
แบบสาํรวจความคดิเหน็เพื่อประกอบการเสนอปฏริปูการบรหิารราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประมวลจากความเหน็ของผูบรหิารกรม ผูตรวจราชการกรม ผูอาํนวยการสํานกั/กอง หวัหนาสวนราชการในภมูภิาค และนายอําเภอ

กรมทีด่นิ

ลาํดับ
ที่

ประเด็น
การปฏริปู

ขอเสนอเพื่อการปฏริปู ระเบยีบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่วของ

1 ดานกฎหมาย/
อํานาจในการ
บรหิาร

1.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนครอบครอง และทํา
ประโยชนในท่ีดินภายหลังวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับสามารถขอออก
โฉนดท่ีดินเปนการเฉพาะรายได

มาตรา 59 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน

กรมท่ีดิน

1.2 ยกเลิกการประกาศมรดกตามมาตรา 81 แหงแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน และให
ใชหลักฐานทางทะเบียนราษฎรรับรองบทบาทแทน เพราะขอมูลทางทะเบียน
สามารถตรวจสอบออนไลนไดท่ัวประเทศ

มาตรา 81 แหงแหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน

กรมท่ีดิน

1.3 กําหนดใหการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินเปนงานในหนาท่ีของสํานักงานท่ีดินท่ัว
ประเทศ เพ่ือลดจํานวนการออกโฉนดท่ีดินท่ีมีความผิดพลาด และลดความลาชา

- ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 58
และ 58 ทวิ

- ระเบียบกฎท่ีดินวาดวยการเดิน
สํารวจออกโฉนดท่ีดินฯ พ.ศ.
2543

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน
- รัฐบาล

1.4 ลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนในการดําเนินการถอนสภาพท่ีดิน เนื่องจากใชระยะ
เวลานาน และมีข้ันตอนในการปฏิบัติมากเกินความจําเปน/ตองมีการออกเปน
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ ตองผานสภา

ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 กรมท่ีดิน

1.5 ไมตองทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในเขตปาไม เนื่องจาก
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการลงนามรับรองแนวเขตปาไมไมยอมลงนามรับรอง
แนวเขตปาไม

- กฎกระทรวงฉบับท่ี 26 (พ.ศ.
2516) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.
2497

กรมท่ีดิน

1.6 แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยหามมิใหบุคคลตางดาวเปนผูทรง
สิทธิเก็บเงินหรือทรงสิทธิอาศัย/เชา และแกไขประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 86
ใหทําไดโดยอาศัยบทสนธิสัญญาเทานั้น

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 86

กรมท่ีดิน
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1.7 ยกเลิกการจดทะเบียนขายฝาก เนื่องจากเอ้ือประโยชนแกนายทุน ทําใหลูกหนี้
ไมไดรับการคุมครองจากศาล/ สูญเสียท่ีดินใหแกเจาหนี้โดยรูเทาไมถึงการณ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
491

กรมท่ีดิน

1.8 ปรับปรุง แกไข กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหกรมท่ีดินซึ่งมีหนาท่ี
เก็บเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน และมีหนาท่ีตองสงรายไดดังกลาวตาม พ.ร.บ. สภาตําบล พ.ศ. 2537
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหกรมท่ีดินสามารถหักคาใชจายจากการ
ดําเนินการดังกลา เพ่ือนําไปเปนงบประมาณเพ่ิมเติมของกรมท่ีดิน และนําไป
บริหารจัดการเก่ียวกับการจัดเก็บ และนําสงเงินรายได

มาตรา 77 แหง พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

- กรมการปกครอง
- กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน
- กรุงเทพมหานคร

1.9 กําหนดใหมีการมอบอํานาจ กระจายการพิจารณาสั่งการไปในระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง ใหดูแลงานในภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยอาศัย
หลักเกณฑตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550

พ.ร.ฎ. วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.
2550

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

1.10 ยกเลิกเขตอุทยานท่ีประกาศทับท่ีราษฎรท่ีครอบครองอยูและมีหลักฐาน
สําหรับท่ีดินและอยูนอกท่ีดินของรัฐทุกประเภท

กรมอุทยานแหงชาติ

1.11 ควรจัดตั้งกองทุนหมูบานจัดสรรของแตละโครงการเพ่ือใหมีเงินกองทุน
สําหรับใชซอมแซม ดูแลสาธารณูปโภคท่ีชํารุดไดทันที

พ.ร.บ. การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543

1.12 กําหนดสิทธิการถือครองท่ีดินของคนไทย เพ่ือแกปญหาการกระจายการถือ
ครองท่ีดิน

ออกกฎหมายกําหนดสิทธิการถือครอง
ท่ีดิน

- กรมท่ีดิน
- รัฐบาล

1.13 การจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยควรเขมงวด ตรวจสอบผูถือ
หุนคนไทยวาตองมีรายไดจริง

