สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)
กรมที่ดินไดดาํ เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมทัง้ การใชจา ยเงินงบประมาณโดยสรุปดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร : การจัดทีด่ ินของรัฐเพือ่ แกไขปญหาที่ดินทํากินของ
ประชาชนที่ยากจน
กลยุทธ : เรงรัดการจัดทีด่ ินของรัฐเพือ่ แกไขปญหาที่ดินทํากิน
ของประชาชนทีย่ ากจน
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จดั ใหแกประชาชนทีย่ ากจน
กิจกรรม / เปาหมาย
- จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกประชาชนที่ยากจนพรอมทั้งจัดทําสาธารณูปโภค
ตามโครงการตาง ๆ จํานวน 4,500 แปลง และการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดนิ ของรัฐเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน จํานวน 9,100 แปลง
ผลการดําเนินงาน
- จัดที่ดนิ ทํากินและที่อยูอ าศัยใหแกประชาชนที่ยากจน พรอมทัง้ จัดทําสาธารณูปโภค
ตามโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการหมูบ านปองกันตนเองชายแดน ในพืน้ ที่จงั หวัดสระแกว และโครงการ
พัฒนาความมัน่ คงรวมกับกองทัพบกในพืน้ ที่จงั หวัดตาก แมฮองสอน และเชียงราย รวม 2 โครงการ
ไดผลงานจํานวน 4,580 แปลง คิดเปนรอยละ 101.77 ของเปาหมาย และดําเนินการบริหารจัดการการใช
ประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน
โดยการรังวัดแบงแปลงทีด่ ินจัดใหแกประชาชนเพื่อ
ทํากินและเปนที่อยูอาศัยในที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชรวมกัน และมีราษฎรเขาครอบครอง
ทําประโยชนเต็มแปลงหรือบางสวนในพืน้ ทีท่ ั่วประเทศ โดยผูบุรุกดังกลาวตองเปนผูยากจนไมมีที่ดินทํากิน
เปนของตนเองหรือมีนอยแตไมเพียงพอ ยอมรับการดําเนินการตามนโยบายแกไขปญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการมาดําเนินการจัดที่ดนิ ไปตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู ครอบครัวละไมเกิน 15 ไร
พรอมทัง้ จัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดแก ถนน และแหลงน้ําเพื่อจัดระเบียบการถือครองที่ดินและ
ออกหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนที่ดินของรัฐ ไวเปนหลักฐานใหแกประชาชนที่ยากจน จํานวน 22 จังหวัด
ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ อุทัยธานี อุดรธานี กําแพงเพชร ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย
เลย ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ราชบุรี สงขลา สุรินทร อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ
มหาสารคาม รอยเอ็ด และหนองบัวลําภู ไดผลงานจํานวน 9,886 แปลง คิดเปน รอยละ 108.63 ของ
เปาหมาย
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ผลลัพธ
- จัดที่ดินใหแกประชาชนที่ยากจนไมนอยกวา 14,466 แปลง ทําใหมีที่อยูอาศัย
และที่ดินทํากินเพียงพอตอการประกอบอาชีพ โดยไดรับหนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐ
กอใหเกิดความมั่นคงในการถือครอง นํามาซึ่งความเปนอยูที่ดีขึ้นและปองกันการบุกรุกขยายขอบเขต
การถือครองที่ดินของรัฐ รวมทัง้ มีการกําหนดเขตการใชประโยชนในทีด่ ินตามสภาพพื้นที่
ทําใหมกี ารใช
ประโยชนในทีด่ ินเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ชวยรักษาและดํารงความสมดุลของ
ทรัพยากรใหอนุชนรุน หลังไดใชประโยชนสบื ไป
2. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ เพือ่
เสริมสรางความมัน่ คงในชีวติ และสังคม
แผนงบประมาณ : เสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกใหแกประชาชน
กิจกรรม / เปาหมาย
- เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ จํานวน 300,000 แปลง (ออกโฉนดที่ดนิ ทัง้ ตําบลและ
ออกโฉนดที่ดนิ แบบทองถิน่ 20,000 แปลง และโครงการเรงรัดการออกโฉนดที่ดนิ ใหครอบคลุมทัว่ ประเทศ
280,000 แปลง)
- ปรับปรุงระวางแผนที่เดิมใหเปนระบบยูทเี อ็มและสรางระวางแผนที่ภาพถายทาง
อากาศใหบริการหนวยงานภายในและภายนอกจํานวน 6,000 ระวาง และจัดทําระวางแผนที่ใหเปนระบบ
ดิจิทัล จํานวน 20,760 ระวาง
ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในพืน้ ที่ทวั่ ประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา อางทอง นครนายก
พระนครศรีอยุธยา ยะลา และ ระนอง ไดผลงานจํานวน 308,853 แปลง คิดเปนรอยละ 102.95 ของ
เปาหมาย (เปนผลการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทัง้ ตําบล 20,149 แปลง เดินสํารวจออก
โฉนดที่ดนิ แบบทองถิ่น 2,719 แปลง และเดินสํารวจตามโครงการเรงรัดการออกโฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ 285,985 แปลง)
ผลลัพธ
- ราษฎรไมนอ ยกวา 308,853 ราย ในพืน้ ที่ทกุ จังหวัดทั่วประเทศไดมีเอกสารสิทธิ
ในที่ดนิ ยึดถือไวเปนหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินและสามารถนําเขาแหลงเงินทุนได ทําให
เกิดความรักและหวงแหนแผนดิน เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได
ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นํามาซึง่ ความเปนอยูท ี่ดขี ึ้น อีกทัง้ ลดขอพิพาทโตแยงสิทธิในที่ดนิ
ทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในบานเมืองและสังคม สงผลตอการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศโดยรวม

3
ผลการดําเนินงาน
- การปรับปรุงระวางแผนที่เดิมใหเปนระบบยูทีเอ็มและสรางระวางแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศใหบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก ไดผลงานจํานวน 6,948 ระวาง คิดเปนรอยละ
115.80 ของเปาหมาย (เปนผลงานปรับปรุงระวางแผนที่เดิมใหเปนระบบยูทีเอ็ม 1,835 ระวาง และสราง
ระวางแผนที่ใหบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก 5,113 ระวาง) และจัดทําระวางแผนที่ใหเปน
ระบบดิจิทัลไดผลงานจํานวน 23,260 ระวาง คิดเปนรอยละ 112.04 ของเปาหมาย
ผลลัพธ
- ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทําประโยชนแลว มีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความ
ถูกตองและเพียงพอตอการสรางระวางแผนที่สําหรับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหประชาชนทั่วประเทศ
และสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน เพื่อนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการพัฒนาที่ดิน
ไดถูกตองตรงตามความเปนจริง อีกทั้งมีระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มบริการหนวยงานตาง ๆ ไดตาม
ความตองการและมีขอมูลรังวัดในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ ได
3. ประเด็นยุทธศาสตร : การบริหารจัดการที่ดนิ ของรัฐ
แผนงบประมาณ : สรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลผลิต : ที่ดนิ ของรัฐทีไ่ ดรับการบริหารจัดการ

กิจกรรม / เปาหมาย
- รังวัดและจัดทําแผนทีเ่ พื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

