รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒
กําหนดให้อธิ บดีเป็นผู้รับผิ ดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทาง แผนปฏิบัติราชการกระทรวง รวมทั้ง กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ บัญญัติให้ส่วนราชการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ
ที่ได้รับ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมของกรมที่ดิน
กรมที่ดิน ได้จัดทําแผนปฏิบัติการกรมที่ดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.

: พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ เพื่อความมั่นคงใน
การถือครองที่ดิน

ผลผลิต

: โฉนดที่ดนิ ที่ออกให้แก่ประชาชน

กิจกรรม / เป้าหมาย
๑. งานโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เดินสํารวจ

ออกโฉนดที่ดิน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ แปลง
๒. งานจัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับออกโฉนดที่ดิน จํานวน ๑๐,๐๐๐ ระวาง
และรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ จํานวน ๒,๐๐๐ ระวาง
๓. จัดทํามาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ จํานวน ๒,๖๐๐ เรื่อง
ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดนิ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

๒
- ดํ า เนิ น งานเดิ น สํ า รวจออกโฉนดที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ๕๗ จั ง หวั ด ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี แม่ฮ่องสอน ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ
ระนอง สิงห์บุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ภูเก็ต ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา
และอุทัยธานี โดยการรังวัดทําแผนที่และสอบสวนสิทธิเพื่อการออกโฉนดที่ดิน ได้ผลงานจํานวน ๑๑๕,๐๐๙
แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง (ประกอบด้วยผลการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขต
ที่ ดิ นทั้ งตํ าบล ๘๙,๙๔๐ แปลง ออกโฉนดที่ ดิ นในพื้ นที่ ๕ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ (สตู ล สงขลา ปั ตตานี
นราธิวาส และยะลา) ๕,๑๑๕ แปลง ออกโฉนดที่ดินแบบท้องถิ่น ๘,๒๑๘ แปลง และเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ในบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี (จังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส) ๒๒๕ แปลง และสามารถแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนแล้วจํานวน ๑๐๐,๓๕๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ
๑๒๕.๔๔ ของเป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ แปลง ได้รับงบประมาณดําเนินการ ๔๕๒.๗๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว
จํานวน ๔๒๕.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๘ ของงบประมาณที่ได้รับ
๒. จัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน
- จัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน โดยการสร้างระวาง
แผนที่ภาคพื้นดินและระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจํานวน ๑๐,๙๓๓ ระวาง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๙.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ ระวาง และรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจํานวน ๒,๑๓๑ ระวาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๖.๕๕ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ระวาง ได้รับงบประมาณดําเนินการ ๑๓๔.๐๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจํานวน
๑๑๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับ
จากการดําเนินการทําให้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทําประโยชน์แล้ว มีหมุด
หลักฐานแผนที่ที่มีค วามถูกต้อง และมีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับการทํางานของกรมที่ดิน
สําหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถตรวจสอบแนวเขต
รูปแปลงที่ดิน เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนการพัฒนาที่ดิน ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง อีกทั้ง
มีระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มบริการหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามความต้องการและมีข้อมูลรังวัดในรูปแบบ
ดิจิทัลเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ
๓. จัดทํามาตรฐานและพิจารณาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณา
เรื่องการออกโฉนดที่ดิน และพิจารณาเรื่องการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานจํานวน ๔,๓๙๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑.๑๑ ของเป้าหมาย ๒,๖๐๐ เรื่อง
จากการดําเนินงานทําให้ประชาชนในพื้นที่การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได้รับ
เอกสารสิทธิ์มีหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดิน สามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันการหาเงินทุน
นําไปพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดกําลังใจและแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม

๓
ผลผลิต สร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งทราบแนวเขตที่ดินของรัฐ และเอกชนอย่างชัดเจน
ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศโดยรวม
ปัญหาอุปสรรค
๑. แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน บางพื้นที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ ไม่มีแนวเขตและตําแหน่งที่ดิน
ชัดเจน การกันแนวเขตในที่ดนิ ต้องใช้เวลาและการประสานงานหลายหน่วยงานเพื่อดําเนินการ
๒. ในกรณีที่ดินรอบด้านเป็นโฉนดที่ดินจะต้องแจ้งหมายให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มา
ระวังแนวเขต และรับรองแนวเขตที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินก่อนการรังวัด และหากไม่สามารถตรวจสอบข้างเคียงได้ต้องนัด
รังวัดเพื่อตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ทําให้แปลงเดียวต้องรังวัดซ้ําหลายครั้ง
แนวทางแก้ไข
- หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ต้องจัดทําแนวเขต
ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ และจั ด การให้ มี ก ารออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ที่ ห ลวง เพื่ อ ทราบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ และลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒.

: พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลผลิต ๑

: ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรม / เป้าหมาย
๑. งานรังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดนิ ของรัฐ จํานวน ๑,๕๐๐ แปลง
๒. งานควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ จํานวน ๔,๒๐๐ เรือ่ ง
๓. การย้ายแผนทีร่ ูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน จํานวน ๑๓,๐๐๐ แปลง
๔. งานนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล จํานวน ๓๐,๐๐๐ แปลง
ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑. งานรั ง วัด ทํา แผนที่ เ พื่อ แสดงแนวเขตที่ ดิน ของรัฐ ดํา เนิ น การโดยรัง วัด ออก
และตรวจสอบหนั ง สือ สํ า คัญ สํ า หรับ ที ่ห ลวง ในพื ้ น ที ่ ๑๗ จั ง หวัด ได้แ ก่ จัง หวัด เชี ย งราย ตาก
เพชรบูร ณ์ นครสวรรค์ เชี ย งใหม่ กาฬสิน ธุ์ ขอนแก่น นครราชสีม า มหาสารคาม ร้ อ ยเอ็ด สกลนคร
สุ ร ิ น ทร์ บุร ีร ั ม ย์ หนองบัว ลํ า ภู อุ บ ลราชธานี สระแก้ว และพระนครศรีอ ยุธ ยา ได้ผ ลงานจํ า นวน

๔
๑,๕๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐ แปลง ได้รับงบประมาณดําเนินการ ๗๖.๓๕
ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจํานวน ๖๘.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๕ ของงบประมาณที่ได้รับ
๒. งานควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ ดําเนินการโดยการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
การนําขึ้นทะเบียนเป็นของทบวงการเมือง การสงวน ถอนสภาพ โอน แลกเปลี่ยนที่ดินสาธารณประโยชน์
การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ การขออนุญาตดูดทราย การสัมปทานและจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนหารือเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ เพิกถอนแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
และอื่น ๆ ได้ผลงานจํานวน ๔,๑๗๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๐ ของเป้าหมาย ๔,๒๐๐ เรื่อง
จากการดําเนินงานทําให้ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันได้รับการ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง มีหลักเขตที่ดิน หลักเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน
แสดงให้ทราบถึงตําแหน่งที่ตั้งและแนวเขตที่ชัดเจน ป้องกันการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิของเอกชนทับซ้อน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ อีกทั้งลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ และประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ตามสภาพการใช้ที่ดินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลงในระวางแผนที่มาตรฐาน ดําเนินการโดย
ที่ดินของรัฐที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแล้ว แต่ยังไม่ได้นําแผนที่รูปแปลงที่ดินลงที่หมายในระวางแผนที่
ทุกประเภทมาดําเนินการลงที่หมายในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระวาง
แผนที่และแผนที่รูปแปลงในที่ดินของรัฐ ฯ ได้ผลงานจํานวน ๑๓,๓๑๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔๐ ของ
เป้าหมาย ๑๓,๐๐๐ แปลง ได้รับงบประมาณดําเนินการ ๑๐.๐๙ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จํานวน ๑๐.๓๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๙๔ ของงบประมาณที่ได้รับ
๔. งานนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล ดําเนินการโดยนําเข้า
ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานระวาง
แผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผลงานจํานวน ๓๑,๔๖๕ แปลง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๔.๘๘ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ แปลง ได้รับงบประมาณดําเนินการ ๔.๒๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จํานวน ๘.๓๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙๔.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับ
จากการดําเนินการสามารถนําข้อมูลไปตรวจสอบและใช้อ้างอิงในการปรับระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐเป็นระบบดิจิทัลและมีข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐในระบบภูมิสารสนเทศของทุก
หน่วยงานตรงตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ
(กมร.)
ปัญหา / อุปสรรค

