
รายงานการประชมุ
คณะทํางานฝายสนบัสนนุการปฏริปู ดานการปกครองและการบรหิารราชการ

ครัง้ที่ ๓ / ๒๕๕๗
วนัองัคารที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ หองประชมุคลังสมอง อาคารดาํรงราชานภุาพ กระทรวงมหาดไทย
………………….………………………….

ผูมาประชมุ
๑. นายจรินทร  จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนาคณะทํางาน
๒. นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองหัวหนาคณะทํางาน
๓. น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี แทนผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี สป. คณะทํางาน
๔. น.ส.ปรียานุช เจริญผล แทนผูอํานวยการสํานักตรวจราชการฯ สป. คณะทํางาน
๕. นายฤกษฤทธิ์ บุญยัง แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป. คณะทํางาน
๖. นายมรกต ศรีตูมแกว แทนผูอํานวยการกองคลัง สป. คณะทํางาน
๗. นายอลงกต มีแกว แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. คณะทํางาน
๘. นายธีวรา พรมศิริ เจาหนาท่ีสํานักงานเลขานุการศูนยเฉพาะกิจ

กระทรวงมหาดไทย ท่ีไดรับมอบหมาย คณะทํางาน
๙. นายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ สป. คณะทํางานและ

เลขานุการ
๑๐. น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สดร.สป. คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมการประชุม
๑. นายนที มนตริวัต ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สดร.สป.
2. น.ส.สุพัตรา แกวมุกดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.
3. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สดร.สป.
4. นายกนตธร ศรีชุมจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สดร.สป.
5. นายวัชรพงษ จิโสะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สดร.สป.
6. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผูอํานวยการสวนพัฒนากฎหมาย สกม.สป.
7. นายไพรัตน ทรัพยอนันต นิติกรปฏิบัติการ สกม.สป.
8. นายพีรพลธ สําเภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สตร.สป.
9. น.ส.นนทญา หงษรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนผ.สป.
10. นายรัฐศาสตร ชิดชู นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กจ.สป.
11. น.ส.ปทมา นฤภัย นักประชาสัมพันธชํานาญการ สน.สป.
12. นายนพรุจ ธนาทิพยางกูร หัวหนาฝายอํานวยการเลือกตั้ง ปค.
13. นายชลธี ยังตรง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานฯ สถ.
14. นายสิทธิวีร วรรณพฤกษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สถ.
15. น.ส.กิตติกา บุญมาไชย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สถ.
16. นายจิรัฐิดล ตันติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สถ.
17. น.ส.พจนา สุจํานง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร พช.
18. นายโชคชัย แกวปอง ผูอํานวยการกองแผนงาน พช.
19. นายภูสิต สมจิตต เลขานุการกรม ปภ.
20. นายณัฐวุฒิ เบ็ญจสุรัตนวงศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ปภ.
21. นายณรงคพันธ แจมจันทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปภ.
22. นางศันสนีย ศรีศุกร ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหผังเมือง ยผ.



๒
23. วาท่ี พ.ต. อดิศักดิ์ นอยสุวรรณ ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี ยผ.
24. น.ส.พรเพ็ญ ศิริมงคลรัตน นิติกรชํานาญการ ยผ.
25. น.ส.กฤตยา พรหมทองดี พนักงานนิติกร ยผ.
26. นายปยพงศ ชูวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการฯ ทด.
27. นางวันทนีย เพียรผดุงสิทธิ์ ผูอํานวยการฝายนโยบายและยุทธศาสตร กฟภ.
28. น.ส.เนตรนารา อุนใจ ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา กฟน.
29. นายสมภพ มุสิกมาศ ผูอํานวยการกองสารสนเทศดานบริหาร กฟน.
30. นายมนูญ ธนะสังข ผูอํานวยการกองพัฒนาแหลงน้ํา กปภ.
31. นายวิวัฒนชัย รัตนะรัต ผูชวยผูวาการการประปานครหลวง กปน.
32. นายภาณุวัฒน นาชะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน4 อต.

เริ่มประชมุเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมนีายจรนิทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
เมือ่คณะทาํงานฯ มาครบองคประชมุ ประธานในฐานะหวัหนาคณะทาํงานฯ
ไดกลาวเปดการประชมุและเสนอใหคณะทาํงานฯ พจิารณาเรือ่งตางๆ
ตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๗
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดนํารายงานการประชุมฯ ลงเว็บไซตสถาบันดํารงราชานุภาพ

(www.stabundamrong.go.th) และไดแจงคณะทํางานฯ ใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามหนังสือบันทึก
ขอความ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๗.๒/ว๙๓๑ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ แลว ปรากฏวาไมมีผูใดแจงกลับมา เพ่ือขอ
แกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ สรปุผลการดําเนนิงานการเตรยีมการปฏริปูประเทศไทย

ของกระทรวงมหาดไทย
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานการเตรียมการปฏิรูป

ประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ท่ีมีการประสานเรื่องขอมูลเก่ียวกับการปฏิรูป
กับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จนถึงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้

วันเดอืนป เรือ่ง
6 มิ.ย.57 งานประสานขอมูลกับคณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพ่ือคืนความสุขใหคนในชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
25 มิ.ย.57 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 323/2557 ลงวันท่ี 25 มิ.ย.57 เรื่องปรับปรุง



๓
วันเดอืนป เรือ่ง

ศูนยเฉพาะกิจ มท. เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบแหงชาติ มีการจัดตั้ง
คณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูปดานการปกครองและการบริหารราชการ
มีนายจรินทร จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนหัวหนาคณะทํางานฯ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนรอง
หัวหนาคณะทํางานฯ และนายอรรษิษฐ สัมพันธรัตน ผูอํานวยการสถาบันดํารง
ราชานุภาพ เปนเลขานุการคณะทํางาน

27 มิ.ย.57 การปฏิรูประบบราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี (Quick Win Initiative)
4 ก.ค. 57 การประชุมคณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูป ดานการปกครองและการ

บริหารราชการ ครั้งท่ี 1/2557 ณ หองประชุม 2
ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

8 ก.ค. 57 การสอบถามความเห็นผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดตอการปฏิรูป
กระทรวงมหาดไทยและการปฏิรูปประเทศไทย

5 ส.ค. 57 การสํารวจความคืบหนาประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวกับกระทรวงมหาดไทย
9 ส.ค. 57 การมอบนโยบายการปฏิรูปของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
22 ส.ค.57 การประชุมคณะทํางานฝายสนับสนุนการปฏิรูป ดานการปกครองและการ

บริหารราชการ ครั้งท่ี 2/2557
ณ หองประชุม 2 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย

25 ส.ค.57 การจัดทําฐานขอมูล (Database) การปฏิรูปของกระทรวงมหาดไทยลงเว็บไซต
สถาบันดํารงราชานุภาพ โดยขอมูลประกอบ จากกองการเจาหนาท่ี สป. กรม
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

28 ส.ค.57 การดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 474/2557 ลงวันท่ี 28
สิงหาคม 2557 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ ในเรื่องการเสนอประเด็นการปฏิรูป
๑๑ ดานและ Mister ปฏิรูป

นอกจากนี้ไดมีการจัดทําฐานขอมูลชื่อวา “ปฏิรูปประเทศไทย” เผยแพรลงเว็บไซต
สถาบันดํารงราชานุภาพ (http://www.stabundamrong.go.th) โดยมีการประมวลความคิดเห็น ขอเสนอ เก่ียวกับ
การปฏิรูปประเทศไทย จากหนวยงานสวนกลางระดับกรม รัฐวิสาหกิจ ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ
ในจังหวัด ขาราชการบํานาญผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงมหาดไทย โดยขอมูลดังกลาวไดสรุปและจัดทําเปนรูปเลม
นําเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือโปรดทราบและเปนขอมูลแลว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๔๗๔/๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

จากคําสั่งฯดังกลาว ไดมีการมอบหมายเจาภาพเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ และอํานาจหนาท่ีของคณะทํางานฯ ดังนี้
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๑. ดานการเมือง กรมการปกครอง
๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยมีหนวยงานหลัก คือ กลุมพัฒนาระบบบริหาร และมี
หนวยงานสนับสนุน ไดแก สํานักพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารราชการจังหวัด
สํานักนโยบายและแผน กองการเจาหนาท่ี
และกองคลัง

๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีหนวยงานหลัก คือสํานักกฎหมาย และมีหนวยงาน
สนับสนุน คือ สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

๔. ดานการปกครองทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
๕. ดานการศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

เปนหนวยงานหลัก และมีหนวยงาน
สนับสนุน คือ สํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน)

๖. ดานเศรษฐกิจ กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงาน
หลัก และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมท่ีดิน
และองคการตลาด

๗. ดานพลังงาน การไฟฟาส วนภู มิภาค เปนหนวยงานหลัก และมี
หนวยงานสนับสนุน ไดแก การไฟฟานครหลวง การ
ประปาสวนภูมิภาค และการประปานครหลวง

๘. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(สํานักนโยบายและแผน) เปนหนวยงาน
หลัก และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และกรมโยธาธิการและผังเมือง

๙. ดานสื่อสารมวลชน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(กองสารนิเทศ)

๑๐. ดานสังคม กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานหลัก
และมีหนวยงานสนับสนุน ไดแก
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และกรมท่ีดิน

๑๑. ดานอ่ืน ๆ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(กองการเจาหนาท่ี)

(ท้ังนี้ ใหมีคณะทํางานกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือประมวลประเด็น
ท้ัง ๑๑ ดาน ไดแก สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักนโยบายและแผน สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด และกลุมพัฒนาระบบบริหาร โดยใหสถาบันดํารงราชานุภาพ เปนหนวยงานหลัก)
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คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแนวทางและขอเสนอแนะ ท้ังทางดานกฎหมายและการบริหาร

เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในประเด็นสําคัญ (Hot Issues) เพ่ือจะไดเปน
จุดยืน (Positioning)ของกระทรวงมหาดไทยตอประเด็นตางๆ และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ

๒. แตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน (Mister) ท่ีมีความรูความสามารถสูง มีความคลองตัวและ
มีอํานาจตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง จํานวนหนวยงานละ ๒ คน เพ่ือชวยผูบริหารกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนสภา
ปฏิรูปแหงชาติ

๓. เรียกเอกสารจากหนวยงานใดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือเรียกขาราชการ
หรือพนักงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาแสดงความคิดเห็นหรือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของได

๔. ติดตามขาวสาร ความคืบหนาการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติในดานท่ีรับผิดชอบ
และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุกสองสัปดาห

๕. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย

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 ความคืบหนาการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติในดานท่ี
รับผิดชอบ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๒ สัปดาห ซึ่งหนวยงานหลักของแตละดาน จะตองรายงานให
กระทรวงมหาดไทย (สถาบันดํารงราชานุภาพ) ทราบ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เปนตนไป ในเบื้องตนนี้ ฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ ไดนําเสนอแนวทางและแบบรายงานนําเสนอ ดังนี้

4.1.1 แนวทาง
(๑) ใหหนวยงานหลักประสานหนวยงานสนับสนุนในดานท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับประเด็นและความคืบหนาของการปฏิรูปประเทศไทยและประมวลภาพรวมของดานนั้นๆ เพ่ือเสนอตอ
กระทรวงมหาดไทยทุก 2 สัปดาห

(๒) การติดตามการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ มีความจําเปนตอง
ติดตามขาวสารจากชองทางตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อออนไลน ฯลฯ อยางทันเหตุการณ หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบจึงมีความจําเปนตองวางระบบงานในหนวยงาน และบุคลากรในการดําเนินการเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
ซึ่งระยะเวลาของสภาปฏริูปจะใชเวลาประมาณ 1 ป เปนอยางนอย

(๓) สถาบันดํารงราชานุภาพ จะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
ประสานงานคณะทํางานฯ ท้ัง 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

ดาน…………………………………………. ชือ่หนวยงานหลัก ...............................
ที่ ประเดน็

การปฏริปู
วนัเดอืนป แหลงทีม่า สาระสาํคญั

ของ
การปฏริปู

ความเหน็
ของ

Misterปฏริปู

ความเกีย่วของ
ของ

กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

โดยมีคําอธิบายหัวขอในตาราง ดังนี้
(๑) ที่ หมายถึง ลําดับเรื่อง โดยเรียงลําดับความสําคัญ จําเปน เรงดวน

จากมากไปนอย
(๒) ประเดน็การปฏริปู หมายถึง ชื่อเรื่องการปฏิรูป
(๓) วนัเดอืนป หมายถึง วันเวลาของเรื่องท่ีกลายเปนประเด็น
(๔) แหลงที่มา หมายถึง สื่อบุคคล เชน สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ

รัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฯลฯ
สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน ฯลฯ โดยแหลงท่ีมาจะตองระบุใหชัดเจน เพ่ือสามารถ
สืบยอนไปยืนยันขอมูลไดอีกครั้ง

(๕) สาระสําคัญของการปฏิรูป หมายถึง บทสรุปของขอเสนอการปฏิรูป
ใหชัดเจนท่ีสุด

(๖) ความเห็นของ Mister ปฏิรูป หมายถึง ความเห็นของหนวยงานหลัก
เก่ียวกับเรื่องนั้นๆ

(๗) ความเกี่ยวของของกระทรวงมหาดไทย หมายถึง การระบุภารกิจและ
หนวยงานภายในของกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวของ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแนวทางและแบบรายงานการปฏิรูปประเทศ

๔.๒ ขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดสงให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
จํานวน ๑๑ ดาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดขอความ

อนุเคราะหประเด็นและขอเสนอเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ โดยไดกําหนดรูปแบบตารางการนําเสนอขอมูล และขอให
กระทรวงมหาดไทยจัดสงขอมูลใหภายในวันท่ี 6 ตุลาคม 2557 เพ่ือรวบรวมจัดทําเปนขอเสนอในภาพรวมและนําเสนอ
คณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณากอนนําเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติตอไป

ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ไดเสนอเรื่องดังกลาวเพ่ือขอความเห็นชอบหัวหนา
คณะทํางานฯ (นายจรินทร จักกะพาก) นําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เพ่ือพิจารณา
และหัวหนาคณะทํางานฯ ไดใหความเห็นชอบนําเรื่องเขาท่ีประชุมในครั้งนี้ โดยขอมูลท่ีกระทรวงมหาดไทยจะเสนอนี้
จะตองเปนขอเสนอเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีเปนเรื่องใหญ (Macro) หรือประเด็นปฏิรูปเก่ียวกับการแกไขระเบียบ กฎหมาย
ท่ีอยูนอกเหนืออํานาจพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย เชน เรื่องท่ีตองนําเขาการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เปนตน

ขอมูลประเด็นและขอเสนอการปฏิรูปประเทศ เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ของ กระทรวงมหาดไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. ดานการเมือง โดย กรมการปกครอง

1.1 นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองทองถ่ินไมมีวาระในการดํารงตําแหนง
สามารถดํารงตําแหนงไดยาวนาน ตราบเทาท่ีไดรับเลือกตั้ง สงผลใหมีการสรางสมบารมีและมีการเอ้ือประโยชนไป
ในทางท่ีมิชอบ จึงเห็นควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนงทางการเมืองของนักการเมืองระดับชาติและระดับทองถ่ิน
เพ่ือใหมีการเวนวรรค และสามารถเขามาดํารงตําแหนงไดอีกหลังจากเวนวรรคไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน อาจจะมี
วาระใหดํารงตําแหนง 4 ป หรือ 6 ป แลวตองเวนวรรคหนึ่งสมัย ถึงจะกลับมาลงสมัครเลือกตั้งไดอีก และลงสมัคร
ในตําแหนงทางการเมืองอ่ืนๆ อีกไมได ท้ังนี้หากลาออกจากตําแหนงกอนครบวาระใหนับเปน ๑ วาระ โดยจัดทําราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....

