สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมที่ดินในรอบ 9 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551)

กรมที่ดินไดดาํ เนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมทัง้ การใชจา ยเงินงบประมาณโดยสรุปดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร : การจัดทีด่ ินของรัฐเพือ่ แกไขปญหาที่ดินทํากินของ
ประชาชนที่ยากจน
กลยุทธ : เรงรัดการจัดทีด่ ินของรัฐ เพือ่ แกไขปญหาที่ดินทํากิน
ของประชาชนทีย่ ากจน
แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐที่จดั ใหแกประชาชนทีย่ ากจน
กิจกรรม / เปาหมาย
- จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกประชาชนที่ยากจนพรอมทั้งจัดทําสาธารณูปโภค
ตามโครงการตาง ๆ จํานวน 4,500 แปลง และการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดนิ ของรัฐเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน จํานวน 9,100 แปลง
ผลการดําเนินงาน
- จัดที่ดนิ ทํากินและที่อยูอ าศัยใหแกประชาชนที่ยากจน พรอมทัง้ จัดทําสาธารณูปโภค
ตามโครงการตาง ๆ ไดแก โครงการหมูบ านปองกันตนเองชายแดน ในพืน้ ที่จงั หวัดสระแกว และโครงการ
พัฒนาความมัน่ คงรวมกับกองทัพบกในพืน้ ที่จงั หวัดตาก แมฮองสอน และเชียงราย รวม 2 โครงการ
ไดผลงานจํานวน 3,896 แปลง คิดเปนรอยละ 86.57 ของเปาหมาย และดําเนินการบริหารจัดการการใช
ประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน
โดยการรังวัดแบงแปลงทีด่ ินจัดใหแกประชาชนเพื่อ
ทํากินและเปนที่อยูอาศัยในที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชรวมกัน และมีราษฎรเขาครอบครอง
ทําประโยชนเต็มแปลงหรือบางสวนในพืน้ ทีท่ ั่วประเทศ จํานวน 20 จังหวัด ซึง่ กรมที่ดินไดใหความ
เห็นชอบการจัดทําโครงการและจัดสรรงบประมาณใหจงั หวัดแลว เบือ้ งตนดําเนินการในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี
รอยเอ็ด เลย สุรินทร อุตรดิตถ เพชรบูรณ และชัยภูมิ ไดผลงานจํานวน 676 แปลง คิดเปน รอยละ
7.42 ของเปาหมาย ผลการดําเนินงานต่าํ กวาเปาหมายมาก เนื่องจากอยูระหวางดําเนินการรังวัดวางผังแบง
แปลงใหแกราษฎรในพื้นทีท่ ี่เหลืออีก 13 จังหวัด ซึง่ คาดวาจะสามารถใหแกราษฎรไดอีกจํานวน 9,167 แปลง
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ผลลัพธ
- จัดที่ดินใหแกประชาชนที่ยากจนไมนอยกวา 4,572 แปลง ทําใหมที ี่อยูอาศัย
และที่ดินทํากินเพียงพอตอการประกอบอาชีพ โดยไดรับหนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐ
กอใหเกิดความมั่นคงในการถือครองนํามาซึ่งความเปนอยูที่ดีขึ้นและปองกันการบุกรุกขยายขอบเขตการถือ
ครองที่ดินของรัฐ รวมทัง้ มีการกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดนิ ตามสภาพพืน้ ที่ ทําใหมีการใชประโยชน
ในที่ดนิ เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพชวยรักษาและดํารงความสมดุลของทรัพยากรให
อนุชนรุน หลังไดใชประโยชนสืบไป
2. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ เพือ่
เสริมสรางความมัน่ คงในชีวติ และสังคม
แผนงบประมาณ : เสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
ผลผลิต : โฉนดที่ดินที่ออกใหแกประชาชน
กิจกรรม / เปาหมาย
- เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ จํานวน 300,000 แปลง (ออกโฉนดที่ดนิ ทัง้ ตําบลและ
ออกโฉนดที่ดนิ แบบทองถิน่ 20,000 แปลง และโครงการเรงรัดการออกโฉนดที่ดนิ ใหครอบคลุมทัว่ ประเทศ
280,000 แปลง)
- ปรับปรุงระวางแผนที่เดิมใหเปนระบบยูทเี อ็มและสรางระวางแผนที่ภาพถายทาง
อากาศใหบริการหนวยงานภายในและภายนอกจํานวน 6,000 ระวาง และจัดทําระวางแผนที่ใหเปนระบบ
ดิจิทัล จํานวน 20,760 ระวาง
ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในพืน้ ที่ทวั่ ประเทศ ยกเวนกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา อางทอง นครนายก
พระนครศรีอยุธยา แมฮองสอน ยะลา ตราด นครราชสีมา และอุบลราชธานี ไดผลงานจํานวน
217,026 แปลง คิดเปนรอยละ 72.34 ของเปาหมาย (เปนผลการเดินสํารวจออกโฉนดทีด่ ินทัง้ ตําบล
15,757 แปลง เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ แบบทองถิน่ 2,273 แปลง และเดินสํารวจตามโครงการเรงรัด
การออกโฉนดที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ 198,996 แปลง)
ผลลัพธ
- ราษฎรไมนอ ยกวา 217,026 ราย ในพืน้ ที่ทกุ จังหวัดทั่วประเทศไดมีเอกสารสิทธิ
ในที่ดนิ ยึดถือไวเปนหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดินและสามารถนําเขาแหลงเงินทุนได ทําให
เกิดความรักและหวงแหนแผนดิน เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได
ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นํามาซึง่ ความเปนอยูท ี่ดีขึ้น อีกทัง้ ลดขอพิพาทโตแยงสิทธิในที่ดนิ
ทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในบานเมืองและสังคม สงผลตอการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศโดยรวม
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ผลการดําเนินงาน
- การปรับปรุงระวางแผนที่เดิมใหเปนระบบยูทีเอ็มและสรางระวางแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศใหบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก ไดผลงานจํานวน 5,145 ระวาง คิดเปนรอยละ
