รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารกรมที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กําหนดให้อธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้ง
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ บัญญัติให้ส่วนราชการบริหาร
ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ซึ่งต้องมีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ได้รับ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์
และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าประสงค์โดยรวม
กรมที่ดิน ได้จัดทําแผนปฏิบัติการกรมที่ดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสํานักงาน/กอง ที่รับผิดชอบตามภารกิจมีการดําเนินการตาม แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการภายใต้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ ผลผลิต /โครงการ และมี
การวัดผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการ เป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑

: พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด ประกอบด้วย
๑.๑ ผลผลิต
: ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ
๑. รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ โดยการรังวัด
ออกและตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร
เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นครปฐม นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช น่าน พระนครศรีอยุธยา พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ พะเยา บุรีรัมย์ สตูล ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สงขลา แม่ฮ่องสอน ราชบุรี
ลําปาง ลําพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี สุราษฎร์ธานี อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี
ได้ผลงานจํานวน ๓,๑๗๑ แปลง คิดเป็นร้ อยละ ๗๐.๔๖ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง ควบคุ มที่ดินของรั ฐ
ได้ผลงานจํานวน ๑,๗๗๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๐ ของเป้าหมาย ๒,๒๐๐ เรื่อง และคุ้มครองที่ดินของรัฐ
ได้ผลงานจํานวน ๑,๖๐๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๐ ของเป้าหมาย ๒,๐๐๐ เรื่อง และใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๗๐.๕๕
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑๓๕.๕๔ ล้านบาท
/จากการ...

๒
จากการดํา เนิ น งานทํ าให้ที่ ดิน ของรั ฐ อั น เป็ นสาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิน ประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกันมีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ที่ดินสาธารณประโยชน์มีหลักเขตที่ดินหลักเขต ที่สาธารณประโยชน์
และแผ่นป้ายชื่อที่สาธารณประโยชน์ปรากฏในพื้นที่แปลงที่ดิน แสดงให้ทราบถึงตําแหน่งที่ตั้งขอบเขตที่ชัดเจน
ของรูปแผนที่และเนื้อที่ ลดข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์และการบุกรุก ตลอดจนราษฎร
จะได้รู้ขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถใช้ประโยชน์ตามสภาพการใช้ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นๆ ได้
๒. นําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิ ทัล ดําเนินการนําเข้ าข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดินของรัฐในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน เป็นระบบดิจิทัล ได้ผลงานจํานวน ๒๓,๕๑๗ แปลง คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๓๙ ของเป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ แปลง จัดทําแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของรัฐ
จํานวน ๒,๔๕๕ ระวาง คิด เป็น ร้อ ยละ ๘๑.๘๓ ของเป้า หมาย ๓,๐๐๐ ระวาง และใช้จ่า ยงบประมาณ
จํานวน ๑๒.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๕ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๒๕.๖๒ ล้านบาท
จากการดําเนินงานสามารถนําข้อมูลไปตรวจสอบ และใช้อ้างอิงในการปรับระวาง
แผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดิน นําข้อมูลมาจัดทําฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ปัญหา/อุปสรรค
๑. แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดแจ้งมาอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มบางแปลง
รายละเอียดไม่ถูกต้องชัดเจนและเป็นจริง เมื่อไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วไม่มีแปลงที่ดินตามที่แจ้งมา
๒. ที่สาธารณประโยชน์บางแปลงอยู่ในเขตป่าไม้หรือบางแปลงอยู่ในเขตดําเนินการของ
ปฏิรูปที่ดิน จัดรูปที่ดิน เขตนิคมฯ ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๓. แปลงที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ มี ผู้ บุ ก รุ ก หรื อ คั ด ค้ า นไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ทํ า ให้
ไม่สามารถดําเนินการได้ทันที
๔. ผู้ดูแลรักษาแปลงที่สาธารณประโยชน์ ไม่สามารถนําชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ที่ถูกต้องได้
แนวทางแก้ไข
๑. ควรให้จังหวัดกําชับผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้
๒. ควรจัดให้มีการทบทวนข้อตกลงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓. ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสําคัญของที่สาธารณประโยชน์และสร้าง
เสริมจิตสํานึกในการรักษาร่วมกันกําหนดให้มีการตรวจสอบเขตและสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ยังไม่ได้ทํา
การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เพื่อป้องกันการบุกรุก
๔. ควรตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานร่วมกับท้องถิ่น ให้ประธานชุมชน ประธานหมู่บ้าน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยดูจากพยานเอกสาร พยานบุคคล ตรวจสอบสภาพที่ดิน และให้ทบวงการเมืองผู้มีหน้าที่ดูแล
รักษาที่สาธารณประโยชน์ตรวจสอบแนวเขตและดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ และจัดทําข้อมูลไว้ให้ผู้ปกครองท้องที่
รุ่นต่อๆไปได้รับทราบ
/ ๑.๒ ผลผลิต...