กําหนดเปาหมายจํานวน

2,880 แปลง
ผลการดําเนินงาน
- การรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ดําเนินการในพืน้ ที่15
จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก พะเยา แพร เชียงราย ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี บุรรี ัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
มุกดาหาร รอยเอ็ด อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และกระบี่ ไดผลงานจํานวน 2,905 แปลง คิดเปน
รอยละ 100.86 ของเปาหมาย
ผลลัพธ
- ที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรว มกันมีแนวเขตที่ดนิ ที่ชัดเจน
สามารถปองกันการบุกรุกและลดขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่สาธารณประโยชน
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4. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
แผนงบประมาณ : การบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : งานทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการใหแกประชาชน
กิจกรรม / เปาหมาย
1. วางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยพิจารณาปรับปรุงและ
จัดวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
การแกไขปญหาขอกฎหมายและขอขัดของในทางปฏิบัติ
การเพิกถอนรายการจดทะเบียน ตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
และตอบขอหารือทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ต จํานวน 5,790 เรื่อง
2. กําหนดสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณาสิทธิในที่ดนิ เกีย่ วกับคนตางดาวนิติบุคคล
บางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศาสนา รวมทัง้ ควบคุม ตรวจสอบทะเบียนที่ดนิ จัดเก็บขอมูลที่ดิน และ
หองชุดของคนตางดาว จํานวน 2,225 เรื่อง
3. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยการรางกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ และสัญญา
ตาง ๆ จํานวน 2 ฉบับ และศึกษาวิเคราะหวิจยั และจัดทําคําชี้แจง คําเสนอ เกีย่ วกับกฎหมายที่เกีย่ วของกับ
กรมที่ดนิ จํานวน 30 เรื่อง รวมทัง้ ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย เผยแพรความรูเกีย่ วกับกฎหมายและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ดนิ จํานวน 1,255 เรื่อง 40 ครั้ง และดําเนินการเกี่ยวกับคดีตาง ๆ จํานวน 400 คดี
4. การใหบริการดานการสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยพิจารณาตรวจสอบ
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จํานวน 450 ราย 27,000 แปลง และตรวจสอบการจดทะเบียนอาคารชุด
จํานวน 60 ราย 12,000 หอง
5. ใหบริการดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน 4,500,000 ราย ดานรังวัด
และออกเอกสารสิทธิ จํานวน 200,000 ราย และใหบริการดานขอมูลที่ดินและอืน่ ๆ จํานวน 300,000
ราย และจัดเก็บเงินรายไดประเภทตาง ๆ จํานวน 43,000 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการวางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยการพิจารณา
ปรับปรุงและวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแกไขปญหาขอกฎหมายและขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ การแกไขเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ รวมทัง้
เผยแพรประชาสัมพันธและตอบขอหารือทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ต ไดผลงานจํานวน 9,976 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 172.29 ของเปาหมาย ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายเนื่องจากขึ้นอยูกับจํานวน
ประชาชนผูใชบริการ
- ดําเนินการพิจารณาสิทธิในที่ดินเกีย่ วกับคนตางดาวนิติบุคคลบางประเภทและ
นิติบุคคลเพื่อการศาสนา รวมทัง้ ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนที่ดนิ จัดเก็บขอมูลที่ดิน และหองชุดของ
คนตางดาว ไดผลงานจํานวน 2,577 เรื่อง คิดเปนรอยละ 115.82 ของเปาหมาย
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- ดําเนินการยกรางกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และสัญญาตาง ๆ ไดผลงาน
จํานวน 11 ฉบับ คิดเปนรอยละ 550.00 ของเปาหมาย ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายมาก
เนื่องจากดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการออกกฎหมายลําดับรองประเภท ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรการของรัฐบาล และระเบียบของกรมที่ดนิ เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เรื่องยกเลิก ส.ค. 1 และเรื่องการลดคาธรรมเนียม
- ดําเนินการศึกษาวิเคราะห วิจยั และจัดทําคําชี้แจง คําเสนอเกี่ยวกับ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับกรมที่ดิน ไดผลงานจํานวน 26 เรื่อง คิดเปนรอยละ 86.66 ของเปาหมาย
รวมทัง้ ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย เผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ดิน
ไดผลงานจํานวน 1,113 เรื่อง 33 ครั้ง คิดเปนรอยละ 90.85 และรอยละ 82.50 ของเปาหมาย
ตามลําดับ และการดําเนินการเกี่ยวกับคดีตาง ๆ ไดผลงานจํานวน 361 คดี คิดเปนรอยละ 90.25 ของ
เปาหมาย
ผลลัพธ
- การเปดโอกาสใหประชาชนโทรศัพทสอบถามปญหาตาง ๆ เกีย่ วกับที่ดนิ สงผล
