แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2556
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานแผนงาน
กองแผนงาน กรมที่ดิน

สารบัญ
หน้า

 วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
 ตารางเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 สรุปภาพรวมงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จดั ให้แก่ประชาชนที่ยากจน

1

 ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

3

 ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

6

 ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

9

 โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน

11

ตารางเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการกระทราวง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หน่วยงาน กรมที่ดิน
แผนบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
(นโยบายรัฐบาล)
กระทรวงมหาดไทย
การจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
4. นโยบายสังคมและคุณภาพ 4. การเสริมสร้างความ
4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ชีวิต
มั่นคงและคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียม
- ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและ
กันในสังคม
ที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากร 5. การบริหารจัดการที่ดิน
5. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย

แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดิน การใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับบริการ
ด้านข้อมูลที่ดินและแผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

6. นโยบายการบริหารกิจการ 6. การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาค6. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน : การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น
บ้านเมืองที่ดี
และท้องถิ่น
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการและ
การดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สจร.

สนส. / สทผ.
สจร. / ศรช.

สนง.ที่ดินทั่วประเทศ
กผ. / สพส.

กรมที่ดิน
(Department of Lands)
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กรมที่ดิน
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน
“เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สู่การบริการที่เป็นเลิศ”
ภารกิจหน้าที่หลักของกรมที่ดิน
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน
2553 ได้กํา หนดให้ก รมที่ดิน มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการ
รังวัดทําแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคง ในการถือครอง
ที่ดิน และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ดําเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน กฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทําและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง รวมทั้งกํากับ
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจน
ดําเนินการเกี่ยวกับ งานสถิติ ประมวลผล และวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกรม
4) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5) ดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

-2พันธกิจกรมที่ดิน มีดังนี้
1)
2)
3)
4)

บริหารจัดการข้อมูลที่ดิน และแผนที่เพื่อสนับสนุนการนําไปใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน
ให้บริการเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม
บริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมและดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาระบบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อความมั่นคงในการถือครองที่ดิน
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พัฒนาระบบงานบริการในสํานักงานที่ดิน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดิน

ค่านิยมกรมที่ดิน
น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งผลสัมฤทธิ์ รักสามัคคี มีจิตบริการ ยึดมั่นจริยธรรม
วัฒนธรรมองค์กร กรมที่ดิน
รู้หน้าที่ มีน้ําใจ ใส่ใจงานบริการ รักษากฎระเบียบ

ผป.มท. 01 (สําหรับงบประมาณแผ่นดิน)

แผนงานปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
1 นโยบายที่ 4 : สังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

237,937,000

บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม

งบประมาณ

237,937,000

บาท

แผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงชองชีวิตและสังคม

งบประมาณ

237,937,000

บาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณ

237,937,000

บาท

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ /

เป้าหมายดําเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ

กิจกรรม

หน่วยนับ ปริมาณงาน

(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
1

2

3

4

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชน

237,937,000

57,700,600

78,817,900

56,158,300

45,260,200

237,937,000

57,700,600

78,817,900

56,158,300

45,260,200

(800)

(1,950)

(2,350)

(8,500)

ที่ยากจน
ตัวชี้วัด
1 จํานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการ

แปลง

13,600

จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
2 ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมี

ร้อยละ

80

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่นอ้ ยกว่า
3 ระยะเวลาการดําเนินงานแล้วเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนดไว้
4 ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงงบประมาณที่ได้รับ

1

กรมที่ดิน

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ /

เป้าหมายดําเนินงาน

กิจกรรม

หน่วยนับ ปริมาณงาน

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)

สถานที่ดําเนินการ

งบประมาณที่ได้รับ

1

(บาท)

2

3

4

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
กิจกรรม
1 จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับ

แปลง

4,500

ประชาชนที่ยากจน

113,002,800 ดําเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคกลาง (1 จังหวัด)

21,151,000

47,465,800

23,841,900

(800)

(1,450)

(1,350)

36,549,600

31,352,100

32,316,400

- รังวัดวางผัง

(500)

(1,000)

20,544,100 สํานักจัดการ
(900)

ที่ดินของรัฐ

สระแก้ว
ภาคเหนือ (2 จังหวัด)
แม่ฮ่องสอน และเชียงราย
2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

แปลง

9,100

124,934,200 ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ

แบ่งแปลง /
ปักหลักเขตรอบ
แปลง / โยงยึด
หลักเขต

2

24,716,100 สํานักจัดการ
(7,600)

