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พิจารณารางกฎหมายมหาดไทย
สุดจิต นิมิตกุล
กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงเกาแก และเปนกระทรวงใหญ มีภารกิจมากมาย รับผิดชอบ
คนตั้งแตคนเกิดจนตาย กระทรวงนี้ตั้งมาตั้งแตสมัย รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2435 มีงานตองรับผิดชอบทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ในสวนกลางมีหนวยงานในสังกัดทั้ง กรม และรัฐวิสาหกิจ เชน
ไฟฟา ประปา เปนจํานวนมาก งานสําคัญๆ เชน งานสาธารณสุข งานปาไม แตเ ดิม สังกัดอยูกับ
กระทรวงมหาดไทย สําหรับในสวนภูมิภาคมีทั้งการดูแล ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ รวมทั้ งดูแล
กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งมีในทุกพื้นที่ สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นก็อยูภายใตการกํากับดูแลของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ ฉะนั้น มีภาระหนาที่กวางขวาง
มาก มีกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และขอบังคับ ตลอดจนระเบียบซึ่ง
เปนแนวทางปฏิบัติการมีจํานวนมาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามกฎหมาย
ฉบับตางๆ เปนจํานวนมาก กอนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ลง
นาม ประกาศ เพื่อความถูกตอง และความรอบคอบ ควรจะไดมีการกลั่นกรองอยางรอบคอบเสียกอน
เพราะบรรดากฎหมายและระเบียบตางๆ เหลานั้นตองนําไปบังคับใชแกประชาชนโดยทั่วไป กลไกในการ
กลั่นกรองดังกลาว กระทรวงมหาดไทย ไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยความเห็นชอบของ
ครม. คณะกรรมการดังกลาวประกอบไปดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานที่ปรึก ษากฎหมาย
ผูแทนที่มาจากกรมอัยการ กฤษฎีกา และผูมีคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง ในทางปฏิบัติปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประกอบดวยปลัดทานหนึ่งเปนประธาน ผูเขียนไดมีโอกาสรวมเปนกรรมการพิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวงหมดไทยมานานเกือบ 20 ป ในชวงระยะ 3 ชวง คือ กอนไปดํารงตําแหนงผู วาราชการจังหวัด
ชวงเปนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และชวงหลังเกษียณราชการแลว คณะกรรมการชุดนี้แตเดิมผู
อํานวยกองตรวจและนิติการ เปนฝายเลขานุการ แตปจจุบันผูอํานวยการสํานักกฎหมายสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนเลขานุการ

ในชวงกอนผูเขียนไปเปนผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย มีคณะเดียวมี
ทานรองปลัด จํารูญ ปยัมบุตร เปนประธาน ตอมาทานรอง ฉลอง กัลยาณมิตร เปนประธาน สวน
กรรมการที่มาจากกรมอัยการ ไดแก ศาสตราจารย ดร. โกเมน ภัทรภิรมย, นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ และ
คําภีร แกวเจริญ ซึ่งทุกทานไดเปนอัยการสูงสุด สวนกรรมการที่มาจากกฤษฎีกา ไดแก นายไมตรี ตัน
เต็มทรัพย เคยเปนเลขาธิการกฤษฎีกา นายวิศิษฐ สิงหขิรัตน กรรมการอิสระก็มี พล ต ต. เชวง แกว
ไชโย และ นายสุดจิต นิมิตกุล สวนที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ไดแก นายสนั่น สตางค
คุณ ดร. ไพศิษฐ พิพัฒธนกุล และนายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ สวนผูเขียนนั้นเปนกรรมการดวยคนหนึ่ง
มาจากสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย (หนวยงานระดับกรม) เนื่องจากผูเขียนเรียนมาทั้งกฎหมาย
และรัฐศาสตร แตในขณะเปนกรรมการอยูในชวงแรกนั้น ผูเขียนนอกจากจะใหความสนใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายแลว ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และของ
กระทรวงมหาดไทยดวย ซึ่งปจจุบันไดเรียกแนวความคิดนี้วา บูรณาการซึ่งจําเปนสําหรับการวางแผน
พัฒนาการพิจารณาขอกฎหมายตางๆ ของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายในสมัย กอน ไมเนน
รัฐธรรมนูญ และการอางอิงที่มาของกฎหมายมากนัก สวนใหญก็จะพยายามใหหนวยราชการสามารถ
ทํางานไดบรรลุเปาหมาย ผูเขียนจําตองไปเปนผูวาราชการจังหวัดเปนเวลา 8 ป (1 ก.ค. 2534-30 ก.ย.