1.2 นักเลือกตั้งมักซื้อเสียง เพ่ือใหไดมาซึ่งตําแหนงนักการเมืองในสภา โดยทุมเท
เงินในการซื้อเสียงมหาศาล หลังจากไดรับการเลือกตั้งแลว ก็จะเขาสูกระบวนการถอนทุน กอใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น
อยางกวางขวาง เห็นควรเพ่ิมโทษนักเลือกตั้งท่ีซื้อเสียงใหมีมาตรการลงโทษท่ีรุนแรง เชน อาจจะตัดสิทธิการลงสมัครรับ
เลือกตั้งตลอดไป หากไดรับการพิพากษาถึงท่ีสุดวาซื้อเสียงจริง โดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. .....

1.3 พรรคการเมือง ซึ่งเปนสถาบันทางการเมืองท่ีสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
แตบทบาทของพรรคการเมืองไทยท่ีผานมา ไมคอยทําหนาท่ีของสถาบันทางการเมืองท่ีดีไดเทาท่ีควร โดยเฉพาะการ
แสดงเจตจํานง (Will) เพ่ือพัฒนาใหระบบการเมืองมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
เห็นควรแกไขกฎหมายใหพรรคการเมืองมีแผนงาน/ โครงการท่ีสงเสริมธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี
โดยแสดงถึงความมุงมันท่ีจะไมซื้อเสียง โดยแผนงาน/โครงการดังกลาวใหเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และเผยแพรผลงานตอสาธารณชน โดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ..... และรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .....

1.4 นักเลือกตั้งท่ีสมัครเขาสูสนามการเมือง หลายคนขาดคุณสมบัติของการเปน
นักการเมืองท่ีดี สงผลใหหลังจากไดรับเลือกตั้งเขามา ไดมีพฤติกรรมท่ีบิดเบือนไปจากเจตจํานงของประชาชนท่ีเลือกตั้ง
และขาดความศรัทธาจากประชาชน เห็นควรแกไขเรื่องการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเขาสูสนามการเมือง ควรใหมี
คุณสมบัติคลายกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ โดยเฉพาะในมาตรา 8(8)
ท่ีวา ถาเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีใน
การยุติธรรมหรือกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดหรือกฎหมายเก่ียวกับการพนันในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจา
สํานัก จะดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติมิได ซึ่งหากมีกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกรัฐสภาในอนาคตดวย จะเปนประโยชนยิ่ง เพราะในอดีตท่ีผานมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดรับเรื่องรองเรียน
ประเด็นเหลานี้จํานวนมากท่ีมีผูรองเรียนวาผูสมัครรับเลือกตั้งมีสวนพัวพันกับการคายาเสพติดหรือการพนัน โดยจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....

1.5 ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยท่ีผานมา ผูสมัครท่ีไดรับการเลือกตั้งบางราย
ชนะการเลือกตั้งในเขตท่ีลงเลือกตั้ง โดยไดคะแนนเสียงนอยมาก เชน บางรายไดแค 20-30 % ก็ชนะการเลือกตั้งแลว
ซึ่งไมสามารถสะทอนไดอยางแทจริงวาตนเองเปนผูแทนของเขตเลือกตั้งนั้น เห็นควรปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม
โดยกําหนดใหผูท่ีจะไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา ไดรับคะแนนเสียงเกิน 50 % ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งท่ีตนลงสมัคร หากเขตใดไมมีผูสมัครรายใดไดคะแนนเกิน 50% จะตองประกาศการเลือกตั้งรอบท่ีสอง โดยให



๘
นําผูสมัครท่ีไดคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองมาแขงกัน โดยประกาศใหประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นใชสิทธิเลือกตั้ง
อีกครั้ง โดยจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....

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.) ซึ่งท้ังสองคณะนี้
มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูขับเคลื่อนหลักแตสภาพการณปจจุบัน การบริหารยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดมีสํานักงาน
ก.พ.ร. ซึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
เปนหนวยดําเนินงานหลัก สงผลใหการประสานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด การประเมินผลการ
ดําเนินงานขาดเอกภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จึงเห็นควรตัดโอนภารกิจดานการประสานยุทธศาสตร
กระทรวงและการบริหารยุทธศาสตรจั งหวัด /กลุมจั งหวัด ท่ีอยู ในอํานาจของสํ านักงาน ก.พ.ร . มาอยู ท่ี
กระทรวงมหาดไทย โดยแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2551

๒.๑.๒ การบริหารราชการระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคในเรื่องของยุทธศาสตร
การพัฒนายังมีความออนแอ เนื่องจากขาดหนวยงานกลางในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรอยางกรณีของ
กระทรวงมหาดไทยไมมีหนวยงานเฉพาะในการกําหนดนโยบายสูการปฏิบัติในสวนภูมิภาค ขาดหนวยงานกลางวางแผน
ยุทธศาสตรเชื่อมโยงภารกิจของสวนราชการตางๆในพ้ืนท่ี (Missing Link) และขาดหนวยงานกลางในการวิเคราะห
ศึกษาขอมูลและสนับสนุนพ้ืนท่ี จึงเห็นควรจัดตั้ง “สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย (เทียบเทากรม)” เพ่ือเปนหนวยงานในการดําเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพ่ือถายทอดลงสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและแผนพัฒนาทองถ่ิน การบูรณา
การงบประมาณระหวางสวนราชการตางๆในพ้ืนท่ีและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตร ในระดับพ้ืนท่ีให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
และยกรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

2.1.3 เรื่องแผนงาน/โครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ผูแทนรัฐบาลไมมีอํานาจสั่งการในการบูรณาการแผนงาน/โครงการเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาประเทศ
และแผนพัฒนาจังหวัด เนื่องจากมีปญหาเรื่องโครงสรางการบริหารราชการของสวนราชการสวนกลางและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเพียงแคประสานงานและขอความรวมมือเทานั้น จึงเห็นควร
ปรับปรุงแกไขเปน 4 ระยะ ดังนี้

(๑) ในตนปงบประมาณใหสวนราชการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณตาม
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป แจงการอนุมัติงบประมาณใหจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีดําเนินการทราบทุกครั้งและให
แผนงาน/โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

(๒) ในคําของบประมาณของสวนราชการสวนกลาง ควรตองกําหนด
ใหแผนงาน/โครงการท่ีจัดสรรงบประมาณลงในพ้ืนท่ีจังหวัด จะตองเปนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัดแลวเทานั้น
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(๓) ควรจัดใหมีคณะทํางานหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ

บูรณาการแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีสวน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินจัดทําข้ึน

(๔) แกไขระเบียบกฎหมายใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเพียงพอท้ัง
ทางดานการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการกํากับดูแลสวนราชการท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ัง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน

โดยแกไขกฎหมาย ดังนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๒.๑.๔ การจัดทําแผนและงบประมาณ/การประสานแผนพัฒนา / การติดตาม
ประเมินผลความไมสอดคลองของระยะเวลาในการกําหนดแผนพัฒนา ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5 ป แผนพัฒนาจังหวัด 4 ป และแผนพัฒนาของ อปท. ๓ ป จึงเห็นควรปรับแผนชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนพัฒนา อปท. ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๒.๒ การบริหารราชการสวนภูมิภาค
๒.๒.๑ การบริหารราชการในพ้ืนท่ีจังหวัด ขาดความเปนเอกภาพในการแกไขปญหา

เนื่องจากความเปนอิสระของราชการสวนกลางท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด สงผลใหผูวาราชการจังหวัดไมสามารถแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีสงผลกระทบในวงกวางได จึงเห็นควรใหจังหวัดเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา
ของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง และใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดในการจัดการแกไขปญหาของประชาชนในลักษณะ
ประเด็นปญหา ( Issue – based ) โดยบูรณาการ/ประสานงานการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนภูมิภาค
และสวนกลางท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด เชน ปญหาขาว (สํานักงานการคาภายใน) ปญหาปาไม (หนวยงานในสังกัดกรมปา
ไมและกรมอุทยานฯ) ปญหาเรื่องท่ีดิน (กรมธนารักษ กรมปาไม และกรมอุทยานฯ) ปญหาเรื่องเสนทางคมนาคม
(กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) และปญหาเรื่องแหลงน้ํา (กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรฯ) โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๒.๒.๒ ผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดในการ
ปฏิบัติราชการแทนไดในหลายกรณี โดยตองมอบใหกับหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของในจังหวัด ตามมาตรา 23(1)
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 จึงเห็นควรมีการแกไข ดังนี้

