
รายงานผลการดาํเนินงานของ สปช. ครั �งที� ๒๐  (๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๑  

 

รายงานผลการดําเนินงานของสภาปฏิรปูแหงชาต ิครั้งที่ ๒๐ 
(๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

 
๑. ดานการเมือง โดย กรมการปกครอง -รายงานวาไมมี- 
๒. ดานการบริหารราชการแผนดิน โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุมพัฒนาระบบบริหาร สป. และคณะ) -รายงานวาไมมี- 
๓. ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานกักฎหมาย) -รายงานวาไมมี- 
4. ดานการปกครองทองถิน่ โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที ่ ประเด็นการปฏริปู วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรปู ความเหน็ของ 

Mister ปฏิรูป 
ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

1 แนวทางการปฏิรูปการ
ปกครองทองถิ่นดาน
ตางๆ 

11 สิงหาคม 
2558 

สรุปการประชุม
คณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปการ
ปกครองทองถิ่น 
ครั้งที่ 35 

การพิจารณาปรับปรุงรายงานแนวทางการปฏิรูปการ
กระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น       (รอบ 
๒)  
 ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ ไ ด ดั ง นี้  เ มื่ อ ที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมาธิการไดพิจารณารายงานรวมกันแลว        
ที่ประชุมไดมีการปรับปรุงรายงานโดยแกไขเพิ่มเติม
พรอมทั้งตั้งขอสังเกตรายงานแนวทางการปฏิรูป      
การกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน (รอบ ๒ ) 
ดังนี ้ 
 
๑. ขอเสนอการปฏิรูปการกํากับ ตรวจสอบและการมี
สวนรวมของประชาชน หนาที่ ๑๔ ขอ ก. (๒) รูปแบบ
ขององคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยเสนอใหมีการจัดตั้งศาลปกครองแผนกคดี
ทองถ่ิน  
  - กรณีการจัดตั้งศาลปกครองแผนกคดี

กระทรวงมหาดไทย
ควรติดตามการ
อภิปรายดังกลาว 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๒  

 

ที ่ ประเด็นการปฏริปู วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรปู ความเหน็ของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ทองถิ่น ควรพิจารณารายละเอียดอยางรอบคอบวา     
มีความพรอมมากนอยเพียงใด  
  - ควรกําหนดอํานาจหนาที่ศาลปกครอง
แผนกคดีทองถิ่นใหชัดเจนวามีกรอบอํานาจหนาที ่
พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับทองถิ่นประเภทใดบาง และมี
รูปแบบอยางไร อํานาจในการพิจารณาคดีครอบคลุม
ถึงคดีเลือกตั้งทองถิ่นดวยหรือไม  
  - ศาลปกครองแผนกคดีทองถิ่น ไมใชการ
กํากับดูแลแตเปนการระงับขอพิพาท เพราะการกํากับ
ดูแลเปนหนาที่ของราชการสวนภูมิภาคโดยผูวา
ราชการจังหวัดและนายอําเภอ ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับ
ดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ในการ
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีการกํากับ
ดูแลภายในฝายบริหาร ในการพิจารณาตัดสินวา
กระทําความผิดหรือไมและควรลงโทษหรือไมอยางไร 
ซึ่งจะมีทั้งการกํากับในเรื่องการใชจายเงินแผนดิน 
แผนงาน/ โครงการที่ละเมิดสิทธิของประชาชน กรณี
เหลานี้การกํากับดูแลจะตองใชกลไกทางฝายบริหาร      
กอนแลวจึงมีกลไกของฝายตุลาการมารองรับใน
ภายหลัง ดังนั้นในเรื่องการจัดตั้งศาลปกครองแผนก
คดีทองถิ่นจึงตองกําหนดใหชัดเจน  
 
๒. ขอเสนอการปฏิรูปโครงสรางและอํานาจหนาที่ของ
การปกครองทองถิ่น หนาที่ ๑๓ ขอ ค. ขอเสนอเรื่อง
ที่มาของผูบริหารทองถิ่นและสภาทองถิ่น บรรทัดที่ ๔ 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๓  

 

ที ่ ประเด็นการปฏริปู วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรปู ความเหน็ของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ใหเพิ่มขอความ “นอกจากนี้ควรมีมาตรการสงเสริม
เพื่อใหสัดสวนชายหญิงในสภาทองถิ่นมีความเสมอ
ภาคมากขึ้น” ตอจากขอความ “สรรหามาโดยวิธีอื่นได 
โดยความยินยอมของประชาชน”  
  - ทองถิ่นแตละแหงมีสภาพที่แตกตางกัน 
ควรใหประชาชนในพื้นที่เปนผู เลือกที่มาของสภา
ทองถิ่นวาควรใชวิธีใด เชน การเลือกตั้งโดยตรง        
การเลือกตั้งครึ่งหนึ่งการสรรหาครึ่งหนึ่ง หรือการสรร
หา ทั้งหมดโดยมีคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้โดยการ
ออกเสียงประชามติ  
  - ควรกําหนดภารกิจหรือหนาที่ของทองถิ่น
แตละประเภทใหชัดเจน หรือใหทองถิ่นเลือกภารกิจ
จากบัญชีการถายโอนภารกิจตามความพรอม ทั้งนี้
รวมถึงการเปดชองใหทองถิ่นกําหนดภารกิจเอง       
หรือริเริ่มเองในภารกิจบางอยาง  
 
๓. ปรับถอยคําในหนาที่ ๑๓ ขอ ๑) ของ (๒) ของ      
ขอ ข. ขอเสนอเรื่องการควบรวม เปนดังนี้ “๑) เพื่อ
การจัดทําบริการสาธารณะที่ดีกวาเดิมบรรลุมาตรฐาน
ที่กําหนดและเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง”  
 การพิจารณารายงานการปฏิรูปของผูเตรียมรายงาน
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองทองถิ่น
พิจารณารายงานการปฏิรูปการบริหารทรัพยากร
บุคคลทองถิ่น นําเสนอโดยนายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน       
ผูเตรียมรายงานสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้ 
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๔  

 

ที ่ ประเด็นการปฏริปู วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรปู ความเหน็ของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

 ๑. กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคล (Conceptual Design) ไดมีการวางกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน ออกเปน ๗ สวน โดยมีที่มาจาก ๓ กรณี คือ  
  - ประสบการณที่เคยเกิดขึ้น  
  - ภาวะของการเปลี่ยนแปลง  
  - แนวโนมที่จะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ โดย
ยึดรัฐธรรมนูญฉบับเดิมมาเปนตัวตั้งในบาง กรณี ทั้งนี้
การบริหารงานบุคคลทองถิ่นจะยึดการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนตัวตั้ง จึงไดวางหลักการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลทองถิ่น ดังนี ้ 
  ๑. หลักการตรวจสอบอํานาจกอนและหลัง
การกระทํา (Pre – Post Audit)  
  ๒. หลักคุณธรรม (Merit)  
  ๓. หลักสมรรถนะ (Competency) โดย
จําแนกเปน ๔ เรื่อง คือ  
   - สมรรถนะในหนาที่หลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   - สมรรถนะในหนาที่ท่ีรับผิดชอบ  
   - สมรรถนะในภารกิจใดภารกิจ
หนึ่ง  
   - สมรรถนะของผูที่จะดํารง
ตําแหนงที่สูงข้ึน  
   ดั งนั้ น  หลั ก สมร รถนะจะถู ก
นํามาใชแทนระบบประเมินผล  
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๕  

 

ที ่ ประเด็นการปฏริปู วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรปู ความเหน็ของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

  ๔. หลักผลสําเร็จ (Performance)  
  ๕. หลักความยืดหยุน (Flexible) การ
บริหารงานบุคคลแนวใหมจะกําหนดใหมีลักษณะ        
ที่ยืดหยุนเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  
  ๖. หลักการมีสวนรวม (Participation)      
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน บุคคล
ในลักษณะการเปนตัวแทนขององคการ  
 ๒. กรอบแนวคิดในการจัดระบบบริหารงานบุคคล 
(Conceptual Design of HR Local Administration) 
จะใชระบบ Merit เปนแกนกลางในการบริหารงาน
บุคคล และนําหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมา
ประกอบระบบ Merit มีองคประกอบ ๔ เรื่อง คือ  
  ๑. ความรูความสามารถของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  
  ๒. ความมั่นคงในอาชีพ  
  ๓. ความเปนกลางทางการเมือง  
  ๔. ความเสมอภาคในโอกาสของขาราชการ
สวนทองถ่ิน  
 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี ๕ หลัก คือ   
  ๑. การสรรหา  
  ๒. การพัฒนา  
  ๓. การรักษา  
  ๔. การใชประโยชน  
  ๕. การดูแลเมื่อพนจากตําแหนง  
  เปาหมายของการบริหารงานบุคคลก็คือ
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๖  

 

ที ่ ประเด็นการปฏริปู วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรปู ความเหน็ของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

นําไปสูการมีความสุขของขาราชการสวนทองถิ่น และ
การทํางานมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ  
 ๓. ประเด็นการปฏิรูป  
  ๑. ใชระบบคุณธรรมเปนหลักในการ
บริหารงานบุคคล  
  ๒. สรางเอกภาพในการบริหารงานบุคคล 
โดยมี ก. เดียว  
  ๓. สรางสมดุลอํานาจในการบริหารงาน
บุคคลระหวางผูบริหารทองถิ่นกับปลัด อปท.  
           ๔. สรางระบบผสมผสานในการใชอํานาจ
ระหวางผูบริหาร อปท. และองคกรการ บริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น  
  ๕ .  ป ร ะ กั น ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม โ ด ย มี
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  
  ๖. นําระบบสมรรถนะมาใช  
   - นําระบบสมรรถนะมาใชกับทุก
คนแทนการประเมินผล  
  ๗. กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของปลัด 
อปท.  
 ๔. เปาหมายของการปฏิรูป  
  - กําหนดหลักการไวในรัฐธรรมนูญ  
  - กําหนดรายละเอียดไวในกฎหมายชั้น
พระราชบัญญัติ  
    ๕. กรอบระยะเวลา ควรเรงรัดดําเนินการใหแลว
เสร็จ ภายใน ๑ ป หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม
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คณะทํางาน มท. เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานของ สปช. 

๗  

 

ที ่ ประเด็นการปฏริปู วันเดือนป แหลงที่มา สาระสําคญัของการปฏิรปู ความเหน็ของ 
Mister ปฏิรูป 

ความเกี่ยวของของ
กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหต ุ

ประกาศใชบังคับ เนื่องจากปญหาการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่น เกิดขึ้นมายาวนาน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งปจจุบันยังไมได รับการแกไข 

 
5. ดานการศกึษา โดย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และคณะ - รายงานวาไมมี – 
6. ดานเศรษฐกิจ โดย กรมการพัฒนาชมุชน และคณะ - รายงานวาไมมี – 
7. ดานพลงังาน โดย การไฟฟาสวนภมูภิาค และคณะ - รายงานวาไมมี – 
8. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สํานักนโยบายและแผน สป. และคณะ) - รายงานวาไมมี – 
9. ดานสื่อสารมวลชน โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองสารนิเทศ สป.) -  รายงานวาไมมี – 
10. ดานสงัคม โดย กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ -  รายงานวาไมมี – 
11. ดานอื่นๆ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองการเจาหนาที่)   -  รายงานวาไมมี – 

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


