
แบบสาํรวจความคดิเหน็เพื่อประกอบการเสนอปฏริปูการบรหิารราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประมวลจากความเหน็ของผูบรหิารกรม ผูตรวจราชการกรม ผูอาํนวยการสํานกั/กอง หวัหนาสวนราชการในภมูภิาค และนายอําเภอ

กรมโยธาธกิารและผงัเมือง

ลาํดับ
ที่

ประเด็น
การปฏริปู

ขอเสนอเพื่อการปฏริปู ระเบยีบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่วของ

1 ดานกฎหมาย/
อํานาจในการ
บรหิาร

1.1 ผังเมืองรวมมีระยะเวลาใชบังคับเพียง 5 ป ควรมีการแกไขระยะเวลาใชบังคับ
โดยไมมีกําหนด แตมีการประเมินตามหวงเวลา

พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
มาตรา 26

- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

1.2 ลดระยะเวลา/ข้ันตอนในการวางผังเมือง โดยใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการประกาศบังคับใชผังเมืองโดยออกเปนประกาศจังหวัด

- พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

- กฎกระทรวง รวมท้ังระเบียบวิธี
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ

- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

1.3 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแล สั่งการหัวหนาสวนราชการ
สวนกลางท่ีสํานักงานตั้งอยูในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาคได

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม

- พ.ร.บ.วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.
2550

กระทรวงมหาดไทย

1.4 ใหอํานาจกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุญาตการใชพ้ืนท่ี พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
หมวดการใชบังคับผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ รวมท้ังบทกําหนดโทษ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
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1.5 ใหแกไขกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยใหมี "เจาพนักงานอาคาร" (อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง (พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ) และผูวาราชการจังหวัด (พ้ืนท่ีจังหวัด)) ให
ความเห็นชอบกอน "เจาพนักงานทองถ่ิน" ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร เพ่ือความ
รอบคอบและปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีเจาพนักงานทองถ่ินขาด
ความรูและประสบการณดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 3

สํานักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคาร

1.6 กําหนดใหมีการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในบริเวณพ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมท่ี
รองรับการขยายตัวของเมืองได

- พ.ร.บ. จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี พ.ศ. 2547

- มติคณะกรรมการจัดรูปท่ีดิน

- สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ี
- กองนิติการ

1.7 แกไขกฎหมายจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถออดโฉนดท่ีดินแปลงใหมไดกอน
การกอสรางแลวเสร็จ โดยใหผูดําเนินโครงการและคณะท่ีปรึกษาโครงการตกลงกันเรื่อง
กําหนดท่ีดินแปลงใหมและจํานวนคาชดเชยตางๆ พรอมความเห็นของเจาของท่ีดิน

- พ.ร.บ. จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี พ.ศ. 2547

- สํานักจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ี

- กองนิติการ
1.8 ผลักดันใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีบทบาทในการสนับสนุน

สงเสริมภารกิจดานการผังเมืองใหบรรลุวัตถุประสงคการผังเมืองของประเทศ
1.9 ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานตามท่ีกําหนดในผังเมืองรวม
- พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง

กรม พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม

โยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545

- สํานักงบประมาณ
- สํานักงาน

คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

1.10 องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรแตงตั้งเจาหนาท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปน
นายตรวจหรือนายชาง เพ่ือปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการตรวจสอบการอนุญาตกอสรางอาคาร

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม

- กรมบัญชีกลาง
- สํานักงบประมาณ
- สํานักนายกรัฐมนตรี

1.11 ใหอํานาจสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนศูนยกลางในการจัดทําราคา
กลางวัสดุกอสรางของแตละจังหวัด
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2 โครงสราง
องคกร

2.1 ตั้งกระทรวงใหมโดยรวบหนวยงานท่ีมีหนวยงานดานชางอยูดวยกัน แลวแบงภารกิจ
หลัก หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหชัดเจน
2.2 ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจงานในสวน
ภูมิภาค

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545

- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

- สํานักงาน ก.พ.
- กองการเจาหนาท่ี

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

3 งบประมาณ 3.1 จัดสรรงบประมาณดานผังเมืองโดยเฉพาะ
3.2 จัดสรรงบประมาณดานงานชางเพ่ิมเติม

- สํานักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง

3.3 ใหสามารถนําเงนิจากการเก็บคาธรรมเนียมการทดสอบวัสดุมาใชเปนคาบํารุงรักษา
เครื่องมือ/อุปกรณทดสอบ ฯลฯ โดยไมตองรอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปใน
ลักษณะท่ีเรียกวาเงินบํารุงทางการชาง

- กองวิเคราะหวิจัย
และทดสอบวัสดุ

- กองคลัง
4 บุคลากร 4.1 ใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีวางผังเมืองมีวุฒิดานผังเมืองและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัก

ผังเมืองควบคุม
จัดตั้งสภาวิชาชีพนักผังเมือง - สมาคมสถาปนิกผัง

เมือง
- สมาคมนักผังเมือง

4.2 ใหมีหัวหนากลุมงานผังเมืองท่ีมีวุฒิดานการผังเมือง/สถาปตยกรรมผังเมือง/
สถาปตยกรรม ในสวนภูมิภาค เพ่ือรองรับงานท่ีเพ่ิมข้ึน

- สํานักงาน ก.พ.
- กองการเจาหนาท่ี

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

5 การบริการ 5.1 ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานกลางในการใหบริการทดสอบคุณภาพวัสดุ
สําหรับการกอสรางในภาครัฐ เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

กระทรวงมหาดไทย

5.2 จัดทําระบบสืบคนฐานขอมูลใน website ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ
AEC

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
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5.3 ใหใชระบบ online ในงานตรวจสอบท่ีดิน และมีการเก็บคาธรรมเนียมตรวจสอบท่ีดิน - กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน
- กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง
6 อื่นๆ 6.1 ผลักดันใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการการทํางานรวมกัน เชน กระทรวงคมนาคม

กรมท่ีดิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- กระทรวงมหาดไทย
- หนวยงานท่ี

เก่ียวของ
6.2 ใหยกเลิกระบบ E-Auction เนื่องจาก ผูรับจางสามารถทําการตกลง สมยอมกันได ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549