๕
- แปลงที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้บุกรุกหรือคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทันที
- ที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่ถูกต้องชัดเจน และเป็นจริง บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ เขต
ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดิน เขตนิคมฯ ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า
แนวทางแก้ไข
- กําชับผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดําเนินการจัดทําทะเบียนที่
สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้
- จัดให้มีการทบทวนข้อตกลง และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผลผลิต ๒

: ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน

กิจกรรม / เป้าหมาย
- งานจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง
- งานบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท จํานวน ๙,๑๐๐ แปลง
ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
 การจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน
๑. ดําเนินการจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน พร้อมทั้งจัดทํา
สาธารณูปโภคตามโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว แม่ฮ่องสอน และเชียงราย รวม ๒ โครงการ ได้ผลงานจํานวน
๔,๕๔๖ แปลง ๒,๔๕๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๐๒ และร้อยละ ๑๐๙.๒๔ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง
๒,๒๕๐ ครัวเรือนตามลําดับ ได้รับงบประมาณดําเนินการ ๑๐๔.๙๐ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจํานวน ๑๐๕.๘๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับ
๒. งานจั ด ที่ ดิ น ตามโครงการบริ ห ารจั ด การการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท โดยการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินเพื่อ
จัดให้แก่ประชาชนในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ร่วมกันและมีราษฎรเข้าครอบครองทําประโยชน์
เต็มแปลงหรือบางส่วนในพื้นที่ ๓๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา น่าน ประจวบคีรีขันธ์
ร้ อ ยเอ็ ด เลย สุ โ ขทั ย สกลนคร สงขลา สุ พ รรณบุ รี สมุ ท รสาคร ตราด นครสวรรค์ บุ รี รั ม ย์
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ลํ า ปาง ศรี ส ะเกษ สุ ริ น ทร์ อุ ต รดิ ต ถ์ อุบ ลราชธานี ขอนแก่ น จั นทบุ รี ชั ยนาท ตาก

๖
นครราชสีมา นครพนม พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุดรธานี และอ่างทอง ให้เป็นที่ทํากินและอยู่อาศัยแก่ผู้ซึ่งไม่มี
ที่ดินทํากินเป็นของตนเองหรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอ และดําเนินการจัดที่ดินตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู่
ครอบครัวละไม่เกิน ๑๕ ไร่ พร้อมทั้งจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ที่เป็นทางสัญจรระหว่าง
ชุมชนและเข้าสู่ที่เกษตรกรรม เพื่อจัดระเบียบที่ดินและออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ไว้เ ป็น
หลักฐาน ดําเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินได้ผลงานจํานวน ๖,๕๘๘ แปลง ๕,๕๐๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๗๒.๓๙ และร้อยละ ๖๒.๘๘ ของเป้าหมาย ๙,๑๐๐ แปลง ๘,๗๕๐ ครัวเรือนตามลําดับ ได้รับงบประมาณ
ดําเนินการ ๑๑๘.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จํานวน ๙๗.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๓ ของงบประมาณ
ที่ได้รับ
จากการดําเนินการทําให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ทํากินเพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ โดยได้รับ หนัง สือ อนุญ าตให้ใ ช้ป ระโยชน์ใ นที่ดิน ของรัฐ ไว้เป็น หลัก ฐาน และเสียค่า ตอบแทนตาม
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น ก่อให้เกิดความมั่นคงในการลงทุนในที่ดิน นํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและป้องกันการบุกรุก
ขยายขอบเขตการถือครองที่ดินของรัฐ รวมทั้งมีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามสภาพพื้นที่ เป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองที่ดินของรัฐ
๑. ปัญหา / อุปสรรค การจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน
- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทําแผนและงบประมาณการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ชัดเจน
เพราะเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชายแดน การสํารวจข้อมูลทําได้ในระดับกว้าง ไม่สามารถลงลึกใน
รายละเอียด ในชั้นปฏิบัติต้องมีการปรับตามความเหมาะสม
- เครื่องจักรกลมีสภาพเก่า พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่สูงชัน บางแห่งเป็นพื้นที่เสี่ยง
ภัยบริเวณชายแดน และมีโรคระบาด เช่น ไข้มาลาเรีย เป็นต้น
แนวทางแก้ไข
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการร่วมสํารวจข้อมูล
รายละเอียดเพื่อจัดทําแผนระยะปานกลาง ระยะยาว
- ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ทดแทนเครื่องจักรกลที่
หมดสภาพในการใช้งาน และงบประมาณในการซ่อมเครื่องจักรกล
- ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทหารดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตาม
แนวชายแดน และให้คําแนะนําในการป้องกันโรค

