รายงานประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

กรมที่ดิน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) จานวน ๕ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จานวน ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และ ยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
จานวน ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบ
ข้อมูลที่ดิน และแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริ การในระดับสากล
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วทั้งประเทศมีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากร
ที่มีขีดความสามารถสูง ซึง่ มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น จานวน ๒๖๘ โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด จานวน
๙๐ ตัวชี้วัด ได้รับงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๖,๐๓๕.๕๘๘๐ ล้านบาท และได้รับจัดสรร
งบประมาณ (เพิ่มเติม) จานวน ๒๔๔.๔๙๙๐ ล้านบาท รวมได้รับงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน ๖,๒๘๐.๐๘๗๐ ล้านบาท
หน่วยงานในสังกัด ได้นาแผนปฏิบัติการฯ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ได้กาหนด กองแผนงานได้ ดาเนินการ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การกรมที่ ดิ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดื อน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ บริ หารได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ ของการ
ด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ การ ฯ ปั ญหา อุ ปสรรค และแนวทางแก้ ไข รวมทั้ งให้ ส านั ก/กอง ใช้ เป็ นฐานข้ อมู ล
ในการทบทวน เพื่อวางแผนกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของ โครงการ/กิจกรรม ในปีต่อไป
สรุปผลดาเนินการ
การติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ นงานโครงการ/งาน/กิ จกรรม ในภาพรวมของกรมที่ ดิ น
พิจารณาจากผลการดาเนิ นงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค่าเป้าหมาย
ที่กาหนด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเกณฑ์การวัดผล เป็น ๓ ระดับ คือ ผลการดาเนินงานสูงกว่า
เป้ าหมาย เป็ นไปตามเป้ าหมาย และต่ ากว่ าเป้ าหมาย ตามตารางผลการด าเนิ นการ ฯ ซึ่ งจากการประเมิ นผล
การดาเนินงานดังกล่าว สามารถสรุปผลการดาเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ : พัฒนาระบบการจัดการที่ ดินของรัฐให้ มีประสิ ทธิ ภาพเกิ ด
ประโยชน์สงู สุด
ประกอบด้วย
๑.๑ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ
๑. รังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ
โดยการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสาคัญ สาหรับที่หลวง ดาเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และอุบลราชธานี ได้ผลงานจานวน ๑,๐๐๘ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๘๐
ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ แปลง การควบคุมที่ดินของรัฐ ได้ผลงานจานวน ๒,๒๐๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๗ ของ
เป้าหมาย ๒,๒๐๐ เรื่อง และคุ้มครองที่ดินของรัฐ ได้ผลงานจานวน ๒,๔๖๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๐๕ ของ
เป้าหมาย ๒,๐ ๐๐ เรื่อง ผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๒๒.๙๓๔๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๒๔ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๒๙.๓๑๔๒ ล้านบาท
จากการดาเนินงานทาให้ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
มีหนั งสื อส าคัญส าหรั บที่ หลวงครบถ้วนทุกแปลง ที่ ดิ นสาธารณประโยชน์ มีหลั กเขตที่ ดิ น หลั กเขตที่ สาธารณประโยชน์
และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน แสดงให้ทราบถึงตาแหน่งที่ตั้งขอบเขตที่ชัดเจน
ของรูปแผนที่และเนื้อที่ ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และการบุกรุก ตลอดจนราษฎรจะได้รู้
ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถใช้ประโยชน์ตามสภาพการใช้ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นๆ ได้
ปัญหา/อุปสรรค
ทบวงการเมืองผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
๑. ไม่ให้ความร่วมมือในการสารวจข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์
๒. ไม่ตรวจสอบและคัดแยกประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์ว่าสามารถดาเนินการ
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงได้หรือไม่
๓. ไม่แสดงความประสงค์รังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงต่อสานักงานที่ดินพื้นที่
๔. ไม่สามารถนาชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื่องจากสภาพที่ดินเปลี่ยนแปลง
ไม่คงสภาพเดิม
แนวทางแก้ไข
- ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ค วามส าคั ญ กั บ นโยบายในการจั ด ท าแนวเขตที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ พร้อมกาชับหน่วยงานที่มีอานาจ
ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแสดงความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
พร้อมให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการรังวัด
๒. นาเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน และสามารถนาไปตรวจสอบฐานข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ของรัฐทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ในที่ดิน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๐ และจัดเก็บข้อมูล แผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ ในฐานข้อมูล ระบบภูมิส ารสนเทศ
ได้ผลงานจานวน ๓๐,๙๐๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๐๒ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ แปลง และจัดทาแผนที่
เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้ผลงานจานวน ๓,๓๗๓ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๔๓

ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ระวาง ผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๑๐.๐๑๒๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๓ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๑๑.๐๔๗๖ ล้านบาท
จากการดาเนินงานจะสามารถนาข้อมูลไปตรวจสอบ และใช้อ้างอิงในการปรับระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
นาข้อมูลมาจัดทาฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ปัญหา/อุปสรรค
๑. การน าเข้า ข้อมู ล รูป แปลงหนังสื อส าคัญส าหรับที่ ห ลวง บางแปลงไม่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มีภาพสแกน สธ.๑ ของแปลงนั้น
๒.ข้ อ มู ล รู ป แปลงที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ก รมธนารั ก ษ์ จั ด ส่ ง (ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น Attribute)
ขาดความครบถ้วน ถูกต้อง
แนวทางแก้ไข
๑. ประสานขอข้อมูลจากสานักจัดการที่ดินของรัฐ
๒. ทาการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง/ประสานให้กรมธนารักษ์ดาเนินการแก้ไข และประสานให้
สจร. ส่งข้อมูล/เจ้าหน้าที่ไปดาเนินการสแกนหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (สธ.๑)
๑.๒ โครงการ : ที่ดินของรัฐที่จัดให้กบั ประชาชนที่ยากจน
๑. จัดที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน (โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้ อ งกั น ตนเอง) พร้ อมทั้ งจั ดท าสาธารณู ปโภคพื้ นฐานที่ จ าเป็ น ได้ แก่ ถนนที่ เป็ นทางสั ญจรระหว่ างชุ มชน
และถนนเข้าสู่พื้นที่ทาการเกษตรกรรม ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้ผลงานจานวน ๑,๕๐๐ แปลง ๗๐๕ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และร้อยละ ๑๐๐.๗๑ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ แปลง ๗๐๐ ครัวเรือน ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๑๒.๒๖๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๗ ของงบประมาณ
ที่ได้รับจานวน ๒๘.๖๗๙๐ ล้านบาท
ปัญหา/อุปสรรค
- เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานยาวนาน ทาให้มีการซ่อมบารุงบ่อยครั้ง ช่างซ่อมและ
อะไหล่ค่อนข้างหายาก และมีค่าซ่อมบารุงที่สูง ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไข
- ควรจัดหางบประมาณในการซ่อมบารุงหรือจัดซื้อเครื่องจักรกลทดแทน
๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยนาที่ดิน
ของรัฐมารังวัดวางผังแบ่งแปลงให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัย และทากิน และจัดระเบียบการถือครองที่ดิน ของรัฐ
พร้อมจัดทาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จาเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนที่เข้าสู่พื้นที่ทาการ
เกษตรกรรม ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตราด ยโสธร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ได้ผ ลงานจานวน
๒,๓๒๕ แปลง ๑,๙๕๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๒๕ และร้อยละ ๑๕๐.๖๙ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ แปลง
๑,๓๐๐ ครัวเรือน มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๔๕.๓๗๒๒ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๘๘ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๗๘.๓๙๐๘ ล้านบาท

