชสิทธิเลือกตั้ง
อีกครั้ง โดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....

๘

๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน โดย กพร.สป.
๒.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
๒.๑.๑ การบริหารยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งมีแผนงานและงบประมาณ
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยหลักแลวควรใหเปนอํานาจการบริหารของคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ซึ่งทั้งสองคณะนี้
มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูขับเคลื่อนหลักแตสภาพการณปจจุบัน การบริหารยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดมีสํานักงาน
ก.พ.ร. ซึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
เปนหนวยดําเนินงานหลัก สงผลใหการประสานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด การประเมินผลการ
ดําเนินงานขาดเอกภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จึงเห็นควรตัดโอนภารกิจดานการประสานยุทธศาสตร
กระทรวงและการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. มาอยู ที่
กระทรวงมหาดไทย โดยแก ไ ขพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
พ.ศ.2551
๒.๑.๒ การบริหารราชการระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคในเรื่องของยุทธศาสตร
การพั ฒ นายั ง มี ค วามอ อ นแอ เนื่ อ งจากขาดหน ว ยงานกลางในการเชื่ อ มโยงแผนยุ ท ธศาสตร อ ย า งกรณี ข อง
กระทรวงมหาดไทยไมมีหนวยงานเฉพาะในการกําหนดนโยบายสูการปฏิบัติในสวนภูมิภาค ขาดหนวยงานกลางวางแผน
ยุทธศาสตรเชื่อมโยงภารกิจของสวนราชการตางๆในพื้นที่ (Missing Link) และขาดหนวยงานกลางในการวิเคราะห
ศึ ก ษาข อ มู ล และสนั บ สนุ น พื้ น ที่ จึ ง เห็ น ควรจั ด ตั้ ง “สํ า นั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด
กระทรวงมหาดไทย (เทียบเทากรม)” เพื่อเปนหนวยงานในการดําเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ เพื่ อถ ายทอดลงสู แผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาจังหวั ด และกลุ มจั งหวั ด และแผนพั ฒ นาท องถิ่ น การบู ร ณา
การงบประมาณระหวางสวนราชการตางๆในพื้นที่และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตร ในระดับพื้นที่ให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
และยกรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
2.1.3 เรื่องแผนงาน/โครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ผูแทนรัฐบาลไมมีอํานาจสั่งการในการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาประเทศ
และแผนพัฒนาจังหวัด เนื่องจากมีปญหาเรื่องโครงสรางการบริหารราชการของส วนราชการสวนกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเพียงแคประสานงานและขอความรวมมือเทานั้น จึงเห็นควร
ปรับปรุงแกไขเปน 4 ระยะ ดังนี้
(๑) ในต น ป ง บประมาณให ส ว นราชการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณตาม
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป แจงการอนุมัติงบประมาณใหจังหวัดที่เปนพื้นที่ดําเนินการทราบทุกครั้งและให
แผนงาน/โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
(๒) ในคํ า ของบประมาณของส ว นราชการส ว นกลาง ควรต อ งกํ า หนด
ใหแผนงาน/โครงการที่จัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่จังหวัด จะตองเปนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัดแลวเทานั้น

๙

(๓) ควรจัดใหมีคณะทํางานหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ ในการ
บูรณาการแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ที่สวน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิน่ จัดทําขึ้น
(๔) แก ไ ขระเบี ย บกฎหมายให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจเพี ย งพอทั้ ง
ทางด า นการบริ ห ารงบประมาณ การบริ ห ารงานบุ คคลและการกํ ากั บ ดู แลส ว นราชการที่ ตั้ งอยู ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ทั้ ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
โดยแกไขกฎหมาย ดังนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

๒.๑.๔ การจั ด ทํ าแผนและงบประมาณ/การประสานแผนพั ฒ นา / การติ ด ตาม
ประเมินผลความไมสอดคลองของระยะเวลาในการกําหนดแผนพัฒนา ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5 ป แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป และแผนพัฒนาของ อปท. ๓ ป จึงเห็นควรปรับแผนชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนพัฒนา อปท. ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ การบริหารราชการสวนภูมิภาค
๒.๒.๑ การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัด ขาดความเปนเอกภาพในการแกไขปญหา
เนื่องจากความเปนอิสระของราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด สงผลใหผูวาราชการจังหวัดไมสามารถแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่สงผลกระทบในวงกวางได จึงเห็นควรใหจังหวัดเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา
ของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง และใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดในการจัดการแกไขปญหาของประชาชนในลักษณะ
ประเด็นปญหา ( Issue – based ) โดยบูรณาการ/ประสานงานการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนภูมิภาค
และสวนกลางที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด เชน ปญหาขาว (สํานักงานการคาภายใน) ปญหาปาไม (หนวยงานในสังกัดกรมปา
ไมและกรมอุทยานฯ) ปญหาเรื่องที่ดิน (กรมธนารักษ กรมปาไม และกรมอุทยานฯ) ปญหาเรื่องเสนทางคมนาคม
(กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองคกรปกครองสวนทองถิ่น) และปญหาเรื่องแหลงน้ํา (กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรฯ) โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒.๒ ผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดในการ
ปฏิบัติราชการแทนไดในหลายกรณี โดยตองมอบใหกับหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด ตามมาตรา 23(1)
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 จึงเห็นควรมีการแกไข ดังนี้
(๑) ใหผูวาราชการจังหวัดมีดุลพินิจในการพิจารณาวาจะมอบอํานาจใหรอง
ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนผูปฏิบัติราชการแทน หรือ
(๒) ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ
ดังนี้ ๑) รองผูวาราชการจังหวัด ๒) หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือ
(๓) ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนใหหัวหนา
สวนราชการที่เกี่ยวของ แตหากเปนกรณีที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด การบริหารงานบุคคล
หรือเปนเรื่องที่มีความจําเปนตองดูแลใกลชิด หรือเปนเรื่องที่ตองบูรณาการกับหลายหนวยงาน ใหมอบอํานาจใหแก
รองผูวาราชการจังหวัด
อย างไรก็ ดี หากเป น เรื่ องทางเทคนิ คที่ ต องอาศั ย ความเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของได อนึ่งเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายและให

๑๐

ผูวาราชการจังหวัดสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา เห็นควรกําชับใหสวนราชการที่รับมอบอํานาจรายงานผลการใช
อํ า นาจและป ญ หาอุ ป สรรคให ผู ม อบอํ า นาจ (ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ) ทราบอย า งจริ ง จั ง ทั้ ง นี้ ตามมาตรา
40 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และมาตรา 7(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ.2550
จึ ง เห็ น ควรแก ไ ขพระราชกฤษฎี กาว าด ว ยการมอบอํ านาจ พ.ศ.2550
มาตรา ๒๓ (๑)
๒.๓ โครงสรางการบริหารราชการ
2.3.1 โครงสรางการบริหารงานกลุมจังหวัดในปจจุบัน ไมมีสภาพเปนนิติบุคคล
สงผลใหไมสามารถทํานิติกรรมตางๆ ได และกลุมจังหวัดสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ทําใหขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน เห็นควรแกไขระเบียบ กฎหมายเพื่อใหกลุมจังหวัดเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถดําเนินการทํานิติกรรม
ตางๆ ได เพราะกลุมจังหวัดในปจจุบันมีงบประมาณและบุคลากรของตนเอง และควรแกไขโครงสรางการบริหารงาน
ของกลุมจังหวัด อาจแบงเปน 2 แนวทาง ไดแก (๑) สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือ (๒) แตงตั้งหรือมอบหมาย
ให มีผู บริ หารของกลุมจังหวัด ที่แยกออกจากผู วาราชการจั งหวัด เช น ผูต รวจราชการกระทรวง หรือกํ าหนดอัต รา
ผูบริหารใหม เปนตน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.3.2 การแบงเขตปกครองของจังหวัดในปจจุบันไมสอดคลองกับขนาดของการ
พัฒนา บางจังหวัดมีขนาดเล็กเกินไป บางจังหวัดมีขนาดใหญเกินไป เห็นควรใชหลักการ การจัดการเขตการปกครอง
(Territorial Management) มาใชในการทบทวนการแบ งเขตการปกครองใหม เพื่ อจั ด การเขตจังหวั ด ให มีความ
เหมาะสมมากขึ้น โดยแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม

2.4 การบริหารงานบุคคล
การบริ ห ารงานบุ ค คลของระบบราชการไทย มี ป ญ หาเรื่ อ งระบบอุ ป ถั ม ภ
และการเมืองไดเขามาแทรกแซงอยางไรระบบคุณธรรมในกระบวนการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง สงผลใหบุคลากรของ
ระบบราชการที่ตั้งใจทํางานมีความรูความสามารถ ขาดขวัญและกําลังใจ เห็นควรใชหลักตามระบบคุณธรรมอยาง
เครงครัดในการสรรหา บรรจุ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงราชการในทุกระดับ โดยเสนอใหการพิจารณาแตงตั้งขาราชการ
ต า งๆ ดํ า เนิ น การโดย “คณะกรรมการข า ราชการของแต ล ะกรม” และ “คณะกรรมการสภามหาดไทย”
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่เกี่ยวของกับการสรรหา บรรจุ
และแตงตั้งขาราชการ
3. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สํานักกฎหมาย สป.
3.1 ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 115/2557 เรื่ อ งแก ไ ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขอ 3 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนมาตรา 145/1 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “สําหรับการสอบสวนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงานตํารวจในกรณีที่มีคําสั่ง
ไมฟอง และคําสั่งนั้นไมใชคําสั่งของอัยการสูงสุด ถาในกรุงเทพมหานครใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่ง
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ถาในจังหวัด
อื่ น ให รี บ ส ง สํ า นวนการสอบสวนพร อมกั บ คํ า สั่ ง เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ งเป น ผู บั งคั บ บั ญชาของพนั กงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้มิไดตัดอํานาจพนักงานอัยการที่จะจัดการอยางไร แกผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา 143...”
การออกประกาศ คสช. ดังกลาวเปนการการตัดอํานาจผูวาราชการจังหวัดออกจากระบบการสอบสวน คดีอาญา ทําให
ระบบการตรวจสอบ กลั่นกรองถวงดุลในการพิจารณาคดีความทางอาญา ทั้งในอํานาจการสั่งฟอง และการสืบสวน
สอบสวน ของทั้งเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานอัยการลดนอยลงไป อันเปนผลใหผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหนาที่