๗
๒. ปัญหา / อุปสรรค การจัดที่ดินตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
- การดําเนินตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัด อําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงาน
- ราษฎรผู้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่ยอมรับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกประสงค์แต่จะได้เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น
- การสํารวจข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
แนวทางแก้ไข
- จัดให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด / อําเภอ /
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดําเนินงาน
- ชี้แจงทําความเข้าใจราษฎรให้ยอมรับการดําเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
การรับรองสิทธิ์การเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- ให้จังหวัดสํารวจข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. : พัฒนาระบบบริการในสํานักงานที่ดนิ
ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินทีบ่ ริการให้แก่ประชาชน
กิจกรรม / เป้าหมาย
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดินดําเนินการ ดังนี้
๑)1ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน
กําหนดเป้าหมาย ๑๕ ระบบ
๒) ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อขยายผลโครงการระยะที่ ๒
โดยการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลความสําเร็จของการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานในสํานักงานที่ดินกําหนดเป้าหมาย ๑๐ แห่ง
๒. การให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน กําหนดเป้าหมายรวมทั้งสิ้น
๗,๐๐๐,๐๐๐ ราย จัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ๑๐๕,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นดังนี้
๑) งานให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน จํานวน ๖,๕๙๖,๓๐๐ ราย และ
จัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ จํานวน ๑๐๕,๘๐๐.๐๐ ล้านบาท
๒) งานบริการด้านรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน จํานวน ๔๐๓,๗๐๐ ราย
๓. การปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดินดําเนินการ ดังนี้

๘
๑) ปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน เป้าหมาย ๓ แห่ง
๒) ปรับปรุงที่จดั เก็บเอกสารสารบบ ๔๕๙ แห่ง

ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน
๑) ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ดิ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การระบบที่ ดิ น
ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๖ ดําเนินการตรวจรับเแล้ว ๑๑ ระบบ อีก ๔ ระบบ อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการตรวจรับ ฯ
กําลังตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ดินที่ผู้รับจ้างส่งมอบเพื่อให้ระบบสามารถทํางานร่วมกันได้ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาทั้งระบบ ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา หนองคาย บึงกาฬ และอุบลราชธานี
รวม ๒๕ สํานักงาน ได้รับงบประมาณดําเนินการปี ๒๕๕๖ จํา นวน ๒๐๗.๒๐ ล้า นบาท ซึ่ง การเบิก จ่า ยเงิน
งบประมาณเป็นไปตามการแบ่งงวดงานจ้างและการจ่ายเงินตามสัญญา
๒) จ้า งที่ ปรึ ก ษาเพื่ อ ประเมิน ผลความสํา เร็ จ ของการติ ดตั้ ง ระบบเพื่ อ ใช้ ง านใน
สํา นั ก งานที่ ดิ น ในโครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ดิ น มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการโดยวิธีตกลงตามคําสั่งกรมที่ดินที่ ๒๖๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๗ งบประมาณดําเนินการ ๗.๓๔ ล้านบาท
จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าว เมื่อประสบความสําเร็จส่งผลให้กรมที่ดินเป็น
ศูนย์กลางการจัดการฐานข้อมูลแปลงที่ดิน (Land Parcel Database) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
กิจ การหลายด้า น อีก ทั ้ง กรมที ่ด ิน จะมีร ะบบการให้บ ริก ารประชาชนในสํ า นัก งานที ่ด ิน ที ่ท ัน สมัย มี
ประสิทธิภาพในรูปแบบสํานักงานที่ดินอัตโนมัติ (e – Land office) สามารถให้บริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด และโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้กรมที่ดินมีการบริหารจัดการที่ดิน
แบบทันสมัย (e – Dol – Electronic Department of Lands)
๒. การให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน ดําเนินการโดยให้บริการ
ด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การรังวัดและอื่นๆ ในสํานักงานที่ดิน มีผู้มาติดต่ อขอรับบริการทั้งสิ้ น
ประมาณ ๘,๒๖๔,๖๓๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๐๖ ของเป้าหมาย ๗,๐๐๐,๐๐๐ ราย และจัดเก็บรายได้
ประเภทต่างๆ เข้ารัฐทั้งสิ้นประมาณ ๘๗,๗๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๒ ของเป้าหมาย ๑๐๕,๘๐๐ ล้านบาท
ซึ่งการให้บริการแบ่งเป็นดังนี้

๙
๑) ดํ าเนิ นการให้บริการด้ านทะเบียนที่ดิ นในสํ านั กงานที่ ดิ น ได้ ผลงานจํ านวน
๗,๘๔๒,๓๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๘๙ ของเป้าหมาย ๖,๕๙๖,๓๐๐ ราย ได้รับงบประมาณดําเนินการ
๒,๘๕๐.๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจํานวน ๒,๗๓๖.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับ
๒) ดํ า เนิ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นรั ง วั ด ที่ ดิ น ในสํ า นั ก งานที่ ดิ น ได้ ผ ลงานจํ า นวน
๔๒๒,๒๕๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๕๙ ของเป้าหมาย ๔๐๓,๗๐๐ แปลง ได้รับงบประมาณดําเนินการ
๑,๑๐๒.๓๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจํานวน ๑,๑๗๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๒๕ ของงบประมาณที่ได้รับ
จากการดํ าเนิ นงานทํ าให้ ประชาชนที่ มารั บบริ การที่ สํ านั กงานที่ ดิ นและที่ เป็ นเจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์มีความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดินและแนวเขตที่ดิน ลดข้อโต้แย้งพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน
สามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้เพื่อการลงทุน และเพิ่มรายได้

ปัญหา / อุปสรรค
ปัญหาด้านอัตรากําลัง วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ให้บริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งอาคารสํานักงานที่ดินบางแห่งมีสภาพเก่า ทรุดโทรม คับแคบ
ไม่สามารถอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนรองรับงานตามภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เพียงพอ
แนวทางแก้ไข
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทยอยปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อให้
สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และพัฒนา จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบบริหารงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความจําเป็นของสังคม
๓. โครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดําเนินการดังนี้
๑) ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน เป้าหมาย ๓ แห่ง
ดําเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดินของสํานักงานที่ดินได้จํานวน ๓ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย
๒) ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบเป้าหมาย ๔๕๙ แห่ง ดําเนินการได้ ๔๕๙ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
๓) ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในดิน จํานวน ๓๕.๒๐ ล้านแปลง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๖๖ ของเป้าหมาย ๓๓ ล้านแปลง

๑๐
ใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินงาน ๕๙.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๕
ของเป้าหมาย ๗๕.๖๑ ล้านบาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔. : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินทีบ่ ริการให้แก่ประชาชน
กิจกรรม / เป้าหมาย
๑. วางมาตรฐานระบบงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน ๖,๙๔๕ เรื่อง วาง
มาตรฐานการกําหนดสิทธิในที่ดิน จํานวน ๒,๖๐๐ เรื่อง
๒. ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพิจารณาตรวจสอบขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จํานวน
๔๖๐ ราย ๒๘,๐๐๐ แปลง ตรวจสอบการจดทะเบียนอาคารชุด จํานวน ๒๖๐ ราย ๕๔,๐๐๐ ห้อง
๓. พั ฒ นากฎหมายโดยการร่ า งกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า
กฎกระทรวง ระเบียบคําสั่ง จํานวน ๑๐ เรื่อง และดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง จํานวน
๑๐,๐๐๐ คดี

ผลการดําเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
๑. วางมาตรฐานระบบงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ดําเนินการโดยพิจารณาปรับปรุง
และจัดวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติจาก
สํานักงานที่ดิน หน่วยงานต่างๆ ได้ผลงานจํานวน ๙,๐๓๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๙ ของเป้าหมาย
วางมาตรฐานการกําหนดสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนต่างด้าวนิติบุคคลบางประเภท และนิติบุคคลเพื่อการศาสนาให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ได้ผลงานจํานวน ๒,๗๒๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๙๒ ของเป้าหมาย
จากการดําเนินงานวางมาตรฐานระบบงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทําให้ระเบียบ
คําสั่ง และสัญญาต่างๆ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความคล่องตัวและมั่นใจในการให้บริการ
ประชาชน ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริการอันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนผู้ขอรับบริการ และนิติบุคคลบางประเภทได้รับการคุ้มครองในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ เป็นการพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๑๑
๒. ส่ งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มี ผลการดํ าเนิ นงานการพิ จารณาตรวจสอบการ
ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ได้ผลงาน ๓๔๒ ราย ๕๐,๐๕๒ แปลง
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๔ และ ๑๗๘.๗๕ ของเป้าหมายตามลําดับ และดําเนินการตรวจสอบการจดทะเบียนอาคารชุด
(อ.ช.๑๐) ได้ผลงานจํานวน ๓๖๕ ราย ๙๙,๘๖๔ ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๓๘ และ ๑๘๔.๙๓ ของ
เป้าหมายตามลําดับ
จากการดํ าเนิ นงานทํ าให้ ผู้ บริ โภคได้ รั บความเป็ นธรรมจากผู้ ประกอบกิ จการ
อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย การใช้สอยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ
มีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะ มีสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อสาธารณะส่วนรวมของสังคม
๓. ดําเนินการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
คําสั่ง ได้ผลงานจํานวน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ของเป้าหมาย และดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง
คดีอาญา และคดีปกครอง ได้ผลงานจํานวน ๑๑,๕๖๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๖๒ ของเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕. : พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดนิ
ผลผลิต

: โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน

ผลการดําเนินงาน
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ ๑ เป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่อง
จากปี ๒๕๕๖ ดําเนินการในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด ๒๒๖ สํานักงาน เป้าหมายนําเข้าข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบ
ภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS)

๑๔,๗๒๓,๙๙๕ แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดําเนินการได้จํานวน

๑๔,๗๔๖,๖๙๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๕ ของเป้าหมาย โดยประกอบด้วย ๑๔ แผนงาน ได้แก่

(๑) แผนงานการตรวจทานข้อมูลทะเบียนที่ดินดําเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖
(๒) แผนงานนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็น
ระบบดิจิทัลดําเนินการในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด (๒๒๖ สํานักงาน และสํานักงานที่ดินอําเภอ ๑๗๑ สํานักงาน) ได้
ผลงานจํานวน ๑๔,๗๔๖,๖๙๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๕ ของเป้าหมาย ๑๔,๗๒๓,๙๙๕ แปลง
(๓) แผนงานนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ระหว่างจัดทํา TOR ให้ครอบคลุมใน
ทุกด้าน

