มติ/ข้อสั่งการในการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 11/2562
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น ๖ กรมที่ดิน
ประเด็น

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. การเผยแพร่องค์ความรู้ของกรมที่ดิน ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- งานของกรมที่ดินเป็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมาย จาเป็นต้อง ฝอ./ทุกสานัก/กอง
มีคาอธิบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในส่ วนภูมิภาค ศึกษาทาความเข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบั ติงาน การรวบรวมและจัดทาองค์ความรู้ในรูปแบบ
เอกสารคู่มือจะต้องพัฒนาต่อไป สิ่งสาคัญขององค์กรเรียนรู้
คือ
1. สะสมความรู้ (การจัดทาคู่มือ)
2. การบริ ห ารจั ด การความรู้ (คิ ด หาวิธี ก ารถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย เช่น การจัดทาแผนภูมิลาดับขั้นตอนให้เข้าใจง่าย
เป็นต้น)
3. ทักษะและความชานาญในการใช้องค์ความรู้ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ในการทางานมาเป็นระยะเวลานานจนเกิด
ความเชี่ยวชาญในการปรับใช้องค์ความรู้ ให้กองฝึกอบรม
และทุกส านัก /กองเผยแพร่องค์ความรู้ของกรมที่ดินให้
ขยายวงกว้างขึ้น
- งานของกรมที่ดินในบางกรณีมีปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขได้ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ยาก หรือไม่เคยมีแนวทางวินิจฉัยมาก่อน ทาให้ไม่สามารถ สารวจ (นายวราพงษ์
ยุติเรื่องได้ เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมี
เกียรตินิยมรุ่ง)/
คาสั่งแต่งให้ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสารวจ (นายวราพงษ์
ที่ปรึกษาด้าน
เกียรตินิยมรุ่ง) และที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นายชัยชาญ ประสิทธิภาพ (นายชัยชาญ
สิทธิวิรัชธรรม) รับหน้าที่ในการให้คาปรึกษาปัญ หางาน
สิทธิวิรัชธรรม)
ด้านที่ดนิ ให้ความรู้ และกาหนดทิศทางในการปฏิบัติงานแก่
ผู้อานวยการสานัก/กอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/
ส่วนแยก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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2. การประชุมขับเคลื่อนและติดตาม
นโยบายของรัฐบาล และภารกิจ
สาคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ไตรมาสที่ 1/2563

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ตามที่ได้มอบหมายที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสารวจ (นายวราพงษ์ ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม
เกี ย รติ นิ ย มรุ่ ง ) และส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม จั ด ท า สารวจ (นายวราพงษ์
สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เกียรตินิยมรุ่ง)/สล./สกม.
งานของกรมที่ดิน โดยนาเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ พร้อมจัดทา
คาบรรยายภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในช่องทาง Youtube
ขอให้ประสานงานกับสานักกฎหมายในการจัดทาองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.
2562 สาหรับใช้ในการนาเสนอผู้บริหารระดับสูง และ
เผยแพร่ให้รับรู้ในวงกว้าง ด้วยเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย
- หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีระยะเวลา 10 วัน ขึ้นไป ให้
ฝอ.
กองฝึกอบรมจัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมด้วย
รายละเอียด
- ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิ จ ส าคั ญ ของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1/2563) เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2562 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานใน
การประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้ กั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมและรองอธิ บ ดี
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน มีดังนี้
1. ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ล งนามตอบฎี ก า
เกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณา เนื่องจากมี
บางจังหวัดได้พิจารณาฎีกาและเสนอข้อมูลหรือข้อคิดเห็น
เพื่อประกอบการการพิจารณาในการนาความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยมีหัวหน้า
ส่ ว นราชการในจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ล งนามตอบฎี ก าแทนผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดเป็นการดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
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การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

บางกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ทราบเรื่องฎีกาดังกล่าว ทา
ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติ เป็นการไม่ให้ความสาคัญใน
การพิจารณาฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา สาหรับ
ส่วนราชการระดับกรม อธิบดีจะต้องเป็นผู้ลงนาม
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามในหนังสือราชการ ที่ปรึกษา ฯ รองอธิบดี/
ถึง กรมที่ ดิ น และการลงนามในหนั ง สื อ ราชการถึ ง ผู้ ว่ า
ทุกสานัก/กอง/
ราชการจังหวัดเป็นไปในทางเดียวกัน ขอให้ทุกสานัก/กอง สานักงานที่ดินทุกแห่ง
และสานักงานที่ดินจังหวัดทุกแห่งดาเนินการดังนี้
1. การเสนอหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาฎีกาขอ
พระราชทานพระมหากรุณาให้สานักงานที่ดินเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0205.3/ว 2880 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกาขอพระราชทาน
พระมหากรุณา) สาหรับส่วนกลางหากมีหนังสือราชการแจ้ง
กลับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสนอหนังสืออธิบดีลงนาม
2. การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการลงนามในหนังสือราชการ
หากมีกรณีที่เ จ้าพนักงานที่ ดินจั งหวั ดจะต้องลงนามใน
หนังสือราชการในฐานะที่ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมาย
หรือมอบอานาจไว้เท่านั้น ซึ่งมิใช่งานนโยบายสาคัญ หรือ
งานบริหารบุคคลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ลงนามเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักษาราชการในตาแหน่ง หรือรักษา
ราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือผู้ปฏิบัติราชการ
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ห้ามมิให้ลงนามในหนังสือ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เว้นแต่จะมีการมอบอานาจ
โดยชัดแจ้ง (ตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0501.2/ว
33411 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับการลงนามในหนังสือราชการ)
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การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดใช้วิจารญาณในการพิจารณา
เสนอหนังสือราชการ หากเป็นเรื่องสาคัญ งานนโยบายต่างๆ
ของรัฐบาล หรือการรายงานที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น
ให้ เสนอผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด หรื อรองผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
ผู้กากับดูแลเป็นผู้ลงนามในหนังสือราชการ รวมถึงการรายงาน
ข่าวสารสถานการณ์สาคัญ (IO) ให้กรมที่ดินและผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบด้วย
2. การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ในกรณีที่เป็นปัญหาสะสมมาเป็นระยะเวลานาน
ขอให้ ดาเนินการแก้ไขและถอดบทเรียนจากปัญหาดังกล่ าว
มากาหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด
ขึ้นอีก พร้อมทั้งกาชับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ใช้ความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบคอบในการพิจารณาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนดในระเบียบกฎหมาย
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- มอบที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
พิจารณาตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม)
ที่เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน การจัดเก็บรักษา
/สทส.
เอกสาร การรักษาความปลอดภัยห้องสารบบ และการนาเข้า
ข้อมูลสารบบในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเพื่อลดปัญหาเอกสาร
สูญหายและการออกเอกสารสิท ธิในที่ดินโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
- ห้ องจั ดเก็ บเอกสารสารบบที่ ดิ น โฉนดที่ ดิ นและเอกสาร สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสาคัญมาก ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/
สาขา/ส่วนแยก ให้ความสาคัญในการจัดเก็บ ดูแลรักษาเอกสาร
ให้เป็นระเบียบ ตรวจสอบง่าย และมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
- ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ให้ตรวจ
ผต.
ติดตามในประเด็นดังกล่าวด้วย
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3. การรายงานผลการดาเนินการ
ทางวินัย