- กระทรวงพาณิชย
- กรมท่ีดิน

1.14 ใหมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงในท่ีของรัฐท่ีสงวนหวงหาม และท่ี
สาธารณประโยชนทุกแปลง

- กรมท่ีดิน
- รัฐบาล

1.15 โอนใหผูมีหนาท่ีดูแลรักษาท่ีดินของรัฐในการจัดท่ีดินสาธารณประโยชนเปน
ผูดําเนินการเก่ียวกับท่ีดินของรัฐท้ังหมด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในท่ีดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2547

- อําเภอ
- ทองถ่ิน



3

ลาํดับ
ที่

ประเด็น
การปฏริปู

ขอเสนอเพื่อการปฏริปู ระเบยีบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่วของ

1.16 ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.
2553 เนื่องจากมีลักษณะเอ้ือและสงเสริมการบุกรุกท่ีดินของรัฐใหขยาย
เปนวงกวาง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553

- สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

- กรมท่ีดิน
1.17 ยกเลิกการขอใบอนุญาตแผวถางปา ในกรณีขออนุญาตดูดทรายในท่ีดินของ

รัฐ เนื่องจากบริเวณท่ีขออนุญาตอยูในเขตลําน้ํา ซึ่งตองไดรับอนุญาตจาก
กรมเจาทา
อยูแลว

บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จ
ท่ี 121/2555

- คณะกรรมการกฤษฎีกา
- กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.18 ให คจช. กลับมาอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เชนเดิม เพ่ือ
แกไขปญหาท่ีดินของรัฐท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยไมได
รับการเรงรัด ติดตาม หรือแกไขในระยะเวลาอันสมควร เนื่องจากขาดความ
ตอเนื่องในการประชุมพิจารณาของ คจช. (ประชุมลาสุด 23 ม.ค. 55)

พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 มาตรา 68 (1)

- กรมท่ีดิน
- สนง.นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2 โครงสราง
องคกร

2.1 โครงสรางหนวยงานระดับกรม ยากตอการพัฒนา เนื่องจากหนวยงานกลาง
เปนผูกําหนดตําแหนง ใชมาตรฐานกลางเพียงมาตรฐานเดียว มีขอบเขตกวาง
และคลุมเครือ จึงควรใหใหกรมมีอํานาจปรับปรุงโครงสรางเองได

- สํานักงาน ก.พ.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน

2.2 สําหรับสํานักงานท่ีดินอําเภอยกเลิกอํานาจนายอําเภอ และยุบตําแหนงเจา
พนักงานท่ีดินอําเภอไปรวมกับสํานักงานท่ีดินจังหวัดหรือสาขา ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ โดยกําหนดฝาย/งานเพ่ิมเติม และมอบหมายใหเจาพนักงานท่ีดิน
อําเภอเปนผูรับผิดชอบ

- สํานักงาน ก.พ.
- สํานักงาน ก.พ.ร.

2.3 โอนสํานักจัดการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน ไปสังกัดกรมการปกครองเพ่ือชวยใน
การควบคุม กํากับดูแลท่ีสาธารณประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

- กฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กระทรวงมหาดไทย
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2.4 กําหนดกลไกในการติดตอประสานงานระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีชองทางท่ี
หลากหลาย

กรมท่ีดนิ

2.5 จัดใหมีองคกรหรือหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการท่ีดิน ซึ่งรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางในสวนกฎหมาย การบริหารจัดการ การประสาน
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมุงสูเปาประสงคเดียวกัน

กรมท่ีดิน

2.6 กําหนดรูปแบบหรือโมเดลการบริหารจัดการใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และ
ผูปกครองทองถ่ิน มีอํานาจในการบูรณาการการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน

2.7 ใหเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเปนเจาพนักงานท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินภายใน
เขตจังหวัด

ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา
57, 71

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน

2.8 ปรับโครงสรางกรมท่ีดินใหมีศูนยขอมูลแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน

2.9 จัดตั้งกลุมงานในสวนมาตรฐานการจัดสรรท่ีดินข้ึนอีก 1 กลุม เพ่ือใหมีหนาท่ีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการตามสัญญาคํ้าประกันในการจัดทําสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรท่ีดินโดยตรง

กรมท่ีดิน

3 งบประมาณ 3.1 ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือขยายหองเก็บหลักฐานแผนท่ี ซึ่งปจจุบันไมเพียงพอ - สํานักงบประมาณ
- กรมท่ีดิน

3.2 ควรปรับปรุงคาพาหนะ คาคนงานรังวัด ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน กรมท่ีดิน
3.3 สนับสนุนงบประมาณดานสาธารณูปโภคใหกับหนวยงานท่ีใหบริการประชาชนมากข้ึน สํานักงบประมาณ
3.4 ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานใหเปนไปอยางรวดเร็ว กรมท่ีดิน
3.5 หนวยงานท่ีใหบริการแกประชาชนโดยตรง และมีการจัดเก็บรายไดใหแกแผนดิน

ไดรับการจัดสรรรายไดตามสัดสวนท่ีจัดเก็บได
- สํานักงาน ก.พ.
- สํานักงาน ก.พ.ร.
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4 บุคลากร 4.1 นําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดย
(1) การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหยึดหลักอาวุโส ความรู

ความสามารถ ประวัติและผลงานท่ีโดดเดน
(2) กําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับอาวุโสอยางชัดเจน เปนรูปธรรม เปนท่ียอมรับ

และเปดเผยแกบุคลากร
(3) กําหนดเสนทางความกาวหนาของบุคลากรแตละตําแหนงและสายงานอยาง

ชัดเจน เปนรูปธรรม เปนท่ียอมรับ และเปดเผยแกบุคลากร

- สํานักงาน ก.พ.
- สํานักงาน ก.พ.ร.

4.2 เพ่ิมจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับปริมาณงาน - สํานักงาน ก.พ.
- กรมท่ีดิน

4.3 ปรับปรุงการกําหนดคุณสมบัติเจาพนักงานท่ีดินอําเภอตําแหนงประเภทวิชาการ และ
ประเภทท่ัวไป ใหสามารถเอ้ือประโยชนกันได เพ่ือความสะดวกในการโยกยาย

- สํานักงาน ก.พ.
- อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย

4.4 ควรกําหนดตําแหนงเจาพนักงานท่ีดินอํานวยการตนเปนอํานวยการสูง เนื่องจากมี
ภารกิจเชนเดียวกับเจาพนักงานท่ีดินอํานวยการสูง

- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม

- สํานักงาน ก.พ.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน

4.5 ใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกัน

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย
4.6 ปรับตําแหนงเจาหนาท่ีกลุมงานวิชาการท่ีดินในสวนภูมิภาคเปนตําแหนงนิติกรแทน

นักวิชาการท่ีดิน เนื่องจาก ลักษณะงานเก่ียวของกับกฎหมายหลายฉบับ
- สํานักงาน ก.พ.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน
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ที่

ประเด็น
การปฏริปู

ขอเสนอเพื่อการปฏริปู ระเบยีบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่วของ

4.7 กําหนดนโยบายในการโยกยายท่ีมีความชัดเจน เชน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง การ
ปฏิบัติงานในแตละหนาท่ี

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมท่ีดิน

4.8 กําหนดการจัดระบบอาวุโสท่ีชัดเจน กระทรวงมหาดไทย
4.9 ควรกําหนดใหมีคณะกรรมการมหาดไทย เพ่ือพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ

คุณวุฒิ ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย

4.10 เพ่ิมชองทางการเรียนรูเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงการใหบริการประชาชนแกบุคลากร เชน
การเรียนรูผานสื่อออนไลน

กรมท่ีดิน

5 การบริการ 5.1 ควรเรงรัดดําเนินการกันพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรใหชัดเจน สวนท่ีราษฎรเขาไปทํากินนาน
แลวก็ใหออกเอกสารสิทธิได สวนท่ียังเปนปาไมก็ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการกับผู
บุกรุกอยางเฉียบขาด และควรจัดจําแนกเขตดวยการปกหลักเขียนปายใหชัดเจน

- กรมท่ีดิน
- กรมปาไม

5.2 ควรเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ในการดําเนินการเก่ียวกับการรังวัด การแบงแยก
การรวมโฉนด

กฎกระทรวงฉบับท่ี 31
พ.ศ. 2521

กรมการปกครอง

5.3 กําหนดใหหนวยงานของรัฐใชแผนท่ีแสดงขอบเขตท่ีดินเดียวกัน เพ่ือลดปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน

- กรมท่ีดิน
- กรมปาไม
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปาและพันธุพืช
- หนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแล

รักษาและคุมครองปองกัน
ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน

5.4 จัดใหมีการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) เพ่ือลดระยะเวลา
ในการใชบริการของประชาชน

กรมท่ีดิน

6 อื่นๆ 6.1 ใหยกเลิกระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เนื่องจากมีความยุงยาก ซับซอน

- ระเบียบกรมบัญชีกลาง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง


