สรุปขอเสนอเพือ่ การปฏิรปู การบริหารราชการแผนดินของกระทรวงมหาดไทย
ประมวลจากความเห็นของหัวหนาหนวยงานในสังกัด สป.
ลําดับ
ที่

1

ประเด็นการปฏิรปู

ขอเสนอเพือ่ การปฏิรปู

ดานกฎหมาย/
1.1 แกไขเรื่องการมอบอํานาจของ ผวจ. กรณีการมอบอํานาจใหแก รอง ผวจ.
อํานาจในการบริหาร ปฏิบตั ิราชการแทน โดยให ผวจ. มีหลักการในการมอบอํานาจ ดังนี้
(1) มีดุลพินิจในการพิจารณาวาจะมอบอํานาจให รอง ผวจ. หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เกี่ยวของ
(2) ใหมอบอํานาจตามลําดับ คือ 1) รอง ผวจ. 2) หัวหนาสวนราชการที่
เกี่ยวของ
(3) ใหมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ ยกเวนกรณีเกี่ยวกับ
นโยบายสําคัญ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด การบริหารงานบุคคล หรือเปนเรื่อง
ที่มีความจําเปนใกลชิด หรือเรื่องตองบูรณาการกับหลายหนวยงาน ใหมอบอํานาจ
ใหรอง ผวจ.
1.2 เพิ่มอํานาจหนาที่ของ ผต.มท. ในการสั่งการทางการบริหาร เชน การพิจารณา
ความดีความชอบขาราชการ การแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูงของจังหวัด
1.3 แกไขการมอบอํานาจบางสวนของ รมว.มท. (การตรวจสอบ กลั่นกรองสํานวน
ความรับผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตาง ๆ และ กทม.
ที่ตองเสนอ รมว.มท. พิจารณา) ให สถ. ซึ่งดูแลอปท. และ กทม. เพื่อลดภาระงาน
บุคลากร และงบประมาณ ตลอดจนระยะเวลาในการเสนอรายงานผลการสอบสวน
ความรับผิดฯ
1.4 มอบอํานาจในการชําระหนี้ที่เปนเงินตามคําพิพากษาศาลตาง ๆ ใหหนวยงาน
(กรม จังหวัด) ไปตั้งงบประมาณไดเอง
1.5 กําหนดกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาต หรือใหความเห็นชอบ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายตาง ๆ ใหชัดเจน

ระเบียบกฎหมายทีจ่ ะตองแกไข
(ระบุขอและมาตรา : ถามี)

สวนราชการ/หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

- มาตรา ๒๓ (๑) พ.ร.ฎ. วาดวย
การมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕5๐

- สํานักงาน ก.พ.ร./มท.

- กฎกระทรวงมหาดไทย

- มท.

- หมวด 2 ระเบียบสํานัก
- สถ./สป./กทม.
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
- ระเบียบ/ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
- สป./กรม/จังหวัด
- ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ

- ทุกหนวยงานที่
รับผิดชอบ

-2ลําดับ
ที่

ประเด็นการปฏิรปู

ขอเสนอเพือ่ การปฏิรปู

1.6 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ประกัน
ความเปนธรรม
1.7 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล โดยใหกรมชี้แจง
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดใหกระทรวงทราบ เพื่อสะทอนการปฏิบัติราชการและ
นําไปสูการพัฒนาในภาพรวม
1.8 แกไขกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- กําหนดให รมว.มท. เปนผูรักษาการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากร พ.ศ. 2554 เนื่องจากปจจุบันใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ ทําให
การกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของ กทม. แตกตางจาก อปท. อื่น และการ
บังคับใชกฎหมายไมเปนเอกภาพ
- แกไขชื่อเรียกผูบริหาร กทม. จาก “ผูวากรุงเทพมหานคร” เปน “นายก
กรุงเทพมหานคร”

ระเบียบกฎหมายทีจ่ ะตองแกไข
(ระบุขอและมาตรา : ถามี)

สวนราชการ/หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

- กฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และ
หนังสือที่ออกตามกฎหมาย กฎ
ก.พ. ที่เกี่ยวของ

- กจ.

- มาตรา 6 พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2554
- มาตรา 9 (2) พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528

- มท./กทม.

พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
- แกไขชื่อเรียกพนักงานสวนทองถิ่น จาก “ขาราชการ อบจ./พนักงานสวนทองถิ่น” - มาตรา 3
เปน “ขาราชการสวนทองถิ่น” กับ อปท. ทุกประเภท
- ใหปลัด อปท. มีอํานาจในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นใน อปท. (ปจจุบันเปน - มาตรา 15
อํานาจของฝายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง)

- สํานักงาน ก.พ.ร./
สํานักงาน ก.พ./มท./
สวนราชการที่มี
หนวยงานในราชการ
สวนภูมิภาค

- มท.

