
แบบสาํรวจความคดิเหน็เพื่อประกอบการเสนอปฏริปูการบรหิารราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประมวลจากความเหน็ของผูบรหิารกรม ผูตรวจราชการกรม ผูอาํนวยการสํานกั/กอง หวัหนาสวนราชการในภมูภิาค และนายอําเภอ

กรมการปกครอง

ลาํดับ
ที่

ประเด็น
การปฏริปู

ขอเสนอเพื่อการปฏริปู ระเบยีบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่วของ

1 บทบาท
อํานาจหนาที่

1.1 กําหนดอํานาจของจังหวัด/อําเภอ ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)
ใหชัดเจน ให จังหวัด/อําเภอ สามารถควบคุม กํากับดูแล อปท. ไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะการใชจาย
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคล

1.2 ให ผวจ./นายอําเภอ มีอํานาจบังคับบัญชาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีสํานักงานตั้งอยูใน
สวนภูมิภาค (จังหวัด/อําเภอ) เพ่ือการบูรณาการทํางานรวมกัน

1.3 ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลเทศบาลเมือง และเทศบาลนครดวย
1.4 เพ่ิมอํานาจ บทบาทของอําเภอในภารกิจท่ีครอบคลุมกระบวนการยุติธรรม ใหนายอําเภอ

มีอํานาจสั่งการโดยตรงในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความเดือดรอนของประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย
1.5 ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอเพ่ิมเติมในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน เพ่ือใหสามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดวยการขยายวงเงินสูงข้ึน

1.6 มอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในบางเรือ่งท่ีไมจําเปนตองใชผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน

1.7 กําหนดอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝายปกครองกับฝายตํารวจ
ใหชัดเจน ควรใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทุกคดี เพ่ือเปนการถวงดุล
และอํานวยความเปนธรรม รวมถึงคดีปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ

1.8 ใหคงภารกิจของผูวาราชการจังหวัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
145 ท่ีกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูทําหนาท่ีคานอํานาจในการสั่งคดีอาญาระหวางพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.
2524

- ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ปค./มท.
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1.9 กระทรวงมหาดไทยไมควรรับเปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ทุก ๆ เรื่อง เนื่องจากบางเรื่องเปนภารกิจของกระทรวง/กรมอ่ืน ควรใหหนวยงานท่ีเปนเจาของเรื่องและ
เก่ียวของในแตละเรื่องเปนผูรับผิดชอบโดยตรง หากจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก มท. ก็ใหขอรับ
การสนับสนุนจาก มท.

1.10 ใหอําเภอเปนนิติบุคคล มีการบริหารงานแบบบูรณาการ มีงบพัฒนาของอําเภอ
1.11 ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาท่ีจัดการเลือกตั้งแทน ก.ก.ต.

2 โครงสราง 2.1 กําหนดใหมีผูตรวจการทะเบียนจังหวัด
2.2 ยุบหรือรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความซ้ําซอนกันในพ้ืนท่ี เชน อบจ. อบต. และ

เทศบาล ใหเหลือเพียงรูปแบบเดียว
2.3 ยุบสํานักทะเบียนทองถ่ิน โดยใหสํานักทะเบียนอําเภอเปนหนวยงานหลักในการใหบริการ

ประชาชน เนื่องจากงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนเปนเรื่องเก่ียวกับความม่ันคง หรือ
ปรับลดสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีมีปริมาณงานนอย หรือไมมีความพรอมในการใหบริการประชาชน
โดยเฉพาะในดานบุลากร โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงในแตละพ้ืนท่ี

2.4 จัดตั้งหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการบูรณาการงานบริการประชาชนของทุก
หนวยงานในลักษณะ one stop service หรือจัดตั้งศูนยบริการรวมอําเภอ...ยิ้ม หนาตางเดียว (Single
windows)

2.5 กําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีภารกิจท่ีมีความจําเปนตอสภาพพ้ืน มีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ประจําอําเภอ

2.6 ปรับโครงสรางใหงานตรวจสอบภายใน กรมการปกครอง มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการปกครอง และกําหนดเสนทางความกาวหนาในแตละตําแหนง
ใหชัดเจน

2.7 ปรับปรุงตําแหนงปลัดอําเภอหัวหนาฝาย เปนระดับชํานาญการพิเศษ
2.8 ปรับปรุงตําแหนงปลัดจังหวัดเปนประเภทบริหาร ระดับตน

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน

ปค./มท./ก.พ.
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2.9 กําหนดใหมีตําแหนงนิติกรประจําอําเภอ หรือตําแหนงปลัดอําเภอซึ่งตองมีคุณวุฒิทางดาน
นิติศาสตร เพ่ือปฏิบัติงานดานกฎหมาย การอํานวยความเปนธรรม การสอบสวนคดีอาญ การไกลเกลี่ย
ขอพิพาท ฯลฯ