ปัญหา/อุปสรรค
- บางพื้นที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตป่าไม้ หรือเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะต้องดาเนิ นการ
ตามกฎหมายเฉพาะ และบางพื้นที่มีราษฎรเข้าร่วมโครงการจานวนน้อยไม่สามารถรวมกลุ่มเป็นชุมชนในรูป
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้
แนวทางแก้ไข
- ให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่ว มประชุมชี้แจงร่ว มกับราษฎร เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการรวมกลุ่มจดทะเบียนชุมชน
- โครงการที่เกี่ยวข้อ งกับหลายหน่ว ยงานจะต้องมีการบูรณาการร่ว มกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสาเร็จของโครงการและประโยชน์แก่ราษฎรผู้ยากจน
๑.๓ โครงการ : สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- สนับสนุน คทช. จังหวัดในการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยกาหนด
แนวทางในการสารวจ/ตรวจสอบและการจัดทาข้อมูลผู้ยากไร้ที่จะได้รับการจัดที่ดินทากินในลักษณะชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ได้ผลงานจานวน ๑๗,๕๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๐ ของเป้าหมาย ๒๗,๐๐๐ ราย มีผลการ
ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๑๑.๗๖๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๕ ของงบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจานวน ๒๖.๗๖๒๐ ล้านบาท
ปัญหา/อุปสรรค
๑. คทช. จังหวัด จะดาเนินการจัดราษฎรเข้าทาประโยชน์ในที่ดินได้ ต้องได้รับการส่งมอบ
พื้ นที่ ด าเนิ นการจากคณะอนุ กรรมการจั ดหาที่ ดิ น และข้ อมู ลผู้ ยากไร้ ที่ ไม่ มี ที่ ดิ นท ากิ นและที่ อยู่ อาศั ยจาก
คณะอนุกรรมการจัดที่ดินก่อน จึงจะดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ของ คทช. จังหวัดได้
๒. หลักเกณฑ์ของพื้นที่แต่ละประเภทมีข้อบังคับและข้อจากัดที่ไม่สามารถนาพื้นที่
ที่รับมอบมาทาการจัดที่ดินได้ทั้งหมด
๓. เจ้าหน้าที่และประชาชน ขาดความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ ของ คทช.
แนวทางแก้ไข
๑. การดาเนินการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) อยู่ระหว่างการ
เปลี่ ย นผ่ า นจากระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. ทบทวน ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคจากการจั ด ที่ ดิ น ท ากิ น ให้ ชุ ม ชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
๓. ดาเนินการตามหลักการ แนวทาง ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
๔. ประชาสัมพันธ์และทาความเข้าใจให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนถึงระเบียบ
กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมายของ คทช. ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน
๑.๔ โครงการ : จัดทาข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) โดยตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน บัญชีผู้ครอบครองที่ดินที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
เพื่อจัดทาแผนที่แสดงพื้นที่ดาเนินงานของโครงการ และพิมพ์แผนที่เพื่อส่งให้ คทช. จังหวัด นาไปใช้สาหรับสารวจ

ผู้ครอบครองที่ดิน จัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินที่ได้จากผลการสารวจของ คทช. จังหวัด ลงในระบบภูมิสารสนเทศ
และจัดทาฐานข้อมูลการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต ได้ผลงานจานวน ๑๑,๒๗๕ ราย ๑๗,๒๙๖ ระวาง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๒.๕๐ และร้อยละ ๘๖๔.๘๐ ของเป้าหมาย ๑๑,๐๐๐ ราย ๒,๐๐๐ ระวาง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๑.๘๕๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๑.๙๕๐๐ ล้านบาท
ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อมูลพื้นที่โครงการจัดที่ดินทากินตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินบางพื้นที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล จึงไม่สามารถดาเนินการจัดทาข้อมูลเพื่อการสารวจส่งให้ คทช.
จังหวัดได้
แนวทางแก้ไข
- แจ้งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อให้จัดส่งข้อมูลพื้นที่โครงการฯ ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์
จากการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมตามนั ย ข้ อ ๑.๒ – ๑.๔ ท าให้ ป ระชาชนที่ ย ากจน
มีความมั่น ใจในที่ดิน ทากิน และที่อยู่อาศัย และการจัดทาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจร
ระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่พื้นที่ทาการเกษตรกรรม ทาให้สามารถขนส่งผลผลิตไปจาหน่ายได้สะดวก รวดเร็ว และ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ อีกทั้งราษฎร
ยอมรับการจัดที่ดินในรูปแปลงรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
ประกอบด้วย
๒.๑ โครงการ : เดินสารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อ เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
- เดินสารวจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
และในพื้นที่บริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี และพื้นที่โดยรอบรัศมี ๒ กิโลเมตร นอกเขตอุทยานฯ
ได้ผลงานจานวน ๑๕,๗๐๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๖๙ ของเป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ แปลง มีผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๕๐.๘๗๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๘ ของงบประมาณที่ได้รับ
จานวน ๕๔.๗๐๙๙ ล้านบาท
ปัญหา/อุปสรรค
- การเดินสารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่
๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละบริ เ วณพื้ น ที่ น อกเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ด - สุ ไ หงปาดี พื้ น ที่ ที่ เ ดิ น ส ารวจ
ออกโฉนดที่ดิน มีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน การกันแนวเขตที่ดินต้องใช้เวลาและการประสานงาน
หลายหน่วยงานเพื่อดาเนินการ รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัย เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยๆ
ในทุกสายสารวจปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแทบทั้งสิ้น

แนวทางแก้ไข
- การเดินสารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นาท้องถิ่น ประชาชนให้ความร่วมมือและมีมาตรการในเรื่องการจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้านให้ดูแล
เรื่ องความปลอดภัยและประสานกับผู้ น าศาสนา ผู้ น าท้องถิ่น ทาให้ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อยู่ในระดั บ
ที่น่าพอใจ
๒.๒ ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(๑) เดินสารวจจัดทารูปแปลงโฉนดที่ดิน และออกโฉนดที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการเดินสารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตาบล ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน
เชียงราย ลาปาง แพร่ น่าน กาแพงเพชร พิษณุโลก อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา
กระบี่ พังงา ตรัง และฉะเชิงเทรา ได้ผลงานจานวน ๘๐,๓๒๕ แปลง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๔๐ ของเป้าหมาย
๘๐,๐๐๐ แปลง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๑๖๗.๓๓๔๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๕๖ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๑๗๑.๕๒๐๕ ล้านบาท
(๒) จัดทามาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนและหารือเพื่อการออกโฉนดที่ดิน และพิจารณาเรื่องร้องเรียนและหารือเกี่ยวกับ การออกหนังสือ
รับ รองการทาประโยชน์ ได้ผลงานจ านวน ๔,๐๕๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๓๘.๗๐ ของเป้าหมาย ๑,๗๐๐ เรื่อง
มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
- แนวเขตที่ ส าธารณประโยชน์ ไ ม่ ชั ด เจน บางพื้ น ที่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไม่มีแนวเขตและตาแหน่ง
ที่ชัดเจน การกันแนวเขตในที่ดินต้องใช้เวลาและการประสานงานหลายหน่วยงานเพื่อดาเนินการ
แนวทางแก้ไข
- ปัจจุบันพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
ซึ่ ง ก าหนดให้ ผู้ ป กครองท้ อ งที่ แ ละองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจหน้ า ที่ ร่ ว มกั น ในการดู แ ลรั ก ษา
ที่สาธารณประโยชน์ จึงควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่ างกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และกรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าที่สาธารณประโยชน์ที่มีการหวงห้ ามโดยการขึ้นทะเบียนตามพรระราชบัญญั ติ
ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แต่ยังไม่มีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง (นสล.) ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มีจานวนเท่าใด อยู่ในพื้นที่จังหวัดใด เพื่อจัดทาแผนการดาเนินการในเรื่องการออก นสล. ซึ่งจะทาให้การตรวจสอบ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่มีความชัดเจนมากขึ้น
จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ข้อ ๒.๑ – ๒.๒ (๑) และ (๒) ทาให้ประชาชนในพื้นที่การ
เดินสารวจออกโฉนดที่ดินได้รับเอกสารสิทธิ ในที่ดินมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนาไปใช้
เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน การหาเงินทุน นาไปพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น
เกิ ดก าลั งใจและแรงจู งใจที่ จะพั ฒนาที่ ดิ นเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตสร้ างรายได้ ส่ งผลให้ เกิ ดการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ

อีกทั้งสามารถทราบแนวเขตที่ดินของรั ฐและเอกชนอย่างชั ดเจน ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน เกิดความสงบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม
(๓) จั ด ท าและให้ บ ริ ก ารระวางแผนที่ ส าหรั บ การออกโฉนดที่ ดิ น โดยการสร้า งและ
ให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน และระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจานวน ๑๑,๔๕๐ ระวาง คิดเป็นร้อยละ
๑๑๔.๕๐ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ระวาง อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจานวน ๕๓๔ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๙๐.๗๑ ของเป้าหมาย ๒๘๐ เรื่อง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน
๓๕.๙๖๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๔๓.๗๐๖๔ ล้านบาท
จากการดาเนินการทาให้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทาประโยชน์แล้ ว มีหมุดหลักฐานแผนที่
ที่มีความถูกต้องและมีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับการทางานของกรมที่ดิน และรองรับการเชื่อมต่อ
กับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ สาหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกหนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดินให้ประชาชน
ทั่วประเทศสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน อีกทั้งสามารถนาไปใช้ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามความต้องการ
ปัญหา/อุปสรรค
๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความละเอียด
และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
๒. เนื่ องจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีการเปลี่ยนบุคลากร (พนักงานจ้างเหมาบริการ) อย่างต่อเนื่อง ทาให้ต้องรับพนักงานจ้างเหมาบริการมา
ปฏิ บั ติ งานใหม่ ส่ ง ผลให้ เ สี ย เวลาในการฝึ กทั กษะความรู้ และความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓. ขาดชุดอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับข้อมูลในรูปแบบ
เชิงเลขที่มีขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แนวทางแก้ไข
๑. จัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
๒. จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น หรือจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และขอให้ มี ก ารรั บ พนั ก งานราชการมาช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เนื่ อ งจากพนั ก งานราชการมี ค วามมั่ น คงใน
สายอาชีพมากกว่า
๓. จั ดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาชุดอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
ประกอบด้วย
๓.๑ โครงการ : จัดทาแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐
- ยกระดับ การรังวัด โดยวิธีแ ผนที่ชั้นหนึ่งด้ว ยระบบดาวเทียม โดยส ารวจตาแหน่ ง
การติดตั้งสถานีอ้างอิง ทาการสารวจเพื่อประเมินการติดตั้งสถานี และการติดตั้งระบบโครงข่ ายงานรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ดาเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ มหาสารคาม
สุริน ทร์ หนองคาย และศรี สะเกษ ได้ผลงานจานวน ๖ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๖ สถานี
ใช้จ่ ายงบประมาณจ านวน ๒๒๗.๑๑๐๕ ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน
๒๕๖.๓๔๒๕ ล้านบาท
- สนับสนุนการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ดาเนินการในพื้นที่ ๔๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
สมุทรปราการ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย เพชรบูรณ์
หนองบัวลาภู อุบลราชธานี จันทบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กาแพงเพชร พิจิตร
อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด สตูล
หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม สุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ได้ผลงานจานวน ๔๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
มีผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
๑. พื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบางพื้นที่มีระยะห่างระหว่างสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) มากเกินไป ซึ่งตามหลักวิชาการควรมีระยะห่างระหว่างสถานีประมาณ ๓๐ – ๕๐
กิโลเมตร ส่งผลให้บางพื้นที่กรมที่ดินได้เปิ ดให้บริการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียมแก่ประชาชนประสบปัญหา
การรับสัญญาณดาวเทียมได้ยากและล่าช้า
๒. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ
ช่างรังวัดสานักงานที่ดิน เนื่องจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับการจัดสรรให้สานักงานที่ดินมีอัตราส่วน
การใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๑ เครื่อง ต่อช่างรังวัด ๒ – ๓ คน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการ
ให้บริการประชาชน และกระทบต่อความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของช่างรังวัดในพื้น ที่เสี่ยงภัยที่ต้องเข้าพื้นที่
ซ้าหลายรอบ
๓. ช่างรังวั ดส านั กงานที่ ดินบางส่ วนอายุค่ อนข้ างมาก จึ งไม่ คุ้นชินกั บการใช้ เครื่องมื อ
อุปกรณ์และโปรแกรมจากเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการรังวัดอย่างละเอียด
๔. ต้องบูรณาการข้อมูลสถานีรับสัญญาดาวเทียมอ้างอิง (CORS) ร่วมกันหลายหน่วยงาน
เช่น กรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า เป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร (CORS) ของหน่วยงานภายนอกขัดข้อง

แนวทางแก้ไข
๑. ของบประมาณเพื่อติดตั้งสถานีรับสัญญาดาวเทียมอ้างอิง (CORS) เพิ่มเติมในพื้นที่
ที่มีระยะห่างระหว่างสถานีมากเกินไป
๒. ของบประมาณจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Rover) ให้เพียงพอ
ต่ อ การใช้ ง าน โดยส านั ก งานที่ ดิ น ต้ อ งใช้ ง านเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มแต่ ล ะวั น เป็ น จ านวนเท่ า กั บ
“จานวนช่างรังวัดทั้งสานักงาน - ๒ เครื่อง” สาหรับสานักงานที่ดินจังหวัดหรือเท่ากับ “จานวนช่างรังวัดทั้งสานักงาน - ๑ เครื่อง
สาหรับสานักงานที่ดินสาขา/ส่วนแยก
๓. จัดทาสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายทั้งคู่มือ แผ่ นพับ วีดีทัศน์ และ
Power Point เพื่อให้ช่างรังวัดได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว
๔. จัดเจ้าหน้าที่วิศวกรจากส่วนกลาง เข้าไปสอนแนะ แก้ไขปัญหา และตรวจสอบการตั้งค่า
ของชุดเครื่องมืออุปกรณ์ในสานักงานที่ดิน
๕. จั ดตั้ งที มงานในการประสานทั้งด้ านนโยบายและเทคนิ คร่ วมกั นระหว่ างกรมที่ดิ น
และหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่ กรมแผนที่ ทหาร กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง สถาบั นสารสนเทศทรั พยากรน้ า
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ โครงการ : จัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐
- จัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ โดยการจัดทา
แผนที่ทางสาธารณะจากระวางแผนที่ และจัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย ได้ผลงานจานวน ๑๐๗,๗๐๖ กิโลเมตร คิด
เป็น ร้อยละ ๑๐๗.๗๑ ของเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร มีผลการดาเนินงานสูงกว่ากว่าเป้าหมาย ใช้จ่าย
งบประมาณจานวน ๕.๖๕๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๕.๗๙๐๐ ล้านบาท
๓.๓ โครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
- พัฒนาฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน โดยค้นหา
ตรวจสอบเอกสารสิ ทธิตามบั ญชีภ าพลักษณ์เอกสารสิ ทธิที่ไม่ส ามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนหรือข้อมูล
รูปแปลงที่ดิน เพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของเอกสารสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วนและสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับข้อมูลทะเบียนที่ดินตามแต่ละประเภทของเอกสารสิทธิ ได้ผลงานจานวน ๓๑๒ ระวาง ๗๘,๐๔๗ แปลง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๔.๐๐ และร้อยละ ๑๐๔.๐๖ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ระวาง ๗๕,๐๐๐ แปลง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๑.๗๖๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๑.๗๗๒๔ ล้านบาท
จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ จะทาให้มีระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่
ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้เป็นมาตรฐานสาหรับนาไปจัดทาแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน
สนับสนุนงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งรองรั บ การด าเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาล อี ก ทั้ ง มีรู ป แผนที่ รู ป แปลงที่ ดิน เป็ น มาตรฐานสากล
เป็นระบบพิกัดเชื่อมโยงระบบเดียวกันทั่วประเทศ