๑๑

เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอย และการอํานวยความเปนธรรมของสังคม ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สิทธิของประชาชนที่จะไดรับความเปนธรรม ความยุติธรรมในการพิจารณาคดี
ความทางอาญาลดนอยลงไป ซึ่งอาจทําใหประชาชนขาดความศรัทธา เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นควรให
อํานาจผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนพนักงานฝายปกครองที่มีอํานาจสูงสุดในจังหวัด ในการปกครองสวนภูมิภาคมีอํานาจ
ในการใชดุลพินิจ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ถวงดุลอํานาจของพนักงานอัยการ และเจาหนาที่ตํารวจ ในการ
พิ จ ารณาคดี ความทางอาญาเช น เดิ ม ซึ่ งจะก อ ให เ กิ ด ประโยชน แก ป ระชาชนในการที่ ได รั บ ความเป น ธรรมในการ
ดําเนินคดีอาญาเพิ่มมากขึ้น เพราะการใชดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด จะมิไดพิจารณาเพียงขอกฎหมายอยางเดียว
แตจะพิจารณาถึงขอเท็จจริงอื่น อยางรอบดานขึ้น ในฐานะเปนนักปกครอง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง
โดยเสนอใหยกเลิกมาตรา 145/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3.2 กฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝายปกครอง พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ใหพนักงาน
สอบสวนฝายปกครองสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายที่กําหนดในกฎกระทรวง จํานวน 16 ฉบับ ซึ่งการให
พนักงานสอบสวนฝายปกครอง สอบสวนคดีอาญาเต็มรูปแบบทั้งระบบตามกฎหมายที่กําหนดในกฎกระทรวงเพียง
16 ฉบับ ยังไมเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอย และการจัดระเบียบสังคม เนื่องจากยังไมครอบคลุมในภารกิจ
ของฝายปกครองที่ดูแลรับผิดชอบ เชน กฎหมายวาดวยสถานบริการ การพนัน ที่ฝายปกครองเปนผูออกใบอนุญาต แต
กลับไมมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดี ทําใหไมสามารถควบคุมดูแลเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยไดทั้งระบบ จึงเสนอให
กระทรวงมหาดไทยและสํ านักงานตํารวจแหงชาติจ ะตองรว มกัน แกไขเพิ่ มเติ มกฎกระทรวงฯใหพนั กงานสอบสวน
ฝ า ยปกครองสอบสวนคดี อ าญาเต็ ม รู ป แบบทั้ ง ระบบในกฎหมายอื่ น ได อี ก นอกเหนื อ จากกฎหมาย 16 ฉบั บ
ตามรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเปนไปไดในการโอนภารกิจที่ไมใชภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เชน ภารกิจจัดระเบียบสังคม การกํากับดูแลทองถิ่น และการบริการประชาชน คือโอนภารกิจการสอบสวนใหกรม
การปกครอง กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมาย 66 ฉบับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับภารกิจดังกลาว โดยแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภท ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ในขอ 2 โดยเพิ่มเติมความผิดอาญาตามกฎหมายที่
ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองสอบสวนไดจากเดิม 16 ฉบับ
3.3 ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓
และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข อ ๑๒.๔ ถึ ง ข อ ๑๒.๗ ได กํ าหนดอํ า นาจควบคุ มการสอบสวนคดี อ าญาของปลั ด กระทรวง
มหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอและปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปนหัวหนาพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนความผิดอาญาในเขตอํานาจทองที่ที่ตนรับผิดชอบ และคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทําสํานวนสอบสวน
และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา สงผลใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจปฏิเสธการเขา
ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวนของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ โดยอางวาคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผลเปนการยกเลิกอํานาจการควบคุมการ
สอบสวนคดีอาญาของฝายปกครองตามขอบังคับ กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓
และที่แกไขเพิ่มเติมแลว จึงเสนอใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองหารือ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่เห็นพองกัน ในเรื่องขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แกไข
เพิ่มเติม กับคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
ของฝายปกครองและฝายตํารวจที่ตองรับผิดชอบงานในหนาที่ของตนสามารถดําเนินไปไดโดยสอดคลองกัน โดยเห็น
ควรเห็นควรดําเนินการดังนี้

๑๒

(1) ออกกฎหมายว าด วยการสอบสวนคดีอ าญาทั่ ว ไปให ผูว าราชการ
จังหวัด หรือนายอําเภอ มีอํานาจถวงดุลการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจ เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน ใน
กรณีมีการรองขอความเปนธรรมได โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา 5 แหง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
ออกกฎกระทรวงรวมกัน
(2) เพื่อความมั่นคงในการใชอํานาจหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญาแกประชาชนของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ ซึ่งเปนชองทางสําคัญในการเปนที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่
ควรกําหนดหลักการถวงดุลอํานาจสอบสวน โดยผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอเพิ่มเติม เปนมาตรา 18/1 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4. ดานการปกครองทองถิ่น โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
4.1 จากกระแสที่ มีก ารเสนอให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ให เ ป น
“จังหวัดจัดการตนเอง” โดยการยุบเลิกราชการสวนภูมิภาค ซึ่งมีการกลาวอางถึงกรุงเทพมหานคร ที่มีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง และเสนอใหใชรูป แบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งนี้ไปทั่วทุกจังหวั ด
ในประเทศไทย ซึ่ งการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ได มีการแบ งอํ านาจออกเป น 3 ระดั บ ได แก การบริ ห ารราชการ
สวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาคและการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งในแตละระดับก็มีอํานาจหนาที่ชัดเจน
อยูแลว วามีอํานาจแคไหน อยางไร ตามหลักการบังคับบัญชาและหลักการกํากับดูแล โดยการแบงอํานาจการบริหาร
ราชการแผน ดิน เปน 3 ระดับ เช น นี้ มีการนํ ารู ป แบบนี้ มาจากประเทศฝรั่ งเศส และยั งมี ป ระเทศอื่น ๆ ที่ มีลั กษณะ
เดียวกัน อาทิ อิตาลี สเปน ฟนแลนด ดังนั้น เพื่อปองกันความสับสนที่เกิดขึ้น ระหวางผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
กั บ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร จึ ง เสนอให มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ ตํ า แหน ง จาก “ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร”
เปน “นายกกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยหลักแลวเทียบเทาผูบริหารเทศบาล
นคร จึงเห็นควรพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 9(2)
4.2 องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในป จ จุ บั น มี ถึ ง 7,853 แห ง (แบ งเป น อบจ.
76 แห ง เทศบาล 2,436 แห ง อบต. 5,339 แห ง และ อปท.รู ป แบบพิ เ ศษ 2 แห ง ) ส งผลให การบริ ห ารงาน
ขององคกรปกครองท องถิ่น มีอุป สรรคมาก โดยเฉพาะกรณี องคกรที่ มีขนาดเล็กและมีร ายได ที่ไ มเ พีย งพอและหาก
พิจารณาโครงสรางขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น แล วจะพบวา มี โครงสร างทองถิ่ น 2 ชั้น คื อ ระดับ บน ไดแก
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ระดับลาง ไดแก เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) และองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) พบปญหาวา
(๑) อปท. มี 2 ชั้น มีพื้นที่ทับซอนกัน ไมชัดเจนในการแบงหนาที่ ระหวาง
อบจ. กับเทศบาลและ อบต.
(๒) อปท. มีจํานวนมากเกินไป หลายแหงมีรายไดนอย เนื่องจากเปนพื้นที่
ชนบท หลายแหงมีประชากรนอย ไมถึง 2,000 คน (อบต. จํานวน 6 แหง เทศบาล จํานวน ประมาณ 70 แหง
ที่มีประชากรไมถึง 2,000 คน)
จึ ง เห็ น ควรให มี ก ารจั ด รู ป แบบและจํ า นวนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใหม
โดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล โดยพิจารณาดําเนินการ อาทิ
(๑) ปรับโครงสรางทองถิ่นใหเหลือระดับเดียว
(๒) ยกฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนเทศบาลทั้งหมด (จากการ
วิจัย อบต. รอยละ ๘๓ เห็นดวย) เพื่อใหกฎหมายเปนรูปแบบเดียวกัน และลดคาใชจายดานบุคลากรลง
(๓) ยุบรวม อปท. ใหมีจํานวนลดลง โดยพิจารณาจากสองเงื่อนไข ดังนี้
๓.๑) เงื่อนไขดานประชากร
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- การยุ บ อปท.ให มี จํ า นวนลดลง หากใช เ กณฑ
ประชากรขั้นต่ํา ๕,๐๐๐ คน จํานวน อปท. จะเหลือประมาณ 5,000 แหง
- เกณฑ ป ระชากรขั้ น ต่ํ า ๑๐,๐๐๐ คน จํ า นวน อปท.
จะเหลือประมาณ 1,300 แหง
๓.๒) เงื่อนไขดานพื้นที่ กรณีที่พื้นที่ อบต. และเทศบาลอยูในเขต
ตําบลเดียวกัน และมีพื้นทีท่ ับซอนกัน ควรพิจารณาควบรวมจากภูมิสังคม ประกอบดวย ภูมิประเทศ โดยคํานึงถึงสังคม
ไม ซ้ํ าซ อนเชิ งพื้ น ที่ ปกครองและความคุ มทุ น หรื อประสิ ทธิ ภ าพในการบริห ารงานและองค กรปกครองสว นท องถิ่ น
ให 1 ตําบล มี 1 อปท. เทานั้น เพื่อลดความซ้ําซอนเชิงพื้นที่
เห็ น ควรแก ไขกฎหมาย ไดแก พระราชบั ญญั ติ องค การบริ ห ารส ว นจั งหวั ด พ.ศ.
2540พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537