๑๒
(๔) แผนงานจัดทําแผนที่ฐาน ดําเนินการสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (DMC)
ดําเนินการได้ประมาณร้อยละ ๑๐๐ แต่ยังไม่สิ้นกระบวนการ
(๕) แผนงานย้ายรูปแปลงจากระบบศูนย์กําเนิดเป็นระบบยู ที เอ็ม ดําเนินการได้
๑๖๗,๗๗๗ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๓๐ ของเป้าหมาย ๑๔๑,๘๑๔ แปลง
(๖) แผนงานปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ ดําเนินการได้
ร้อยละ ๘๔.๐๑ ของกระบวนการดําเนินงาน
(๗) แผนงานตรวจสอบและนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบ
ของกรมที่ดินดําเนินการได้ ๑๓,๙๖๖ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๘.๕๗ ของเป้าหมาย ๙,๔๐๐ แปลง
(๘) แผนงานอํานวยการ ดําเนินการตรวจติดตาม กํากับและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
นําเข้าข้อมูลสารสนเทศที่ดิน ได้จํานวน ๗๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕๐ ของเป้าหมาย ๒๐ ครั้ง
(๙) แผนงานจั ดการประชุ มฝึ กอบรมด้ านการจั ดการข้ อมู ลที่ ดิ นด้ วยระบบดิ จิ ทั ล
ดําเนินการได้จํานวน ๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย ๕ ครั้ง
(๑๐) แผนงานนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์สารบบที่ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ทํา
สัญญากับบริษัทไทยทรานสมิชชั่นอินดัสตรี จํากัด
(๑๑) แผนงานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน บริษัท สามารถ คอมเทค จํากัด
ได้ดําเนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบสเป็ก และกําลัง
พัฒนาระบบงานส่วนที่เหลือตาม TOR
(๑๒) แผนงานปรับปรุงสถานที่ ได้โอนเงินไปให้ปรับปรุงอาคารและสถานที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัด / สาขา จํานวน ๒๒๖ สํานักงานแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจรับ
(๑๓)แผนงานจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาโครงการ ได้ ดํ า เนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญาของที่ปรึกษา
(๑๔) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ กบช. ได้โอนเงินให้จังหวัดเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําข้อมูลการสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินของรัฐทุกประเภทโดยใช้โปรแกรม
ภูมิสารสนเทศ (GIS) สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการที่ดินพื้นที่นําร่องจังหวัดจันทบุรี

๑๓
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โอนให้จังหวัดดําเนินการ ๑๙๙.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๕๓ ล้านบาท
ตกพับ ๐.๗๑ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กันเงินไว้เบิกเหลื่อม ๑,๗๘๓.๕๑ ล้านบาท เบิกใช้เงินกันแล้ว
๑๘๘.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๕ ของงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
ผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ภาพรวมการใช้จ่ า ยเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมที่ ดิ น ในทุ ก แผนงาน /
โครงการ ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ จํ านวน ๕,๐๓๖.๒๕ ล้ านบาท ได้ ใช้ จ่ ายงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น
๔,๗๙๗.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๖ ของงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
ได้ กํ า หนดเป้ า หมายการใช้ จ่ า ยงบประมาณในภาพรวมของไตรมาสที่ ๔ ร้ อ ยละ ๙๕ ของวงเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ดังนั้น จากที่กรมที่ดินมีการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจํานวน ๔,๗๙๗.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๒๖ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๕,๐๓๖.๒๕ ล้านบาท จึงสูงกว่าเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรี
กําหนดร้อยละ ๐.๒๖ รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปรากฎดังนี้
แผนงาน / ผลผลิต / งาน / โครงการ / กิจกรรม