ใหประชาชนไดรับคําแนะนําเพื่อแกไขปญหาขอกฎหมาย และไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ดิน ระเบียบคําสั่ง สัญญาตาง ๆ ถูกตอง ชัดเจน รวมทั้งขอมูลดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดโดยสะดวก
รวดเร็ว ซึง่ เปนการประหยัดคาใชจา ย ประหยัดเวลา ในการที่ตองมาปรึกษาดวยตนเอง ทําใหประชาชน
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและเขาใจการปฏิบัติงานของกรมที่ดนิ เพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดนิ
ไดผลงานจํานวน
474 ราย 64,741 แปลง คิดเปนรอยละ 105.33 และรอยละ 239.78 ของเปาหมายตามลําดับ และ
ดําเนินการตรวจสอบการจดทะเบียนอาคารชุด ไดผลงานจํานวน 159 ราย 32,278 หอง คิดเปนรอยละ
265.00 และรอยละ 268.98 ของเปาหมายตามลําดับ ผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายมาก เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจและราคาน้าํ มันที่สงู ขึ้น
เกิดภาวะเงินเฟอ ประกอบกับคนในเมืองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
(Life Style) ทีจ่ ะมีทพี่ ักอาศัยอยูในเขตเมืองชัน้ ใน เพือ่ อยูใ กลทที่ าํ งาน และสถานที่อาํ นวยความสะดวกตาง ๆ
เชน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล ฯลฯ อีกทั้งเรื่องการปรับเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม คาใชจายตามกฎหมาย
อาคารชุด ยังไมไดประกาศใชจึงทําใหผูประกอบการรีบมาขอจดทะเบียนเพิ่มขึ้นกอนทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธ
- ประชาชนผูบริโภคจะไดรับความเปนธรรมจากการซื้ออสังหาริมทรัพยที่ไดรับการ
ตรวจสอบและไดรับการคุมครองสิทธิในการใชสอยสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ทําใหประชาชนมีความเปนอยู
อยางถูกสุขลักษณะมีสภาพแวดลอมที่ดี สงผลตอสาธารณะสวนรวมของสังคมและการเติบโตของเมืองเปนไป
อยางมีระเบียบแบบแผนสอดคลองกับการจัดผังเมือง
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ผลการดําเนินงาน
- การใหบริการจดทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน โดยการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม การรังวัดและอืน่ ๆ ไดประมาณ 5,544,000 ราย (แยกเปน ใหบริการดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
3,647,383 ราย การรังวัดและออกเอกสารสิทธิ 188,492 ราย บริการดานขอมูลที่ดนิ และอืน่ ๆ 1,708,125
ราย) และจัดเก็บรายไดทุกประเภทไดประมาณ 44,894.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 110.88 และรอยละ
104.40 ของเปาหมายตามลําดับ (แยกเปนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและคาธรรมเนียมอื่น ๆ
17,257.82 ลานบาท คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จา ย 16,666.53 ลานบาท คาอากรแสตมป 2,580.50
ลานบาท และคาภาษีธุรกิจเฉพาะ 8,388.96 ลานบาท)
ผลลัพธ
- การใหบริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน ทําใหประชาชนที่ถือครองที่ดินและ
มีเอกสารสิทธิในที่ดนิ ไดรับการคุมครองสิทธิในการรับบริการดานตาง ๆ และเจาของอสังหาริมทรัพยมีความ
เชื่อมัน่ ในการถือครองที่ดิน สามารถนําไปใชเปนหลักทรัพยคา้ํ ประกันเงินกูเ พือ่ การลงทุน และสามารถสืบคน
หลักฐานทางทะเบียนที่ดนิ ไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม อันเปนการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการบริการภาครัฐ และในการบริการดังกลาว สามารถจัดเก็บรายได
ใหรัฐไดประมาณ 44,894.21 ลานบาท ทําใหมเี งินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการซื้อ
ขาย การจํานอง และขายฝากอสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัยและนําไปเปนปจจัยในการลงทุน สงผลใหเกิด
การสรางงานและเพิม่ รายได
อนึง่ ตัวชี้วดั ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนตัวชี้วัดทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยในปงบประมาณ 2551 ผลการดําเนินงานสวนใหญบรรลุผลตามเปาหมายที่กาํ หนด
ปญหา / อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ และแนวทางแกไข
1. งานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ แนวเขตทีด่ ินสาธารณประโยชนไมชดั เจน การถายทอด
แนวเขตปาไมถาวรและแนวเขตปาสงวนแหงชาติในระวางแผนที่ยงั ไมครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ไมตอเนือ่ งเปนหนากระดาน กระจัดกระจาย ไมเปนกลุม ทําใหยากตอการรังวัด ราษฎรอยูตา งทองที่ไมมา
นําทําการเดินสํารวจในวันรังวัดหรือสงตัวแทนมานํารังวัดหรือระวังชี้แนวเขต และบางรายค้ําประกันไวกับ
บุคคลภายนอกที่ไมใชสถาบันการเงิน จึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินได
2. การจัดที่ดนิ ตามโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนและโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคง ประสบปญหาเครื่องจักรกลบางสวนมีสภาพเกา 20 – 30 ป ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซมและจัดซื้อใหม ตลอดจนสภาพพื้นที่เสี่ยงอันตราย ภูเขาสูงชัน
ติดชายแดน ไมปลอดภัยและมีโรคระบาด
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3. การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน ซึ่งดําเนินการ