๓
๑.๒ ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
๑. จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน ตามโครงการหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้ อ งกั นตนเอง โครงการพัฒ นาเพื่อ ความมั่นคงพื้ นที่ ชายแดนอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ และ
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พร้อมทั้งจัดทําสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทางสัญจร
ระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่ที่ทําเกษตรกรรมดําเนินการในพื้ นที่จังหวัด สระแก้ว เชียงราย เชียงใหม่ และ
แม่ฮ่องสอน ได้ผลงานจํานวน ๓,๓๑๒ แปลง ๒,๐๔๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๐ และร้อยละ ๙๐.๙๗
ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ แปลง ๒,๒๕๐ ครัวเรือนตามลําดับ และใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๗๘.๒๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๖ ของงบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๑๒๒.๐๑ ล้านบาท
๒. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการ
รังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย พร้อมจัดทําสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเป็น ได้แก่ ถนนที่เป็นทาง
สัญจรระหว่างชุมชน และถนนที่เข้าสู่ที่ทําการเกษตรกรรม ซึ่งกรมที่ดินเห็นชอบการจัดทําโครงการและจัดสรร
งบประมาณ จํ านวน ๒,๗๑๘ แปลง ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร สุรินทร์ ร้อยเอ็ ด บุ รีรัม ย์
ขอนแก่ น พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปราจี น บุ รี จั น ทบุ รี ปั ต ตานี ศรี ส ะเกษ สุ พ รรณบุ รี และนครสวรรค์
ดําเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลงที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยได้ผลงานจํานวน ๙๔๑ แปลง ๗๖๔ ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๘๒ และร้อยละ ๒๒.๘๐ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ แปลง ๓,๓๕๐ ครัวเรือนตามลําดับ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการรังวัดวางผังแบ่งแปลง จํานวน ๑,๗๗๗ แปลง ใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๔๖.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๐
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๘๒.๖๙ ล้านบาทผลการดําเนินการต่ํา เนื่องจากการดําเนินโครงการโดยการจัดที่ดินให้ชุมชน
ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎรให้การรวมกลุ่มของชุมชน
๑.๓ โครงการ : ส่ง เสริ มและพัฒ นาการจัดที่ดิน ทํา กินและที่อยู่ อ าศั ย ให้ชุ ม ชนในที่ ดิน
สาธารณประโยชน์
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทํากินและอยู่อาศัยให้ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามนโยบายรั ฐบาลได้ผลงานจํ านวน ๑๑ แปลง คิ ดเป็นร้ อยละ ๑๓๗.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ แปลง ใช้จ่ าย
งบประมาณจํานวน ๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๗ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑.๒๓ ล้านบาท
จากการดําเนินการตามนัยข้อ ๑.๑ – ๑.๓ ให้ประชาชนที่ยากจนมีที่ดินทํากินและ
ที่อยู่อาศัย มีความมั่นใจในที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งการจัดทําสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนนที่เป็น
ทางสัญจรระหว่างชุมชน และถนนเข้าสู่ที่ทําเกษตรกรรม ทําให้สามารถขนส่งผลผลิตไปจําหน่ายได้สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดจนลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินของรัฐ อีกทั้งราษฎรยอมรับ
การจัดที่ดินในรูปแปลงรวม
ปัญหา/อุปสรรค
๑. จัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
- ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ทํ า แผนงานและงบประมาณการก่ อ สร้ า งสาธารณู ป โภค
ไม่ชัดเจนเพราะเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชายแดน การสํารวจข้อมูลทําได้ในระดับกว้าง ไม่สามารถลงลึก
ในรายละเอียดซึ่งชั้นปฏิบัติต้องมีการปรับตามความเหมาะสม
/ - พื้นที่...