การดาเนินการ
รายละเอียด
- กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลการดาเนินการทางวินัย แบ่งได้
ดังนี้
1. ไม่ตั้งใจ คิดเป็นร้อยละ 22.93
2. ออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
คิดเป็นร้อยละ 18.44
3. จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
คิดเป็นร้อยละ 18.44
4. กระทาความผิดทางวินัย ถูกฟ้องคดี
คิดเป็นร้อยละ 9.93
5. เรียกรับเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.96
6. ทุจริตทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.73
7. งานรังวัดค้าง คิดเป็นร้อยละ 4.49
8. รังวัดมิชอบตามระเบียบกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 4.49
9. แบบพิมพ์สูญหาย คิดเป็นร้อยละ 7.33
10. ปลอมเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 2.36
11. ละทิ้งหน้าที่ราชการ คิดเป็นร้อยละ 1.89
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ให้กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งรายงานผลการดาเนินการทาง
วินัยให้สานักงานที่ดินทุกแห่งทราบทุกเดือน
- ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/ส่วนแยก ตรวจสอบ
และแก้ไข งานที่ดินต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามที่กรมที่ดินได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติงาน และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ส่ ว นกรณีร้ายแรงให้ ดาเนิน การไปตามขั้ นตอนระเบีย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความผิดทางวินัยประเภทงานรังวัด
ให้กองการเจ้าหน้าที่หารือรองอธิบดีกรมที่ดิน (นายเปลี่ยน
แก้วฤทธิ์) ความผิดทางวินัยประเภทจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การออกเอกสารสิทธิโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย ให้ กองการเจ้าหน้าที่ หารือที่ปรึกษา
ด้านประสิทธิภาพ (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) เพื่อกาหนด
แนวทางให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

กจ./
สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
(นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม)/
รองอธิบดีกรมที่ดิน
(นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์)/
กจ./สานักงานที่ดินทุกแห่ง
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การดาเนินการ

4. การปรับปรุงข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
ในโครงการหมูบ่ ้านจัดสรร
- รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการ
เร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้าเสีย ซึ่งให้ความสาคัญกับ
การจัดระบบบาบัดน้าเสียในครัวเรือนและชุมชน กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้ง นายอาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดาเนินการเกี่ยวกับ
การติ ด ตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น เพื่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย ในอาคารและ
ครั ว เรื อ น รวมทั้ ง สร้ า งความตระหนั ก และความรู้ แ ก่
ประชาชนด้วย
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลางประจาเดือน ให้
สานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บรรจุประเด็นการติดตั้ง
บ่อดักไขมันเพื่อบาบัดน้าเสีย การคัดแยกขยะ การเพิ่มพื้นที่
ปลูกต้นไม้ ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพื่อหารือในที่ประชุม
และเตรียมการปรับแก้ระเบียบกฎหมาย และปรับปรุงข้อกาหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 เพื่อให้เป็น บ้านจัดสรร 4.0
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และสถานการณ์ปัจจุบัน
- ก่อนการปรับแก้ระเบียบกฎหมาย หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การบาบัดน้าเสีย ให้ สานักส่งเสริมธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
ศึกษาและหารือกับผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้ง
เชิ ญผู้ แทนโครงการหมู่ บ้ านจั ดสรรเข้ าร่ วมประชุ มเพื่ อ
นาเสนอแนวทางพร้อมรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานรับผิดชอบ

สสธ.

สสธ.
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5. การจัดที่ดนิ ทากินให้ชุมชน
ภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

6. การจัดประชุมผู้บริหารของกรมที่ดิน

7. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการประชาชน

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียด
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ส่งมอบพื้นที่ดาเนินการ
ทั้งหมด 419 พื้นที่ ใน 69 จังหวัด คทช. จังหวัดรับรอง
คุณสมบัติ 184 พื้นที่ ใน 60 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 65,147 ราย
81,927 แปลง 416,535 ไร่
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดนิ
- ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในพื้นที่ดาเนินการตรวจสอบ
สจร./
และติดตามผลการดาเนินงานในกระบวนงานที่เกี่ยวกับ สานักงานที่ดินจังหวัด
กรมที่ดินให้มีการขับเคลื่อนต่อเนื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ให้กองแผนงานเตรียมการจัดประชุมสั มมนาผู้ บริห าร
กผ.
กรมที่ดิน เพื่อระดมความคิดในการพัฒนากรมที่ดิน
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- การให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใจเย็น สานักงานที่ดินทุกแห่ง
และมี ค วามอดทน บริ ก ารดี รวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีอัธยาศัยที่ดี ระมัดระวังในการชี้แจงข้อมูลและข้อกฎหมาย
กับประชาชน หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งหัวหน้างาน
หัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อลดปัญหา
เรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในขณะเดียวกัน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ต้องสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
ชี้แนะ ให้ความรู้ แก้ไขปัญหา/อุปสรรคให้ กับ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้วย
- ให้กองฝึกอบรมเพิ่มหลักสูตรการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ฝอ.
เกี่ ยวกั บจิ ตวิ ทยาประชาชน กระบวนการบริ หารอารมณ์
จิตบริการที่ดี (Service Mind) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
เพิ่มพูนทักษะก่อนปฏิบัติงานจริง
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8. การเตรียมความพร้อม
จัดทาแผนดาเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของกรมที่ดิน

