
~ ๑ ~ 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อจัดทําขอมูลการปฏิรูปใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

วันจันทรที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมคลังสมอง อาคารดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  

 
********************** 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
    สรุปผลการประชุมคณะทํางานเกี่ยวกับการปฏิรูปของกระทรวงมหาดไทย 
    เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ มท. 
 ๓.๑ ประเด็นในรางรั ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับวันที่            
  ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘) ที่เกี่ยวของกับ  มท. ขอแกไขในเอกสารการประชุม
  คณะทํางานฯ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘ ในสวนที่เกี่ยวของกับ มท.   
  ๒๖ มาตรา นั้น ขอเพ่ิมอีก ๔ มาตรา คือ มาตรา ๘๒ , ๘๓ , ๒๑๒ และ 
  ๒๑๓ ดังนั้น จึงรวมมาตราที่เกี่ยวกับ มท. ทั้งสิ้น จํานวน ๓๐ มาตรา  
 ๓.๒ ผลการหารือแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดทําขอมูลการปฏิรูป                 
  ให รมว.มท. ใน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก  

๑. การยุบเลิกการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
๒. การกระจายอํานาจ 
๓. จังหวัดจัดการตนเอง 

โดยใหจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ขึ้น และจัดทําขอมูล
ใหแลวเสร็จ ภายในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเสนอไปยัง
ผูบริหารทั้งฝายการเมือง/ประจํา และรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. 

 ๓.๓  เห็นชอบการจัดพิมพหนังสือองคความรูการปฏิรูป ดานการปกครอง    
  และการบริหารราชการ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การจัดทําความเห็นให รมว.มท. ๓ ประเด็น เรียงตามประเด็น ไดแก           
 การยุบเลิกการบริหารราชการสวนภูมิภาค การกระจายอํานาจ และจังหวัด
 จัดการตนเอง 
๔.๒  ความเห็นกระทรวงมหาดไทยที่มีตอรางรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่เกี่ยวของ 
๔.๓  เคาโครงหนังสือองคความรูการปฏิรูป ดานการปกครอง และการบริหาร
 ราชการ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

 
 

 
------------------------- 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

     
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   สรุปผลการประชุมคณะทํางานเกี่ยวกับการปฏิรูปของกระทรวงมหาดไทย 
   เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑ มท.  
    ๓.๑  ประเด็นในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับวันที่       
     ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘) ที่ เกี่ยวของกับ  มท. ขอแกไขในเอกสาร          
     การประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘ ในสวนที่ 
     เกี่ยวของกับ มท. ๒๖ มาตรา นั้น ขอเพิ่มอีก ๔ มาตรา            
    คือ มาตรา ๘๒ , ๘๓ , ๒๑๒ และ ๒๑๓ ดังนั้น จึงรวมมาตรา        
    ที่เกี่ยวกับ มท. ทั้งสิ้น จํานวน ๓๐ มาตรา  
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
    ๓.๒ ผลการหารือแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดทําขอมูล          
    การปฏิรูปให รมว.มท. ใน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก  
     ๑. การยุบเลิกการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
     ๒. การกระจายอํานาจ 
     ๓. จังหวัดจัดการตนเอง 
     โดยใหจัดการประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจฯ ขึ้น และจัดทํา 
     ขอมูลใหแลวเสร็จ ภายในวันพุธที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘        
     และเสนอไปยังผูบริหารทั้งฝายการเมือง/ประจํา               
    และรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. 
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
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    ๓.๓  เห็นชอบการจัดพิมพหนังสือองคความรูการปฏิรูป  
     ดานการปกครองและการบริหารราชการ 
 
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การจัดทําความเห็นให รมว.มท. ๓ ประเด็น เรียงตามประเด็น ไดแก           
   
  ๑. การยุบเลิกการบริหารราชการสวนภูมิภาค  
 
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
 
  ๒. การกระจายอํานาจ  
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
   
  ๓. จังหวัดจัดการตนเอง   
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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 ๔.๒ ความเห็นกระทรวงมหาดไทยที่มีตอรางรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่เกี่ยวของ   
 ฝายเลขานุการฯ (สดร.สป.) ไดประสานขอขอมูลจากกรมการปกครอง  
  ซึ่งไดมีการจัดทําความเห็นดานผลกระทบตอการบริหารสวนภูมิภาค 
  ประกอบการแกไขรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 จํานวน ๕ มาตรา 
  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ประเด็นการปฏิรูปการเมือง 

หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั 

มาตรา ๘๒  รัฐตองดําเนินการตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อยางอื่น ดังตอไปนี ้

(๑) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(๒) พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน 
(๓) กระจายอํานาจ และจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหวาง

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปน
องคกรบริหารทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

(๔) ....... 
เห็นควร แกไขขอความบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคตน และ 82(1) โดยเปลี่ยนคําวา จัดระบบงานราชการเปน 

จัดระบบการบริหารราชการแผนดิน  และใน (๓) โดยใหใชขอความดังตอไปนี้ จัดระบบบริหาร
ราชการแผนดิน สวนกลาง สวนภมูิภาค สวนทองถิ่นใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดและกลุมจังหวัด        มีแผนงาน
และงบประมาณ เพื่อการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชน     ในพื้นที่ 

คําชี้แจง  ประเด็นที่ ๑  คําวาระบบงานเปนเพียงสวนยอยของการทํางานในองคกรแหงใดแหงหนึ่ง 
   เปนคํานิยมในเชิงจุลภาค แตคําวาระบบการบริหารราชการแผนดินมีความ
   หมายถึงการบริหารองคกรในระดับมหภาค  

 ประเด็นที่ 2  การดํารงอยูของราชการบริหารสวนภูมิภาค มีความจําเปนสําหรับระบบ
   บริหารราชการแผนดินของประเทศไทย เนื่องจาก 
(๑) ปฏิบัติภารกิจ ดานการรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยและเปนสวนหนึ่งใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเปนภารกิจที่รัฐมอบใหราชการสวนภูมิภาคดําเนินการ โดยมิได  
มอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินการดังกลาวตองอาศัยความเปนกลางและ        
ไมเลือกปฏิบัติ โดยอิงกลุมหรือผูสนับสนุนการเมืองใด 

(๒) เปนหนวยงานนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพื้นที่ รัฐบาลสามารถสั่งการใหปฏิบัติตาม       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดขอขัดแยง ดังเชน การสั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการโดยตรง ดังตัวอยาง กรณี ความขัดแยงของรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครในการแกไข
ปญหาอุทกภัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๓) สงเสริมและกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหปฏิบัติตามกฎหมายและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จําเปนตองมีหนวยตรวจสอบถวงดุล 
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(๔) สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ 
และสงเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

 
 ประเด็นที ่3  รัฐตองใหความสําคัญกับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาจังหวัดและ
   กลุมจังหวัด เนื่องจาก 
(๑) เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนในระดับพื้นที่ สามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยจัดความสําคัญและจําเปนเรงดวนอยางเหมาะสม 
(๒) เปนหนวยงานที่มีความเปนกลางทางการเมือง การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาทุกพื้นที่   

มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ โดยไมอางอิงกลุมหรือผูสนับสนุนทางการเมืองใด 
 

มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย แผน และงบประมาณในการพัฒนาทองถิ่น รวมกับสวนราชการ

และองคกรบริหารทองถิ่น 
(๒) สงวน ดูแลรักษา และใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยางยั่งยืน 
(๓) คุมครองและรักษาสิ่งแวดลอม สุขภาพ ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคม 

และความรูรักสามัคคีของบุคคลในชุมชนนั้นและชุมชนอื่น  
(๔) สงเสริมและรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาอันดีงาม

ของชุมชน ของทองถิ่น และของชาติ 
(๕) คุมครองชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุใหดํารงอัตลักษณของตนไดอยางมีศักดิ์ศร ี
รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริงกับรัฐ ชุมชน และองคกร
บริหารทองถิ่น ในการดําเนินการตามมาตรานี้ 

เห็นควร เพิ่มเติมตอทายบทบัญญัติมาตรา ๘๓ วรรคทาย โดยใหใชขอความดังตอไปนี้  รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริงกับรัฐ ชุมชน และองคกรบริหารทองถิ่น รวมทั้งรัฐตอง
สงเสริมใหประชาชนรวมพัฒนาองคกรบริหารทองถิ่นขนาดเล็ก ใหเกิดความพรอมในการยกฐานะเปนองคกร
บริหารทองถิ่นขนาดใหญ ในการดําเนินการตามมาตรานี ้
 

คําชี้แจง  
(๑) พื้นที่ของแตละจังหวัดมีขนาดกวางใหญ จึงควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งมี

ความสามารถจัดทําบริการสาธารณะและดูแลประชาชนไดอยางใกลชิด แกไขปญหาตาง ๆ ได
อยางถูกตองรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไดมากกวาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ
ดําเนินการ 