85.75 ของเปาหมาย (เปนผลงานปรับปรุงระวางแผนที่เดิมใหเปนระบบยูทเี อ็ม 1,215 ระวาง และสราง
ระวางแผนที่ใหบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก 3,930 ระวาง) และจัดทําระวางแผนที่ใหเปน
ระบบดิจิทัลไดผลงานจํานวน 16,468 ระวาง คิดเปนรอยละ 79.32 ของเปาหมาย
ผลลัพธ
- ที่ดินที่ราษฎรครอบครองทําประโยชนแลว มีหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความ
ถูกตองและเพียงพอตอการสรางระวางแผนที่สําหรับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหประชาชนทั่วประเทศ
และสามารถตรวจสอบแนวเขตรูปแปลงที่ดิน เพื่อนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการพัฒนาที่ดิน
ไดถูกตองตรงตามความเปนจริง อีกทั้งมีระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มบริการหนวยงานตาง ๆ ไดตาม
ความตองการและมีขอมูลรังวัดในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ
3. ประเด็นยุทธศาสตร : การบริหารจัดการที่ดนิ ของรัฐ
แผนงบประมาณ : สรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลผลิต : ที่ดนิ ของรัฐทีไ่ ดรับการบริหารจัดการ
กิจกรรม / เปาหมาย
- รังวัดและจัดทําแผนทีเ่ พื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ กําหนดเปาหมายจํานวน
2,880 แปลง
ผลการดําเนินงาน
- การรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ดําเนินการในพืน้ ที่15
จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก พะเยา แพร เชียงราย ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี บุรรี ัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
มุกดาหาร รอยเอ็ด อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และกระบี่ ไดผลงานจํานวน 2,173 แปลง คิดเปน
รอยละ 75.45 ของเปาหมาย
ผลลัพธ
- ที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรว มกันมีแนวเขตที่ดนิ ที่ชัดเจน
สามารถปองกันการบุกรุกและลดขอพิพาทเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน
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4. ประเด็นยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีความเปนเลิศ
แผนงบประมาณ : การบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : งานทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการใหแกประชาชน
กิจกรรม / เปาหมาย
1. วางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยพิจารณาปรับปรุงและ
จัดวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
การแกไขปญหาขอกฎหมายและขอขัดของในทางปฏิบัติ
การเพิกถอนรายการจดทะเบียน ตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธ
และตอบขอหารือทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ต จํานวน 5,790 เรื่อง
2. กําหนดสิทธิในที่ดิน โดยการพิจารณาสิทธิในที่ดนิ เกีย่ วกับคนตางดาวนิติบุคคล
บางประเภทและนิติบุคคลเพื่อการศาสนา รวมทัง้ ควบคุม ตรวจสอบทะเบียนที่ดนิ จัดเก็บขอมูลที่ดิน และ
หองชุดของคนตางดาว จํานวน 2,225 เรื่อง
3. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยการรางกฎหมาย ระเบียบ คําสัง่ และสัญญา
ตาง ๆ จํานวน 2 ฉบับ และศึกษาวิเคราะหวิจยั และจัดทําคําชี้แจง คําเสนอ เกีย่ วกับกฎหมายที่เกีย่ วของกับ
กรมที่ดนิ รวมทัง้ ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย เผยแพรความรูเ กีย่ วกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานที่ดนิ จํานวน 1,255 เรื่อง 40 ครั้ง และดําเนินการเกีย่ วกับคดีตาง ๆ จํานวน 400 คดี
4. การใหบริการดานการสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยพิจารณาตรวจสอบ
การขออนุญาตจัดสรรที่ดินและคาที่ดิน จํานวน 450 ราย 27,000 แปลง และตรวจสอบการจดทะเบียน
อาคารชุด จํานวน 60 ราย 12,000 หอง
5. ใหบริการดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน 4,500,000 ราย ดานรังวัด
และออกเอกสารสิทธิ จํานวน 200,000 ราย และใหบริการดานขอมูลที่ดินและอืน่ ๆ จํานวน 300,000
ราย และจัดเก็บเงินรายไดประเภทตาง ๆ จํานวน 43,000 ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการวางมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยการพิจารณา
ปรับปรุงและวางระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การแกไขปญหาขอกฎหมายและขอขัดของ
ในทางปฏิบัติ การแกไขเพิกถอนรายการจดทะเบียนตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ รวมทัง้
เผยแพรประชาสัมพันธและตอบขอหารือทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ต ไดผลงานจํานวน 7,563 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 130.62 ของเปาหมาย
- ดําเนินการพิจารณาสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับคนตางดาวนิติบุคคลประเภทและนิติบุคคล
เพื่อการศาสนา รวมทัง้ ควบคุมและตรวจสอบทะเบียนที่ดิน จัดเก็บขอมูลที่ดิน และหองชุดของคนตางดาว
ไดผลงานจํานวน 2,007 เรื่อง คิดเปนรอยละ 89.20 ของเปาหมาย
- ดําเนินการยกรางกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และสัญญาตาง ๆ ไดผลงาน
จํานวน 11 ฉบับ คิดเปนรอยละ 550.00 ของเปาหมาย ผลการดําเนินงานสูงมากเนื่องจากมีการออก