๔
- พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่สูง และลาดชัน บางแห่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณชายแดน
และมีโรคระบาด เช่น ไข้มาเลเรีย เป็นต้น
๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัด
ความยากจนและพัฒนาชนบท
- ดําเนินโครงการมา ๑๐ ปีกว่า ขณะนี้พื้นที่ดําเนินการลดลงมีราษฎรครอบครอง
การจัดกระจาย บางส่วนที่ราษฎรไม่สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์หรือนิติบุคคลอื่นได้ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะนํามาจัดทําโครงการ
- การดําเนินงานตามโครงการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัด อําเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงาน
- ราษฎรผู ้ย ากจนกลุ่ม เป้า หมายที ่รัฐ จะแก้ไ ขปัญ หาให้ เรีย กร้อ งจะขอรับ แต่
เอกสารสิทธิในที่ดินเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ยอมรับในเบื้องต้นแล้วว่าเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
แนวทางการแก้ไข
๑. การจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการร่วมสํารวจข้อมูล
รายละเอียดเพื่อจัดทําแผนระยะปานกลาง ระยะยาว
- ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทหารดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานตาม
แนวชายแดน และให้คําแนะนําในการป้องกันโรค
๒. การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
- จัดให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด/อําเภอ/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดําเนินงาน
- ชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎรให้ยอมรับการดําเนินการโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับการรับรองสิทธิ การเข้าอยู่อาศัยในที่สาธารณประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒

: พัฒนาการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ประกอบด้วย
๒.๑ โครงการ : เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ เพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
- เดิ นสํ ารวจเพื่ อแก้ ไขปั ญหาการออกหนั งสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดิ นในบริ เวณพื้ นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ได้ผลงานจํานวน ๑๕,๑๑๘ แปลง
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๘ ของเป้าหมาย ๑๕,๗๕๐ แปลง แล้วใช้จ่ายงบประมาณ ๔๖.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๙ ของ
งบประมาณที่ได้รับจํานวน ๖๔.๓๔ ล้านบาท และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนได้จํานวน ๗,๔๒๒ แปลง
/ ๒.๒ ผลผลิต...

๕
๒.๒ ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
๑) เดิ นสํ ารวจออกโฉนดที่ดิ นและจัดทํ าแผนที่ รู ปแปลงโฉนดที่ ดิ นให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน กําแพงเพชร ตาก
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น ชัยภูมิ
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี
ชุมพร กระบี่ พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล ได้ผลงานจํานวน ๗๑,๓๐๒ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๒
ของเป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ แปลง และใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๓๑๑.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๓ ของ
งบประมาณที่ได้รับจํานวน ๔๕๗.๕๒ ล้านบาท และแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนได้จํานวน ๑๔,๕๐๖ แปลง
๒) บริหารจัดการคําขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์จาก
หลักฐาน ส.ค.๑ ได้ผลงานจํานวน ๙,๐๐๙ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๐ ของเป้าหมาย ๙,๐๐๐ แปลง
๓) จั ด ทํ า มาตรฐานและพิ จ ารณาการออกหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยการ
พิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดิน และพิจารณาเรื่องการออกหนังสื อรั บรองการทําประโยชน์ ใ ห้ เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ผลงานจํานวน ๒,๔๘๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๖.๐๐ ของเป้าหมาย
๑,๗๐๐ เรื่อง
จากการดําเนินการตามนัย ข้อ ๒.๑ – ๒.๒ ให้ประชาชนในพื้นที่การเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินได้รับเอกสารสิทธิมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน
การหาเงินทุนนําไปพัฒนาอาชีพของตนให้มีความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดกําลังใจและแรงจูงใจ
ที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งสามารถทราบแนวเขต
ที่ดินของรัฐ และเอกชนอย่างชัดเจน ลดข้อพิพาทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศและความมั่นคงของประเทศโดยรวม
๔) จัดทําและให้บริการระวางแผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน โดยการสร้างและ
ให้บริการระวางแผนที่ภาคพื้นดิน สร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจํานวน ๗,๗๓๕ ระวาง คิดเป็น
ร้ อยละ ๗๗.๓๕ ของเป้ าหมาย ๑๐,๐๐๐ ระวาง และใช้ จ่ ายงบประมาณจํ านวน ๗๓.๓๐ ล้ านบาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ ๕๗.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑๒๗.๔๓ ล้านบาท
จากการดําเนินการทําให้ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทําประโยชน์แล้ว มีหมุดหลักฐาน
แผนที่ที่มีความถูกต้องและมีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อรองรับการทํางานของกรมที่ดินและรองรับการ
เชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ สําหรับใช้เป็นข้อมู ลสนับสนุ นการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้
ประชาชนทั่วประเทศสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนการ
พัฒนาที่ดิน ได้ถูกต้องตามความเป็นจริง อีกทั้งสามารถนําไปใช้ให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ
ปัญหา / อุปสรรค
- การเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี พื้นที่ที่เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
มีแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ไม่ชัดเจน การกันแนวเขตที่ดิน ต้องใช้เวลาและการประสานงานหลายหน่วยงาน
/ เพื่อดําเนิน...