ที่ดินของรัฐ

ผป.มท.03 (สรุปงบประมาณแผ่นดิน)

สรุปภาพรวมงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เป้าหมายดําเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ
ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
1
2
3
4
ต.ค.55-ธ.ค.55
ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56 -ก.ย.56

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 ยุทธศาสตร์ : การเสริมสร้างความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.1 แผนงาน เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
1) ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่
แปลง
ประชาชนที่ยากจน

13,600

237,937,000

57,700,600

78,817,900

56,158,300

45,260,200

237,937,000

57,700,600

78,817,900

56,158,300

45,260,200

12

สํานักจัดการ
ที่ดินของรัฐ

เป้าหมายดําเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ
ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
1
2
3
4
ต.ค.55-ธ.ค.55
ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56 -ก.ย.56

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

2 ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
1.2 แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ

2,741,714,500

333,192,100

1,282,202,700

593,843,500

532,476,200

1) ผลผลิต โฉนดที่ดินที่ออกให แปลง
ประชาชน

100,000

2,644,797,200

307,021,300

1,257,802,400

569,317,300

510,656,200

สํานักมาตรฐาน
การออกหนังสือ
สําคัญ
สํานักเทคโนโลยี
ทําแผนที่

2) ผลผลิต ที่ดินของรัฐที่ได้รับก แปลง
บริหารจัดการ

1,500

96,917,300

26,170,800

24,400,300

24,526,200

21,820,000

สํานักจัดการที่ดิน
ของรัฐ
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เป้าหมายดําเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ
ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
1
2
3
4
ต.ค.55-ธ.ค.55
ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56 -ก.ย.56

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

3 ยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาค
และท้องถิ่น
1.3 แผนงาน การส่งเสริมการพัฒนา
ภูมิภาคและท้องถิ่น
1) ผลผลิต งานด้านทะเบียนและรังวัด
ที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน
(ระยะที่ 1)

4,402,904,400

1,191,805,600

1,009,995,700

978,492,800

1,222,610,300

5,100,000
ราย

4,195,704,600

984,605,800

1,009,995,700

978,492,800

1,222,610,300

15
ระบบ

207,199,800

207,199,800

-

-

-
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กองแผนงาน /
สํานักงานที่ดิน
ทั่วประเทศ
สํานักงานโครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดิน

2 นโยบายที่ 5 : ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

2,741,714,500

บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

2,741,714,500

บาท

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณ

2,741,714,500

บาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับสิทธิการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างเหมาะสม

งบประมาณ

2,741,714,500

บาท

รวมทั้งได้รับบริการด้านข้อมูลที่ดินและแผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ /

เป้าหมายดําเนินงาน

กิจกรรม

หน่วยนับ ปริมาณงาน

งบประมาณที่ได้รับ

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)

สถานที่ดําเนินการ
1

(บาท)

2

3

4

ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

2,644,797,200

307,021,300 1,257,802,400 569,317,300

ตัวชี้วัด
1 จํานวนข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดิน

แปลง

14,723,994

แปลง

100,000

ที่จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ
2 จํานวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

3 ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลทะเบียน ร้อยละ

90

ที่ดินและแผนที่รูปแปลง ไม่น้อยกว่า
4 ที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ

50

ร้อยละ 50 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5 ระยะเวลาการดําเนินงานแล้วเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนดไว้
6 ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

3

510,656,200

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / เป้าหมายดําเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)
กิจกรรม
1 จัดทําข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ

2 เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน

แปลง

แปลง

14,723,994

100,000

สถานที่ดําเนินการ

2,000,000,000 ดําเนินการในพื้นที่ 32 จังหวัด
ภาคเหนือ (15 จังหวัด)
กําแพงเพชร, เชียงราย , เชียงใหม่ ,
ตาก , น่าน , พะเยา , พิจิตร , แพร่
พิษณุโลก , ลําปาง , ลําพูน
สุโขทัย , เพชรบูรณ์ , อุตรดิตถ์
และแม่ฮ่องสอน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(17 จังหวัด)
กาฬสินธ์ , ขอนแก่น , ชัยภูมิ
นครราชสีมา , นครพนม ,
มหาสารคาม , มุกดาหาร , ยโสธร
ร้อยเอ็ด , บุรีรัมย์ , เลย , ศรีสะเกษ
สกลนคร , สุรินทร์ , หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ และอุดรธานี

