การดําเนินงานตามภารกิจหลักของกรมที่ดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
(1 ตุลาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550)

กรมที่ดินไดดาํ เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550 รวมทัง้ การใชจา ยเงินงบประมาณในรอบ 9 เดือน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร : การจัดที่ดนิ ของรัฐเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของ
ประชาชนที่ยากจน
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จดั ใหแกประชาชนทีย่ ากจน
1.1 การจัดทีด่ ินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกประชาชนที่ยากจนตามโครงการตาง ๆ ไดแก
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมัน่ คง ดําเนินการในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม ตาก เชียงราย แมฮองสอนและสระแกว กําหนดเปาหมาย
รวมทัง้ สิ้น 4,500 แปลง ไดผลงานจํานวน 4,123 แปลง
1.2 การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยการ
รังวัดแบงแปลงที่ดนิ เพือ่ จัดใหแกประชาชนกําหนดเปาหมาย 9,100 แปลง ไดผลงานจํานวน 1,352 แปลง
2. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ
เพื่อเสริมสรางความมัน่ คงในชีวิตและสังคม
ผลผลิต : โฉนดที่ดนิ ที่ออกใหแกประชาชน
2.1 การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทัง้ ตําบลในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา
กําหนดเปาหมาย 17,600 แปลง ไดผลงานจํานวน 13,025 แปลง
2.2 การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินแบบทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง กําหนดเปาหมาย 2,400 แปลง ไดผลงานจํานวน 2,307 แปลง
2.3 การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน ในพื้นที่ทวั่ ประเทศ
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา
ระนอง อางทอง นครราชสีมา นครนายก พระนครศรีอยุธยา แมฮอ งสอน และยะลา) กําหนดเปาหมาย
280,000 แปลง ไดผลงานจํานวน 231,568 แปลง
ทั้งนี้ รวมผลการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ ทั้งสิน้ 246,900 แปลง จากเปาหมาย
ดําเนินการทัง้ สิ้น 300,000 แปลง
2.4 การปรับปรุงระวางแผนที่เดิมใหเปนระบบยูทีเอ็มและสรางระวางแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศใหบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก กําหนดเปาหมาย 14,000 ระวาง ไดผลงานจํานวน
3,872 ระวาง

2.5 จัดทําระวางแผนที่ใหเปนระบบดิจทิ ลั โดยการสรางระวางแผนที่ภาคพื้นดิน และ
สรางระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ กําหนดเปาหมาย 20,000 ระวาง ไดผลงานจํานวน 14,564 ระวาง
(เปนผลงานสรางระวางแผนที่ภาคพืน้ ดิน 2,298 ระวาง และสรางระวางแผนทีภ่ าพถายทางอากาศ 12,266
ระวาง)
3. ประเด็นยุทธศาสตร : การบริหารจัดการที่ดนิ ของรัฐ
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐทีไ่ ดรับการบริหารจัดการ
การรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ กําหนดเปาหมาย 2,880 แปลง
ในพืน้ ที่ 14 จังหวัด ไดผลงานจํานวน 2,194 แปลง
4. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
ผลผลิต : งานดานทะเบียนและรังวัดที่ดนิ ทีบ่ ริการใหแกประชาชน
4.1 การใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรังวัด และอื่น ๆ ในสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ กําหนดเปาหมาย 5 ลานราย และจัดเก็บรายได 43,000 ลานบาท มีผูมาติดตอขอรับ
บริการประมาณ 3.91 ลานราย และจัดเก็บรายไดเปนเงินประมาณ 36,059.50 ลานบาท
4.2 ใหบริการดานการสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย กําหนดเปาหมาย 660 ราย
35,000 แปลง 8,000 หอง ไดผลงาน 591 ราย 64,581 แปลง 12,168 หอง
4.3 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานทีด่ ินเต็มรูปแบบ (สวนขยาย)
ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลทะเบียนทีด่ ิน โดยใหคําปรึกษาแนะนําและติดตามประเมินผลการปรับปรุง
ฐานขอมูล กําหนดเปาหมาย 300 แหง ไดผลงานจํานวน 222 แหง และพัฒนาระบบศูนยสารสนเทศที่ดิน
โดยการสนับสนุนสํานักงานทีด่ ินเปาหมายทีอ่ ยูในโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเต็มรูปแบบ สวนที่ 2 กําหนด
เปาหมาย 48 แหง ไดผลงาน 48 แหง
สําหรับการใชจายเงินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมที่ดินไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 4,512.083 ลานบาท
ไดเบิกจายงบประมาณรวมทั้งสิน้ 2,700.926 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.86 ของเงินงบประมาณที่ไดรับ
ทั้งป แยกรายละเอียดดังนี้
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