การดาเนินการ
รายละเอียด
- คาสั่งกรมที่ดิน ที่ 3405/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทางาน
เตรี ย มความพร้ อ มในการพั ฒ นาเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของ
กรมที่ดิน มีอธิบดีกรมที่ดินเป็นประธาน ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
สารวจ เป็นรองประธาน เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ผู้ อ านวยการส านั ก /กอง/กลุ่ ม เป็ น คณะท างาน และ
ผู้อานวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน เป็นคณะทางาน
และเลขานุการ ได้ยกร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของกรมที่ดิน 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการประชาชน
1.1 จดทะเบียน online
1.2 Smart Service บริการผ่าน Smart phone
1.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2.1 ลดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนการทางาน
(Paperless)
2.2 ติดตามรายงานศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงาน
3.1 ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
3.2 บูรณาการข้อมูลนิติบุคคล
3.3 การเปิดเผยข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
4.1 การใช้ประโยชน์ Big Data
4.2 ขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
4.3 การยืนยันตัวบุคคล

หน่วยงานรับผิดชอบ
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การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- กรมที่ดินมีเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สิ่งที่ต้อง
พัฒนาต่อไป คือ การออกแบบ Application ที่สามารถประมวล
ผลข้อมูล วิเคราะห์ได้ละเอียดแม่นยา แสดงข้อมูล เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กาหนดนโยบายที่สาคัญ หรือ
ปรับแก้กฎหมายให้ตรงกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัล โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการปรับแก้ระเบียบกฎหมายให้สอดรับ
กับแนวทางการปฏิบัติงาน
- ให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ส่งร่างแผนดาเนินการ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมที่ดิน ให้ที่ปรึกษา ฯ รองอธิบดี สารวจ (นายวราพงษ์
ผู้ตรวจราชการกรม ทุกสานัก/กอง และสานักงานที่ดินทุกแห่ง เกียรตินยิ มรุ่ง)/ศรท./
พิจารณาให้ความเห็นหรือเสนอแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม
คณะทางานฯ
ให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ทราบภายในวันจันทร์ที่
2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวม เตรียมความพร้อม
ในการดาเนินการต่อไป หากยุทธศาสตร์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
จะนาเสนอในที่ประชุมกรมที่ดินทราบอีกครั้ง และบรรจุใน
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
- ให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินเพิ่มรายการการเชื่อมโยง
ศรท.
ข้อมูลที่ดินผ่าน Linkage Center ร่วมกับกรมการปกครอง
อย่างต่อเนื่อง
9. การจัดตั้งทีมตอบกระทู้ในการประชุม ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
ของรัฐสภา และการชี้แจง
- รั ฐ มนตรี ช่ว ยว่า การกระทรวงมหาดไทย (นายนิพ นธ์
ต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภา
บุญญามณี) ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งทีมตอบกระทู้ของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ทุกวันจันทร์และวันพุธในแต่ละสัปดาห์ รวมถึง
การประสานงานและเตรี ย มข้ อ มู ล ตามประเด็ น ที่ ถู ก
พาดพิงให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยชี้แจงในการ
ประชุมของรัฐสภา หรือชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการด้วย
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การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- มอบที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
เป็นหัวหน้าทีมในการตอบกระทู้ในการประชุมของรัฐสภา (นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม)/
โดยให้สานัก/กองที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก เจ้าหน้าที่
กผ./สานัก/กอง
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 1 คน เพื่อประสานการทางาน
ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับ คณะทางานของกระทรวงมหาดไทยในการตอบ
กระทู้ ข องผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทยในการประชุ ม
รัฐสภา (จะออกเป็นคาสั่งตอบกระทู้)
- ให้กองแผนงานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานสานัก/กอง กผ./สล./สานัก/กอง
ในการตอบกระทู้ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานเลขานุการกรม ส่งเรื่องให้
กองแผนงานรับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- การชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า ง
กผ.
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 หรือคณะอนุกรรมาธิการฯ นอกเหนือจากการ
จัดทาเอกสารชี้แจงที่ระบุข้อมูลพื้นฐานพร้อมรายละเอียด
ให้ ก องแผนงานจั ด ท าค าชี้ แ จงต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารฯ
ในรูปแบบ Power point และนาเรียนอธิบดีกรมที่ดินเพื่อทราบ
เป็นข้อมูล
- ในช่วงปลายเดือนจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้
กผ./ทุกสานัก/กอง/
ทุกส านั ก /กอง และสานักงานที่ดินทุกแห่ ง ติดตามการ สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ถ่ายทอดประชุมฯ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่
สามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ทั น ในกรณี มี ป ระเด็ น พาดพิ ง หรื อ
เกี่ ย วข้ อง มอบกองแผนงานเป็น หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
ประสานงาน