2542) คื อ อุ ทั ย ธานี ภู เ ก็ ต และปราจี น บุ รี ทํ า ให ต อ งพ น จากเป น กรรมการพิ จ ารณาร า งกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย เมื่อพนตําแหนงผูวาราชการจังหวัดแลว เมื่อป 2543 ผูเขียนไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ไ ดรับมอบหมายจากทานปลัดกระทรวง ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ ให
รับผิ ดชอบเปน ประธานคณะกรรมการพิจ ารณารางกฎหมายกระทรวงมหาดไทย จึ งได กลั บมาอี ก
ชวงหนึ่งเปนเวลา 1 ป หลังจากนั้นก็ไปเปนอธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบทอีก 2 ป จึงพนหนาที่
ประธานกรรมการพิจารณารางกฎหมาย ในชวงนั้นคณะกรรมการรางฯ ยังคงมีคณะเดียว
ในช ว งที่ 3 หลั ง จากผู เ ขี ย นเกษี ย ณอายุ ร าชการแล ว ได รั บ การเสนอชื่ อ เป น คณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากกรรมการวางลง จึงไดมารวมเปนกรรมการดวยคน
หนึ่งโดยอยูคณะที่ 2 มีรอง สมพร ใชบางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัด ชนมชื่น บุญญานุสาสน
และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัฐ เปนประธาน สวนกรรมการก็มี นายอมร
เลาหมนตรี และ นายสมคิด ใจยิ้ม ที่ปรึกษากฎหมาย นายนิรันดร จงวุฒิเวศร นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
นายปริญญา อุดมศิษย นายเชนทร วิพัฒนบวรวงศ นายพินัย อนันตพงศ รศ. สุนทร มณีสวัสดิ์
นายสงขลา วิชัย ขัทคะ วาที่ รต. สิงหโต พิเ ชฐวงศ ดร. เอกบุญ วงศส วัส ดิ์กุล และผูอํานวยการ
สํานักงานกฎหมาย นายอัครเดช เจิมศิริ เปนเลขานุการ และเจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ จะเห็นได
วา คณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปดวยอดีตขาราชการชั้นผูใหญ เชน รองปลัดกระทรวง ผูวาราชการ
จังหวัด อดี ตรองอัย การสูง สุด อาจารย ม หาวิท ยาลั ย และผูแทนจากกฤษฎี กา ซึ่ง มีทั้ง ความรู และ

ประสบการณ การกลั่นกรองจึงมีความรอบคอบในมิติตางๆ รวมทั้งขอสังเกตลวนเปนแนวนโยบายที่
หนวยราชการที่เกี่ยวของสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติราชการไดเปนอยางดี และจะสงผลใหการ
พิจารณาบานเมืองทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เปนไปอยางสมบูรณ และยั่งยืน
อนึ่ง หลังจากมีรัฐธรรมนูญป 2540 และ ป 2550 ซึ่งไดบัญญัติใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น และ
ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น การรางกฎหมาย กฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศ
ตองระมัดระวังมากขึ้น เพราะมีการฟองรองศาลปกครองบอยๆ ฉะนั้นทําใหคณะกรรมการรางกฎหมาย
ระมัดระวังมากขึ้น ทําใหการพิจารณาของทั้งคณะกรรมการรางกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
กระทรวงมหาดไทยตองรอบคอบและละเอียดมากขึ้น การเปนกรรมการพิจารณารางกฎหมายมหาดไทย
ถือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณอยางดี

