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

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ดานกฎหมาย/ 1.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนครอบครอง และทํา
อํานาจในการ
ประโยชนในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับสามารถขอออก
บริหาร
โฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายได
1.2 ยกเลิกการประกาศมรดกตามมาตรา 81 แหงแหงประมวลกฎหมายที่ดิน และให
ใชหลักฐานทางทะเบียนราษฎรรับรองบทบาทแทน เพราะขอมูลทางทะเบียน
สามารถตรวจสอบออนไลนไดทั่วประเทศ
1.3 กําหนดใหการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเปนงานในหนาที่ของสํานักงานที่ดินทั่ว
ประเทศ เพื่อลดจํานวนการออกโฉนดที่ดินที่มีความผิดพลาด และลดความลาชา

1.4 ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนในการดําเนินการถอนสภาพที่ดิน เนื่องจากใชระยะ
เวลานาน และมีขั้นตอนในการปฏิบัติมากเกินความจําเปน/ตองมีการออกเปน
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ ตองผานสภา
1.5 ไมตองทําการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในเขตปาไม เนื่องจาก
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองแนวเขตปาไมไมยอมลงนามรับรอง
แนวเขตปาไม

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

มาตรา 59 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน

กรมที่ดิน

มาตรา 81 แหงแหงประมวล
กฎหมายที่ดิน

กรมที่ดิน

- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58
และ 58 ทวิ
- ระเบียบกฎที่ดินวาดวยการเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินฯ พ.ศ.
2543
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8

- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
- รัฐบาล
กรมที่ดิน

- กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ.
กรมที่ดิน
2516) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497
1.6 แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยหามมิใหบุคคลตางดาวเปนผูทรง
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรมทีด่ ิน
สิทธิเก็บเงินหรือทรงสิทธิอาศัย/เชา และแกไขประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 86 - ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 86
ใหทําไดโดยอาศัยบทสนธิสัญญาเทานั้น

2
ลําดับ
ที่

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
1.7 ยกเลิกการจดทะเบียนขายฝาก เนื่องจากเอื้อประโยชนแกนายทุน ทําใหลูกหนี้
ไมไดรับการคุมครองจากศาล/ สูญเสียที่ดินใหแกเจาหนี้โดยรูเทาไมถึงการณ
1.8 ปรับปรุง แกไข กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหกรมที่ดินซึ่งมีหนาที่
เก็บเงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และมีหนาที่ตองสงรายไดดังกลาวตาม พ.ร.บ. สภาตําบล พ.ศ. 2537
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหกรมที่ดินสามารถหักคาใชจายจากการ
ดําเนินการดังกลา เพื่อนําไปเปนงบประมาณเพิ่มเติมของกรมที่ดิน และนําไป
บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บ และนําสงเงินรายได
1.9 กําหนดใหมีการมอบอํานาจ กระจายการพิจารณาสั่งการไปในระดับ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง ใหดูแลงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยอาศัย
หลักเกณฑตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
1.10 ยกเลิกเขตอุทยานที่ประกาศทับที่ราษฎรที่ครอบครองอยูและมีหลักฐาน
สําหรับที่ดินและอยูนอกที่ดินของรัฐทุกประเภท
1.11 ควรจัดตั้งกองทุนหมูบานจัดสรรของแตละโครงการเพื่อใหมีเงินกองทุน
สําหรับใชซอ มแซม ดูแลสาธารณูปโภคที่ชํารุดไดทันที
1.12 กําหนดสิทธิการถือครองที่ดินของคนไทย เพื่อแกปญหาการกระจายการถือ
ครองที่ดิน
1.13 การจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชยควรเขมงวด ตรวจสอบผูถือ
หุนคนไทยวาตองมีรายไดจริง
1.14 ใหมีการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ของรัฐที่สงวนหวงหาม และที่
สาธารณประโยชนทุกแปลง
1.15 โอนใหผูมีหนาที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐในการจัดที่ดินสาธารณประโยชนเปน
ผูดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินของรัฐทั้งหมด

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา กรมที่ดิน
491
มาตรา 77 แหง พ.ร.บ. สภาตําบลและ - กรมการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
- กรุงเทพมหานคร
พ.ร.ฎ. วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.
2550

สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
กรมอุทยานแหงชาติ

พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
ออกกฎหมายกําหนดสิทธิการถือครอง
ที่ดิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
อนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ. 2547

- กรมที่ดิน
- รัฐบาล
- กระทรวงพาณิชย
- กรมที่ดิน
- กรมที่ดิน
- รัฐบาล
- อําเภอ
- ทองถิ่น

3
ลําดับ
ที่

2

ประเด็น
การปฏิรปู

โครงสราง
องคกร

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
1.16 ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ.
2553 เนื่องจากมีลักษณะเอื้อและสงเสริมการบุกรุกที่ดินของรัฐใหขยาย
เปนวงกวาง
1.17 ยกเลิกการขอใบอนุญาตแผวถางปา ในกรณีขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของ
รัฐ เนื่องจากบริเวณที่ขออนุญาตอยูในเขตลําน้ํา ซึ่งตองไดรับอนุญาตจาก
กรมเจาทา
อยูแลว
1.18 ให คจช. กลับมาอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย เชนเดิม เพื่อ
แกไขปญหาที่ดินของรัฐที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยไมได
รับการเรงรัด ติดตาม หรือแกไขในระยะเวลาอันสมควร เนื่องจากขาดความ
ตอเนื่องในการประชุมพิจารณาของ คจช. (ประชุมลาสุด 23 ม.ค. 55)
2.1 โครงสรางหนวยงานระดับกรม ยากตอการพัฒนา เนื่องจากหนวยงานกลาง
เปนผูกําหนดตําแหนง ใชมาตรฐานกลางเพียงมาตรฐานเดียว มีขอบเขตกวาง
และคลุมเครือ จึงควรใหใหกรมมีอํานาจปรับปรุงโครงสรางเองได
2.2 สําหรับสํานักงานที่ดินอําเภอยกเลิกอํานาจนายอําเภอ และยุบตําแหนงเจา
พนักงานที่ดินอําเภอไปรวมกับสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขา ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ โดยกําหนดฝาย/งานเพิ่มเติม และมอบหมายใหเจาพนักงานที่ดิน
อําเภอเปนผูรับผิดชอบ
2.3 โอนสํานักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ไปสังกัดกรมการปกครองเพื่อชวยใน
การควบคุม กํากับดูแลที่สาธารณประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบกฎหมาย
สวนราชการ/หนวยงาน
ที่จะตองแกไข
ที่เกีย่ วของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ - สํานักงานปลัดสํานัก
จัดใหมีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553
นายกรัฐมนตรี
- กรมที่ดิน
บันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จ - คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ 121/2555
- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พ.ร.ฎ. โอนกิจการบริหารและอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 มาตรา 68 (1)

- กรมที่ดิน
- สนง.นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สํานักงาน ก.พ.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
- สํานักงาน ก.พ.
- สํานักงาน ก.พ.ร.

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการ

4
ลําดับ
ที่

3

ประเด็น
การปฏิรปู

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

2.4 กําหนดกลไกในการติดตอประสานงานระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคไดอยาง
รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีชองทางที่
หลากหลาย
2.5 จัดใหมีองคกรหรือหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางในสวนกฎหมาย การบริหารจัดการ การประสาน
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมุงสูเปาประสงคเดียวกัน
2.6 กําหนดรูปแบบหรือโมเดลการบริหารจัดการใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และ
ผูปกครองทองถิ่น มีอํานาจในการบูรณาการการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง
2.7 ใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเปนเจาพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินภายใน
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา
เขตจังหวัด
57, 71
2.8 ปรับโครงสรางกรมที่ดินใหมีศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553
2.9 จัดตั้งกลุมงานในสวนมาตรฐานการจัดสรรที่ดินขึ้นอีก 1 กลุม เพื่อใหมีหนาที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการตามสัญญาค้ําประกันในการจัดทําสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินโดยตรง
งบประมาณ 3.1 ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายหองเก็บหลักฐานแผนที่ ซึ่งปจจุบันไมเพียงพอ
3.2 ควรปรับปรุงคาพาหนะ คาคนงานรังวัด ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
3.3 สนับสนุนงบประมาณดานสาธารณูปโภคใหกับหนวยงานที่ใหบริการประชาชนมากขึ้น
3.4 ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานใหเปนไปอยางรวดเร็ว
3.5 หนวยงานที่ใหบริการแกประชาชนโดยตรง และมีการจัดเก็บรายไดใหแกแผนดิน
ไดรับการจัดสรรรายไดตามสัดสวนที่จัดเก็บได

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
กรมที่ดนิ
กรมที่ดิน
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
- สํานักงบประมาณ
- กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
สํานักงบประมาณ
กรมที่ดิน
- สํานักงาน ก.พ.
- สํานักงาน ก.พ.ร.

5
ลําดับ ประเด็น
ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู
ที่
การปฏิรปู
4 บุคลากร
4.1 นําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดย
(1) การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหยึดหลักอาวุโส ความรู
ความสามารถ ประวัติและผลงานที่โดดเดน
(2) กําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับอาวุโสอยางชัดเจน เปนรูปธรรม เปนที่ยอมรับ
และเปดเผยแกบุคลากร
(3) กําหนดเสนทางความกาวหนาของบุคลากรแตละตําแหนงและสายงานอยาง
ชัดเจน เปนรูปธรรม เปนที่ยอมรับ และเปดเผยแกบุคลากร
4.2 เพิ่มจํานวนบุคลากรใหสอดคลองกับปริมาณงาน

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

4.3 ปรับปรุงการกําหนดคุณสมบัติเจาพนักงานที่ดินอําเภอตําแหนงประเภทวิชาการ และ
ประเภททั่วไป ใหสามารถเอื้อประโยชนกันได เพื่อความสะดวกในการโยกยาย
4.4 ควรกําหนดตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอํานวยการตนเปนอํานวยการสูง เนื่องจากมี
ภารกิจเชนเดียวกับเจาพนักงานที่ดินอํานวยการสูง

4.5 ใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมกันระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกัน
4.6 ปรับตําแหนงเจาหนาที่กลุมงานวิชาการที่ดินในสวนภูมิภาคเปนตําแหนงนิติกรแทน
นักวิชาการที่ดิน เนื่องจาก ลักษณะงานเกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ

- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
แกไขเพิ่มเติม

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- สํานักงาน ก.พ.
- สํานักงาน ก.พ.ร.

- สํานักงาน ก.พ.
- กรมที่ดิน
- สํานักงาน ก.พ.
- อ.ก.พ.
กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงาน ก.พ.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงาน ก.พ.
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน

6
ลําดับ
ที่

5

6

ประเด็น
การปฏิรปู

การบริการ

อื่นๆ

ขอเสนอเพื่อการปฏิรปู

ระเบียบกฎหมาย
ที่จะตองแกไข

4.7 กําหนดนโยบายในการโยกยายที่มีความชัดเจน เชน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง การ
ปฏิบัติงานในแตละหนาที่
4.8 กําหนดการจัดระบบอาวุโสที่ชัดเจน
4.9 ควรกําหนดใหมีคณะกรรมการมหาดไทย เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ
คุณวุฒิ ผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
4.10 เพิ่มชองทางการเรียนรูเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการใหบริการประชาชนแกบุคลากร เชน
การเรียนรูผานสื่อออนไลน
5.1 ควรเรงรัดดําเนินการกันพื้นที่ทํากินของราษฎรใหชัดเจน สวนที่ราษฎรเขาไปทํากินนาน
แลวก็ใหออกเอกสารสิทธิได สวนที่ยังเปนปาไมก็ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการกับผู
บุกรุกอยางเฉียบขาด และควรจัดจําแนกเขตดวยการปกหลักเขียนปายใหชัดเจน
5.2 ควรเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ในการดําเนินการเกี่ยวกับการรังวัด การแบงแยก กฎกระทรวงฉบับที่ 31
การรวมโฉนด
พ.ศ. 2521
5.3 กําหนดใหหนวยงานของรัฐใชแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินเดียวกัน เพื่อลดปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน

5.4 จัดใหมีการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) เพื่อลดระยะเวลา
ในการใชบริการของประชาชน
6.1 ใหยกเลิกระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เนื่องจากมีความยุงยาก ซับซอน

สวนราชการ/หนวยงาน
ที่เกีย่ วของ
- กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
- กรมที่ดิน
- กรมปาไม
กรมการปกครอง
- กรมที่ดิน
- กรมปาไม
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธุพืช
- หนวยงานที่มีหนาที่ดูแล
รักษาและคุมครองปองกัน
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
กรมที่ดิน

- ระเบียบกรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง

