แบบสํารวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรปู การบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประมวลจากความเห็นของผูบ ริหารกรม ผูต รวจราชการกรม ผูอาํ นวยการสํานัก/กอง หัวหนาสวนราชการในภูมภิ าค และนายอําเภอ
กรมการปกครอง
ลําดับ
ที่
1

ประเด็น
การปฏิรปู
บทบาท
อํานาจหนาที่

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

1.1 กําหนดอํานาจของจังหวัด/อําเภอ ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ใหชัดเจน ให จังหวัด/อําเภอ สามารถควบคุม กํากับดูแล อปท. ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการใชจาย
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคล
1.2 ให ผวจ./นายอําเภอ มีอํานาจบังคับบัญชาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีสํานักงานตั้งอยูใน
สวนภูมิภาค (จังหวัด/อําเภอ) เพื่อการบูรณาการทํางานรวมกัน
1.3 ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลเทศบาลเมือง และเทศบาลนครดวย
1.4 เพิ่มอํานาจ บทบาทของอําเภอในภารกิจที่ครอบคลุมกระบวนการยุติธรรม ใหนายอําเภอ
มีอํานาจสั่งการโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวของกับความเดือดรอนของประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย
1.5 ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอเพิ่มเติมในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย วาดวยเงินทดรองราชการ
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดวยการขยายวงเงินสูงขึ้น
เพือ่ ชวยเหลือผูประสบภัย
1.6 มอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในบางเรือ่ งที่ไมจําเปนตองใชผูมีความรู
พิบตั ิกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
2524
1.7 กําหนดอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝายปกครองกับฝายตํารวจ
ใหชัดเจน ควรใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทุกคดี เพื่อเปนการถวงดุล
- ประมวลกฎหมายวิธี
และอํานวยความเปนธรรม รวมถึงคดีปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
พิจารณาความอาญา
1.8 ใหคงภารกิจของผูวาราชการจังหวัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
145 ที่กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูทําหนาที่คานอํานาจในการสั่งคดีอาญาระหวางพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการ

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
ปค./มท.

2
ลําดับ
ที่

2

ประเด็น
การปฏิรปู

โครงสราง

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

1.9 กระทรวงมหาดไทยไมควรรับเปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ทุก ๆ เรื่อง เนื่องจากบางเรื่องเปนภารกิจของกระทรวง/กรมอื่น ควรใหหนวยงานที่เปนเจาของเรื่องและ
เกี่ยวของในแตละเรื่องเปนผูรับผิดชอบโดยตรง หากจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก มท. ก็ใหขอรับ
การสนับสนุนจาก มท.
1.10 ใหอําเภอเปนนิติบุคคล มีการบริหารงานแบบบูรณาการ มีงบพัฒนาของอําเภอ
1.11 ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่จัดการเลือกตั้งแทน ก.ก.ต.
2.1 กําหนดใหมีผูตรวจการทะเบียนจังหวัด
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
2.2 ยุบหรือรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความซ้ําซอนกันในพื้นที่ เชน อบจ. อบต. และ
ราชการแผนดิน
เทศบาล ใหเหลือเพียงรูปแบบเดียว
2.3 ยุบสํานักทะเบียนทองถิ่น โดยใหสํานักทะเบียนอําเภอเปนหนวยงานหลักในการใหบริการ
ประชาชน เนื่องจากงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนเปนเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง หรือ
ปรับลดสํานักทะเบียนทองถิ่นที่มีปริมาณงานนอย หรือไมมีความพรอมในการใหบริการประชาชน
โดยเฉพาะในดานบุลากร โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงในแตละพื้นที่
2.4 จัดตั้งหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการบูรณาการงานบริการประชาชนของทุก
หนวยงานในลักษณะ one stop service หรือจัดตั้งศูนยบริการรวมอําเภอ...ยิ้ม หนาตางเดียว (Single
windows)
2.5 กําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีภารกิจที่มีความจําเปนตอสภาพพื้น มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ประจําอําเภอ
2.6 ปรับโครงสรางใหงานตรวจสอบภายใน กรมการปกครอง มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการปกครอง และกําหนดเสนทางความกาวหนาในแตละตําแหนง
ใหชัดเจน
2.7 ปรับปรุงตําแหนงปลัดอําเภอหัวหนาฝาย เปนระดับชํานาญการพิเศษ
2.8 ปรับปรุงตําแหนงปลัดจังหวัดเปนประเภทบริหาร ระดับตน

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

ปค./มท./ก.พ.