1.9 แกไขกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)

- สถ./สกถ.
- สถ./สกถ.
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- ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ก.ถ.)
- แกไขกฎหมายใหมีความชัดเจน กรณีการตีความการคํานวณคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ดานโครงสรางองคกร 2.1 จัดตั้งสํานัก (กอง) บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดใหเปนสวนราชการปรากฏใน
กฎกระทรวง
2.2 แยกกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกเปนกรมโยธาธิการ และกรมผังเมือง โดย
ใหกรมใหม สังกัด มท.
2.3 ตัดโอนภารกิจดานการประสานยุทธศาสตรกระทรวงและแผนจังหวัดที่อยูใน
อํานาจของสํานักงาน ก.พ.ร. มาไวที่ มท. เพื่อใหการประสานแผนยุทธศาสตรระดับ
กระทรวงและระดับภูมิภาค สามารถประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ
ของจังหวัดไดอยางมีเอกภาพ
2.4 กําหนดภารกิจสถาบันดํารงราชานุภาพ (สดร.) จากการพัฒนาระบบรูปแบบ
และยุทธศาสตรในการบริหารการจัดการและการพัฒนาของ มท. เปนการศึกษาวิจัย
ประเด็นการบริหารจัดการของ มท. และให สดร. เปนหนวยกําหนดยุทธศาสตรและ
ดําเนินการและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ มท.
2.5 ใหวิทยาลัยมหาดไทยจัดตั้งคณะพื้นฐาน 5 คณะ คือ 1) คณะนโยบายและแผน
2) คณะการบริห าร 3) คณะการคลัง 4) คณะกฎหมาย 5) คณะความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศ โดยมีตําแหนงอาจารยระดับเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ ประจํา
2.6 จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) เพื่อใหบริการ
แนะนําใหคําปรึกษา วิจัยและฝกอบรม แกภาครัฐและภาคประชาชน โดยไมแขงขัน
กับภาคเอกชน

ระเบียบกฎหมายทีจ่ ะตองแกไข
(ระบุขอและมาตรา : ถามี)

สวนราชการ/หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

- มาตรา 30

- สกถ.

- มาตรา 35

- มท./สถ.

- กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สป.มท. พ.ศ. 2545

- สํานักงาน ก.พ.ร./
สํานักงาน ก.พ./สบจ./
ก.พ.ร.สป./สนม./ยผ.
- สนผ./สบจ./ก.พ.ร.สป.

- กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สป.มท. พ.ศ. 2545
- พ.ร.ฎ. วาดวยการบริหารงาน
- สนผ./ศสส./สกถ.
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา สบจ./สกม./กจ./กค.
การ พ.ศ. 2551
ก.พ.ร.สป./
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
- สนผ./สบจ./ตท./
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สกม./กจ.สป.
พ.ศ. 2545 ขอ 4 ก (8) (ก) (ข)
- ขอ 4 ก (8) (ค)

- สกม./กจ./กค./
ก.พ.ร.สป.

- ขอ 4 ก (8) (ง) )

- สถ.

-4ลําดับ
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ดานบุคลากร
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ระเบียบกฎหมายทีจ่ ะตองแกไข
(ระบุขอและมาตรา : ถามี)

2.7 ยกเลิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด (อบจ.) และยกฐานะองค ก ารบริ ห าร - พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด
สว นตํ า บล (อบต.) เป น เทศบาลหรือ ควบรวม อบต. กรณี ที่ มี ข นาดและรายได พ.ศ. 2540 , พ.ร.บ.สภาตําบล
ไมเพียงพอในการบริหารงาน
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537
2.8 จัดตั้งศูนยบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Center) สําหรับ - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
ตอบปญหาและรับเรื่องราวรองทุกข
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2.9 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคใหเขมแข็ง โดยการกระจาย - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
อํานาจใหเหมาะสม กําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาในระดับพื้นที่ใหสอดคลองกับ แผนดิน พ.ศ. 2534
ความต อ งการของประชาชน สร า งกลไกให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการบริ ห าร
ราชการ ฯลฯ
3.1 เพิ่มงบประมาณการตรวจราชการใหสมดุลและเพียงพอกับปริมาณงาน เชน - กฎกระทรวงมหาดไทย/กฎหมาย
งบประมาณการตรวจราชการในกรณีฉุกเฉิน ในการแกไขปญหาเรงดวนในระดับ ที่เกี่ยวของ
พื้นที่ ในการพัฒนาองคความรูและทักษะของผูตรวจและเจาหนาที่ ในการวิจัยและ
พัฒนาระบบการตรวจราชการและแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขของประชาชน
3.2 มท. สามารถตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในดานตาง ๆ - พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
เชน นําไปใชการสรางองคความรูใหแก อปท. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชในการ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
บูรณาการดานบุคลากร งบประมาณ แผนงานและโครงการอยางเปนระบบ เปนตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในเขต อปท.
4.1. กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผต.มท.
ใหมีความชัดเจน แนนอน และควรแตงตั้งจาก ผวจ. หรือผูบริหารระดับสูง
4.2 กําหนดตําแหนง ผต.มท. ใหครบ 18 เขต (ปจจุบันมีเพียง 12 ตําแหนง)
4.3 เพิ่มอัตรากําลังบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
4.4 กําหนดใหมีการฝกอบรม หลักสูตรผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อสนับสนับการตรวจราชการ