๑. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวติ และ

งบประมาณ

งบประมาณ

คิดเป็น

ที่ได้รบั อนุมัติ

ที่เบิกจ่ายแล้ว

ร้อยละ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

๒๒๒.๙๗๐๔

๒๐๒.๙๖๓๑

๙๑.๐๒

๑๐๔.๙๐๗๓

๑๐๕.๘๗๗๖

๑๐๐.๙๒

๑๑๘.๐๖๓๑

๙๗.๐๘๕๕

๘๒.๒๓

๕๘๖.๘๓๓๕

๕๓๙.๙๕๓๙

๙๒.๐๑

๔๔๒.๙๗๕๘

๔๑๖.๒๗๕๗

๙๓.๙๗

๙.๗๘๒๗

๙.๗๑๔๐

๙๙.๒๙

สังคม
๑.๑ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐทีจ่ ัดให้แก่ประชาชน
ที่ยากจน
กิจกรรม :
๑. จัดทีด่ ินทํากินและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั
ประชาชนที่ยากจน
๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
๒. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
๒.๑ ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
กิจกรรม :
๑) เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
๒) เดินสํารวจออกโฉนดเฉพาะพื้นที่

หมายเหตุ

๑๔
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สตูล และสังขลา
๓) จัดทําและให้บริการระวางแผนทีร่ ะบบดิจิทัล

แผนงาน / ผลผลิต / งาน / โครงการ / กิจกรรม

๒.๒ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่ได้รบั การบริหารจัดการ

๑๓๔.๐๗๕๐

๑๑๓.๙๖๔๒

๘๕.๐๐

งบประมาณ

งบประมาณ

คิดเป็น

ที่ได้รบั อนุมัติ

ที่เบิกจ่ายแล้ว

ร้อยละ

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

๙๙.๐๔๔๓

๘๗.๔๒๙๖

๘๘.๒๗

๗๖.๓๕๙๘

๖๘.๖๘๕๕

๘๙.๙๔

๑๐.๐๙๗๕

๑๐.๓๙๔๔

๑๐๒.๙๔

๔.๒๘๗๐

๘.๓๔๙๗

๑๙๔.๗๖

๘.๓๐๐๐

-

-

๔,๑๒๗.๔๒๙๙

๓,๙๖๗.๓๓๓๙

๙๖.๑๒

๗๕.๖๑๐๐

๕๙.๕๔๖๕

๗๘.๗๕

๒,๘๕๐.๔๕๓๓

๒,๗๓๖.๔๗๒๐

๙๖.๐๐

๘.๐๐๐๐

-

๓๗.๘๔๕๐

-

๒๙.๘๑๓๐

-

๗.๓๔๙๓

-

๑,๑๐๒.๓๕๙๓

๑,๑๗๑.๓๑๕๔

กิจกรรม :
๑) รังวัดทําแผนทีเ่ พื่อแสดงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและควบคุมคุม้ ครองที่ดินของรัฐ
๒) การย้ายแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐลง
ในระวางแผนที่มาตรฐาน
๓) นําเข้าข้อมูลแผนทีร่ ูปแปลงที่ดินของ
รัฐระบบดิจิทัล
กิจกรรมย่อย : จัดทําแผนทีเ่ พื่อแก้ไขปัญหา
การทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ
๓. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๑ ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดทีด่ ิน
ทีบ่ ริการให้แก่ประชาชน
กิจกรรม :
๑. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน
๒. บริการด้านทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน
กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงสถานทีบ่ ริการประชาชนด้าน
อสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบบริการในสํานักงานที่ดิน
ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย
กิจกรรมย่อย : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
กิจกรรมย่อย : ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ดนิ (ระยะที่ ๑)
เพื่อขยายผลโครงการระยะที่ ๒
กิจกรรม : บริการด้านรังวัดทีด่ นิ ในสํานักงานที่ดนิ

๑๐๖.๒๕

หมายเหตุ

๑๕
กิจกรรมย่อย : พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดใน

๑๖.๐๐๐๐

สํานักงานที่ดิน

รวม

๕,๐๓๖.๒๗๘๑

๔,๗๙๗.๖๘๐๕

๙๕.๒๖