4.3 ประเด็น รายได ทองถิ่น พบวา อปท. สว นใหญ มีร ายไดจั ดเก็ บเองน อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่รัฐจัดเก็บและแบงให และเงินอุดหนุน ซึ่งอยูในอัตราสวน 9 : 50 : 41 ทําใหเปนภาระของ
รัฐ บาลจะตองจั ด หางบประมาณจํานวนมากมาสนั บสนุ น อีกทั้ ง อปท. จํานวนประมาณร อยละ 28 มีร ายไดน อย
(รายไดไมรวมเงินอุดหนุนนอยกวา ปละ 15 ลานบาท : ขอมูลปงบประมาณ 2556) ทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอ
ตอการพัฒนาพื้นที่และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงเห็นควรมีการปรับปรุงให อปท.สามารถจัดเก็บ
รายไดเอง ไดมากขึ้น โดย 2 วิธีการ ไดแก หนึ่ง การขยายฐานภาษี ปรับปรุงโครงสรางรายไดของ อปท. เชน การ
ผลักดัน ราง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อให อปท. สามารถมีฐานภาษีเพิ่มขึ้นจากเจาของที่ดินและสิ่งปลูก
สร า ง แทนที่ ภ าษี บํ า รุ ง ท อ งที่ และภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ซึ่ ง จั ด เก็ บ ได ใ นอั ต ราที่ ต่ํ า มาก สอง ปรั บ ปรุ ง สั ด ส ว น
งบประมาณของ อปท. ใหเพิ่มขึ้นตามอํานาจหนาที่ ที่เพิ่มขึ้น ใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ (ป 2557 อปท.
มีงบประมาณ รอยละ 27.37 ของรายไดรัฐบาล) อนึ่ง ควรจัดสรรเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยกระจายการอุดหนุน
เพิ่ ม ขึ้ น ให แ ก อปท. ที่ มี ร ายได น อ ยในเขตชนบท เพื่ อ ให ส ามารถบริ ก ารประชาชนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม
4.4 การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น มีปญหาในหลายดาน เชน สถานะบุคลากร
ของทองถิ่น การคุมครองระบบคุณธรรม การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การมี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นจํานวนมากเกินไป ไดแก มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) คณะกรรมการ
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 228 ชุด และคณะกรรมการพนักงาน
เมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) จึงเห็นควรดําเนินการดังนี้
(๑) กําหนดใหสถานะบุคลากรของ อปท. เปนขาราชการสวนทองถิ่น
(๒) กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น (ก.ถ.) เปนองคกร
บริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถิ่นครอบคลุม ทั้ง อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา
(๓) กํ า หนดให มีค ณะกรรมการพิ ทั ก ษ ร ะบบคุ ณ ธรรมท องถิ่ น (ก.พ.ถ.)
เพื่อคุมครองระบบคุณธรรมในการบริหารงานของ อปท.
ซึ่งทั้งหมดตองแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
4.5 การรั บ ถ า ยโอนภารกิ จ จากส ว นกลางไปยั ง องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ไม
สามารถจัดสรรงบประมาณในการดูแล ซอมบํารุงและการแกไขปญหาทางเทคนิคได เชน การถายโอนถนนของกรมทาง
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หลวงชนบทไปใหอบต. การถายโอนโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปให อบต.
และการถายโอนระบบประปาหมูบานของกรมทรัพยากรฯ / กรมอนามัย / กรมโยธาฯ ไปให อบต. และเทศบาลตําบล
จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาวาภารกิจใดมีความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนถายโอน ความเหมาะสมที่จะถายโอนใหและภารกิจใดมีความจําเปนที่จะถายโอน
กลับคืน โดยแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542
๕. ดานการศึกษา โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
5.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมมีอํานาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวของกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเสนอเพิ่มอํานาจใหกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาทองถิ่น โดยแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542