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
หน่วยงาน
1
2
3
4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
177,582,600 1,079,579,400 384,648,000
(3,600,000) (3,900,000) (3,900,000)

480,533,500 ดําเนินการในพื้นที่ 57 จังหวัด
89,884,900
ภาคเหนือ (13 จังหวัด)
(12,500)
เชียงใหม่ , ลําพูน, เชียงราย, ลําปาง , พะเยา,
แพร่ , น่าน, กําแพงเพชร , ตาก , สุโขทัย ,

4

128,490,800
(37,500)

140,242,200
(37,500)

358,190,000 สํานักเทคโน
(3,323,994) โลยีทําแผนที่

121,915,600 สํานัก
(12,500) มาตรฐาน
การออก
หนังสือสําคัญ

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / เป้าหมายดําเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)

3 จัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับ
การออกโฉนดที่ดิน

ระวาง

10,000

สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
หน่วยงาน
1
2
3
4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56

พิษณุโลก , อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์
ภาคกลาง 10 จังหวัด
นครนายก , ลพบุรี , สระบุรี , สระแก้ว , ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา , นครปฐม , ราชบุรี , เพชรบุรี
และกาญจนบุรี
ภาคตะวันออก 4 จังหวัด
จันทบุรี , ชลบุรี , ระยอง และตราด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(17 จังหวัด)
อุดรธานี , หนองคาย , เลย, บึงกาฬ , นครพนม ,
สกลนคร , มุกดาหาร ,ขอนแก่น , ชัยภูมิ ,
กาฬสินธุ์ , ร้อยเอ็ด , ยโสธร , มหาสารคาม,
อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ , สุรินทร์ และบุรีรัมย์
ภาคใต้ (13 จังหวัด)
ประจวบคีรีขันธ์ , สุราษฏร์ธานี
ชุมพร , กระบี่ , พังงา , ตรัง ,นครศรีธรรมราช
พัทลุง , สงขลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สตูล ,
และยะลา
164,263,700 ดําเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ
39,553,800
(2,200)
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49,732,200
(2,400)

44,427,100
(2,700)

30,550,600 สํานักเทคโน
(2,700)
โลยีทําแผนที่

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / เป้าหมายดําเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)

1

2
3
4

ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
จํานวนแปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการรังวัด
แปลง
เพื่อออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง
รัฐและประชาชนใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่
ร้อยละ
ไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จตาม
ร้อยละ
แผนงานที่กําหนดไว้
ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงงบประมาณที่ได้รับ
ร้อยละ

กิจกรรม
1 รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ

แปลง

สถานที่ดําเนินการ

96,917,300

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
หน่วยงาน
1
2
3
4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
26,170,800 24,400,300 24,526,200 21,820,000
กรมที่ดิน

1,500

80
100
100

1,500

71,323,800

ดําเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด
ภาคเหนือ (4 จังหวัด)
ตาก, น่าน , พะเยา และเพชรบูรณ์

21,592,600
(150)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (17จังหวัด)

กาฬสินธ์ , ขอนแก่น , ชัยภูมิ นครพนม , นคราชสีมา
บุรีรัมย์, มุกดาหาร , ยโสธร , ร้อยเอ็ด , เลย

6

16,986,600
(450)

16,938,100
(450)

15,806,500 สํานักจัดการ
(450)
ทีด่ ินของรัฐ

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / เป้าหมายดําเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)

2 การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงใน
ระวางแผนที่มาตรฐาน

แปลง

13,000

10,597,500

สถานที่ดําเนินการ

ศรีสะเกษ , สกลนคร, สุรินทร์
หนองคาย, อํานาจเจริญ ,
อุดรธานี และอุบลราชธานี
ดําเนินการในพื้นที่ 28 จังหวัด
ภาคเหนือ (11 จังหวัด)
เชียงราย, เชียงใหม่ , ตาก , น่าน ,
พะเยา , พิษณุโลก , แพร่ , ลําปาง ,
ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 จังหวัด)
กาฬสินธุ์ , ขอนแก่น , ชัยภูมิ
นครพนม , มหาสารคาม, มุกดาหาร
ยโสธร , ร้อยเอ็ด , เลย ศรีสะเกษ ,
สกลนคร , สุรินทร์ , หนองคาย
หนองบัวลําภู , อํานาจเจริญ ,
อุดรธานี และอุบลราชธานี
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ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
หน่วยงาน
1
2
3
4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56

2,063,800
(1,300)

3,049,900
(3,900)

2,945,100
(3,900)

2,538,700
(3,900)

สํานักจัดการ
ที่ดินของรัฐ

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ /

เป้าหมายดําเนินงาน

กิจกรรม

หน่วยนับ ปริมาณงาน

3 นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ
ระบบดิจิทัล

แปลง

50,000

งบประมาณที่ได้รับ

1

(บาท)

14,996,000

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)

สถานที่ดําเนินการ

ดําเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ

8

2

3

4

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
2,514,400
4,363,800
4,643,000
3,474,800 ศูนย์ข้อมูล
(11,000)
(12,000)
(13,500)
(13,500) แผนที่รูป
แปลงที่ดิน
แห่งชาติ

6 นโยบาย : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
งบประมาณ
4,402,904,400
บาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
งบประมาณ
4,402,904,400
บาท
แผนงาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
งบประมาณ
4,402,904,400
บาท
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการและการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ
4,402,904,400
บาท
ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / เป้าหมายดําเนินงาน
ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
งบประมาณที่ได้รับ
สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน
กิจกรรม
หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)
1
2
3
4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่
4,195,704,600
984,605,800 1,009,995,700 978,492,800 1,222,610,300 กรมที่ดิน
บริการให้แก่ประชาชน
ตัวชี้วัด
1 จํานวนประชาชนที่ได้รับการบริการ
แปลง 5,100,000
2 จํานวนหลักฐานทะเบียนที่ดินและการรังวัด ล้านแปลง
30
ที่ดินได้รับการดูแลรักษาและปรับปุรง
3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ
ร้อยละ
80
ของกรมที่ดิน ไม่น้อยกว่า
4 ระยะเวลาการดําเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ร้อยละ
90
มาตรฐานที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่า
5 ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ร้อยละ
100
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ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / เป้าหมายดําเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)
กิจกรรม
1 ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทาง
ทะเบียนที่ดิน
2 บริการด้านทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน

แห่ง /
แปลง
ราย

30,000,000

4,800,000

2,848,561,700

3 บริการด้านรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน

ราย

300,000

1,231,637,400

1
2
3
4

โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อ
การบริหารจัดการระบบที่ดิน (ระยที่ ๑)
ตัวชี้วัด
จํานวนระบบที่ได้พัฒนา
ระบบ
ร้อยละของระบบงานที่พัฒนาสามารถติดตั้ง ร้อยละ
และใช้งานได้
ระยะเวลาการดําเนินงานแล้วเสร็จตาม
ร้อยละ
แผนที่กําหนดไว้ ไม่น้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ร้อยละ

150

115,505,500

สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
หน่วยงาน
1
2
3
4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56

ดําเนินการในพื้นที่
ทั่วประเทศ
ดําเนินการในพื้นที่
ทั่วประเทศ

10,287,000 11,112,000 13,787,000
80,319,500 กองแผนงาน/
20/30,000,000 (20/30,000,000) (50/30,000,000) 60/30,000,000) สํานักงานที่ดิน
667,195,600 699,697,400 666,575,700 815,093,000 ทั่วประเทศ
(1,248,000) (1,104,000) (1,152,000)
(1,296,000)
307,123,200 299,186,300 298,130,100 327,197,800
( 78,000)
( 69,000)
( 72,000)
( 81,000)

207,199,800

207,199,800

15
100
100
100
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-

-

กรมที่ดิน

ตัวชี้วัด / แผนงาน/ งาน / โครงการ / เป้าหมายดําเนินงาน
งบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
หน่วยนับ ปริมาณงาน
(บาท)
กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหาร ระบบ
จัดการระบบที่ดิน

15

สถานที่ดําเนินการ

207,199,800 สํานักงานที่ดินในพื้นที่ 5 จังหวัด
รวม 25 สํานักงาน
ภาคกลาง (1 จังหวัด)
กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3 จังหวัด)
อุบลราชธานี , หนองคาย, บึงกาฬ
ภาคใต้ (1 จังหวัด)
สงขลา
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ระยะเวลาดํานินงาน (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย:บาท)
หน่วยงาน
1
2
3
4
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.55-ธ.ค.55 ม.ค.56 -มี.ค.56 เม.ย.56 -มิ.ย.56 ก.ค.56-ก.ย.56
207,199,800
(15)

-

-

-

สํานักงาน
โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ที่ดิน