5
กฎหมายลําดับรองประเภทประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามมาตรการของรัฐบาล และระเบียบของ
กรมที่ดินเพื่อรองรับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เรื่องยกเลิก ส.ค. 1 ดําเนินการศึกษาวิเคราะห วิจัย และ
จัดทําคําชี้แจง คําเสนอเกีย่ วกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรมที่ดิน รวมทัง้ ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมาย
เผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่ดินไดผลงานจํานวน 833 เรื่อง 18 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 66.37 และรอยละ 45.00 ของเปาหมายตามลําดับ และการดําเนินการเกี่ยวกับคดีตาง ๆ
ไดผลงานจํานวน 296 คดี คิดเปนรอยละ 74.00 ของเปาหมาย
ผลลัพธ
- การเปดโอกาสใหประชาชนโทรศัพทสอบถามปญหาตาง ๆ เกีย่ วกับที่ดนิ สงผล
ใหประชาชนไดรับคําแนะนําเพื่อแกไขปญหาขอกฎหมาย และไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ดิน ระเบียบคําสั่ง สัญญาตาง ๆ ถูกตอง ชัดเจน รวมทั้งขอมูลดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดโดยสะดวก
รวดเร็ว ซึง่ เปนการประหยัดคาใชจา ย ประหยัดเวลา ในการที่ตองมาปรึกษาดวยตนเอง ทําใหประชาชน
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและเขาใจการปฏิบัติงานของกรมที่ดนิ เพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดนิ และคาที่ดนิ ไดผลงาน
จํานวน 351 ราย 44,310 แปลง คิดเปนรอยละ 78.00 และรอยละ 164.11 ของเปาหมายตามลําดับ และ
ดําเนินการตรวจสอบการจดทะเบียนอาคารชุด ไดผลงานจํานวน 111 ราย 19,852 หอง คิดเปนรอยละ
185.00 และรอยละ 165.43 ของเปาหมายตามลําดับ
ผลลัพธ
- ประชาชนผูบริโภคจะไดรับความเปนธรรมจากการซื้ออสังหาริมทรัพยที่ไดรับการ
ตรวจสอบและไดรับการคุมครองสิทธิในการใชสอยสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน ทําใหประชาชนมีความเปนอยู
อยางถูกสุขลักษณะมีสภาพแวดลอมที่ดี สงผลตอสาธารณะสวนรวมของสังคมและการเติบโตของเมืองเปนไป
อยางมีระเบียบแบบแผนสอดคลองกับการจัดผังเมือง
ผลการดําเนินงาน
- การใหบริการจดทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน โดยการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม การรังวัดและอืน่ ๆ ไดประมาณ 4,099,000 ราย (แยกเปน ใหบริการดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2,661,299 ราย การรังวัดและออกเอกสารสิทธิ 151,315 ราย บริการดานขอมูลที่ดนิ และอืน่ ๆ 1,286,386
ราย) และจัดเก็บรายไดทุกประเภทไดประมาณ 36,209.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ 81.98 และรอยละ 84.20
ของเปาหมายตามลําดับ (แยกเปนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและคาธรรมเนียมอื่น ๆ 13,679.24
ลานบาท คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 12,065.32 ลานบาท คาอากรแสตมป 1,907.44 ลานบาท และ
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 8,557.65 ลานบาท)
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ผลลัพธ
- การใหบริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน ทําใหประชาชนที่ถือครองที่ดินและ
มีเอกสารสิทธิในที่ดนิ ไดรับการคุมครองสิทธิในการรับบริการดานตาง ๆ และเจาของอสังหาริมทรัพยมีความ
เชื่อมัน่ ในการถือครองที่ดิน สามารถนําไปใชเปนหลักทรัพยคา้ํ ประกันเงินกูเ พือ่ การลงทุน และสามารถสืบคน
หลักฐานทางทะเบียนที่ดนิ ไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม อันเปนการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการบริการภาครัฐ และในการบริการดังกลาว สามารถจัดเก็บรายได
ใหรัฐไดประมาณ 36,209.65 ลานบาท ทําใหมเี งินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการซื้อ
ขาย การจํานอง และขายฝากอสังหาริมทรัพย เพื่อการอยูอาศัยและนําไปเปนปจจัยในการลงทุน สงผลใหเกิด
การสรางงานและเพิม่ รายได
ปญหา / อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ และแนวทางแกไข
1. งานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ แนวเขตทีด่ ินสาธารณประโยชนไมชดั เจน การถายทอด
แนวเขตปาไมถาวรและแนวเขตปาสงวนแหงชาติในระวางแผนที่ยงั ไมครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และพืน้ ทีด่ ําเนินการ
ไมตอเนือ่ งเปนหนากระดาน กระจัดกระจาย ไมเปนกลุม ทําใหยากตอการรังวัด ราษฎรอยูตา งทองที่ไมมา
นําทําการเดินสํารวจในวันรังวัดหรือสงตัวแทนมานํารังวัดหรือระวังชี้แนวเขต และบางรายค้ําประกันไวกับ
บุคคลภายนอกที่ไมใชสถาบันการเงิน จึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินได
2. การจัดที่ดนิ ตามโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดนและโครงการพัฒนาเพื่อความ
มั่นคง ประสบปญหาเครื่องจักรกลบางสวนมีสภาพเกา 20 – 30 ป ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากไดรับ
งบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซมและจัดซื้อใหม ตลอดจนสภาพพื้นที่เสี่ยงอันตราย ภูเขาสูงชัน
ติดชายแดน ไมปลอดภัยและมีโรคระบาด
3. การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจนซึ่งดําเนินการ
ในพืน้ ทีท่ ี่มีการบุกรุกในการดําเนินการรังวัดแบงแปลงและจัดทําสาธารณูปโภคตองไดรับความยินยอมจาก
ราษฎรผูบุกรุกกอน และราษฎรผูยากจนกลุมเปาหมายที่รัฐจะแกไขปญหาให เรียกรองจะขอรับแตเอกสาร
สิทธิในที่ดินเทานัน้ ทัง้ ๆ ที่ยอมรับในเบือ้ งตนแลววาไดเขาไปอยูอาศัยในที่สาธารณะประโยชนโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย และราษฎรผูย ากจนตองการไดที่ดินทํากินมีจํานวนมาก แตทรัพยากรที่จะนํามาดําเนินการมี
จํานวนจํากัด ตองนํามาใชดวยความรอบครอบระมัดระวังอีกทัง้ โครงการนี้เกี่ยวของกับกับหลายหนวยงาน
จําเปนตองเนนการบูรณาการระหวางหนวยงานเพื่อผลสําเร็จของโครงการและประโยชนแกราษฎรผูยากจน
4. การรังวัดและจัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐขอมูลที่ไดรับในการจัดทํา
แผนงานไมตรงกับสภาพความเปนจริง เนื่องจากเมื่อทําการตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชนตามแผนงาน
ที่กําหนด ปรากฏวาพื้นทีส่ วนใหญไดทาํ การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวงแลว ทําใหเจาหนาที่
ตองหาแปลงที่ดินสาธารณประโยชนแปลงอื่นทดแทน
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แนวทางแกไข
1. งานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของหาแนวทางหรือ
มาตรการจัดทําแนวเขตใหชดั เจน และประชาสัมพันธใหราษฎรทราบทางสื่อตาง ๆ เชน วิทยุทองถิน่
หนังสือพิมพทอ งถิ่น และสงเจาหนาที่เขาไปในทองทีพ่ บกํานันผูใหญบา นกําหนดวันทําการรังวัด
2. การจัดที่ดนิ ตามโครงการตาง ๆ ไดประสานงานใหหนวยงานเจาของโครงการขอ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลทีห่ มดสภาพ และงบประมาณในการซอมแซมเครื่องจักรกล
พรอมทัง้ ขอความรวมมือใหหนวยงานทหารดูแลดานความปลอดภัยในพืน้ ทีท่ ี่ปฏิบตั ิงานตามแนวชายแดน
3. การบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดนิ ของรัฐเพื่อแกไขปญหาความยากจน โดยให
ผูปกครองทองที่ในพื้นที่ชี้แจงทําความเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการ เพื่อใหราษฎร
ไดรับทราบวาทางราชการไมสามารถออกเอกสารสิทธิใหแกผทู ี่อยูในที่สาธารณะประโยชนไดอยางแนนอน
แตการเขารวมโครงการราษฎรจะเปนผูท ี่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหอยูในที่สาธารณประโยชน โดยทาง
ราชการออกหนังสืออนุญาตใหเปนหลักฐาน และจะดําเนินการในทีท่ มี่ ีผูบุกรุกแลวเทานั้น และจํากัดเนื้อที่
ซึ่งอนุญาตครอบครัวละไมเกิน 15 ไร
ขอเสนอแนะ
- สํานัก / กอง ควรตรวจสอบผลการดําเนินงานระหวางป หากมีกจิ กรรม / งาน ที่ไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว และกิจกรรมนั้นมิไดปรากฎในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป ก็สามารถขอปรับเพิ่ม / ลด เปาหมายการดําเนินงานระหวางปได โดยใหสงเรื่องการปรับ
เปาหมาย พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหกองแผนงาน เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการตอไป
ผลการใชจายเงินงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมที่ดินไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปเปนเงินทัง้ สิ้น จํานวน 4,769.193 ลานบาท เพื่อดําเนินการบริหารราชการใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาหมายทีก่ ําหนดไว ซึ่งในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2551 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 มิถนุ ายน 2551) กรมที่ดินสามารถดําเนินการเบิกจายเงินไปแลว
รวมทั้งสิ้น 3,170.747 ลานบาท หรือรอยละ 66.48 ของเงินงบประมาณที่ไดรับทัง้ ป แยกเปนรายละเอียดตาม
แผนงบประมาณ / ผลผลิต / กิจกรรม ดังนี้
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แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
(ลานบาท)
320.012

