แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๑. ด้านการเทิดทูนและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมาย : ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ
ลําดับ
Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
ความสอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ รัฐธรรมนูญแห่ง
วันที่ สาระสําคัญ
ของนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
๑. การเทิดทูนและธํารงรักษาไว้ซึ่ง นโยบายรัฐบาล
รัฐธรรมนูญฯ
ด้านปกป้องและเชิดชู
มาตรา ๒ ประเทศไทย
สถาบันหลักของชาติ
สถาบันพระมหากษัตริย์
มีการปกครองระบอบ
กลยุทธ์
ปลูกฝังจิตสํานึกของ
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาชน ให้มีความเข้าใจและ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ประมุข
สถาบันของชาติ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานที่สําคัญ
การส่งเสริมสนับสนุนการเทิดพระเกียรติ
ผลการดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้าง
จิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่
๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดปากน้ํา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๒. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
วิทยากรตัวคูณ โครงการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท :
เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองงาน วันที่
๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ สํานักงาน ก.พ.

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

-

กรมที่ดิน

-

กรมที่ดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๑. ด้านการเทิดทูนและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
เป้าหมาย : ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และน้อมนําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติ
ลําดับ
Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
ความสอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ รัฐธรรมนูญแห่ง
วันที่ สาระสําคัญ
ของนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานที่สําคัญ
๓. เชิญชวนบุคลากรในสังกัดแต่งกาย
ด้วยเสื้อเหลือง ตลอดเดือนธันวาคม
๒๕๕๗ เพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)
-

ผู้รับผิดชอบ

กรมที่ดิน

๒๕๕๗

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๒. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
เป้าหมาย : ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูปประเทศ
ความสอดคล้องกับ
ลําดับ
Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ รัฐธรรมนูญแห่ง
ของนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
๒. การสร้างความปรองดอง
นโยบายรัฐบาล
หน้าที่ของรัฐบาลที่ได้แถลง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
ไว้ต่อ สนช.
กลยุทธ์
สร้างความปรองดอง
- การบริหารราชการแผ่นดิน
สมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน
- การดําเนินการให้มีการ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานที่สําคัญ
การปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ผลการดําเนินการ
- กรมที่ดินจัดทําป้าย ขนาด ๔.๐๐ x ๘.๐๐
เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ อย่างต่อเนื่อง

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)
-

ผู้รับผิดชอบ

กรมที่ดิน

ปฏิรูปในด้านต่างๆ
- การส่งเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในชาติ

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
ความสอดคล้องกับ
ลําดับ
Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ รัฐธรรมนูญแห่ง
ของนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานที่สําคัญ
๑. โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูป

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)
๔๔๘.๗๑๒๖

ผู้รับผิดชอบ

กรมที่ดิน

ของประชาชน
กลยุทธ์
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในระดับพื้นที่

๓. การลดความเหลื่อมล้ํา ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
ของสังคมและการสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม
โอกาสการเข้าถึงบริการ ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ของรัฐ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
๙. การรักษาความมั่นคง
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ของทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดเร่งรัดการ
ออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบ
ดาวเทียม RTK ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๐ ปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ ดําเนินการใน
พื้นที่ ๔๘ จังหวัด จํานวน ๑๐๐,๐๐๐
แปลง
- ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นการ
เตรียมการภาคสนาม (เจ้าหน้าที่
จัดหาที่พัก ประสานงานกับกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ)

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่

(๓๗.๑๒๖๙)

กรมที่ดิน

ลําดับ

Roadmap และ กลยุทธ์

ความสอดคล้องกับ
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ รัฐธรรมนูญแห่ง
ของนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานที่สําคัญ
๒. การจัดทําและให้บริการระวางแผนที่
สําหรับการออกโฉนดที่ดิน
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐,๐๐๐
แปลง
-ดําเนินการจัดทําและให้บริการระวาง
แผนที่ได้ผลงาน จํานวน ๖๖ ระวาง

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)
๑๓๐.๖๗๗๘
(๑๒.๙๕๗๑)

ผู้รับผิดชอบ

กรมที่ดิน

ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
ลําดับ
Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

๓. รังวัดและทําแผนที่เพื่อแสดง แนวเขต
ที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดิน
ของรัฐ (ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง)
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๐๐๐ แปลง
- ดําเนินการในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดชัยภูมิ บึงกาฬ เพชรบูรณ์ เลย
สกลนคร และจังหวัดหนองบัวลําภู
ได้จํานวน ๖๒ แปลง
๔. นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ
ระบบดิจิทัล
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๓๐,๐๐๐ แปลง
-นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ
ระบบดิจิทัล ได้จํานวน ๕,๐๘๘ แปลง