5.2 ผูบริหารสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีสถานภาพเทาเทียมกับ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอแกไขนิยามความหมายคําวาผูบริหารสถานศึกษา หมายความ
รวมถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานที่ศึกษาของสํานัก /กอง/สวนการศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย โดยเสนอแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
5.3 การจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมี คุณภาพเท าเทีย มกัน อันจะสงผลตอความเทาเทียมกั นทางการศึกษา โดยกําหนดให มีคณะบุคคลในรู ปแบบ
คณะกรรมการที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาทองถิ่นในภาพรวมระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ซึ่งตองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
5.4 การให องคกรปกครองส วนทองถิ่ นมี ความคล องตัว ในการจั ดการศึกษาให มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โดยเสนอใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศึกษาอยางอิสระ
เพื่อใหเกิดความคลองตัว ซึ่งตองแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
5.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
องค ป ระกอบที่ เ หมาะสม สอดคล องกับ บริ บ ทของท องถิ่ น เห็ น ควรให กระทรวงมหาดไทยมี อํานาจในการกํ าหนด
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหยกเลิกกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 โดยแกไขพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
5.6 พนักงาน/ขาราชการครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรตองมีความเทา
เทียมกับพนักงาน/ขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรใหมีองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของ
พนักงาน/ขาราชการครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
6. ดานเศรษฐกิจ โดย กรมการพัฒนาชุมชน
6.1 การกํ าหนดมาตรฐานระวางแผนที่ และแผนที่ รู ป แปลงที่ ดิ น ในที่ ดิ น ของรั ฐ
มีปญหา คือ หนวยงานของรัฐใชมาตรฐานในการจัดทําระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินที่แตกตางกัน สงผลใหให

๑๕

ที่ดินมีแนวเขตเหลื่อมล้ํากันหรือไมชัดเจน เกิดปญหาในการตรวจสอบขอบเขตหรือตําแหนงที่ดิน จึงเห็นควรจัดใหมี
การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ เพื่อกําหนดใหมีการจัดทําระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน
ของรัฐเปนมาตรฐานเดียวกัน พรอมทั้งผลักดันใหมีการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทําแผนที่ในที่ดินของรัฐ
พ.ศ. ....... ทั้งนี้ไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทําแผนที่ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ...... ไวแลว โดยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔
และ มาตรฐาน กมร.

6.2 ปจจุบันเจาหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชนในสวนภูมิภาคมีภารกิจจํานวนมาก
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ทั้ ง ในเรื่ อ งการดํ า เนิ น งานหมู บ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการหนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนตน และยังตองรับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีก
ดวย ซึ่งขณะนี้ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู บ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระดั บ จั ง หวั ด ได แ ต ง ตั้ ง พั ฒ นาการจั ง หวั ด เป น อนุ ก รรมการ
และเลขานุ ก าร หั ว หน า กลุ ม งานแผนงานและข อ มู ล สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เป น อนุ ก รรมการและ
ผูชวยเลขานุการคนที่หนึ่ง ในคณะอนุ กรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัด ในระดับอําเภอไดแตงตั้งพัฒนาการอําเภอ
เป น อนุ กรรมการและเลขานุ ก าร เจ าหน าที่ สํ านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนอํ าเภอ จํ านวนหนึ่ ง คน เป น อนุ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ทั้งๆ ที่ปจจุบันในสวนภูมิภาคมีเจาหนาที่ของสํานักงาน
กองทุ น หมู บ า นและชุ ม ชนเมื องแห งชาติ ป ระจํ า อยู ทุ ก จั ง หวั ด ครอบคลุ ม ทั้ ง ประเทศ ซึ่ งเป น บุ ค ลากรของ สทบ.
ที่มีหนาที่รับผิดชอบงานโดยตรงรวมทั้งมีเครือขายกองทุนหมูบานระดับจังหวัดและระดับอําเภอทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงาน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนและการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบ านและชุมชนเมืองแหงชาติ วาด วยการจัด ตั้งและบริ หารกองทุ นหมู บานและชุ มชนเมื องแห งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
โดยใหบุคลากรของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติรับผิดชอบการดําเนินงานในสวนภูมิภาคทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในระดับจังหวัด ใหยกเลิกการใหพัฒนาการจังหวัด
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนากลุมงานแผนงานและขอมูล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ คนที่หนึ่ง ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด แกเปนใหหัวหนาสํานักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง สาขาหรือผูแทน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และในระดับอําเภอใหยกเลิกใหพัฒนาการอําเภอ
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนึ่งคน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการสนั บสนุนระดับ อําเภอ แกไขเปนให พนักงานพัฒ นากองทุน หมูบานและชุมชนเมืองของ สทบ.
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งตองแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการ
จั ด ตั้ ง และบริ ห ารกองทุ น หมู บ า นและชุ มชนเมื อ งแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดที่ ๓ คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น
และติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ขอ ๑๔ และขอ ๑๖
6.3 ในเรื่องสินคา OTOP พบปญหาวา
(๑) การให บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ /การเข า ถึ ง แหล ง ทุ น ของสถาบั น การเงิ น
มีขั้นตอนมาก ไมเอื้อตอผูประกอบการ
(๒) ขาดงบประมาณสนับสนุนและเทคโนโลยีสมัยใหม
(๓) ชองทางการตลาดสําหรับผูประกอบการ OTOP มีนอย
(๔) ผูผลิตและผูประกอบ การ OTOP ขาดความรูในการแสวงหาชองทาง
การตลาดใหมๆ/E-Commerce

๑๖

(๕) ขาดฐานขอมูลผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP และขาดการบูรณาการ
ขอมูลของหนวยงาน ซึ่งจะทําให ทุกภาคสวนใชขอมูลเดียวกันในการพัฒนา
(๖) ระเบี ย บสํ านักนายกรัฐ มนตรี วาด ว ยคณะกรรมการอํ านวยการหนึ่ ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 ใหคํานิยามของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หมายความถึงผลิตภัณฑดีเดน
ของตําบลที่ไดรับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่จะกําหนดตอไป ทําใหไม
ครอบคลุมสินคาและบริการบางประเภทที่สมควรไดรับการพิจารณาเปนหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อประโยชนในการ
สงเสริม พัฒนาและสรางรายไดแกประเทศ เชน หมูบาน OVC ( OTOP Village Champion) เปนตน
จึงเห็นควรใหมีการกําหนดมาตรการใหธนาคารและสถาบันการเงิน พิจารณาสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบการ OTOP เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเขาถึงแหลงทุนไดงายขึ้น การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ฯ เพื่ อให ทุกหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งบู ร ณาการการทํ างานและใช ขอมู ล เดี ย วกัน ในการทํ างาน/พั ฒ นา การปรั บ ปรุ ง
ข อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ เพิ่ ม คํ า นิ ย ามให ค รอบคลุ ม เพื่ อ ให ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาได อ ย า งเหมาะสม
และปรับปรุงขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีการกําหนดมาตรการใหธนาคารและสถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อใหแก
ผูประกอบการ OTOP เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเขาถึงแหลงทุนไดงายขึ้น และการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ) พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545