ปัญหา/อุปสรรค
๑. ระบบอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมการปรับปรุงรูปแผนที่ (UDM) ไม่เสถียรมีความล่าช้า
ในการประมวลผลใช้เวลาในการโหลดข้อมูลนานมาก
๒. ข้อมูลภาพลักษณ์ที่ปรากฏในระบบสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแผนที่
ที่นานแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมโฉนดและแบ่งแยกใหม่
๓. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระวางดิจิทัล เมื่อเปิดเข้าไปแล้วปรากฏว่า ไม่มีรูปแปลงที่ดิน
แต่มีเส้นเกิดขึ้นบนระวางทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้
๔. การดาเนิ น การเพื่ อตรวจสอบและอนุ มัติผ ลการแก้ไขและนาเข้า ข้อ มูล แผนที่
รูปแปลงที่ดินในแต่ละสานักงานที่ดินให้สิทธิในการอนุมัติรูปแปลงได้เพียง ๑ สิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิของหัวหน้าฝ่ายรังวัด
เท่านั้น ทาให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางไม่สามารถอนุมัติงานได้ส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทั้งสามส่วนได้
แนวทางแก้ไข
๑. ประสานทางสานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขระบบให้ไม่เกิดความล่าช้า
๒. ประสานทางสานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา เพื่อแก้ไขข้อมูลรูปแผนที่ในระบบ
สารสนเทศให้ถูกต้อง
๓. ประสานทางสานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไข โดยใช้โปรแกรม Cad Crop
๔. ควรหาแนวทางในการเพิ่มสิทธิให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เพื่อสามารถดาเนินการอนุมัติผล
การแก้ไขและปรับปรุงรูปแปลงที่ดิน พร้อมทั้งนาเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์
ทั่วทั้งประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
ประกอบด้วย
๔.๑ ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน โดยก่อสร้าง/ปรับปรุง
ต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบที่ดิน ได้ผลงานจานวน ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ แห่ง
ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินได้ผลงานจานวน ๓๗.๙๙ ล้านแปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๖๗
ของเป้าหมาย ๓๗ ล้านแปลง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๕๗.๔๘๖๕ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๘ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๖๕.๗๑๖๔ ล้านบาท
๔.๑.๒ บริการด้านทะเบียนที่ดินในสานักงานที่ดิน มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
ทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๙๙๘,๔๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘๒.๑๗ ของเป้าหมาย ๗,๑๓๕,๕๐๐ ราย และจัดเก็บรายได้
ประเภทต่ าง ๆ เข้ ารั ฐ ทั้ งสิ้ น ประมาณ ๑๐๘,๐๐๘.๒๕ ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ ๑๑๖.๖๔ ของเป้ าหมาย
๙๒,๕๙๕.๓๖ ล้านบาท มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๕๕๓.๑๔๒๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๗ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๕๘๖.๗๘๖๕ ล้านบาท
 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ได้ผลงานจานวน ๔๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง

 พั ฒ นาระบบบริ ก ารในส านั ก งานที่ ดิ น ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ทั น สมั ย
โดยจ้างเหมาบริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินในสานักงานที่ดิน ได้ผลงานจานวน ๔๕๘ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๕.๕๓ ของเป้าหมาย ๔๓๔ แห่ง
 การบริ ห ารโครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ดิน (ระยะที่ ๒) โดยการตรวจ
ติดตามการดาเนินโครงการฯ ของเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามตามโครงการ ฯ ได้ผลงานจานวน ๑๐๒ ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง
๔.๑.๓ บริการด้านรังวัดที่ดินในสานักงานที่ดิน มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการทั้งสิ้น
ประมาณ ๔๐๒,๘๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๓ ของเป้าหมาย ๔๕๕,๐๐๐ ราย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน
๒๒๑.๖๐๓๕ ล้ านบาท คิด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๙๑.๑๖ ของงบประมาณที่ ไ ด้ รับ จ านวน ๑๑๕.๙๒๓๙ ล้ า นบาท
มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
- พัฒ นาปรับปรุงระบบการรังวัดในส านักงานที่ดิน โดยจัดสรรค่าจ้างเหมา
บริการตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานฝ่ายรังวัด ได้ผลงานจานวน ๒๓๒ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๖๒
ของเป้าหมาย ๒๐๖ อัตรา มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๔. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน โดยปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสาร
สารบบและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ได้ผลงานจานวน ๗๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๗๗ แห่ง
มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๐.๕๔๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐
ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๐.๖๐๐๐ ล้านบาท
๔.๑.๕ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ โดยสารวจความต้องการ และ
ความพร้อมของสานักงานที่ดิน สาหรับรายการครุภัณฑ์และรายการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคาร หรือสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ พิจารณาตามความจาเป็น ความพร้อม และจัดลาดับความสาคัญ ได้ผลงานจานวน ๑๓๙ แห่ง
คิดเป็ นร้ อยละ ๑๒๖.๓๖ ของเป้ าหมาย ๑๑๐ แห่ ง มี ผลการดาเนิ นงานสู งกว่าเป้าหมาย ใช้จ่ ายงบประมาณ
จานวน ๘๖.๕๖๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๗ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๒๘๘.๘๓๔๓ ล้านบาท
ปัญหา/อุปสรรค
๑. ส านักงานที่ดินขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีโครงการแต่ไม่มีรายละเอียด
เช่น ใบเสนอราคา/ปร.๔, ปร.๕ และแบบแปลนหรือจานวนเงินไม่ถูกต้อง จาเป็นต้องประสานงานให้สานักงานที่ดิน
ส่งเพิ่มหรือแก้ไขจานวนเงินให้ชัดเจน
๒. ส านั กงานที่ดิน ไม่ส ามารถก่อหนี้ผู กพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑
ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แนวทางแก้ไข
๑. ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมที่ดิน สานักงานที่ดินควรมีโครงการ
พร้อมรายละเอียดให้ครบถ้วน
๒. สานักงานที่ดินควรเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไว้ล่วงหน้าก่อนที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดาเนินการได้ทันที