สวนราชการ/หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

- มท./สถ./สนง.คกก.
กระจายอํานาจใหแก
อปท./สกถ.
- สํานักงาน ก.พ.ร./
ก.พ.ร.สป.

- สํานักงาน ก.พ.ร./สถ./
มท./ก.พ.ร.สป.
- หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ยผ./สถ./หนวยงานที่
เกี่ยวของ
- มท./หนวยงานที่
เกี่ยวของ
- สํานักงาน ก.พ./มท./
สํานักงบประมาณ/
สํานักนายกรัฐมนตรี
- มท./หนวยงานที่
เกี่ยวของ

-5ลําดับ
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4.5 เพิ่มตําแหนงผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย (บริหารระดับตน) เพื่อชวยเหลือ
ปลัดกระทรวงดานตางๆ เชน การประสานงานดานการขาวระดับนโยบาย การ
ประสานนโยบายกับหนวยงานระดับชาติ การถวายความปลอดภัย เปนตน
4.6 แตงตัง้ ผต.มท. เปนหัวหนากลุมจังหวัด (OSM) เพื่อความคลองตัวในการ
บริหารงบประมาณของกลุมจังหวัด
ดานงานบริการ

5.1 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการและ
ใหบริการประชาชน โดยใหครอบคลุม สงเสริมดานการศึกษาทาง IT สรางโอกาส
ความกาวหนาทางอาชีพ และบูรณาการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑดาน ICT
5.2 ใหมีหนวยงานหรือองคกรระดับจังหวัดและอําเภอ ที่มีหนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจเขารวมปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
5.3 พัฒนาระบบการตรวจคนเขาเมือง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และพัฒนาระบบการออกเอกสารผานแดนและการตรวจ/ติดตามคนเขา
ออกเมือง
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ดานการเมือง

ระเบียบกฎหมายทีจ่ ะตองแกไข
(ระบุขอและมาตรา : ถามี)

สวนราชการ/หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

- มาตรา 21 พ.ร.บ. ระเบียบ
- กจ./สกม./กพร.สป.
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534

- มาตรา 26 วรรค 3 พรฎ.วาดวย - สํานักงาน ก.พ.ร./
การบริหารงานจังหวัดและกลุม
สํานักนายกรัฐมนตรี/
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มท.
- กระทรวง ICT/
หนวยงาน ICT ของทุก
หนวยงาน
- มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา
57 มาตรา 60 มาตรา 62 มาตรา
63 มาตรา 65 พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
และที่แกไขเพิ่มเติม

5.4 พัฒนาระบบกระบวนการและมาตรการบริการการออกหนังสือผานแดน
- กฎหมายที่เกี่ยวของ
ชั่วคราว
6.1 จัดตั้งพรรคการเมืองเปนพรรคใหญ
6.2 จัดเวทีใหผูเขาสมัครไดกลาวหาเสียงพรอมกัน โดยไมอนุญาตใหใชการหาเสียง
โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด

- สํานักงาน ก.พ.ร./
สํานักงาน ก.พ./สํานัก
งบประมาณ/มท./ทุก
สวนราชการ
- สนง.สภาความมั่นคง
แหงชาติ/ สนง.ตรวจคน
เขาเมือง/กระทรวงการ
ตางประเทศ/ปค./ตท./
สป.
- ปค.
ทุกหนวยงานในภาครัฐ/
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ฯลฯ

-6ลําดับ
ที่
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ประเด็นการปฏิรปู

ดานการศึกษา

ขอเสนอเพือ่ การปฏิรปู

7.1 สงเสริมและสรางแรงบันดาลใจใหเกิดการรักการอานกับทุกวัย
7.2 สงเสริมใหเด็กเรียนตามที่ถนัดมากกวาการตัดสินความฉลาดที่เกรดเฉลี่ย
7.3 ควบคุมการเปดโรงเรียนกวดวิชาและมีการเรียนอยางเขมขนในหองเรียนและ
การศึกษาเพิ่มเติมเทานั้น
7.4 สรางคานิยมใหม ไมใหความสําคัญกับชื่อของสถานศึกษา

ระเบียบกฎหมายทีจ่ ะตองแกไข
(ระบุขอและมาตรา : ถามี)

สวนราชการ/หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

ทุกหนวยงานในภาครัฐ/
ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ฯลฯ