7. ดานพลังงาน โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค
7.1 ขอให ทบทวนวิ ธี การผลิ ต และจํ าหน ายไฟฟ าของผู ผ ลิ ต ไฟฟ า เอกชน (SPP)
เนื่องจากการจําหนายไฟฟาของ SPP เปนการดึงผูใชไฟฟาอุ ตสาหกรรมขนาดใหญออกจากระบบของการไฟฟ า
คงเหลือไวใหผูใชไฟฟารายยอยรับภาระการลงทุนของการไฟฟา ตองรับภาระคาไฟฟาตอหนวยที่สูงขึ้น โดยใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟาเพิ่มเติมจาก SPP ไดเพื่อไมให SPP ตองไปหาลูกคาใหม ไมตองเกิดการ
ลงทุนระบบไฟฟาใหมที่ซ้ําซอนกับของการไฟฟาที่มีครอบคลุมอยูแลวทั่วประเทศ เปนการลงทุนที่เสียทรัพยากรโดย
ไมสรางมูลคาเพิ่ม และขอใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กพพ.) ทบทวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงานประเภทการจําหนายไฟฟา ในพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรมที่มีระบบจําหนายของการไฟฟาอยูแลว โดยตอง
แกไขมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มกราคม 2534
7.2 ขอให SPP มีสวนรวมรับภาระการจําหนายไฟฟาที่ต่ํากวาตนทุนของการไฟฟา
โดยให SPP ชวยรับภาระการจําหนายไฟฟาที่ต่ํากวาตนทุนของการไฟฟา ซึ่งจะเปนผลใหคาไฟฟาที่คิดกับผูใชไฟฟาทั้ง
ประเทศต่ําลงได ซึ่งตองแกไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
7.3 การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาเพื่อใหกิจการไฟฟามีประสิทธิภาพ
และมี ค วามมั่ น คง โดยการปรั บ โครงสร า งอุ ต สาหกรรมที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ประเทศชาติ
และประชาชน ไดแก
๑) โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟา ควรมีความชัดเจนวากิจการใดเปนกิจการ
แขงขัน และกิจการใดเปนกิจการผูกขาดภายใตการกํากับดูแล โดยมี Roadmap และกรอบเวลาที่ชัดเจน
๒) กิจการที่ควรเปนของรัฐ ไดแก ศูนยควบคุมระบบไฟฟา กิจการระบบ
โครงขาย ทั้งระบบสงและระบบจําหนาย
๓) กิจการระบบสง ควรมีเพียงระบบเดียว เจาของเดียว และตองไดรับการ
ควบคุมจากองคกรกลางและไมควรมีสวนไดเสียในดานผลประโยชนกับผูผลิตไฟฟารายใดทั้งสิ้น เพื่อไมใหมีการเลือก
ปฏิบัติในการใชระบบสงไฟฟา
๔) กิจการระบบผลิตควรแยกจากกิจการระบบสงและสงเสริมใหกิจการ
ระบบผลิตมีจํานวนมากพอ เหมาะสมกับระบบและกระจายในแตละพื้นที่อยางทั่วถึง
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๕) มีการคํานึงถึงสัดสวนของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา และการ
สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางคุมคา
๖) ภาครัฐตองมีมาตรการที่ชัดเจนในการกําหนดกติกาการแขงขันใหเปนไป
อยางยุติธรรม เพื่อปองกันไมใหมีการใชอํานาจผูกขาด โดยมีบทลงโทษหากมีผูละเมิดกติกาที่ตั้งไว
๗) กิ จ การระบบจํ า หน า ยควรมี ค วามชั ด เจนในการกํ า หนดนโยบาย
สนับสนุนใหพื้นที่สําคัญๆ ในเขต กฟน. เปนระบบสายไฟฟาใตดินที่ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐดวย เพื่อให
สามารถคงความเปนเมืองมหานครไดโดยเร็ว และคงความแขงขันของประเทศไทยได
ซึ่งทั้งหมดตองแกไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐
7.4 การกํ าหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาที่ เปนธรรม และคํานึงถึงการใหบ ริการ
สํ า หรั บ ผู ด อ ยโอกาสและบริ ก ารอย า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง ต อ งกํ าหนดโครงสร า งอั ต ราค าไฟฟ า ต อ งสอดคล องกั บ โครงสร า ง
อุตสาหกรรมที่กําหนดในแตละชวงเวลา โดยมีความเปนธรรมและสะทอนตนทุนทางเศรษฐศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
๑) เพื่อใหการบริการอยางทั่วถึง ควรกําหนดอัตราคาไฟฟาแบบอัตราเดียว
ทั่วประเทศ (Uniform Tariff ) และมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อจัดทําพื้นที่หรือโครงการลงทุนที่ไดรับการอุดหนุน
(Public Service Obligation) และตรวจสอบได
๒) อัตราคาไฟฟาตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศควรตางกัน
โดยผูใชไฟฟาในประเทศตองไมอุดหนุนผูใชไฟฟานอกประเทศ
๓) อัตราคาไฟฟาทีก่ ําหนดจะตองสงสัญญาณใหผูใชไฟฟามีการคํานึงถึงการ
ใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ
๔) การกําหนดผลตอบแทนของผูประกอบการทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน
ตองอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน
โดยตองแกไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ออกมาบังคับใช