๔.๑.๖ ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการบริการประชาชน โดยปรับปรุง/
ต่อเติม/ก่อสร้างห้องน้าประชาชน ห้องน้าคนพิการ ทางลาดคนพิการ ที่จอดรถประชาชนและคนพิการ ปรับปรุง
ต่อเติม ที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ และก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน ได้ผลงานจานวน ๑๔๙ แห่ ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๔๙ แห่ง มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ใช้จ่ายงบประมาณจานวน
๔๑.๕๒๑๔ ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๔๙.๘๙๙๘ ล้ านบาท โดยแยกเป็น
รายละเอียดดังนี้
๑. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้าประชาชนและห้องน้าคนพิการ จานวน ๓๗ แห่ง
๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมทางลาดคนพิการ จานวน ๑๒ แห่ง
๓. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมที่จอดรถประชาชนและคนพิการ จานวน ๕๙ แห่ง
๔. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ จานวน ๒๙ แห่ง
๕. ก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนสาเร็จรูป จานวน ๑๒ แห่ง
๔.๑.๗ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พื้นที่
๕ จังหวัด ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี
ยะลา นราธิ วาส สตู ล และสงขลา) ได้ ผลงานจ านวน ๘ แห่ ง ได้ แก่ ปรั บปรุ งอาคารที่ ท าการและสิ่ งก่ อสร้ าง
ประกอบ จานวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓ แห่ง และก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ จ านวน ๕ แห่ ง คิดเป็ นร้ อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ แห่ ง มีผลการดาเนิ นงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ใช้จ่ายงบประมาณจานวน ๔.๒๓๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๘ ของงบประมาณที่ได้รับ จานวน ๔.๘๖๘๐ ล้านบาท
จากการดาเนินงานข้อ ๔.๑.๑ – ๔.๑.๗ ทาให้ระบบงานทะเบียนที่ดิน ระบบงานรังวัด และ
อสั งหาริมทรัพย์ ต่างๆ ได้รั บการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิทธิผลตามหลักการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดิน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความมั่นคงเนื่องจากการที่ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ สามารถนาไปใช้
เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้เพื่อการลงทุนและเพิ่มรายได้
ปัญหา/อุปสรรค
- ปั ญหาด้านอั ตราก าลั ง วั สดุ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ไม่ทั นสมั ย และไม่เพี ยงพอแก่ การ
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งอาคารสานักงานที่ดินบางแห่งมีสภาพเก่า ทรุดโทรม คับแคบ
ไม่สามารถอานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนรองรับงานตามภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เพียงพอ
แนวทางแก้ไข
- นาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทยอยปรับปรุงอาคารสานักงาน เพื่อให้
สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และพัฒนาจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบบริหารงานด้านบุคลากรให้มีความพร้อม และความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริการประชาชน
รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความจาเป็นของสังคม
๔.๑.๘ เร่งรัดงานรังวัดของสานักงานที่ดิน โดยส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจจากส่วนกลางออกไป
ช่วยดาเนิ นการรั งวัดในส านั กงานที่ดิ น ได้ผลงานจานวน ๕,๘๔๓ ราย คิ ดเป็ นร้อยละ ๑๑๒.๓๗ ของเป้าหมาย

๕,๒๐๐ ราย มี ผลการด าเนิ นงานสู งกว่ าเป้ าหมาย ใช้ จ่ ายงบประมาณ จ านวน ๒.๕๐๘๘ ล้ านบาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ ๙๙.๖๒ ของงบประมาณที่ได้รับจานวน ๒.๕๑๘๔ ล้านบาท
๔.๑.๙ โครงการข้าราชการกรมที่ดินบริ การประทับใจ โปร่งใส เป็นธรรม โดยการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ผลงานจานวน ๕๓๘ คน
คิด เป็น ร้ อยละ ๑๐๗.๖๐ ของเป้ าหมาย ๕๐๐ ราย มี ผลการด าเนิ นงานสู งกว่ าเป้ าหมาย ใช้ จ่ ายงบประมาณจ านวน
๑.๙๗๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับ จานวน ๒.๐๑๑๖ ล้านบาท
ปัญหาอุปสรรค
๑. บุคลากรกรมที่ดินทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค มี จานวนมากกว่า ๑๓,๐๐๐ คน
การฝึกอบรมโดยให้บุคลากรเดินทางมายังส่วนกลางจังหวัดละ ๕ คน อาจไม่ทั่วถึงบุคลากรทั่วประเทศ
๒. การดาเนินโครงการโดยให้บุคลากรเดินทางมาอบรมในส่วนกลางทาให้รัฐใช้จ่าย
งบประมาณเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พักเป็นจานวนมาก
๓. ปัญหาทุจริตบางกรณีเกิดจากข้าราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข
- เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง โครงการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามคุ้ ม ค่ า เหมาะสม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน จึงเห็นว่า ควรจัดสรรเงินงบประมาณให้สานักงานที่ดินจังหวัดต่างๆ
ทั่ว ประเทศ ดาเนิ น การโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกิจกรรมที่กรมที่ดินกาหนด
โดยสามารถเลือกดาเนินกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา สถานการณ์ของแต่ละสานักงาน
๔.๑.๑๐ งานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมที่ดิน โดยดาเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม
คุ ณธรรม จริ ย ธรรมกรมที่ ดิ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไปสู่ การปฏิ บั ติ และการติ ดตาม
ประเมิ นผล และขั บเคลื่ อนประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการพลเรื อน จรรยาข้ าราชการกรมที่ ดิ น ค่ านิ ยมหลั ก ของ
ข้าราชการกรมที่ดิน สู่ การปฏิบั ติ และจั ดทาโครงการ/กิ จกรรมส่ งเสริมจริยธรรม ได้ผลงานจานวน ๔ กิจกรรม
๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ และร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๕ กิจกรรม ๓ โครงการ มีผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๑ งานกาหนดมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด โดยควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
พิจารณางานรังวัดของสานักงานที่ดิน ได้ผลงานจานวน ๔๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๑ ของเป้าหมาย ๔๖๐ แห่ง
พัฒนา ปรั บปรุงระเบี ยบเกี่ยวกับการรังวัดและทาแผนที่และกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเร่งรัดงานรั งวั ด
เฉพาะราย พิจารณาเรื่ องร้ องเรี ย น หารื อ เกี่ยวกับการรังวัดของส านักงานที่ดิน รวมทั้งบริการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการรังวัดทาแผนที่ ได้ผลงานจานวน ๙๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๑๒.๙๖ ของเป้าหมาย ๔๓๒ เรื่อง
สนั บ สนุ น การรั ง วั ด แก่ หน่ วยงานของรั ฐทั้ งภายในและภายนอกกรมที่ ดิ น โดยการรั งวั ดเพื่ อส่ วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ได้ผลงานจานวน ๑๓,๘๕๓ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๘.๕๓ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ แปลง ควบคุม
ตรวจสอบ และจั ด เก็บ ระวางแผนที่ และหลั ก ฐานแผนที่โ ดยการลงที่ห มายเพื่อแก้ไข และเพิ่ มเติ มรูป แผนที่
ในระวางแผนที่ และหลั กฐานแผนที่ ได้ ผลงานจ านวน ๑๐๘,๔๓๖ แปลง คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑๓๕.๕๔ ของเป้ าหมาย
๘๐,๐๐๐ แปลง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๒ งานวางมาตรฐานกระบวนงานทะเบีย นสิทธิ แ ละนิติกรรม โดยพิจารณา
ปรับปรุง และวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้อง ในทาง