๖
เพื่อดําเนินการ รวมถึงมีปัญหาความปลอดภัย เนื่องจากยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยๆ ในทุกสาย
สํารวจปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแทบทั้งสิ้น
แนวทางแก้ไข
- การเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นําท้องถิ่น ประชาชนให้ความร่วมมือและมีมาตรการในเรื่องการจัดชุดคุ้มครอง
หมู่บ้านให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสานกับผู้นําศาสนา ผู้นําท้องถิ่น ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับ
การพัฒนาประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล
ประกอบด้วย
๓.๑ โครงการ : จัดทําแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่ดินบนแผนที่ มาตราส่วน
๑ : ๔,๐๐๐
- ยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม โดยสํารวจตําแหน่งการ
ติดตั้งสถานีอ้างอิง และการติดตั้งระบบโครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ดําเนินการ
ติ ด ตั้ ง สถานี อ้ า งอิ ง ในพื้ น ที่ ๒๓ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กระบี่ กํ า แพงเพชร ชุ ม พร เชี ย งใหม่
นครศรีธรรมราช ตราด ตาก นราธิวาส ลพบุรี ลําปาง น่าน ประจวบคีรีขันธ์ สตูล พัทลุง พิจิตร สุโขทัย
พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ ยะลา สุพรรณบุรี ระยอง และอุทัยธานี กําหนดเป้าหมาย ๓๐ สถานี ซึ่งได้ลงนาม
ในสัญญาซื้อขายระบบฯ ตามสัญญาเลขที่ สซ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาดําเนินการ
๑๘๐ วัน ครบกําหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดสร้างระวางแผนที่เพื่อการรังวัดด้วยวิธี
แผนที่ชั้นหนึ่ง ได้ผลงานจํานวน ๑๑,๐๓๖ ระวาง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๖ ของเป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ระวาง ได้รับ
งบประมาณจํานวน ๒๐๐ ล้านบาท
๓.๒ โครงการ : จัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐
- จั ด ทํ า แผนที่ ท างสาธารณะจากระวางแผนที่ และจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล แนวเขตทาง
สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้ผลงานจํานวน ๔,๔๐๕ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๖
ของเป้าหมาย ๖,๕๐๐ กิโลเมตร และใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๒.๒๖ ล้านบาท
๓.๓ โครงการ : จัดทําข้อมูลที่ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.)
- จั ดทําข้ อมูลที่ ดินเพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ งชาติ โดย
ตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงที่ดิน บัญชีผู้ครอบครองที่ดินที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทําแผนที่แสดง
พื้นที่ดําเนินงานของโครงการ และพิมพ์แผนที่เพื่อส่งให้ คทช. จังหวัด นําไปใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน
/ ลงใน...

๗
ลงในระบบภู มิสารสนเทศ จัดทําฐานข้อมูล การจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ
ลงฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ผลงานจํานวน ๖,๓๓๔ ระวาง
คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖.๖๘ ของเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ระวาง และจัดทําข้อมูลผู้ครอบครองทําประโยชน์ที่ดินที่จะได้รับ
การจัดที่ดินตามนโยบายการจัดที่ดินแห่งชาติที่ได้จัดเก็บลงในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ได้ผลงานจํานวน ๔,๕๐๐ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๘ ของเป้าหมาย ๗,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑.๙๕ ล้านบาท
๓.๔ โครงการ : ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๒)
- แผนงานที่ ๒ : การจัดทําแผนที่ฐาน เป็นแผนงานที่ดําเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ โดยดําเนินการจัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ได้ผลงานจํานวน ๑๒,๓๐๐ ระวาง คิดเป็นร้อยละ
๑๐๔.๒๓ ของเป้าหมาย ๑๑,๘๐๐ ระวาง
จากการดําเนินงานทําให้มี ระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ให้เป็นมาตรฐาน สําหรับนําไปจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน สนับสนุนงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลาง
ในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่างกรมที่ดินกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรองรับการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และมีแผนที่รูปแปลงที่ดินเป็นมาตรฐานสากลเป็นระบบพิกัดเชื่อมโยงระบบเดียวกัน
ทั่วประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔

: พัฒนาพัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์
ทั่วทั้งประเทศ มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
ประกอบด้วย
๔.๑ ผลผลิต : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
๑. ดําเนินการให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน มีผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ทั้งสิ้นประมาณ ๘,๕๕๔,๕๔๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๔.๐๖ ของเป้าหมาย ๗,๕๐๐,๐๐๐ ราย และจัดเก็บรายได้
ประเภทต่ า ง ๆ เข้ า รั ฐ ทั้ ง สิ้ น ประมาณ ๖๘,๗๒๔.๖๙ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๘.๔๐ ของเป้ า หมาย
๗๗,๗๔๐.๐๔ ล้านบาท ซึ่งการให้บริการแยกได้ ดังนี้
๑) การให้ บริ การด้ านทะเบี ยนที่ ดิ นในสํานั กงานที่ ดิ น ได้ผลงานจํานวน ๗,๘๖๘,๒๔๓ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๒๖ ของเป้าหมาย ๖,๗๑๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๒,๓๗๔.๕๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๒ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๓,๐๓๙.๗๔ ล้านบาท
๒) การให้บริการด้านรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน ได้ผลงานจํานวน ๒๗๙,๑๐๒ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๖.๔๕ ของเป้าหมาย ๔๒๐,๐๐๐ ราย และใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๑,๐๑๗.๖๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๓๑ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑,๑๓๙.๕๑ ล้านบาท
๓) พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใน ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พื้นที่ ๕ จังหวัดตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
/ และ...

๘
และสงขลา) ได้ผลงานจํานวน ๔๐๗,๒๐๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๐.๐๕ ของเป้าหมาย ๓๗๐,๐๐๐ ราย
และใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๔.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน
๖.๙๖ ล้านบาท
ปัญหา/อุปสรรค
- ปั ญ หาด้ า นอั ต รากํ า ลั ง วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ไ ม่ ทั น สมั ย และไม่ เ พี ย งพอแก่ ก าร
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งอาคารสํานักงานที่ดินบางแห่งมีสภาพเก่า ทรุดโทรม คับแคบ
ไม่สามารถอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนรองรับงานตามภารกิจที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เพียงพอ
แนวทางแก้ไข
- นําเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ทยอยปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อให้
สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และพัฒนาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบบริหารงานด้านบุค ลากรให้มี ความพร้ อมและความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความจําเป็นของสังคม
๒. ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดําเนินการดังนี้
๑) ปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสารสารบบ ได้จํานวน ๔๕๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย
๔๕๙ แห่ง
๒) ปรับปรุงต่อเติมห้องจัดเก็บสารบบหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ได้จํานวน ๖ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๖ แห่ง
๓) ปรับปรุงและดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ได้จํานวน ๓๖.๗๓ ล้านแปลง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๒.๐๓ ของเป้าหมาย ๓๖ ล้านแปลง
และใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินงาน ๔๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๖๗.๘๐ ล้านบาท
๓. ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน ดําเนินการดังนี้
๑) ปรั บปรุ ง/ต่ อเติ มห้ องน้ํ าประชาชนและห้ องน้ํ าคนพิ การ ได้ ผลงานจํ านวน ๓๐ แห่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๓๐ แห่ง
๒) ปรั บ ปรุ ง /ต่ อ เติ ม ทางลาดคนพิ ก ารได้ ผ ลงานจํ า นวน ๑๑ แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๑ แห่ง
๓) ก่อสร้างห้องน้ําประชาชนและห้องน้ําคนพิการ ได้ผลงานจํานวน ๒๔ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๔ แห่ง
๔) จั ดซื้อรถเข็ นชนิ ดนั่ งสํ าหรั บคนพิ การ ได้ ผลงานจํานวน ๑๔ คั น คิ ดเป็ นร้ อยละ
๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๔ คัน
๔. ปรับปรุงสถานที่ให้บริการประชาชนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ผลงาน จํานวน ๔๙ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๒๔๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ แห่ง
/ ๕. พัฒนา...