ในพืน้ ทีท่ ี่มีการบุกรุก ในการดําเนินการรังวัดแบงแปลงและจัดทําสาธารณูปโภคตองไดรับความยินยอมจาก
ราษฎรผูบุกรุกกอน และราษฎรผูยากจนกลุมเปาหมายทีร่ ัฐจะแกไขปญหาใหเรียกรองจะขอรับแตเอกสารสิทธิ
ในที่ดินเทานั้น ทั้งๆ ที่ยอมรับในเบื้องตนแลววาไดเขาไปอยูอาศัยในที่สาธารณประโยชนโดยไมชอบดวย
กฎหมาย และราษฎรผูยากจนตองการไดที่ดินทํากินมีจํานวนมาก แตทรัพยากรที่จะนํามาดําเนินการมี
จํานวนจํากัด จึงตองคํานึงถึงการอนุรักษไวใชประโยชนรวมกันในอนาคต อีกทั้งโครงการนี้เกี่ยวของกับหลาย
หนวยงานจําเปนตองเนนการบูรณาการระหวางหนวยงานเพื่อผลสําเร็จของโครงการและประโยชนแก
ราษฎรผูยากจน
4. การรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ขอมูลแปลงที่ดนิ สาธารณประโยชนที่จงั หวัดแจงมาบางแปลง รายละเอียดไมถูกตองชัดเจน เมือ่ ตรวจสอบในพื้นที่แลวปรากฏวาไมมี
ที่ดินตามที่แจงมา และที่ดินสาธารณประโยชนบางแปลงอยูในเขตปาไมหรือปาสงวนแหงชาติ ไมมีทะเบียน
ที่สาธารณประโยชนจึงไมสามารถดําเนินการได และแปลงที่ดินสาธารณประโยชนที่มีผูบุกรุก คัดคานไมให
ความรวมมือในการดําเนินการ อีกทั้งผูดูแลรักษาแปลงที่ดินสาธารณประโยชนไมสามารถนําชี้แนวเขตที่ถูกตองได
แนวทางแกไข
1. งานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของหาแนวทางหรือ
มาตรการจัดทําแนวเขตใหชดั เจน และประชาสัมพันธใหราษฎรทราบทางสื่อตาง ๆ เชน วิทยุทองถิน่
หนังสือพิมพทอ งถิ่น และสงเจาหนาที่เขาไปในทองทีพ่ บกํานัน ผูใหญบาน กําหนดวันทําการรังวัด
2. การจัดที่ดนิ ตามโครงการตาง ๆ ไดประสานงานใหหนวยงานเจาของโครงการขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลทีห่ มดสภาพ และงบประมาณในการซอมแซมเครื่องจักรกล พรอม
ทั้งขอความรวมมือใหหนวยงานทหารดูแลดานความปลอดภัยในพื้นทีท่ ี่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน
3. การบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน ให
ผูปกครองทองที่ในพื้นที่ชี้แจงทําความเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ เพื่อใหราษฎร
ไดรับทราบวาทางราชการไมสามารถออกเอกสารสิทธิใหแกผูที่อยูในที่สาธารณประโยชนไดอยางแนนอน
แตการเขารวมโครงการราษฎรจะเปนผูท ี่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหอยูในที่สาธารณประโยชน โดยทาง
ราชการออกหนังสืออนุญาตใหเปนหลักฐาน จะดําเนินการในพื้นที่ทมี่ ีผูบุกรุกแลวเทานั้นและจํากัดเนื้อทีซ่ ึ่ง
อนุญาตครอบครัวละไมเกิน 15 ไร
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การปรับแผน
หนวยงานที่ไดดําเนินการขอปรับแผนระหวางป มี 2 หนวยงาน ดังนี้
- กองพัสดุ
กิจกรรม : ดําเนินการเกีย่ วกับการเบิกจายแบบพิมพตา ง ๆ จากเดิม 2,750,000 รีม
177,800 เลม ขอปรับลดเปาหมายเปน 1,850,000 รีม 85,000 เลม และการควบคุมเบิกจายแบบพิมพ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ จากเดิม 5,500,000 คูฉ บับ ขอปรับลดเปาหมายเปน 2,500,000 คูฉบับ
เนื่องจากปจจุบันมีโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดนิ เต็มรูปแบบ ซึง่ สํานักงานที่ดนิ ไดใช
กระดาษตอเนือ่ งแทนแบบพิมพหลายแบบ ทําใหใชแบบพิมพจากกองพัสดุนอ ยลง
- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : เดิมจํานวนประชาชนที่ไดรบั บริการดานทะเบียนในสํานักงานที่ดนิ และจํานวน
ประชาชนที่ไดรับบริการดานรังวัดที่ดนิ ในสํานักงานที่ดนิ ขอปรับแกเปน
1. จํานวนโปรแกรมคําสัง่ ที่พฒ
ั นาเพื่อการบริการประชาชน เปาหมาย 350 ชุด
2. จํานวนโปรแกรมคําสัง่ ที่พฒ
ั นาเพื่อการบริหารจัดการ เปาหมาย 250 ชุด
3. จํานวนสํานักงานที่ดนิ ที่ไดรับการปรับปรุงโครงสรางฐานขอมูลและติดตั้งโปรแกรมคําสัง่
ที่พฒ
ั นาเพิ่มเติมเปาหมาย 400 แหง
4. จํานวนขอมูลหมุดหลักฐานแผนทีท่ ี่ใหบริการผานทางอินเตอรเน็ต มีไมนอยกวารอยละ
95 ของจํานวนเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนทีท่ ี่ประกาศใชแลว ทั้งนีเ้ พื่อใหสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ของกิจกรรมในระดับสํานักได
ขอเสนอแนะ
- สํานัก / กอง ควรตรวจสอบผลการดําเนินงานของปทผี่ าน ๆ มาเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป หากมีกิจกรรม / งาน ที่ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว
และกิจกรรมนัน้ มิไดปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป ก็สามารถขอปรับเพิ่ม / ลด เปาหมาย
การดําเนินงานระหวางปได โดยใหสงเรื่องการปรับเปาหมาย พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหกองแผนงาน
เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการตอไป
ผลการใชจายเงินงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมที่ดินไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปเปนเงินทัง้ สิ้น จํานวน 4,769.193 ลานบาท เพื่อดําเนินการบริหารราชการใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาหมายทีก่ ําหนดไว ในการดําเนินงานกรมที่ดินได
เบิกจายเงินไปแลวรวมทั้งสิ้น 4,451.032 ลานบาท หรือรอยละ 93.33 ของเงินงบประมาณที่ไดรับทัง้ ป แยกเปน
รายละเอียดตามแผนงบประมาณ / ผลผลิต / กิจกรรม ดังนี้
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แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งาน / โครงการ / กิจกรรม

1. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับประเทศ
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐทีจ่ ัดใหแกประชาชนที่ยากจน
กิจกรรม :
1. จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชนที่ยากจน
2. บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน
2. แผนงบประมาณ : เสริมสรางความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
ผลผลิต : โฉนดที่ดนิ ที่ออกใหแกประชาชน
กิจกรรม :
1. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
2. การปรับปรุงระวางแผนที่
3. จัดทําระวางแผนที่ใหเปนระบบดิจิทัล
โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
กิจกรรม : เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
3. แผนงบประมาณ : สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 ที่ดินของรัฐที่ไดรับการบริหารจัดการ
กิจกรรม : รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
และควบคุมคุมครองที่ดินของรัฐ
4. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : งานทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการใหแก
ประชาชน
กิจกรรม :
1. บริการดานทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน
2. บริการดานรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน
รวม

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
(ลานบาท)
320.012

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว
(ลานบาท)
293.564

คิดเปน
รอยละ

85.694
234.318

77.492
216.072

90.42
92.21

586.827

520.891

88.76

317.416
95.819
173.592

277.451
80.507
162.933

87.41
84.01
93.86

565.228

489.957

86.68

74.474

69.318

93.07

3,222.652

3,077.302

95.48

4,769.193

4,451.032

93.33

91.73

หมายเหตุ