(๑) ใหผูวาราชการจังหวัดมีดุลพินิจในการพิจารณาวาจะมอบอํานาจใหรอง
ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเปนผูปฏิบัติราชการแทน หรือ

(๒) ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ
ดังนี้ ๑) รองผูวาราชการจังหวัด ๒) หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ หรือ

(๓) ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนใหหัวหนา
สวนราชการท่ีเก่ียวของ แตหากเปนกรณีท่ีเก่ียวกับนโยบายสําคัญ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด การบริหารงานบุคคล
หรือเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนตองดูแลใกลชิด หรือเปนเรื่องท่ีตองบูรณาการกับหลายหนวยงาน ใหมอบอํานาจใหแก
รองผูวาราชการจังหวัด

อยางไรก็ดี หากเปนเรื่องทางเทคนิคท่ีตองอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของได อนึ่งเพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายและให



๑๐
ผูวาราชการจังหวัดสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา เห็นควรกําชับใหสวนราชการท่ีรับมอบอํานาจรายงานผลการใช
อํานาจและปญหาอุปสรรคใหผูมอบอํานาจ (ผู ว าราชการจังหวัด ) ทราบอยางจริงจั ง ท้ังนี้ ตามมาตรา
40 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และมาตรา 7(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ.2550

จึงเห็นควรแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550
มาตรา ๒๓ (๑)

๒.๓ โครงสรางการบริหารราชการ
2.3.1 โครงสรางการบริหารงานกลุมจังหวัดในปจจุบัน ไมมีสภาพเปนนิติบุคคล

สงผลใหไมสามารถทํานิติกรรมตางๆ ได และกลุมจังหวัดสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ทําใหขาดความคลองตัวในการ
บริหารงาน เห็นควรแกไขระเบียบ กฎหมายเพ่ือใหกลุมจังหวัดเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถดําเนินการทํานิติกรรม
ตางๆ ได เพราะกลุมจังหวัดในปจจุบันมีงบประมาณและบุคลากรของตนเอง และควรแกไขโครงสรางการบริหารงาน
ของกลุมจังหวัด อาจแบงเปน 2 แนวทาง ไดแก (๑) สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือ (๒) แตงตั้งหรือมอบหมาย
ใหมีผูบริหารของกลุมจังหวัดท่ีแยกออกจากผูวาราชการจังหวัด เชน ผูตรวจราชการกระทรวง หรือกําหนดอัตรา
ผูบริหารใหม เปนตน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

2.3.2 การแบงเขตปกครองของจังหวัดในปจจุบันไมสอดคลองกับขนาดของการ
พัฒนา บางจังหวัดมีขนาดเล็กเกินไป บางจังหวัดมีขนาดใหญเกินไป เห็นควรใชหลักการ การจัดการเขตการปกครอง
(Territorial Management) มาใชในการทบทวนการแบงเขตการปกครองใหม เพ่ือจัดการเขตจังหวัดใหมีความ
เหมาะสมมากข้ึน โดยแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

2.4 การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย มีปญหาเรื่องระบบอุปถัมภ

และการเมืองไดเขามาแทรกแซงอยางไรระบบคุณธรรมในกระบวนการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง สงผลใหบุคลากรของ
ระบบราชการท่ีตั้งใจทํางานมีความรูความสามารถ ขาดขวัญและกําลังใจ เห็นควรใชหลักตามระบบคุณธรรมอยาง
เครงครัดในการสรรหา บรรจุ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงราชการในทุกระดับ โดยเสนอใหการพิจารณาแตงตั้งขาราชการ
ตางๆ ดําเนินการโดย “คณะกรรมการขาราชการของแตละกรม” และ “คณะกรรมการสภามหาดไทย”
โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ีเก่ียวของกับการสรรหา บรรจุ
และแตงตั้งขาราชการ

3. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สํานักกฎหมาย สป.
3.1 ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 115/2557 เรื่องแกไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขอ 3 ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปนมาตรา 145/1 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “สําหรับการสอบสวนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเจาพนักงานตํารวจในกรณีท่ีมีคําสั่ง
ไมฟอง และคําสั่งนั้นไมใชคําสั่งของอัยการสูงสุด ถาในกรุงเทพมหานครใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่ง
เสนอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ถาในจังหวัด
อ่ืนใหรีบสงสํานวนการสอบสวนพรอมกับคําสั่งเสนอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ แตท้ังนี้มิไดตัดอํานาจพนักงานอัยการท่ีจะจัดการอยางไร แกผูตองหาดังบัญญัติไวในมาตรา 143...”
การออกประกาศ คสช. ดังกลาวเปนการการตัดอํานาจผูวาราชการจังหวัดออกจากระบบการสอบสวน คดีอาญา ทําให
ระบบการตรวจสอบ กลั่นกรองถวงดุลในการพิจารณาคดีความทางอาญา ท้ังในอํานาจการสั่งฟอง และการสืบสวน
สอบสวน ของท้ังเจาหนาท่ีตํารวจและพนักงานอัยการลดนอยลงไป อันเปนผลใหผูวาราชการจังหวัด ซึ่งมีอํานาจหนาท่ี



๑๑
เก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอย และการอํานวยความเปนธรรมของสังคม ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สิทธิของประชาชนท่ีจะไดรับความเปนธรรม ความยุติธรรมในการพิจารณาคดี
ความทางอาญาลดนอยลงไป ซึ่งอาจทําใหประชาชนขาดความศรัทธา เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นควรให
อํานาจผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนพนักงานฝายปกครองท่ีมีอํานาจสูงสุดในจังหวัด ในการปกครองสวนภูมิภาคมีอํานาจ
ในการใชดุลพินิจ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ถวงดุลอํานาจของพนักงานอัยการ และเจาหนาท่ีตํารวจ ในการ
พิจารณาคดีความทางอาญาเชนเดิม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในการท่ีไดรับความเปนธรรมในการ
ดําเนินคดีอาญาเพ่ิมมากข้ึน เพราะการใชดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด จะมิไดพิจารณาเพียงขอกฎหมายอยางเดียว
แตจะพิจารณาถึงขอเท็จจริงอ่ืนอยางรอบดานข้ึน ในฐานะเปนนักปกครอง เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง
โดยเสนอใหยกเลิกมาตรา 145/1 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3.2 กฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝายปกครอง พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 ใหพนักงาน
สอบสวนฝายปกครองสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จํานวน 16 ฉบับ ซึ่งการให
พนักงานสอบสวนฝายปกครอง สอบสวนคดีอาญาเต็มรูปแบบท้ังระบบตามกฎหมายท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเพียง
16 ฉบับ ยังไมเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอย และการจัดระเบียบสังคม เนื่องจากยังไมครอบคลุมในภารกิจ
ของฝายปกครองท่ีดูแลรับผิดชอบ เชน กฎหมายวาดวยสถานบริการ การพนัน ท่ีฝายปกครองเปนผูออกใบอนุญาต แต
กลับไมมีอํานาจสอบสวนดําเนินคดี ทําใหไมสามารถควบคุมดูแลเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยไดท้ังระบบ จึงเสนอให
กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองรวมกันแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯใหพนักงานสอบสวน
ฝายปกครองสอบสวนคดีอาญาเต็มรูปแบบท้ังระบบในกฎหมายอ่ืนไดอีก นอกเหนือจากกฎหมาย 16 ฉบับ
ตามรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ความเปนไปไดในการโอนภารกิจท่ีไมใชภารกิจหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เชน ภารกิจจัดระเบียบสังคม การกํากับดูแลทองถ่ิน และการบริการประชาชน คือโอนภารกิจการสอบสวนใหกรม
การปกครอง กระทรวงมหาดไทยตามกฎหมาย 66 ฉบับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจดังกลาว โดยแกไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภท ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงาน
สอบสวนฝายปกครอง พ.ศ. 2554 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ในขอ 2 โดยเพ่ิมเติมความผิดอาญาตามกฎหมายท่ี
ใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองสอบสวนไดจากเดิม 16 ฉบับ