๙
๕. พัฒนาปรับปรุงระบบการรังวัดในสํานักงานที่ดิน โดยจ้างเหมาบริการตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ธุรการฝ่ายรังวัด ได้ผลงานจํานวน ๒๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๖ คน
๖. พัฒนาระบบบริการในสํานักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัย
๑) จ้างเหมาบริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ผลงาน จํานวน ๔๓๔ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๓๔ แห่ง
๒) ติดกล้องวงจรปิดให้แก่สํานักงานที่ดินเป้าหมายได้ผลงาน จํานวน ๒๑ ชุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของป้าหมาย ๒๑ ชุด
๗. งานวางมาตรฐานกระบวนงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยพิจารณาการปรับปรุง และ
วางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายและข้อขัดข้องในทางปฏิบัติของ
สํานักงานที่ดิน และหน่วยงานต่างๆ แก้ไขและเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ได้ผลงานจํานวน ๙,๙๓๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๐๑ ของเป้าหมาย ๗,๐๙๕ เรื่อง วางมาตรฐานการ
กําหนดสิท ธิ ใ นที่ดินเกี่ยวกั บคนต่ างด้าวนิติบุคคลบางประเภทและนิติบุคคลเพื่ อการศาสนา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติได้ผลงานจํานวน ๓๑๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐๐ เรื่อง
ควบคุ ม และตรวจสอบทะเบี ย นที่ ดิ นและข้ อมู ล ที่ ดิน และห้อ งชุ ด ของคนต่ า งด้ าว นิ ติ บุค ลบางประเภทและ
นิติบุคคลเพื่อการศาสนา ได้ผลงานจํานวน ๑,๘๔๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒,๓๐๐ เรื่อง
๘. การพัฒนาบุคลากร
- ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมที่ดิน ได้ผลงานจํานวน ๕
โครงการ ๖ รุ่ น ๔๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ร้อยละ ๑๕๐.๐๐ และร้อยละ ๒๒.๕๖ ของ
เป้าหมาย ๕ โครงการ ๔ รุ่น ๑,๘๘๘ คน
๙. งานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ได้ผลงานจํานวน ๒๙๕ ครั้ง ๔๘,๕๒๑ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓
และร้อยละ ๑๒๑.๓๐ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ แปลง ตามลําดับ และดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการ
จดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.๑๐) ได้ผลงานจํานวน ๑๘๕ ราย ๖๒,๕๓๐ ห้องชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๗ และ
ร้อยละ ๑๐๕.๙๘ ของเป้าหมาย ๒๘๐ ราย ๕๙,๐๐๐ ห้องชุด ตามลําดับ
๑๐. ดําเนินการร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง
ได้ผลงานจํานวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๐๐ ของเป้าหมาย จํานวน ๑๐ เรื่อง ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา
คําชี้แจงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกรมที่ดิน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ผลงานจํานวน ๕๔๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔๙.๕๔ ของเป้าหมาย
๒๒๐ เรื่อง ดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง อาญา และคดีปกครอง ได้ผลงานจํานวน ๘,๔๐๓ เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ ๘๔.๐๓
ของเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ เรื่อง

/ ๔.๒ โครงการ...

๑๐
๔.๒ โครงการ : ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของกรมที่ดนิ
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมที่ดิน ได้ผลงาน
จํานวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕๐ คน ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๐.๑๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๐.๒๗ ล้านบาท
๔.๓ โครงการ : ข้าราชการกรมทีด่ ินยุคใหม่ ไม่รับ ไม่โกง
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้ผลงานจํานวน ๗๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๗
ของเป้าหมาย ๗๖๕ คน ใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๑.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๖ ของงบประมาณ
ที่ได้รับจํานวน ๐.๒๙ ล้านบาท
๔.๔ โครงการ : ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสํานักงานที่ดิน
- ส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดในสํานักงานที่ดินได้ผลงานจํานวน ๓,๘๑๘ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๔ ของเป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย ใช้จ่ายงบประมาณจํานวน ๐.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๘
ของงบประมาณที่ได้รับจํานวน ๑.๑๖ ล้านบาท
๔.๕ โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ ๒
- ดําเนินการขยายระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริการในสํานักงานที่ดินจังหวัด/
สาขา/ส่วนแยก กําหนดเป้าหมาย ๒๐๐ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเทศประกวดราคาครั้งที่ ๒ (ยกเลิก
ประกวดราคาครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข) ได้รับงบประมาณจํานวน ๕๖๑.๐๐ ล้านบาท
ภาพรวมเงินงบประมาณของกรมที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกแผนงาน/โครงการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๖,๑๓๗.๒๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๕๐.๐๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๙ ของเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัย
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ ๓ ประมาณ
ร้อยละ ๗๓ ดังนั้น จากการที่กรมที่ดินมีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๔,๐๕๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๕.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๖,๑๓๗.๒๔ ล้านบาท ซึ่งยังต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดอีกร้อยละ ๗.๐๑