2.10 กําหนดใหตําแหนงในฝายทะเบียนและบัตรเปนสายงานวิชาชีพ สามารถกาวหนาใน
สายงานไดโดยตรง

2.11 ปรับปรุงตําแหนงลูกจางชั่วคราวของอําเภอใหเปนพนักงานราชการ เพ่ือสรางความม่ันคง
ในการทํางาน และสามารถมอบหมายงานท่ีใชความรับผิดชอบสูงข้ึนได

3 การบรหิารงาน 3.1 จัดสรรงบประมาณและบุคลากรใหสอดคลองกับปริมาณงาน
3.2 นําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงานใหมีการเชื่อมโยงและบูรณาการ

ท้ังสวนกลางและภูมิภาค รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3.3 เพ่ิมงบกลางใหอําเภอสําหรับใชแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน
3.4 ใหมีกฎหมายกําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ และใชเปนกรอบ

ในการจัดสรรงบประมาณ
3.5 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน และใหปฏิบัติหนาท่ีตรงตาม

ความรูความชํานาญ
3.6 ปรับปรุงคาตอบแทน เงินประจําตําแหนง สวัสดิการ รวมท้ังสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ใหแกเจาหนาท่ีอยางเหมาะสม เชน เงินประจําตําแหนงพนักงานสอบสวน คาสํานวนคดี ฯลฯ
3.7 ใหมีคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาในการแตงตั้งขาราชการ เพ่ือความเปนธรรม

ปค./มท.

4 การบริการ 4.1 สนับสนุนหนวยบริการเคลื่อนท่ีในการใหบริการงานทะเบียนฯ แกประชาชน
4.2 ปรับปรุงระบบบริการประชาชนออนไลน (E-service)
4.3 ปรับปรุงคาธรรมเนียมการใหบริการใหเหมาะสม
4.4 พัฒนาระบบทะเบียน ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล
4.5 ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหบริการประชาชนใหสะดวกสบาย ทันสมัย รวมท้ังปรับปรุงหรือ

ซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ใหทันสมัย ใชงานไดดีอยูเสมอ

ปค./มท.
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4.6 ปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริการประชาชนใหมีการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ลดหลักเกณฑ และเอกสารตาง ๆ ใหนอยลง สามารถยื่นขอรับบริการไดทุกแหง ปรับปรุง
รูปแบบเอกสารคํารองตาง ๆ ใหใชงานไดงาย สะดวก

5 อื่นๆ 5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ปรับปรุง
บทบาท อํานาจหนาท่ีของ กม. ใหชัดเจนมากข้ึน รวมท้ังใหมีคาตอบแทนสําหรับ กม. ดวย

5.2 เพ่ิมบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของภาครัฐ
5.3 ปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย ใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน เชน การกําหนดโทษ

คาธรรมเนียมตาง ๆ อํานาจหนาท่ีของนายทะเบียน/เจาพนักงาน/เจาหนาท่ี คุณสมบัติของผูขออนุญาต/
จดทะเบียน ระยะเวลาการตออายุใบอนุญาต/การจดทะเบียนตาง ๆ เชน ทะเบียนอาวุธปน สัตวพาหนะ
โรงแรม สถานบริการ มูลนิธิ การขายทอดตลาดและคาของเกา การเรี่ยไร การพนัน ทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน ฯลฯ

5.4 ปรับปรุงการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (zoning)
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสภาพของแตละพ้ืนท่ี

5.5 ใหมีกํานัน ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เชนเดิม
5.6 ใหกํานันมาจากการเลือกของราษฎรในตําบล และพิจารณาปรับปรุงวาระการดํารงตําแหนง

ใหเหมาะสมวาควรจะดํารงตําแหนงจนถึงอายุ 60 ป หรือกําหนดวาระการดํารงตําแหนง 5-6 ป
5.7 ใหอํานาจผูใหญบานในการถอดถอนผูชวยผูใหญบานได หรือใหผูชวยผูใหญบานมีวาระ

การดํารงตําแหนง 2 ป
5.8 แกไขอํานาจหนาท่ีของคณะบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพงใน

เขตอําเภอ โดยเพ่ิมทุนทรัพยสูงข้ึน และเพ่ิมอํานาจไกลเกลี่ยขอพิพาททางแพงอ่ืนในเรื่องขอให
ปลดเปลื้องทุกขอันไมสามารถกําหนดวงเงินได

- พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง
ทองท่ี พ.ศ.2457

ปค./มท.