3.3 ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๒.๔ ถึงขอ ๑๒.๗ ไดกําหนดอํานาจควบคุมการสอบสวนคดีอาญาของปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอและปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ เปนหัวหนาพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการสอบสวนความผิดอาญาในเขตอํานาจทองท่ีท่ีตนรับผิดชอบ และคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การทําสํานวนสอบสวน
และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา สงผลใหพนักงานสอบสวนฝายตํารวจปฏิเสธการเขา
ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวนของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ โดยอางวาคําสั่ง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผลเปนการยกเลิกอํานาจการควบคุมการ
สอบสวนคดีอาญาของฝายปกครองตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลว จึงเสนอใหกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแหงชาติจะตองหารือ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเห็นพองกัน ในเรื่องขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กับคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
ของฝายปกครองและฝายตํารวจท่ีตองรับผิดชอบงานในหนาท่ีของตนสามารถดําเนินไปไดโดยสอดคลองกัน โดยเห็น
ควรเห็นควรดําเนินการดังนี้



๑๒
(1) ออกกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีอาญาท่ัวไปใหผูวาราชการ

จังหวัด หรือนายอําเภอ มีอํานาจถวงดุลการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจ เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน ใน
กรณีมีการรองขอความเปนธรรมได โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา 5 แหง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. 2477 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนาม
ออกกฎกระทรวงรวมกัน

(2) เพ่ือความม่ันคงในการใชอํานาจหนาท่ีในการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญาแกประชาชนของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ ซึ่งเปนชองทางสําคัญในการเปนท่ีพ่ึงของประชาชนในพ้ืนท่ี
ควรกําหนดหลักการถวงดุลอํานาจสอบสวน โดยผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอเพ่ิมเติม เปนมาตรา 18/1 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

4. ดานการปกครองทองถิ่น โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
4.1 จากกระแสท่ีมีการเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด หรือใหเปน

“จังหวัดจัดการตนเอง” โดยการยุบเลิกราชการสวนภูมิภาค ซึ่งมีการกลาวอางถึงกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง และเสนอใหใชรูปแบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งนี้ไปท่ัวทุกจังหวัด
ในประเทศไทย ซึ่งการบริหารราชการแผนดิน ไดมีการแบงอํานาจออกเปน 3 ระดับ ไดแก การบริหารราชการ
สวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาคและการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งในแตละระดับก็มีอํานาจหนาท่ีชัดเจน
อยูแลว วามีอํานาจแคไหน อยางไร ตามหลักการบังคับบัญชาและหลักการกํากับดูแล โดยการแบงอํานาจการบริหาร
ราชการแผนดินเปน 3 ระดับเชนนี้ มีการนํารูปแบบนี้มาจากประเทศฝรั่งเศส และยังมีประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
เดียวกัน อาทิ อิตาลี สเปน ฟนแลนด ดังนั้น เพ่ือปองกันความสับสนท่ีเกิดข้ึน ระหวางผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
กับ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จึงเสนอใหมีการเปลี่ยนชื่อตําแหนง จาก “ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร”
เปน “นายกกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยหลักแลวเทียบเทาผูบริหารเทศบาล
นคร จึงเห็นควรพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 9(2)

4.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันมีถึง 7,853 แหง (แบงเปน อบจ.
76 แหง เทศบาล 2,436 แหง อบต. 5,339 แหง และ อปท.รูปแบบพิเศษ 2 แหง) สงผลใหการบริหารงาน
ขององคกรปกครองทองถ่ินมีอุปสรรคมาก โดยเฉพาะกรณีองคกรท่ีมีขนาดเล็กและมีรายไดท่ีไมเพียงพอและหาก
พิจารณาโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจะพบวา มีโครงสรางทองถ่ิน 2 ชั้น คือ ระดับบน ไดแก
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ระดับลาง ไดแก เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) และองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) พบปญหาวา

(๑) อปท. มี 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีทับซอนกัน ไมชัดเจนในการแบงหนาท่ี ระหวาง
อบจ. กับเทศบาลและ อบต.

(๒) อปท. มีจํานวนมากเกินไป หลายแหงมีรายไดนอย เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
ชนบท หลายแหงมีประชากรนอย ไมถึง 2,000 คน (อบต. จํานวน 6 แหง เทศบาล จํานวน ประมาณ 70 แหง
ท่ีมีประชากรไมถึง 2,000 คน)

จึงเห็นควรให มีการจัดรูปแบบและจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหม
โดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล โดยพิจารณาดําเนินการ อาทิ

(๑) ปรับโครงสรางทองถ่ินใหเหลือระดับเดียว
(๒) ยกฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนเทศบาลท้ังหมด (จากการ

วิจัย อบต. รอยละ ๘๓ เห็นดวย) เพ่ือใหกฎหมายเปนรูปแบบเดียวกัน และลดคาใชจายดานบุคลากรลง
(๓) ยุบรวม อปท. ใหมีจํานวนลดลง โดยพิจารณาจากสองเงื่อนไข ดังนี้

๓.๑) เงื่อนไขดานประชากร
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- การยุบ อปท.ให มีจํานวนลดลง หากใช เกณฑ

ประชากรข้ันต่ํา ๕,๐๐๐ คน จํานวน อปท. จะเหลือประมาณ 5,000 แหง
- เกณฑประชากรข้ันต่ํา ๑๐,๐๐๐ คน จํานวน อปท.

จะเหลือประมาณ 1,300 แหง
๓.๒) เงื่อนไขดานพ้ืนท่ี กรณีท่ีพ้ืนท่ี อบต. และเทศบาลอยูในเขต

ตําบลเดียวกัน และมีพ้ืนท่ีทับซอนกัน ควรพิจารณาควบรวมจากภูมิสังคม ประกอบดวย ภูมิประเทศ โดยคํานึงถึงสังคม
ไมซ้ําซอนเชิงพ้ืนท่ีปกครองและความคุมทุนหรือประสิทธิภาพในการบริหารงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ให 1 ตําบล มี 1 อปท. เทานั้น เพ่ือลดความซ้ําซอนเชิงพ้ืนท่ี

เห็นควรแกไขกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537

4.3 ประเด็นรายไดทองถ่ิน พบวา อปท. สวนใหญ มีรายไดจัดเก็บเองนอยมาก
เม่ือเปรียบเทียบกับรายไดท่ีรัฐจัดเก็บและแบงให และเงินอุดหนุน ซึ่งอยูในอัตราสวน 9 : 50 : 41 ทําใหเปนภาระของ
รัฐบาลจะตองจัดหางบประมาณจํานวนมากมาสนับสนุน อีกท้ัง อปท. จํานวนประมาณรอยละ 28 มีรายไดนอย
(รายไดไมรวมเงินอุดหนุนนอยกวา ปละ 15 ลานบาท : ขอมูลปงบประมาณ 2556) ทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอ
ตอการพัฒนาพ้ืนท่ีและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน จึงเห็นควรมีการปรับปรุงให อปท.สามารถจัดเก็บ
รายไดเอง ไดมากข้ึน โดย 2 วิธีการ ไดแก หนึ่ง การขยายฐานภาษี ปรับปรุงโครงสรางรายไดของ อปท. เชน การ
ผลักดัน ราง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เพ่ือให อปท. สามารถมีฐานภาษีเพ่ิมข้ึนจากเจาของท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง แทนท่ีภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซึ่งจัดเก็บไดในอัตราท่ีต่ํามาก สอง ปรับปรุงสัดสวน
งบประมาณของ อปท. ใหเพ่ิมข้ึนตามอํานาจหนาท่ี ท่ีเพ่ิมข้ึน ใหสอดคลองกับการถายโอนภารกิจ (ป 2557 อปท.
มีงบประมาณ รอยละ 27.37 ของรายไดรัฐบาล) อนึ่ง ควรจัดสรรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําโดยกระจายการอุดหนุน
เพ่ิมข้ึนใหแก อปท. ท่ีมีรายไดนอยในเขตชนบท เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

4.4 การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน มีปญหาในหลายดาน เชน สถานะบุคลากร
ของทองถ่ิน การคุมครองระบบคุณธรรม การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การมี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินจํานวนมากเกินไป ไดแก มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน (ก.ถ.) คณะกรรมการกลางขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.) คณะกรรมการ
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) จํานวน 228 ชุด และคณะกรรมการพนักงาน
เมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) จึงเห็นควรดําเนินการดังนี้

(๑) กําหนดใหสถานะบุคลากรของ อปท. เปนขาราชการสวนทองถ่ิน
(๒) กําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) เปนองคกร

บริหารงานบุคคลของขาราชการสวนทองถ่ินครอบคลุม ท้ัง อบจ., เทศบาล, อบต. และเมืองพัทยา
(๓) กําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมทองถ่ิน (ก.พ.ถ.)

