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

ประเด็น
การปฏิรปู
ดานกฎหมาย/
อํานาจในการ
บริหาร

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

1.1 ผังเมืองรวมมีระยะเวลาใชบังคับเพียง 5 ป ควรมีการแกไขระยะเวลาใชบังคับ
โดยไมมีกําหนด แตมีการประเมินตามหวงเวลา

พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
มาตรา 26

1.2 ลดระยะเวลา/ขั้นตอนในการวางผังเมือง โดยใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการประกาศบังคับใชผังเมืองโดยออกเปนประกาศจังหวัด

- พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง รวมทั้งระเบียบวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ

1.3 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกํากับดูแล สั่งการหัวหนาสวนราชการ
สวนกลางที่สํานักงานตั้งอยูในพื้นที่สวนภูมิภาคได

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ.วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.
2550
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
หมวดการใชบังคับผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ รวมทั้งบทกําหนดโทษ

1.4 ใหอํานาจกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุญาตการใชพื้นที่

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

2
ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
1.5 ใหแกไขกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยใหมี "เจาพนักงานอาคาร" (อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง (พื้นที่กรุงเทพฯ) และผูวาราชการจังหวัด (พื้นที่จังหวัด)) ให
ความเห็นชอบกอน "เจาพนักงานทองถิ่น" ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร เพื่อความ
รอบคอบและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เจาพนักงานทองถิ่นขาด
ความรูและประสบการณดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
1.6 กําหนดใหมีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมที่
รองรับการขยายตัวของเมืองได

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สํานักควบคุมและ
หมวด 3
ตรวจสอบอาคาร

- พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ พ.ศ. 2547
- มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
1.7 แกไขกฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหสามารถออดโฉนดที่ดินแปลงใหมไดกอน
- พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
การกอสรางแลวเสร็จ โดยใหผูดําเนินโครงการและคณะที่ปรึกษาโครงการตกลงกันเรื่อง พื้นที่ พ.ศ. 2547
กําหนดที่ดินแปลงใหมและจํานวนคาชดเชยตางๆ พรอมความเห็นของเจาของที่ดิน
1.8 ผลักดันใหคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติมีบทบาทในการสนับสนุน
สงเสริมภารกิจดานการผังเมืองใหบรรลุวัตถุประสงคการผังเมืองของประเทศ
1.9 ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโครงสราง
- พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
พื้นฐานตามที่กําหนดในผังเมืองรวม
กรม พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม
โยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
1.10 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรแตงตั้งเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเปน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
นายตรวจหรือนายชาง เพื่อปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
ในการตรวจสอบการอนุญาตกอสรางอาคาร
เพิ่มเติม
1.11 ใหอํานาจสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนศูนยกลางในการจัดทําราคา
กลางวัสดุกอสรางของแตละจังหวัด

- สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
- กองนิติการ
- สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อ
พัฒนาพื้นที่
- กองนิติการ
- สํานักงบประมาณ
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- กรมบัญชีกลาง
- สํานักงบประมาณ
- สํานักนายกรัฐมนตรี

3
ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

2

โครงสราง
องคกร

2.1 ตั้งกระทรวงใหมโดยรวบหนวยงานที่มีหนวยงานดานชางอยูดวยกัน แลวแบงภารกิจ
หลัก หนาที่ความรับผิดชอบ ใหชัดเจน
2.2 ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจงานในสวน
ภูมิภาค

3

งบประมาณ

4

บุคลากร

3.1 จัดสรรงบประมาณดานผังเมืองโดยเฉพาะ
3.2 จัดสรรงบประมาณดานงานชางเพิ่มเติม
3.3 ใหสามารถนําเงินจากการเก็บคาธรรมเนียมการทดสอบวัสดุมาใชเปนคาบํารุงรักษา
เครื่องมือ/อุปกรณทดสอบ ฯลฯ โดยไมตองรอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปใน
ลักษณะที่เรียกวาเงินบํารุงทางการชาง
4.1 ใหบุคลากรที่มีหนาที่วางผังเมืองมีวุฒิดานผังเมืองและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนัก
ผังเมืองควบคุม
4.2 ใหมีหัวหนากลุมงานผังเมืองที่มีวุฒิดานการผังเมือง/สถาปตยกรรมผังเมือง/
สถาปตยกรรม ในสวนภูมิภาค เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้น

5

การบริการ

5.1 ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานกลางในการใหบริการทดสอบคุณภาพวัสดุ
สําหรับการกอสรางในภาครัฐ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
5.2 จัดทําระบบสืบคนฐานขอมูลใน website ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ
AEC

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

จัดตั้งสภาวิชาชีพนักผังเมือง

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- สํานักงาน ก.พ.
- กองการเจาหนาที่
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
- สํานักงบประมาณ
- กรมบัญชีกลาง
- กองวิเคราะหวิจัย
และทดสอบวัสดุ
- กองคลัง
- สมาคมสถาปนิกผัง
เมือง
- สมาคมนักผังเมือง
- สํานักงาน ก.พ.
- กองการเจาหนาที่
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

4
ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

5.3 ใหใชระบบ online ในงานตรวจสอบที่ดิน และมีการเก็บคาธรรมเนียมตรวจสอบที่ดิน

6

อื่นๆ

6.1 ผลักดันใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการการทํางานรวมกัน เชน กระทรวงคมนาคม
กรมที่ดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ใหยกเลิกระบบ E-Auction เนื่องจาก ผูรับจางสามารถทําการตกลง สมยอมกันได

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

สวนราชการ/
หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
- กระทรวงมหาดไทย
- หนวยงานที่
เกี่ยวของ