(๒) การกําหนดใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญเต็มรูปแบบ ในขณะที่ระบบตาง ๆ ภายใน
ยังขาดความพรอม หรือพื้นที่ตางๆ ยังคงสภาพความเปนชนบท จะทําใหกลายเปนระบบราชการ
ขนาดใหญ ที่มีการทํางานเกิดความลาชา (Red tape)  ที่ไมเอื้ออํานวยตอการแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ( กรุงเทพมหานครเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดมีความเปนเมือง  แตขนาดพื้นที่โดยรวมของ
กรุงเทพมหานครมีขนาดพื้นที่เล็กกวาพื้นที่ของทุกจังหวัดในประเทศไทย ทั้งนี้ การใหบริการ
สาธารณะหลายประเภทดําเนินการโดยการบริหารราชการสวนกลาง สังกัดกระทรวง กรม ตางๆ 
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เชน งานดานอุตสาหกรรม พาณิชย แรงงาน ที่ดิน ขนสง  ฯลฯ โดยตรง และไมไดเปนอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานครแตอยางใด และในจังหวัดอื่น ๆกระทรวงและกรมตาง ๆ มอบอํานาจ
การจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวใหจังหวัดและอําเภอดําเนินการ โดยมิไดมอบให อบจ. อบต. 
เทศบาล ดําเนินการ ) 

(๓) การเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยยังมีพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาด
เล็กอยูในสังกัด จะทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในดานการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ
บริหารการคลังและงบประมาณ  ทั้งกับราชการบริหารสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดเล็กในพื้นที ่

(๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ควรมีหนาที่ในการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขนาดเล็กในพื้นที่ ที่ยังขาดศักยภาพในการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที ่

 
มาตรา 214 การกํากับดูแลองคกรบริหารทองถิ่นตองกระทําตามกฎหมาย เทาที่จําเปน และตองเปนไปเพื่อ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และเปนหลักประกัน
ใหแกประชาชนจากการใชอํานาจของ องคกรบริหารทองถิ่น เหมาะสมกับรูปแบบขององคกรบริหารทองถิ่น
และจะกระทบกับหลักความเปนอิสระขององคกรบริหารทองถิ่นมิได ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่งรัฐอาจดําเนินการดังนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐานกลางให องคกรบริหารทองถิ่นปฏิบัติและติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน
นั้น 

(2) ทําสัญญาแผนระหวางรัฐ ราชการสวนภูมิภาค และองคกรบริหารทองถิ่น 
(3) สงเรื่องใหศาลปกครองพิจารณาวากฎ คําสั่ง มติ หรือการกระทําใดของผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก

สภาทองถิ่นเปนไปโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
(4) การอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
เห็นควร แกไขโดยตัดขอความใน (2) และ (3) ออกไปโดยเห็นวาไมจําเปน 

คําชี้แจง เนื่องจากในขอ (2) องคกรทองถิ่นตองปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล เปน
ความผูกพันตามกฎหมายและหลักระเบียบบริหารราชการแผนดินอยูแลว และ (3) การสงเรื่องใหศาลปกครอง
พิจารณาวากฎ คําสั่ง มติ หรือการกระทําใดของผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปโดยไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั้น ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวของกับกฎหรือคําสั่งหรือมติ เหลานั้น สามารถทําไดเปน
ปกติอยูแลวตามกฎหมาย ไมจําเปนตองกําหนดในรัฐธรรมนูญ  
 
มาตรา 284 ใหมีการปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดินตามแนวทางดังตอไปนี้  

....... 
(5) ใหมีองคกรบริหารการพัฒนาภาคทําหนาที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตางๆ ที่ตั้งอยูในภาคและ

กํากับดูแลหนวยงานของรัฐในพื้นที่ จัดทําแผนและบริหารงบประมาณแบบพื้นที่ เพื่อดําเนินการ
พัฒนาภาคที่สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ ซึ่งไมซํ้าซอนงานของจังหวัดและองคกรบริหารทองถิ่น 
ประสานการพัฒนาพื้นที่บริหารงานระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหเกิด
การพัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืนของการพัฒนาในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  
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....... 

....... 
เห็นควร ยกเลิกขอความทั้งหมดใน มาตรา 284 (5) เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศขนาดเล็ก เราเคยมี
ระบบการปกครองแบบมณฑลมาแลวในอดีต ซึ่งสะทอนถึงปญหาความซอนในการปฏิบัติงานกับจังหวัด ทําให
เปนการเพิ่มขั้นตอนในการบริหารงาน สวนทางกับการปฏิรูประบบราชการ ที่ตองการใหเปนการทําใหองคกร
ระบบราชการมีขนาดเล็ก (downsizing) แตมีประสิทธิภาพ  แตจะทําใหระบบราชการมีสภาพใหญโตขึ้นและ
เกิดความลาชา(Red tape)  อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ ควรควบคุมใหราชการสวนกลางไมควรจัดตั้ง
หนวยงานราชการสวนกลางในพื้นที่จังหวัดที่เปนงานการบริหาร แตใหเปนวิชาการเทานั้น อนึ่ง การบริหาร
ราชการปจจุบัน มีการจัดตั้งกลุมจังหวัด เพื่อทําหนาที่ในการประสานการพัฒนากลุมจังหวัดอยูแลว 
 