เพ่ือคุมครองระบบคุณธรรมในการบริหารงานของ อปท.
ซึ่งท้ังหมดตองแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2542

4.5 การรับถายโอนภารกิจจากสวนกลางไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถจัดสรรงบประมาณในการดูแล ซอมบํารุงและการแกไขปญหาทางเทคนิคได เชน การถายโอนถนนของกรมทาง
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หลวงชนบทไปใหอบต. การถายโอนโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปให อบต.
และการถายโอนระบบประปาหมูบานของกรมทรัพยากรฯ / กรมอนามัย / กรมโยธาฯ ไปให อบต. และเทศบาลตําบล
จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาวาภารกิจใดมีความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนถายโอน ความเหมาะสมท่ีจะถายโอนใหและภารกิจใดมีความจําเปนท่ีจะถายโอน
กลับคืน โดยแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542

๕. ดานการศึกษา โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
5.1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมมีอํานาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ

และประกาศท่ีเก่ียวของกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเสนอเพ่ิมอํานาจใหกระทรวงมหาดไทยมี
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาทองถ่ิน โดยแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542

5.2 ผูบริหารสถานศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีสถานภาพเทาเทียมกับ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอแกไขนิยามความหมายคําวาผูบริหารสถานศึกษา หมายความ
รวมถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานท่ีศึกษาของสํานัก/กอง/สวนการศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย โดยเสนอแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

5.3 การจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองมีคุณภาพเทาเทียมกัน อันจะสงผลตอความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยกําหนดใหมีคณะบุคคลในรูปแบบ
คณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาทองถ่ินในภาพรวมระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ซึ่งตองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

5.4 การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความคลองตัวในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน โดยเสนอใหมีการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการศึกษาอยางอิสระ
เพ่ือใหเกิดความคลองตัว ซึ่งตองแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

5.5 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมี
องคประกอบท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน เห็นควรใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจในการกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใหยกเลิกกฎกระทรวง
กําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2556 โดยแกไขพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

5.6 พนักงาน/ขาราชการครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรตองมีความเทา
เทียมกับพนักงาน/ขาราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรใหมีองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของ
พนักงาน/ขาราชการครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

6. ดานเศรษฐกิจ โดย กรมการพัฒนาชุมชน
6.1 การกําหนดมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ

มีปญหา คือ หนวยงานของรัฐใชมาตรฐานในการจัดทําระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินท่ีแตกตางกัน สงผลใหให



๑๕
ท่ีดินมีแนวเขตเหลื่อมล้ํากันหรือไมชัดเจน เกิดปญหาในการตรวจสอบขอบเขตหรือตําแหนงท่ีดิน จึงเห็นควรจัดใหมี
การบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ เพ่ือกําหนดใหมีการจัดทําระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดิน
ของรัฐเปนมาตรฐานเดียวกัน พรอมท้ังผลักดันใหมีการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทําแผนท่ีในท่ีดินของรัฐ
พ.ศ. ....... ท้ังนี้ไดมีการจัดทํารางพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทําแผนท่ีในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ...... ไวแลว โดยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔
และ มาตรฐาน กมร.

6.2 ปจจุบันเจาหนาท่ีของกรมการพัฒนาชุมชนในสวนภูมิภาคมีภารกิจจํานวนมาก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ท้ังในเรื่องการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต สถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนตน และยังตองรับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีก
ดวย ซึ่งขณะนี้ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระดับจังหวัดไดแตงตั้งพัฒนาการจังหวัดเปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ หัวหนากลุมงานแผนงานและขอมูล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการคนท่ีหนึ่ง ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ในระดับอําเภอไดแตงตั้งพัฒนาการอําเภอ
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ท้ังๆ ท่ีปจจุบันในสวนภูมิภาคมีเจาหนาท่ีของสํานักงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติประจําอยูทุกจังหวัด ครอบคลุมท้ังประเทศ ซึ่งเปนบุคลากรของ สทบ.
ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานโดยตรงรวมท้ังมีเครือขายกองทุนหมูบานระดับจังหวัดและระดับอําเภอทําหนาท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนและการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
โดยใหบุคลากรของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติรับผิดชอบการดําเนินงานในสวนภูมิภาคท้ังใน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยในระดับจังหวัด ใหยกเลิกการใหพัฒนาการจังหวัด
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหนากลุมงานแผนงานและขอมูล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนอนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ คนท่ีหนึ่ง ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด แกเปนใหหัวหนาสํานักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง สาขาหรือผูแทน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และในระดับอําเภอใหยกเลิกใหพัฒนาการอําเภอ
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนึ่งคน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ แกไขเปนใหพนักงานพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของ สทบ.
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งตองแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวดท่ี ๓ คณะอนุกรรมการสนับสนุน
และติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ขอ ๑๔ และขอ ๑๖

6.3 ในเรื่องสินคา OTOP พบปญหาวา
(๑) การใหบริการสินเชื่อ/การเขาถึงแหลงทุน ของสถาบันการเงิน

มีข้ันตอนมาก ไมเอ้ือตอผูประกอบการ
(๒) ขาดงบประมาณสนับสนุนและเทคโนโลยีสมัยใหม
(๓) ชองทางการตลาดสําหรับผูประกอบการ OTOP มีนอย
(๔) ผูผลิตและผูประกอบ การ OTOP ขาดความรูในการแสวงหาชองทาง

การตลาดใหมๆ/E-Commerce
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(๕) ขาดฐานขอมูลผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP และขาดการบูรณาการ

ขอมูลของหนวยงาน ซึ่งจะทําให ทุกภาคสวนใชขอมูลเดียวกันในการพัฒนา
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 ใหคํานิยามของหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หมายความถึงผลิตภัณฑดีเดน
ของตําบลท่ีไดรับการคัดเลือกและข้ึนบัญชีผลิตภัณฑจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑท่ีจะกําหนดตอไป ทําใหไม
ครอบคลุมสินคาและบริการบางประเภทท่ีสมควรไดรับการพิจารณาเปนหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เพ่ือประโยชนในการ
สงเสริม พัฒนาและสรางรายไดแกประเทศ เชน หมูบาน OVC ( OTOP Village Champion) เปนตน

จึงเห็นควรใหมีการกําหนดมาตรการใหธนาคารและสถาบันการเงิน พิจารณาสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบการ OTOP เปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหเขาถึงแหลงทุนไดงายข้ึน การปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ฯ เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการการทํางานและใชขอมูลเดียวกันในการทํางาน/พัฒนา การปรับปรุง
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมคํานิยามใหครอบคลุมเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนและพัฒนาไดอยางเหมาะสม
และปรับปรุงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของใหมีการกําหนดมาตรการใหธนาคารและสถาบันการเงินพิจารณาสินเชื่อใหแก
ผูประกอบการ OTOP เปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหเขาถึงแหลงทุนไดงายข้ึน และการปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ) พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545

7. ดานพลังงาน โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค
7.1 ขอใหทบทวนวิธีการผลิตและจําหนายไฟฟาของผูผลิตไฟฟาเอกชน (SPP)