Recycle

8. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดย สํานักนโยบายและแผน สป.
8.1 การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม มีปญหาการดําเนินการ ดังนี้
(๑) กระบวนการคัดแยกขยะยังไมมีการกําหนดมาตรการของรัฐหรือ อปท.
(๒) หลักการ ๓ R ยังไมมีการบังคับใช ไดแก
- Reduce
- Reuse
- Recycle
(๓) มาตรฐานถังขยะ
จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
(๑) ออกกฎกระทรวงวาดวยการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด
(๒) จั ดทํ ามาตรฐานการคั ด แยกขยะที่ชั ด เจน เช น กํ าหนดสี ของถั งขยะ

(๓) หนวยงานอื่นชวยสนับสนุนในการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน
(๔) การบังคับใหประชาชนคัดแยกขยะไมไดกําหนดไวในกฎหมาย ควรออก
กฎกระทรวง/ประกาศกํ าหนด วิ ธี การคั ด แยกขยะจากแหล งกํ าเนิ ด ที่ เ ป น มาตรฐานหรื อคํ าแนะนํ าของกระทรวง
สาธารณสุข
โดยแกไข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
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8.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดขยะยังไมมีกฎหมายใดใหอํา นาจ
อปท. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไป โดยตองออกกฎกระทรวงคาธรรมเนียมในการใหบริการ
เก็บขนและกําจัด เพื่อให อปท. สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ เห็นควรแกไข
ไดแก พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ กฎกระทรวงคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนและกําจัด
พ.ศ.๒๕๔๕
8.3 การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสียที่ถายโอนหรือ
ที่มิไดกอสรางขึ้น โดยใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมอปท. ที่ไดรับการถายโอนระบบบําบัดน้ําเสียจากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ไมสามารถออกขอบัญญัติเพื่อจัดเก็บคาธรรมเนียมจากการเดินระบบบําบัดน้ําเสียได โดยตองออกกฎกระทรวง
กําหนดให อปท. ที่ไดรับการถายโอนระบบบําบัดน้ําเสียจากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกอสรางจากเงินลงทุนทุก
แหลง สามารถออกขอบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมได และแกไขพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535 มาตรา 88 และ ๘๙
8.4 การกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม อํานาจ
หนาที่จากการจัดเก็บอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม เห็นควรเพิ่มอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บ
อัตราคาบริ การบําบั ดน้ํ าเสี ยของระบบบําบัดน้ํ าเสียรวม ตามมาตรา ๘๘ และ ๘๙ แห ง พ.ร.บ.สงเสริ มและรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแกไข พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
มาตรา88 และ ๘๙
9. ดานสื่อสารมวลชน โดย กองสารนิเทศ สป.
9.1 การทํ า หน า ที่ ข องสื่ อ มวลชนบางสื่ อ ขาดความสมบู ร ณ นํ า เสนอข า วไม
ครอบคลุมทุกดานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อ อีกทั้งสื่อมวลชนบางสื่อถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองและธุรกิจ
หรื อกลุ มทุ น บิ ด เบื อนการนําเสนอข อเท็ จ จริง มุงเน นการสร างกระแสและหวั งผลประโยชน เ ป นหลั ก จึ งเห็น ควร
กําหนดให มีองค กร หน วยงานที่ สามารถควบคุ ม ตรวจสอบ กํ ากับ การทํ างานของสื่ อมวลชน ทั้ งในระดั บประเทศ
และระดับจังหวัดประกอบไปดวยผูแทน 3 ฝาย คือ ภาคสื่อสารมวลชน ภาครัฐ และภาคประชาชน มีกฎระเบียบ
ขอบังคับที่สามารถบังคับและลงโทษสื่อมวลชนที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมของสื่อมวลชน
9.2 การสื่อสารสังคมออนไลน มีความรวดเร็วและกระจายออกไปในวงกวาง มีการ
เสริมแตงเนื้อหาขาวไดทุกครั้งที่มีการกระจายขาว และการสืบหาตนตอของขาวที่กระจายออกไปในสังคมออนไลนทําได
ยาก และขาดการกํากับดูแลความเสี่ยงอยางเปนระบบ จึงเห็นควรกําหนดใหมีหนวยงานที่สามารถควบคุม ตรวจสอบ
การใชงานในระบบสื่อสารสังคมออนไลน โดยสามารถบังคับและลงโทษผูกระทําผิดไดจริง
10. ดานสังคม โดย กรมการพัฒนาชุมชน
10.1 ป ญ หาข อ ขั ด แย ง เรื่ อ งแนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ กั บ ที่ ดิ น เอกชน และระหว า ง
หนวยงานของรัฐ โดยความคลาดเคลื่อน และการทับซอนกับที่ดินของราษฎรที่มีสิทธิครอบครองในที่ดิน การบริหาร
จั ด การ/การแก ไ ขป ญ หาชุ ม ชนและราษฎรที่ อ าศั ย ทํ า กิ น ในที่ ดิ น ของรั ฐ และหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ช อํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ไมไดใชอํานาจตาม พ.ร.บ. อยางจริงจัง โดยเห็นควรใช
มาตรการพิสูจนสิทธิรวมกับแนวทางและวิธีการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน (Reshape) และ บังคับใชอํานาจตาม พ.ร.บ.
อยางจริงจัง จึงควรยกราง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)
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10.2 การสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางรวดเร็วในทุกดาน สงผลใหเกิดปญหาทางสังคม ปจจุบันมีครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และครอบครัวเดี่ยว
จํานวนมากไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม ทําใหสังคมเมืองและชนบทออนแอ เห็นควรมีนโยบายของรัฐบาล
และแนวทางในการสงเสริ มและพัฒนา โดยมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยและกระทรวงมหาดไทย วางระบบการทํางานรวมกันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
และรัฐบาลควรมีนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของวางระบบการ
ทํางานรวมกันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
10.3 ด า นพั ฒ นาสตรี เดิ ม ในระดั บ พื้ น ที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค ก รสตรี ต ามระเบี ย บ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 มี 4 ระดับ คือ หมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด
ตอมามีการปฏิรปู ระบบราชการและใหกระทรวงมหาดไทยถายโอนภารกิจดานการพัฒนาสตรี ใหกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เปนผลใหองคกรสตรีไดรับการดูแลเฉพาะในเรื่องสิทธิสตรี การสงเสริมบทบาทชายหญิง
และการดูแลครอบครัวแตขาดการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการชุมชน การแกไขปญหาครอบครัว การพัฒนา
อาชี พ และการพั ฒนาชุ มชนเพื่ อเสริ มสร างความเขมแข็ งของชุมชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคยดํ าเนินการมากอน
จึ ง เห็ น ควรกํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องหน ว ยงานและประเด็ น ในการกํ า กั บ ดู แ ลและพั ฒ นาสตรี ใ ห ชั ด เจน
และกระทรวงมหาดไทยควรเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี ดานการบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน โดยกําหนดใหมีกฎหมายที่กําหนดบทบาท
หนาที่ของหนวยงานและประเด็นในการกํากับดูแลและพัฒนาสตรีใหชัดเจนและกระทรวงมหาดไทยควรเปนหนวยงาน
ที่มีภารกิ จในการพัฒนาศั กยภาพองคกรสตรีดานการบริ หารจัดการชุมชน การพั ฒนาอาชีพ และการพัฒ นาชุมชน
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
11. ดานอื่นๆ โดย กองการเจาหนาที่ สป.

11.1 ในดานการทองเที่ยวและกีฬา เกิดปญหาการขาดความเชี่ยวชาญ และขาด
ความรู โ ดยตรงของการท องเที่ ย วและกี ฬา การไม ส ามารถแยกภารกิ จ ของแต ล ะด า น ให ชั ด เจนและบทบาทของ
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดในมิติของการบริหารราชการสวนภูมิภาคไมชัดเจน จึงเห็นควรแยกกระทรวง
การท อ งเที่ ย วและกี ฬ าออกจากกั น เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในแต ล ะด า นเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ม ากขึ้ น โดยแก ไ ข
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
11.2 ปจจุบันสังคมไทยมีปญหาสังคมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ความขัดแย ง
ทางสังคม มีคานิยมในดานวัตถุนิยมเปนสวนใหญ รวมทั้งมีการนําวัฒนธรรมตะวันตกมาใชเปนอยางมาก ทําใหคนไทย
ขาดความตระหนักในเอกลักษณของชาติรวมทั้งคานิยมที่ดีของคนไทย เห็นควรกําหนดเปนวาระแหงชาติ ในการสราง
คานิยมที่ดีใหกับคนไทยโดยอาจระบุเปนวาระแหงชาติ ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อปลูกฝงคานิยม
ที่ดใี หกับประชาชนทุกระดับ เชน
1. ระดับเยาวชน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กํ า หนดหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ค า นิ ย มของ
สังคมไทยเพิ่ มไวในการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้ น ประกอบการสอนพรอมจัดทําสื่อให มีความ
หลากหลาย เพื่อใหเยาวชนจดจําไดงายและนําไปถายทอดในครอบครัว
2. ระดับประชาชน
กํ า หนดเป น นโยบายให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เผยแพร
ประชาสัมพันธและถายทอดคานิยมไทยใหประชาชนเขาใจไดอยางเปนรูปธรรม

๒๐

3. ระดับขาราชการ
กําหนดในหลักสูตรประมวลจริยธรรมหรือขอบังคับ ใหขาราชการ
ทุกคนตองเขารวมอบรมและประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี

11.3 ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เอกลั ก ษณ ข องชาติ ไม ไ ด รั บ ความสนใจจากคนไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนคนรุนใหม โดยเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติผานกิจกรรมตางๆ
ที่ประชาชนสามารถใหความรวมมือได เชน
(๑) กําหนดใหมี 1 วัน ใน 1 สัปดาห รณรงคใหประชาชนใสผาไทย/ชุด
ทองถิ่น อยางจริงจัง
(๒) รณรงค ใ ห มี ก ารใส เ สื้ อ ตราสั ญ ลั ก ษณ อย า งน อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
(๓) ให ศิล ป น ดาราร ว มรณรงค นํ าเสนอมุ มมองความจงรั กภั กดี ต อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย โดยผานสื่อโทรทัศน วิทยุ เชน เพลง ละคร ภาพยนตร
11.4 ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ในชวง 10 ปที่ผานมา คนไทยมีความ
ขัดแยงที่ลงเอยดวยความรุนแรงบอยครั้ง เห็นควรดําเนินการ ดังนี้
(๑) งดภาพยนตร เพลง หรือสิ่งบันเทิงที่ใหเกิดความรุนแรงหรือการปลุกใจ
ใหเกิดการแตกแยก
(๒) เนนละครที่สงเสริมการทองเที่ยว ความรักตอชาติไทย หรือละครเชิง
สรางสรรค
(๓) ใหมีการเผยแพรขาวพระราชกรณียกิจทุกวันผานสถานีโทรทัศนและสื่อ
วิทยุ และจัดทําใหมีความนาสนใจ
11.5 คนไทยขาดศาสนธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ส ว นใหญ ไ ปพึ่ ง พาสิ่ ง เร น ลั บ
ไสยศาสตรหรือความเชื่อที่ขาดเหตุผลรองรับ เห็นควรสนับสนุนใหโรงเรียนสอนศาสนาในวันหยุด (โรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย ) โดยกําหนดใหครอบคลุมทุกตําบล อยางนอยตําบลละ 1 แหง (1 ตําบล 1 โรงเรียน) โดยกําหนดให
หนวยงานสวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการสนับสนุน เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชน รวมทั้งเปนการ
สรางความอบอุนในครอบครัว
นอกจากนี้ ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะทํ า งานฯ ควรจะประสานอย า งไม เ ป น ทางการ
กับคณะทํางานรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทย (นายอนุ ชา โมกขะเวส นายศิวะ แสงมณี นายจาดุร อภิชาตบุต ร
นายประชา เตรั ต น และนายเริ งศั กดิ์ มหาวิ นิจ ฉั ย มนตรี) และคณะทํ างานของศู น ย เฉพาะกิ จกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแหงชาติ (นายประดิษฐ ยมานันท) โดยสงเอกสารประเด็นและขอเสนอเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปประเทศ เพื่อโปรดทราบดวย
มติที่ประชุม

เห็นชอบขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดสงให สศช.

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ไมมี)

ปดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