มาตรา 285 ใหมีการปฏิรูปดานการบริหารทองถิ่นตามแนวทางดังตอไปนี้ 

(1) ตรากฎหมายและจัดใหมีกลไกที่จําเปนสําหรับการจัดตั้งองคกรบริหารทองถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัดให
สมบูรณภายใน 1 ปนับ แตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารทองถิ่น
ดังกลาวขึ้นในพื้นทีท่ี่มีความพรอมและเหมาะสมโดยเร็ว 

 
เหน็ควร แกไขบทบัญญัติ มาตรา 285 วรรคหนึ่ง โดยใหใชขอความดังตอไปนี้  
 

(1) ตรากฎหมายและจัดใหมีกลไกที่จําเปนสําหรับการจัดตั้งองคกรบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ภายในจังหวดั  และดําเนนิการจดัตั้งองคกรบริหารทองถิ่นดงักลาวขึ้นในพื้นที่ที่มีความพรอมและ
เหมาะสมโดยเร็ว 

 
คําชี้แจง  

เนื่องจากในปจจุบันมีองคกรบริหารทองถิ่นเต็มพื้นที่จังหวัดอยูแลว คือองคการบริหารสวนจังหวัด       
ซึ่งควรปรับปรุงอํานาจหนาที่ใหเหมาะสม แตควรพัฒนาองคกรบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เชนเดียวกับเมือง
พัทยา ในพื้นที่ของจังหวัดตางๆ ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ไมจําเปนตองกําหนดเวลาขึ้นอยูกับความพรอม         
และเจตนารมณของประชาชนในแตละพื้นที่ 
 
 ๔.๓   เคาโครงหนังสือองคความรูการปฏิรูป ดานการปกครองและการบริหาร       
   ราชการ 

    กรณีกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. 
ไดรวบรวมและจัดทําเปนเคาโครง หนังสือองคความรูการปฏิรูป ดานการปกครองและการบริหารราชการ          
ป 2558 (เลมที่ 1) และภายหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว จะไดมีการจัดทําเลมที่ ๒      
เพื่อประมวลผลการปฏิรูป ดานการปกครองและการบริหารราชการ ป 2558 ตอไป 
  ทั้งนี้ เนื้อหาในตัวเลมบางสวนจะขออนุเคราะหจากกรมการปกครอง ที่ไดม ี       
การจัดพิมพหนังสือเกี่ยวกับการปฏิรูปเผยแพรแลว จํานวน ๓ เลม ไดแก หนังสือเรื่องการยุบการปกครองสวนภูมิภาค
เปนทางออกของสังคมไทยหรือไม หนังสือเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปกครองสวนภูมิภาค               
และหนังสือเรื่องการปกครองทองถิ่น  
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  สําหรับเลมที่ ๑ ชื่อหนังสือองคความรูการปฏิรูป ดานการปกครองและการ
บริหารราชการ ป 2558 สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. ไดวางเคาโครงหนังสือไว ดังนี้ 

คํานํา 

สารบัญ 

บทที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค (ขอมูลจากกรมการปกครอง) 
1.1 แนวคิดการบริหารราชการแผนดิน 
1.2 ความสําคัญของการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
1.3 ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
1.4 การบริหารราชการของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
1.5 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น 
 
บทที่ 2 กรณีการบริหารราชการสวนภูมิภาคในตางประเทศ (ขอมูลจากสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) 
 2.1 ประเทศฝรั่งเศส 
 2.2 ประเทศสวีเดน 
 2.3 ประเทศอังกฤษ 
 
บทที่ 3 ประมวลขอเสนอในการปฏิรูปประเทศไทย (ขอมูลจากสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) 
 3.1 ขอเสนอของผูวาราชการจังหวัดตอการปฏิรูปประเทศไทย 
 3.2 ขอเสนอของกระทรวงมหาดไทยตอการปฏิรูปประเทศไทย 
 3.3 ขอเสนอของคณะกรรมาธิการประจําสภาปฏิรูปแหงชาต ิ18 คณะ ตอการปฏิรูปประเทศไทย  
 เฉพาะที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย   
 ๓.๔ ขอเสนอการปฏิรูปประเทศไทย (ปรับปรุงตามมตคิณะรัฐมนตร ีวันที่ 6 มกราคม ๒๕58)  
  เฉพาะที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย  
 
บทที่ ๔ บทสรุป (ขอมูลจากสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.) 
 
ภาคผนวก 

ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
ข. คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 474/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานกระทรวงมหาดไทย  

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาปฏิรูปแหงชาติ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม 2557 
ค. ขอมูล Mister ปฏิรูป กระทรวงมหาดไทย  

  
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

มติที่ประชุม 

 ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

จบการประชุม 