เนื่องจากการจําหนายไฟฟาของ SPP เปนการดึงผูใชไฟฟาอุตสาหกรรมขนาดใหญออกจากระบบของการไฟฟา
คงเหลือไวใหผูใชไฟฟารายยอยรับภาระการลงทุนของการไฟฟา ตองรับภาระคาไฟฟาตอหนวยท่ีสูงข้ึน โดยใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟาเพ่ิมเติมจาก SPP ไดเพ่ือไมให SPP ตองไปหาลูกคาใหม ไมตองเกิดการ
ลงทุนระบบไฟฟาใหมท่ีซ้ําซอนกับของการไฟฟาท่ีมีครอบคลุมอยูแลวท่ัวประเทศ เปนการลงทุนท่ีเสียทรัพยากรโดย
ไมสรางมูลคาเพ่ิม และขอใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กพพ.) ทบทวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงานประเภทการจําหนายไฟฟา ในพ้ืนท่ีนอกนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีระบบจําหนายของการไฟฟาอยูแลว โดยตอง
แกไขมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 29 มกราคม 2534

7.2 ขอให SPP มีสวนรวมรับภาระการจําหนายไฟฟาท่ีต่ํากวาตนทุนของการไฟฟา
โดยให SPP ชวยรับภาระการจําหนายไฟฟาท่ีต่ํากวาตนทุนของการไฟฟา ซึ่งจะเปนผลใหคาไฟฟาท่ีคิดกับผูใชไฟฟาท้ัง
ประเทศต่ําลงได ซึ่งตองแกไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

7.3 การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาเพ่ือใหกิจการไฟฟามีประสิทธิภาพ
และมีความม่ันคง โดยการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
และประชาชน ไดแก

๑) โครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟา ควรมีความชัดเจนวากิจการใดเปนกิจการ
แขงขัน และกิจการใดเปนกิจการผูกขาดภายใตการกํากับดูแล โดยมี Roadmap และกรอบเวลาท่ีชัดเจน

๒) กิจการท่ีควรเปนของรัฐ ไดแก ศูนยควบคุมระบบไฟฟา กิจการระบบ
โครงขาย ท้ังระบบสงและระบบจําหนาย

๓) กิจการระบบสง ควรมีเพียงระบบเดียว เจาของเดียว และตองไดรับการ
ควบคุมจากองคกรกลางและไมควรมีสวนไดเสียในดานผลประโยชนกับผูผลิตไฟฟารายใดท้ังสิ้น เพ่ือไมใหมีการเลือก
ปฏิบัติในการใชระบบสงไฟฟา

๔) กิจการระบบผลิตควรแยกจากกิจการระบบสงและสงเสริมใหกิจการ
ระบบผลิตมีจํานวนมากพอ เหมาะสมกับระบบและกระจายในแตละพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง



๑๗
๕) มีการคํานึงถึงสัดสวนของเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา และการ

สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางคุมคา
๖) ภาครัฐตองมีมาตรการท่ีชัดเจนในการกําหนดกติกาการแขงขันใหเปนไป

อยางยุติธรรม เพ่ือปองกันไมใหมีการใชอํานาจผูกขาด โดยมีบทลงโทษหากมีผูละเมิดกติกาท่ีตั้งไว
๗) กิจการระบบจําหนายควรมีความชัดเจนในการกําหนดนโยบาย

สนับสนุนใหพ้ืนท่ีสําคัญๆ ในเขต กฟน. เปนระบบสายไฟฟาใตดินท่ีไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐดวย เพ่ือให
สามารถคงความเปนเมืองมหานครไดโดยเร็ว และคงความแขงขันของประเทศไทยได

ซึ่งท้ังหมดตองแกไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐

7.4 การกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาท่ีเปนธรรม และคํานึงถึงการใหบริการ
สําหรับผูดอยโอกาสและบริการอยางท่ัวถึง ซึ่งตองกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาตองสอดคลองกับโครงสราง
อุตสาหกรรมท่ีกําหนดในแตละชวงเวลา โดยมีความเปนธรรมและสะทอนตนทุนทางเศรษฐศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ

๑) เพ่ือใหการบริการอยางท่ัวถึง ควรกําหนดอัตราคาไฟฟาแบบอัตราเดียว
ท่ัวประเทศ (Uniform Tariff ) และมีการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือจัดทําพ้ืนท่ีหรือโครงการลงทุนท่ีไดรับการอุดหนุน
(Public Service Obligation) และตรวจสอบได

๒) อัตราคาไฟฟาตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศควรตางกัน
โดยผูใชไฟฟาในประเทศตองไมอุดหนุนผูใชไฟฟานอกประเทศ

๓) อัตราคาไฟฟาท่ีกําหนดจะตองสงสัญญาณใหผูใชไฟฟามีการคํานึงถึงการ
ใชไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ

๔) การกําหนดผลตอบแทนของผูประกอบการท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน
ตองอยูในระดับท่ีใกลเคียงกัน

โดยตองแกไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

8. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดย สํานักนโยบายและแผน สป.
8.1 การบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสม มีปญหาการดําเนินการ ดังนี้

(๑) กระบวนการคัดแยกขยะยังไมมีการกําหนดมาตรการของรัฐหรือ อปท.
ออกมาบังคับใช

(๒) หลักการ ๓ R ยังไมมีการบังคับใช ไดแก
- Reduce
- Reuse
- Recycle

(๓) มาตรฐานถังขยะ
จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้

(๑) ออกกฎกระทรวงวาดวยการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิด
(๒) จัดทํามาตรฐานการคัดแยกขยะท่ีชัดเจน เชน กําหนดสีของถังขยะ

Recycle
(๓) หนวยงานอ่ืนชวยสนับสนุนในการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน
(๔) การบังคับใหประชาชนคัดแยกขยะไมไดกําหนดไวในกฎหมาย ควรออก

กฎกระทรวง/ประกาศกําหนด วิธีการคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิดท่ีเปนมาตรฐานหรือคําแนะนําของกระทรวง
สาธารณสุข

โดยแกไข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
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8.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดขยะยังไมมีกฎหมายใดใหอํานาจ
อปท. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยท่ัวไป โดยตองออกกฎกระทรวงคาธรรมเนียมในการใหบริการ
เก็บขนและกําจัด เพ่ือให อปท. สามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ เห็นควรแกไข
ไดแก พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ กฎกระทรวงคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บขนและกําจัด
พ.ศ.๒๕๔๕

8.3 การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการระบบบําบัดน้ําเสียท่ีถายโอนหรือ
ท่ีมิไดกอสรางข้ึน โดยใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอมอปท. ท่ีไดรับการถายโอนระบบบําบัดน้ําเสียจากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ไมสามารถออกขอบัญญัติเพ่ือจัดเก็บคาธรรมเนียมจากการเดินระบบบําบัดน้ําเสียได โดยตองออกกฎกระทรวง
กําหนดให อปท. ท่ีไดรับการถายโอนระบบบําบัดน้ําเสียจากกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือกอสรางจากเงินลงทุนทุก
แหลง สามารถออกขอบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมได และแกไขพ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535 มาตรา 88 และ ๘๙

8.4 การกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม อํานาจ
หนาท่ีจากการจัดเก็บอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม เห็นควรเพ่ิมอํานาจหนาท่ีในการจัดเก็บ
อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียรวม ตามมาตรา ๘๘ และ ๘๙ แหง พ.ร.บ.สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแกไข พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
มาตรา88 และ ๘๙

9. ดานสื่อสารมวลชน โดย กองสารนิเทศ สป.
9.1 การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนบางสื่อขาดความสมบูรณ นําเสนอขาวไม

ครอบคลุมทุกดานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อ อีกท้ังสื่อมวลชนบางสื่อถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองและธุรกิจ
หรือกลุมทุน บิดเบือนการนําเสนอขอเท็จจริง มุงเนนการสรางกระแสและหวังผลประโยชนเปนหลัก จึงเห็นควร
กําหนดใหมีองคกร หนวยงานท่ีสามารถควบคุม ตรวจสอบ กํากับการทํางานของสื่อมวลชน ท้ังในระดับประเทศ
และระดับจังหวัดประกอบไปดวยผูแทน 3 ฝาย คือ ภาคสื่อสารมวลชน ภาครัฐ และภาคประชาชน มีกฎระเบียบ
ขอบังคับท่ีสามารถบังคับและลงโทษสื่อมวลชนท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมของสื่อมวลชน