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว
(ลานบาท)
182.963

คิดเปน
รอยละ

85.694
234.318

56.792
126.171

49.17
24.58

2. แผนงบประมาณ : เสริมสรางความมั่นคงของชีวิต
และสังคม
ผลผลิต : โฉนดที่ดนิ ที่ออกใหแกประชาชน
กิจกรรม :
1. เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
2. การปรับปรุงระวางแผนที่
3. จัดทําระวางแผนที่ใหเปนระบบดิจิทัล

586.827

392.604

66.90

317.416
95.819
173.592

210.670
60.893
121.041

66.37
63.55
69.72

โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
กิจกรรม : เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ
3. แผนงบประมาณ : สรางสมดุลของการใชประโยชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ 1 ที่ดินของรัฐที่ไดรับการบริหารจัดการ
กิจกรรม : รังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
และควบคุมคุมครองที่ดินของรัฐ
4. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต : งานทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการใหแก
ประชาชน
กิจกรรม :
1. บริการดานทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน
2. บริการดานรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน
รวม

565.228

354.512

62.71

74.474

51.028

68.51

3,222.652

2,189.640

67.94

4,769.193

3,170.747

66.48

1. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนระดับประเทศ
ผลผลิต : ที่ดินของรัฐทีจ่ ัดใหแกประชาชนที่ยากจน
กิจกรรม :
1. จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหกับประชาชนที่ยากจน
2. บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินของรัฐเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน

31.17

หมายเหตุ