3
ลําดับ
ที่

3

4

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

2.9 กําหนดใหมีตําแหนงนิติกรประจําอําเภอ หรือตําแหนงปลัดอําเภอซึ่งตองมีคุณวุฒิทางดาน
นิติศาสตร เพื่อปฏิบัติงานดานกฎหมาย การอํานวยความเปนธรรม การสอบสวนคดีอาญ การไกลเกลี่ย
ขอพิพาท ฯลฯ
2.10 กําหนดใหตําแหนงในฝายทะเบียนและบัตรเปนสายงานวิชาชีพ สามารถกาวหนาใน
สายงานไดโดยตรง
2.11 ปรับปรุงตําแหนงลูกจางชั่วคราวของอําเภอใหเปนพนักงานราชการ เพื่อสรางความมั่นคง
ในการทํางาน และสามารถมอบหมายงานที่ใชความรับผิดชอบสูงขึ้นได
การบริหารงาน
3.1 จัดสรรงบประมาณและบุคลากรใหสอดคลองกับปริมาณงาน
3.2 นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงานใหมีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ทั้งสวนกลางและภูมิภาค รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.3 เพิ่มงบกลางใหอําเภอสําหรับใชแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน
3.4 ใหมีกฎหมายกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และใชเปนกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณ
3.5 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน และใหปฏิบัติหนาที่ตรงตาม
ความรูความชํานาญ
3.6 ปรับปรุงคาตอบแทน เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ใหแกเจาหนาที่อยางเหมาะสม เชน เงินประจําตําแหนงพนักงานสอบสวน คาสํานวนคดี ฯลฯ
3.7 ใหมีคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณาในการแตงตั้งขาราชการ เพื่อความเปนธรรม
การบริการ
4.1 สนับสนุนหนวยบริการเคลื่อนที่ในการใหบริการงานทะเบียนฯ แกประชาชน
4.2 ปรับปรุงระบบบริการประชาชนออนไลน (E-service)
4.3 ปรับปรุงคาธรรมเนียมการใหบริการใหเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบทะเบียน ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล
4.5 ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหบริการประชาชนใหสะดวกสบาย ทันสมัย รวมทั้งปรับปรุงหรือ
ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ใหทันสมัย ใชงานไดดีอยูเสมอ

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

ปค./มท.

ปค./มท.

4
ลําดับ
ที่

5

ประเด็น
การปฏิรปู

อื่นๆ

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

4.6 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนใหมีการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ลดหลักเกณฑ และเอกสารตาง ๆ ใหนอยลง สามารถยื่นขอรับบริการไดทุกแหง ปรับปรุง
รูปแบบเอกสารคํารองตาง ๆ ใหใชงานไดงาย สะดวก
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ปรับปรุง
บทบาท อํานาจหนาที่ของ กม. ใหชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งใหมีคาตอบแทนสําหรับ กม. ดวย
5.2 เพิ่มบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของภาครัฐ
5.3 ปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย ใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน เชน การกําหนดโทษ
คาธรรมเนียมตาง ๆ อํานาจหนาที่ของนายทะเบียน/เจาพนักงาน/เจาหนาที่ คุณสมบัติของผูขออนุญาต/
จดทะเบียน ระยะเวลาการตออายุใบอนุญาต/การจดทะเบียนตาง ๆ เชน ทะเบียนอาวุธปน สัตวพาหนะ
โรงแรม สถานบริการ มูลนิธิ การขายทอดตลาดและคาของเกา การเรี่ยไร การพนัน ทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน ฯลฯ
5.4 ปรับปรุงการกําหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (zoning)
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสภาพของแตละพื้นที่
5.5 ใหมีกํานัน ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เชนเดิม
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง
5.6 ใหกํานันมาจากการเลือกของราษฎรในตําบล และพิจารณาปรับปรุงวาระการดํารงตําแหนง ทองที่ พ.ศ.2457
ใหเหมาะสมวาควรจะดํารงตําแหนงจนถึงอายุ 60 ป หรือกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 5-6 ป
5.7 ใหอํานาจผูใหญบานในการถอดถอนผูชวยผูใหญบานได หรือใหผูชวยผูใหญบานมีวาระ
การดํารงตําแหนง 2 ป
5.8 แกไขอํานาจหนาที่ของคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพงใน
เขตอําเภอ โดยเพิ่มทุนทรัพยสูงขึ้น และเพิ่มอํานาจไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงอื่นในเรื่องขอให
ปลดเปลื้องทุกขอันไมสามารถกําหนดวงเงินได

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

ปค./มท.