9.2 การสื่อสารสังคมออนไลน มีความรวดเร็วและกระจายออกไปในวงกวาง มีการ
เสริมแตงเนื้อหาขาวไดทุกครั้งท่ีมีการกระจายขาว และการสืบหาตนตอของขาวท่ีกระจายออกไปในสังคมออนไลนทําได
ยาก และขาดการกํากับดูแลความเสี่ยงอยางเปนระบบ จึงเห็นควรกําหนดใหมีหนวยงานท่ีสามารถควบคุม ตรวจสอบ
การใชงานในระบบสื่อสารสังคมออนไลน โดยสามารถบังคับและลงโทษผูกระทําผิดไดจริง

10. ดานสังคม โดย กรมการพัฒนาชุมชน
10.1 ปญหาขอขัดแยงเรื่องแนวเขตท่ีดินของรัฐกับท่ีดินเอกชน และระหวาง

หนวยงานของรัฐ โดยความคลาดเคลื่อน และการทับซอนกับท่ีดินของราษฎรท่ีมีสิทธิครอบครองในท่ีดิน การบริหาร
จัดการ/การแกไขปญหาชุมชนและราษฎรท่ีอาศัยทํากินในท่ีดินของรัฐ และหนวยงานของรัฐท่ีใชอํานาจตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช ๒๔๕๗ ไมไดใชอํานาจตาม พ.ร.บ. อยางจริงจัง โดยเห็นควรใช
มาตรการพิสูจนสิทธิรวมกับแนวทางและวิธีการปรับปรุงแนวเขตท่ีดิน (Reshape) และ บังคับใชอํานาจตาม พ.ร.บ.
อยางจริงจัง จึงควรยกราง พ.ร.บ. เก่ียวกับการปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐ (Reshape)
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10.2 การสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัว สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมอยางรวดเร็วในทุกดาน สงผลใหเกิดปญหาทางสังคม ปจจุบันมีครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน และครอบครัวเดี่ยว
จํานวนมากไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ทําใหสังคมเมืองและชนบทออนแอ เห็นควรมีนโยบายของรัฐบาล
และแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา โดยมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยและกระทรวงมหาดไทย วางระบบการทํางานรวมกันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
และรัฐบาลควรมีนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของวางระบบการ
ทํางานรวมกันเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

10.3 ดานพัฒนาสตรี เดิมในระดับพ้ืนท่ีมีการจัดตั้งองคกรสตรีตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 มี 4 ระดับ คือ หมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด
ตอมามีการปฏิรปูระบบราชการและใหกระทรวงมหาดไทยถายโอนภารกิจดานการพัฒนาสตรี ใหกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย เปนผลใหองคกรสตรีไดรับการดูแลเฉพาะในเรื่องสิทธิสตรี การสงเสริมบทบาทชายหญิง
และการดูแลครอบครัวแตขาดการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการชุมชน การแกไขปญหาครอบครัว การพัฒนา
อาชีพ และการพัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเคยดําเนินการมากอน
จึง เห็นควรกําหนดบทบาทหนา ท่ีของหนวยงานและประเด็นในการกํากับดูแลและพัฒนาสตรี ใหชัดเจน
และกระทรวงมหาดไทยควรเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี ดานการบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน โดยกําหนดใหมีกฎหมายท่ีกําหนดบทบาท
หนาท่ีของหนวยงานและประเด็นในการกํากับดูแลและพัฒนาสตรีใหชัดเจนและกระทรวงมหาดไทยควรเปนหนวยงาน
ท่ีมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีดานการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาชุมชน
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

11. ดานอื่นๆ โดย กองการเจาหนาที่ สป.

11.1 ในดานการทองเท่ียวและกีฬา เกิดปญหาการขาดความเชี่ยวชาญ และขาด
ความรูโดยตรงของการทองเท่ียวและกีฬา การไมสามารถแยกภารกิจของแตละดาน ใหชัดเจนและบทบาทของ
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดในมิติของการบริหารราชการสวนภูมิภาคไมชัดเจน จึงเห็นควรแยกกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬาออกจากกัน เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจในแตละดานเกิดผลสัมฤทธิ์มากข้ึน โดยแกไข
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

11.2 ปจจุบันสังคมไทยมีปญหาสังคมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ความขัดแยง
ทางสังคม มีคานิยมในดานวัตถุนิยมเปนสวนใหญ รวมท้ังมีการนําวัฒนธรรมตะวันตกมาใชเปนอยางมาก ทําใหคนไทย
ขาดความตระหนักในเอกลักษณของชาติรวมท้ังคานิยมท่ีดีของคนไทย เห็นควรกําหนดเปนวาระแหงชาติ ในการสราง
คานิยมท่ีดีใหกับคนไทยโดยอาจระบุเปนวาระแหงชาติ ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือปลูกฝงคานิยม
ท่ีดใีหกับประชาชนทุกระดับ เชน

1. ระดับเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดหลักสูตรเก่ียวกับคานิยมของ

สังคมไทยเพ่ิมไวในการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ประกอบการสอนพรอมจัดทําสื่อใหมีความ
หลากหลาย เพ่ือใหเยาวชนจดจําไดงายและนําไปถายทอดในครอบครัว

2. ระดับประชาชน
กําหนดเปนนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เผยแพร

ประชาสัมพันธและถายทอดคานิยมไทยใหประชาชนเขาใจไดอยางเปนรูปธรรม
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3. ระดับขาราชการ

กําหนดในหลักสูตรประมวลจริยธรรมหรือขอบังคับ ใหขาราชการ
ทุกคนตองเขารวมอบรมและประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี

11.3 ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติ ไมไดรับความสนใจจากคนไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนคนรุนใหม โดยเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติผานกิจกรรมตางๆ
ท่ีประชาชนสามารถใหความรวมมือได เชน

(๑) กําหนดใหมี 1 วัน ใน 1 สัปดาห รณรงคใหประชาชนใสผาไทย/ชุด
ทองถ่ิน อยางจริงจัง

(๒) รณรงคใหมีการใสเสื้อตราสัญลักษณ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

(๓) ใหศิลปนดารารวมรณรงค นําเสนอมุมมองความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย โดยผานสื่อโทรทัศน วิทยุ เชน เพลง ละคร ภาพยนตร

11.4 ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ในชวง 10 ปท่ีผานมา คนไทยมีความ
ขัดแยงท่ีลงเอยดวยความรุนแรงบอยครั้ง เห็นควรดําเนินการ ดังนี้

(๑) งดภาพยนตร เพลง หรือสิ่งบันเทิงท่ีใหเกิดความรุนแรงหรือการปลุกใจ
ใหเกิดการแตกแยก

(๒) เนนละครท่ีสงเสริมการทองเท่ียว ความรักตอชาติไทย หรือละครเชิง
สรางสรรค

(๓) ใหมีการเผยแพรขาวพระราชกรณียกิจทุกวันผานสถานีโทรทัศนและสื่อ
วิทยุ และจัดทําใหมีความนาสนใจ

11.5 คนไทยขาดศาสนธรรมในการดําเนินชีวิต สวนใหญไปพ่ึงพาสิ่งเรนลับ
ไสยศาสตรหรือความเชื่อท่ีขาดเหตุผลรองรับ เห็นควรสนับสนุนใหโรงเรียนสอนศาสนาในวันหยุด (โรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทิตย ) โดยกําหนดใหครอบคลุมทุกตําบล อยางนอยตําบลละ 1 แหง (1 ตําบล 1 โรงเรียน) โดยกําหนดให
หนวยงานสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการสนับสนุน เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชน รวมท้ังเปนการ
สรางความอบอุนในครอบครัว

นอกจากนี้ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ควรจะประสานอยางไมเปนทางการ
กับคณะทํางานรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทย (นายอนุชา โมกขะเวส นายศิวะ แสงมณี นายจาดุร อภิชาตบุตร
นายประชา เตรัตน และนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี) และคณะทํางานของศูนยเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือสนับสนุนการรักษาความสงบแหงชาติ (นายประดิษฐ ยมานันท) โดยสงเอกสารประเด็นและขอเสนอเก่ียวกับการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือโปรดทราบดวย

มติที่ประชุม เห็นชอบขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยของกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดสงให สศช.

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ไมมี)

ปดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.