๖๙.๖๗๐๖
(๗.๖๑๕๙)

กรมที่ดิน

๔.๐๗๗๐
(๐.๔๗๓๐)

กรมที่ดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป้าหมาย
ลําดับ

: แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)

ผู้รับผิดช
อบ

๕. จัดทําแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อน
แนวเขตที่ดินของรัฐ
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๕,๐๐๐ ระวาง
- จัดทําแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ ได้จํานวน
๘๑๐ ระวาง
๖. จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่
ประชาชนที่ยากจน
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔,๕๐๐ แปลง
- จัดที่ดินให้แก่ประชาชนได้จาํ นวน
๖๕๓ แปลง

๗.๓๐๓๙
(๐.๕๖๐๔)

กรมที่ดิน

๑๑๓.๗๐๓๘
(๑๒.๐๓๑๒)

กรมที่ดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป้าหมาย
ลําดับ

: แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

๗. โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีการบุกรุก
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
ชนบท
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๕,๐๐๐ แปลง
- ขณะนี้กรมที่ดินได้พิจารณาอนุมัติ
โครงการแล้วในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี และ
อุดรธานี รวม ๗๘๔ แปลง อยู่ระหว่าง
กรมที่ดินพิจารณาอนุมัติจัดสรร
งบประมาณ จํานวน ๒๐ แปลง ในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๖.๑๐๐๕
(๖.๕๘๘๕ )

กรมที่ดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๔. การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ํา
เป้าหมาย : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่
ความสอดคล้องกับ
ลําดับ Roadmap และ กลยุทธ์
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่ง
รัฐธรรมนูญแห่ง
การของนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

๔.

การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้าง
รายได้และลดความเหลื่อมล้ํา
กลยุทธ์
๑. สร้างโอกาสทางการค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ชายแดน/พื้นที่ที่มี
ศักยภาพ
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาศักยภาพของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายรัฐบาล
๗. การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน
๗.๖ พัฒนาเขต
เศรษฐกิจ
๙. การรักษาความมั่นคง
ของทุนทรัพยากร ฯ
๙.๓ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและ
แก้ไขการบุกรุกที่ดินของ
รัฐจัดทําฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ

โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติ (ระยะที่ ๒)
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๙.๗
ล้านแปลง อยู่ระหว่างดําเนินการ ดังนี้
-อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณให้กับ
สํานักงานที่ดินเพื่อเป็นค่าดําเนินงาน
การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน
-อยู่ระหว่างจัดทําร่าง TOR การนําเข้า
ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและ
ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน รวมทั้ง
การนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
-อยู่ระหว่างตรวจสอบแบบสํารวจความ
ต้องการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
-การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่
ระหว่างจัดทํา TOR

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๕. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
เป้าหมาย

: สังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

๑,๔๗๘.๖๓๖๙
(๒.๐๕๐๔)

กรมที่ดิน

ลําดับ

Roadmap และ กลยุทธ์

๕.

การรักษาความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ
กลยุทธ์
บูรณาการแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

นโยบายรัฐบาล
๒. การรักษาความมั่นคง
ของรัฐและการค้า
ระหว่างประเทศ
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหา
การใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหา
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
บริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยาน
แห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔,๐๐๐
แปลง
- ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นการ
เตรียมการภาคสนาม (เจ้าหน้าที่
จัดหาที่พัก ประสานงานกับกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ)

๕๓.๒๕๕๐
( ขณะนี้อยู่
ระหว่างสํานัก
งบประมาณ
พิจารณา
อนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ )

กรมที่ดิน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เฉพาะนโยบายสําคัญ)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน กรมที่ดิน
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (รอบ ๒ เดือน)
Roadmap : ๖. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการทํางานอย่างบูรณาการ เอื้อต่อการปฏิรูปประเทศ

ลําดับ

Roadmap และ กลยุทธ์

๖.

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
บริการประชาชนเชิงรุก

ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑
นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ
๑๐. การส่งเสริมการบริหาร ๘. นโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินที่มี
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

การดําเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
ผลการดําเนินการ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
ล้านบาท
(ผลการ
เบิกจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

การให้บริการประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินทั่วประเทศ
เป้าหมาย ปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖.๓
ล้านราย
- ให้บริการประชาชนด้านทะเบียน
และรังวัดที่ดิน จํานวน
๒,๐๘๘,๔๗๕ ราย
- จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จํานวน
๒๐,๓๓๓.๕๖ ล้านบาท

๓๙๕๕.๙๙๓๘
(๕๗๔.๓๕๙๗)

กรมที่ดิน