ปฏิบัติจากสานักงานที่ดินและหน่วยงานต่างๆ พิจารณา แก้ไข และเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ประสานขอข้อมูล แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพิจารณาเรื่องร้องเรียนและคาร้องต่างๆ รวมถึง
เผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ให้ บ ริ การปรึ กษาข้ อกฎหมาย ทางโทรศั พท์ ได้ ผลงานจ านวน ๗,๙๐๗ เรื่ อง คิ ดเป็ น
ร้อยละ ๑๐๖.๖๓ ของเป้าหมาย ๗,๔๑๕ เรื่อง วางมาตรฐานการกาหนดสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนต่างด้าว นิติบุคคล
บางประเภท และนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ได้ผลงานจานวน ๕๓๘ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๗๙.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐ เรื่อง และควบคุมและตรวจสอบทะเบียนที่ดินและข้อมูลที่ดินและ
ห้องชุดของคนต่างด้าว นิติบุ คคลบางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ได้ผลงานจานวน ๒,๖๒๖ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๑๗ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ เรื่อง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๓ งานส่ งเสริ มธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ โดยการจั ดประชุมคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินกลาง คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการกาหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม และคณะอนุ กรรมการก าหนดนโยบายการจั ดสรรที่ ดิ น เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม ได้ ผ ลงาน
จานวน ๑๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ร่วมประชุมกับ
หน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหา ข้อหารือทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และให้คาแนะนาแก่ประชาชน ได้ผลงานจานวน
๑,๕๑๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๑.๔๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ครั้ง พิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ได้ผลงานจานวน ๔๐๑ ราย ๕๘,๙๓๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๓.๖๖
และร้อยละ ๑๔๗.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย ๔๐,๐๐๐ แปลง และดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียน
อาคารชุด (อ.ช.๑๐) ได้ผลงานจานวน ๒๕๕ ราย ๗๗,๙๗๕ ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๐๐ และร้อยละ ๑๔๗.๑๒
ของเป้าหมาย ๒๕๐ ราย ๕๓,๐๐๐ ห้องชุด มีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๔ งานส่งเสริมและกากับการรังวัดเอกชน โดยการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
และคณะอนุกรรมการช่างรังวัดเอกชน ได้ผลงานจานวน ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๖๖ ของเป้าหมาย ๖ ครั้ง
ออกใบอนุ ญาตจั ดตั้ งส านั กงานช่ างรั งวั ดเอกชน ได้ ผ ลงานจ านวน ๘ ส านั กงาน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๑๓๓.๓๓
ของเป้าหมาย ๖ สานักงาน ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองเครื่องมือรังวัดเอกชน ได้ผลงานจานวน ๖๗๓ ชิ้น
คิดเป็นร้อยละ ๑๓๔.๖๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ชิ้น มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๕ งานพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ สนับสนุนการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ให้คาแนะนา
ปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งาน รวมทั้งกากับ ดูแล บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ผ ลงานจ านวน ๓,๙๕๐ โปรแกรม ๑๕,๓๗๕ ครั้ง คิด เป็นร้ อยละ ๕๖๔.๒๘ และร้อ ยละ ๑๒๗.๐๖ ของ
เป้าหมาย ๗๐๐ โปรแกรม ๑๒,๑๐๐ ครั้ง ให้บริการข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลรูปแปลงที่ดินแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอก ได้ ผ ลงานจ านวน ๓๖,๒๖๖,๘๕๐ รายการ ๒๐,๐๐๐,๒๐๐ แปลง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
๑,๒๐๘.๘๙ และร้ อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ รายการ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ แปลง และบริการข้อมู ล
ด้านรังวัดและทาแผนที่ (web map service) ได้ผลงานจานวน ๒๑,๑๑๐,๑๑๘ ชุด ๑๗๒,๓๔๑,๒๙๖ แปลง คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐๓.๖๗ และร้อยละ ๕๗๔.๔๗ ของเป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ชุด ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ แปลง มีผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย

๔.๑.๑๖ งานด้านกฎหมาย โดยดาเนินการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ คาสั่ง และศึกษาวิเคราะห์ จัดทาคาชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของกรมที่ ดิน รวมทั้ งเผยแพร่ ความรู้ แ ละวิธี ปฏิบั ติ เกี่ ยวกับกฎหมายที่ ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ผลงาน
จ านวน ๗๒๙ เรื่ อ ง คิดเป็ น ร้ อยละ ๓๑๖.๙๕ ของเป้าหมาย ๒๓๐ เรื่ อง พิจารณาและให้ คาปรึกษาปัญหา
ข้อกฎหมายและศึกษาวิจัย ได้ผลงานจานวน ๗๐๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙๖.๖๖ ของเป้าหมาย ๓๖๐ เรื่อง
ดาเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง พิจารณาและดาเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง และ
ทางละเมิดเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ หน่วยงาน ได้ผลงานจานวน ๒๐,๒๘๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๘๖.๐๘
ของเป้าหมาย ๑๐,๙๐๐ เรื่อง มีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๗ งานด้านแผนและติดตามประเมินผล ดาเนินการดังนี้
- จั ดทาแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผลงาน
จานวน ๗๐๐ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๗๐๐ เล่ม และจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผลงานจานวน ๑ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑ แผนงาน
- จัดทารายงานและประสานแผนงานโครงการภายใต้ภารกิจกรมที่ดินกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ กระทรวงมหาดไทย ได้ผลงานจานวน ๑๖ ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง
- ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับแผนความมั่นคง/พัฒนาและแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ศอ.บต. , กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ได้ผลงานจานวน ๒๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง
- จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผลงานจานวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๑ ครั้ง และจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ผลงานจานวน ๕ ครั้ง ๑๐๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓
ของเป้าหมาย ๖ ครั้ง ๑๐๓ หน่วยงาน
- จั ดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้ผลงานจานวน ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง
- จั ด ท าระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานส านั ก งานที่ ดิ น โดยจั ด เก็ บ
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล จากการรายงานของสานักงานที่ดิน ตามแบบ บ.ท.ด. ๗๒/๗๓ และจัดทา
รายงานเสนอผู้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้ผลงานจานวน ๔๙,๘๖๐ ฉบับ ๖๐ ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐.๑๒ และร้อยละ ๑๒๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๙,๘๐๐ ฉบับ ๕๐ ครั้ง
- ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผลงาน ๒๔ หน่วยงาน ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ของเป้าหมาย ๒๔ หน่วยงาน ๔ ครั้ง จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ผลงานจานวน ๖๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๗.๓๐
ของเป้าหมาย ๔๐ ครั้ง และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของหน่วยงานอื่นๆ ได้ผลงานจานวน ๑๖ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๖ ครั้ง มีผลการ
ดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๘ งานการเงินและบัญชี โดยบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ผลงาน
จานวน ๑๐๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ครั้ง บันทึกข้อมูลทางบัญชี ได้ผลงานจานวน

๑๔๑,๕๑๙ รายการ คิดเป็ นร้ อยละ ๑๔๑.๕๑ ของเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ รายการ บันทึกรายการรับและน าส่ ง
ในระบบ GFMIS ได้ผลงานจานวน ๒๐๒,๗๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖๕.๑๒ ของเป้าหมาย ๑๒๒,๘๐๐ ราย และ
รับจ่ายเงินตามสัญญายืมเงินราชการ ได้ผลงานจานวน ๓,๔๕๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗๒.๕๐ ของเป้าหมาย
๒,๐๐๐ เรื่อง และตรวจสอบใบสาคัญและเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ได้ผลงานจานวน ๒๗๘,๓๖๗ รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๕๕.๕๑ ของเป้าหมาย ๑๗๙,๐๐๐ รายการ มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๑๙ งานด้ านการพั สดุ โดยการจัดหาวั สดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมาบริการ การจ้าง
ก่อสร้าง การจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้ผลงานจานวน ๑,๖๗๔ ครั้ง ๕,๒๓๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๕๗ และ
ร้อยละ ๑๓๐.๙๕ ของเป้าหมาย ๑,๔๐๐ ครั้ง/๔,๐๐๐ รายการ การเบิกจ่ายหนังสื อแสดงสิทธิในที่ดิน และการ
เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินต่างๆ ได้ผลงานจานวน ๒,๐๑๗,๒๙๖ ฉบับ/คู่ฉบับ ๑๕,๓๖๑,๐๑๒ เล่ม/ชุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘๒.๐๑ และร้อยละ ๑๓๔.๔๘ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐,๐๐๐ ฉบับ/คู่ฉบับ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม/ชุด
สารวจสถานที่ ติดตามการก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ได้ผลงาน
จานวน ๓๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ของเป้าหมาย ๕๐ เรื่อง มีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒๐ งานบริหารงานบุคคล ดาเนินการดังนี้
- การกาหนดตาแหน่งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ วิเคราะห์อัตรากาลังของ
สานักงานที่ดินทั่วประเทศ และการขอเพิ่มอัตราข้าราชการใหม่ ได้ผลงานจานวน ๙๓๕ ราย ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
๑๑๖.๘๗ และร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๘๐๐ ราย ๒ ครั้ง
- การสรรหาและประเมิ นบุ คคล ด าเนินการสอบแข่งขั น/น ารายชื่ อ/คัดเลื อก
เพื่อบรรจุ บุ คคลเข้ารั บ ราชการ และพนั กงานราชการ และสอบคัดเลื อกหรื อคัดเลื อกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่ อน/ย้ าย) ให้ ดารงตาแหน่งประเภทเดียวกันหรือต่างประเภท ได้ผลงานจานวน ๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
๑๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง และดาเนินการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการประเภททั่วไป
ระดับชานาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ ได้ผลงานจานวน ๓๓ ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๒๔ ครั้ง
- การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการและการบริหารงานลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ได้ผลงานจานวน ๖,๕๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕๙.๔๗ ของเป้าหมาย ๔,๑๑๘ ราย
- การจัดทาทะเบียนประวัติ โดยดาเนินการควบคุม ดูแล รักษาและบันทึก
หลักฐานทางทะเบียนประวัติข้าราชการให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดทาประวัติข้าราชการบรรจุใหม่ ได้ผลงานจานวน
๑๓๖,๑๔๒ รายการ ๔๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐๙.๔๔ และร้อยละ ๔๗๙.๐๐ ของเป้าหมาย ๖๕,๐๐๐ รายการ
๑๐๐ ราย และการพิจ ารณาเลื่ อนเงิน เดือ นข้าราชการรอบ ๑ ตุ ล าคม และ ๑ เมษายน ได้ผ ลงานจ านวน
๒๑,๔๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ ของเป้าหมาย ๒๓,๒๔๕ ราย
- การด าเนิ น การทางวิ นั ย โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวน สอบสวน
ข้อเท็จจริง/สอบสวนวินัย/การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ได้ผลงานจานวน
๒๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๖ ของเป้าหมาย ๓๐ เรื่อง
มีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒๑ การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดทาโครงการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการเป็นข้าราชการที่ ดี
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการเงิ น และบั ญ ชี ได้ ผ ลงานจ านวน
๓ โครงการ ๕ รุ่ น ๓,๑๑๘ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๕๐.๐๐ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และร้อยละ ๑๗๒.๐๗ ของเป้าหมาย
๖ โครงการ ๕ รุ่น ๑,๘๑๒ คน มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

๔.๑.๒๒ งานด้ า นการพิ มพ์ โดยจั ดพิ ม พ์แ บบพิ ม พ์ เพื่ อ ใช้ ใ นงานด้า นทะเบี ยนและ
ด้านรังวัดที่บริการให้แก่ประชาชน และจัดพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
และใบแทน ได้ผลงานจานวน ๑๒,๕๐๓ รีม ๖๘๐,๐๐๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๕ และร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ รีม ๖๘๐,๐๐๐ ฉบับ จัดพิมพ์สื่อ พิมพ์เอกสาร เพื่อสนับสนุนหน่วยงานของกรมที่ดิน ได้ผลงาน
จานวน ๓๕,๓๖๘ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๓ ของเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ เล่ม และจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านประชาสั มพั นธ์ ของกรมที่ ดิ นได้ผลงาน จ านวน ๑๖๔,๖๕๐ แผ่ น คิ ดเป็นร้ อยละ ๒๔๙.๔๖ ของเป้ าหมาย
๖๖,๐๐๐ แผ่น มีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒๓ งานตรวจราชการ น าระบบการตรวจราชการประจ าปี ไปสู่ การปฏิ บั ติ เพื่ อ
มุ่ ง ผลสั มฤทธิ์ ได้ ผ ลงานจ านวน ๒,๐๗๘ ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๒๙.๘๗ ของเป้ า หมาย ๑,๖๐๐ ครั้ ง
ให้ข้อเสนอแนะและการนาผลไปปฏิบัติของหน่วยรับการตรวจ ได้ผลงานจานวน ๗๕๐ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ
๘๓๓.๓๓
ของเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ของ ๙๐ ประเด็น และนาข้อเสนอแนะที่ผ่านความเห็นชอบจากอธิบดี
ให้สานัก/กอง นาไปปฏิบัติ ได้ผลงานจานวน ๑๗๓ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ของ
๑๐๐ ประเด็น มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒๔ งานอานวยการตรวจราชการ โดยจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการ ประจ าปี งบประมาณ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปประมวลผลข้อมูล การตรวจราชการของผู้ ตรวจ
ราชการตามระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการตรวจติดตามและประเมินผล
ได้ผลงานจานวน ๒,๐๗๘ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๘๗ ของเป้าหมาย ๑,๖๐๐ ครั้ง มีผลการดาเนินงานสูงกว่า
เป้าหมาย
๔.๑.๒๕ งานพัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมประสิทธิภาพ โดยให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ตามภารกิ จ เฉพาะด้า นที่ ดิ น ของ
กระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารงานของกรมที่ดิน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมถึงระบบการติดตามและประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการ ได้ผลงานจานวน ๒๖ เรื่อง ๑๐๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ และร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ของเป้าหมาย ๒๐ เรื่อง ๑๐๐ หน่วยงาน มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒๖ งานตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน (การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมภาษีอากร ค่าใช้จ่ายใน
การรังวัด) ได้ผลงานจานวน ๑๒๐ สานักงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖.๕๐ ของเป้าหมาย ๑๐๓ สานักงาน ตรวจสอบ
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ได้ผลงานจานวน ๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง และตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ของสานักงานที่ดินในส่วนภูมิภาค ได้ผลงานจานวน ๓ สานักงาน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓ สานักงาน มีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย
๔.๑.๒๗ งานอานวยการบริหารและประชาสัมพันธ์ โดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข่าวสารของกรมที่ดิน ได้ผลงานจานวน ๕,๐๖๐ เรื่อง ๓๓๔,๐๐๐ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๘๘.๘๐ และร้อยละ ๗๙.๕๒
ของเป้าหมาย ๒,๖๘๐ เรื่อง ๔๒๐,๐๐๐ เล่ม และปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรม ได้ผลงานจานวน ๒๙๐,๕๘๒ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๐๗ ของเป้าหมาย ๒๔๐,๐๐๐ เรื่อง มีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒๘ งานวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการสอน
ภาษาอังกฤษหลักสูตร “ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน (Fundamental English of Everyday Use)” ให้แก่
บุคลากรกรมที่ดิน ได้ผลงานจานวน ๔ รุ่น ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ และร้อยละ ๑๔๕.๐๐ ของเป้าหมาย
๔ รุ่น ๑๐๐ คน เป็นล่ามในการประชุมที่มีการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและเป็นล่ามให้ชาวต่างชาติที่มาติดต่อ
สานัก/กอง และเป็นล่ามในการรับข้อมูลกรณีชาวต่างชาติโทรศัพท์ หรือ E – mail เข้ามา ได้ผลงานจานวน ๑๑๑ ครั้ง

คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๗๐.๐๐ ของเป้ า หมาย ๓๐ ครั้ ง เป็ น ผู้ แ ทนกรมที่ ดิ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ ส านั ก /กอง
ในการประชุ ม ที่ด าเนิ นการเป็ นภาษาอั งกฤษ รวมทั้ งการประชุมเกี่ ยวกั บประชาคมอาเซียน ได้ ผลงานจานวน
๑๔ ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ ๑๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐ ครั้ง และจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษ
ให้ข้าราชการกรมที่ดิน ได้ผลงานจานวน ๕๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๒๕๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ฉบับ มีผลการดาเนินงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
๔.๑.๒๙ ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน ดาเนินการเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชน ได้ผลงานร้อยละ ๘๕.๕๔ ของเป้าหมายร้อยละ ๘๐ เร่งรัดติดตามเรื่องเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานร้อยละ ๙๘.๕๖ ของเป้าหมายร้อยละ ๘๐ และออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไข
ปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนเฉพาะหน้า ได้ผ ลงานจานวน ๑๑ ครั้ง คิ ดเป็นร้ อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
เป้าหมาย ๑๕ ครั้ง มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
๔.๒ โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒
- ด าเนิ นการขยายระบบสารสนเทศที่ ดิ นเพื่ อการบริ การ ในส านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ด/สาขา/
ส่ ว นแยก ให้ บริ การด้ วยระบบสารสนเทศที่ ดิ น ลงนามในสั ญญาจ้ างเมื่ อวั นที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วงเงิ น
๒,๗๖๗.๙๑๕๐ ล้านบาท ครบกาหนดตามสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
ปัญหา/อุปสรรค
๑. ด้าน Hardware ผู้รับจ้างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรุ่นของอุปกรณ์ที่จะส่งมอบ เนื่องจาก
ยกเลิกสายการผลิต ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับฯ จาเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามข้อกาหนดใน
สัญญาจ้างฯ และมีข้อมูลทางวิชาการจากองค์กรภาครัฐและมหาวิทยาลัยมาสนับสนุนประกอบการพิจารณา
มีผลทาให้การส่งมอบงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๒. ด้านการพัฒนาระบบงาน (Application Program) ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงแก้ไข
เอกสารการออกแบบระบบ (Prototype) ที่ยังไม่ผ่านการตรวจรับของกรมที่ดินบางส่วนก่อนดาเนินการ
กรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖,๐๓๕.๕๘๘๐ ล้ านบาท และได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ (เพิ่ มเติ ม) จ านวน
๒๔๔.๔๙๙๐ ล้านบาท รวมได้รั บงบประมาณทั้งสิ้น จานวน ๖,๒๘๐.๐๘๗๐ ล้ านบาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมไตรมาสที่ ๔ จานวน ๕,๙๓๐.๗๒๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้
ตามมาตรการด้ านการงบประมาณเพื่ อการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดร้อยละ ๕.๕๖
เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญาอีกรวมเป็นเงิน จานวน ๓๑๘.๑๔๙๐ ล้านบาท
รวมผลการใช้ จ่ ายเงินงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ งสิ้ นจ านวน ๖,๒๔๘.๘๗๔๘ ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับ

ตารางแสดงผลการดาเนินการโครงการ /กิจกรรม และตัวชี้วัดความสาเร็จ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ /กิจกรรม (๒๖๘)

จานวนตัวชี้วัด (๙๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์

บรรลุผล
สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุผล
ตาม
เป้าหมาย

ต่ำกว่ำ
เป้ำหมำย

บรรลุผล
สูงกว่า
เป้าหมาย

บรรลุผล
ตำมเป้ำหมำย

ต่ากว่า
เป้าหมาย

1. พัฒนาระบบ
การจัดการจัดที่ดิน
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด
(จานวน 9 โครงการ /
กิจกรรม 1๕ ตัวชี้วัด)
2. พัฒนาระบบ
การออกเอกสารสิทธิ
ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ
(จานวน 7 โครงการ /
กิจกรรม ๗ ตัวชี้วัด)
3. พัฒนาระบบ
ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ
รองรับการพัฒนา
ประเทศและรองรับ
การบริการในระดับ
สากล
(จ านวน ๔ โครงการ /
กิจกรรม ๗ ตัวชี้วัด)
4. พัฒนาระบบ
บริการประชาชนด้วย
ระบบออนไลน์ทั่วทั้ง
ประเทศ มีมาตรฐานสากล
ด้วยบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถสูง
(จานวน 24๘ โครงการ /
กิจกรรม ๕๙ ตัวชี้วัด)
รวม

๗

๑

๑

๑๒

๒

๑

๖

๑

-

๗

-

-

๒

๒

-

๓

๓

๑

๑๕๘

๖๕

๒๕

๓๙

๑๖

๖

๑๗๓

๖๙

๒๖

๖๑

๒๑

๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
โครงการ/งาน//กิจกรรม

หน่วยวัด

เป้าหมายรายปี
แผนงาน

แผนเงิน
(ลบ.)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 4
แผนงาน แผนเงิน
(ลบ.)

ไตรมาสที่ 4
ผลงาน ผลเงิน (ลบ.)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย
ดาเนินงาน สูงกว่า เป็นไปตาม ต่ากว่า
ตามตัวชี้วัด เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 3.1.1 : สร้างมาตรการในการบูรณาการข้อมูลทีด่ นิ ทีจ่ ะจัดเก็บของหน่วยงานอืน่ ๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ขอ้ มูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง รวมทัง้ พัฒนาระบบการจัดทาฐานข้อมูลทีด่ นิ ให้เป็นเอกภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
1.โครงการ : จัดทาแผนทีเ่ พื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลทีด่ นิ
256.3425
256.3425
227.1105 1. จานวนสถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิงถาวร 6 สถานี
6

กองเทคโนโลยี
(88.60) 2. จานวนระวางแผนทีเ่ พือ่ การรังวัดโดยวิธีรังวัดแผนทีข่ นั้ หนึง่
9,690
 ทาแผนที่
- ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนทีช่ นั้ หนึง่ ด้วยระบบ
สถานี
6
6
6
24,000 ระวาง
3. ระวางแผนทีข่ ้อมูลทีด่ ินมาตราส่วน 1 : 4,000 มีความถูกต้อง 100

ดาวเทียม
(100.00)
ระวาง 24,000
24,000
9,690
ตามหลักวิชาการแผนที่ ร้อยละ 100
(40.37)
- สนับสนุนการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนทีช่ นั้ หนึง่
ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
2.โครงการ : จัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1:4,000
- จัดทาฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
มาตราส่วน 1 : 4,000

จังหวัด

16

16

-

16
(100.00)

กิโลเมตร 100,000 5.7900 100,000 5.7900 107,706 5.6552 1. จานวนระยะทางแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ทไี่ ด้รับ
107,706
(107.71) (97.67)
การจัดทาเป็นฐานข้อมูล 100,000 กิโลเมตร
2. ฐานข้อมูลและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์มีความครบถ้วน 90
และถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลยุทธ์ 3.1.2 : พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทีด่ นิ และแผนทีร่ ูปแปลงและระบบเครือข่าย รวมทัง้ พัฒนารูปแบบการให้บริการในระบบสารสนเทศ
- โครงการ : พัฒนาฐานข้อมูลทีด่ นิ และแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ นิ ให้เป็น
1.7724
1.7724
1.7626 1. จานวนรูปแปลงทีด่ ินทีไ่ ด้รับการแก้ไขตาแหน่งและรูปแปลง
ระบบมาตรฐานเดียวกัน
(99.45)
ทีด่ ิน 75,000 แปลง
- พัฒนาฐานข้อมูลทีด่ ินและแผนทีร่ ูปแปลงทีด่ ินให้เป็น ระวาง 300
300
312
2. ข้อมูลรูปแปลงทีด่ ินมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
ระบบมาตรฐานเดียวกัน
(104.00)
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
แปลง 75,000
75,000
78,047
(104.06)

78,047
98



ศูนย์ขอ้ มูลแผนที่
รูปแปลงทีด่ นิ
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ทาแผนที่