- 11 ประเด็น
10. ข้อราชการของที่ปรึกษา
ด้านประสิทธิภาพ
(นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม)

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กาชับห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียน และสาเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคล
- กรมที่ ดิ น สามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล ส าเนาบั ต รประชาชน สานักงานที่ดินทุกแห่ง
สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
จากระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
โดยมิต้องพิมพ์เอกสารออกมาประกอบการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ซึ่งการเรียกดูข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุ คคล
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีผลต่อการประเมินเพื่อจัด
อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
ขอให้ เจ้ าพนั กงานที่ดิ น จัง หวั ด /สาขา/ส่ ว นแยก กาชั บ
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจใน
การดาเนินการ
- ผู้ตรวจราชการกรมประจาเขตกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ผต.
ของสานักงานที่ดินในประเด็นนี้ด้วย
- ในกรณี ที่ ส านั ก งานที่ ดิ น ไม่ ส ามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล ได้ สทส./สานักงานที่ดินทุกแห่ง
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของสานักงานที่ดิน มีปัญหา
ขั ด ข้ อ ง ให้ แ จ้ ง ส านั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หากเป็ น
ปัญหาที่เกิดจากการระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้รายงานกรม
ที่ดิน ทราบเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประสานหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องแก้ไขในส่วนที่ยังเป็นปัญหา
2. โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ) ของนิติบุคคล สสธ./สานักงานที่ดินทุกแห่ง
หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ซึ่งใกล้ครบระยะเวลาประกาศ
ภายในสิ้นปีนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
ได้มีมติที่ประชุมให้ขยายการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก (พิเศษ)
เป็นเวลา 3 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม
2565) หากประกาศดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว กรมที่ดินจะมีหนังสือแจ้งสานักงานที่ดินทราบ
เพื่อบังคับใช้ต่อไป

- 12 ประเด็น

11. ข้อราชการของรองอธิบดี
(นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์)

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

3. กรมที่ดินได้ประกาศผลการประกวดโครงการประกวด กพร./สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ห้องน้าสะอาดแห่งปีของสานักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ทุกสานัก/กองและสานักงานที่ดิน
ทุกแห่งทราบแล้ว ขอขอบคุณสานักงานที่ดินทุกแห่งที่ให้
ความร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น และจะดาเนิน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สิ่งสาคัญในการให้บริการ
ประชาชนในสานักงานที่ดินอีกประการหนึ่ง คือ ความสะอาด
และความปลอดภัยของห้องน้า ขอให้สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ให้ความสาคัญด้วย
1. ระยะเวลานัดรังวัด 60 วัน
- อธิบดีกรมที่ดินได้คัดเลือกโครงการนัดรังวัดไม่เกิน 60
กผ./สมส.
วัน เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2563 ของกรมที่ดิน
- ในช่ ว งนี้ จ ะมี ปั ญ หาระยะเวลานั ด รั ง วั ด เกิ น 60 วั น
สมส./กจ./
เนื่องจาก มีช่างรังวัดที่เกษียณอายุราชการและบางส่วนที่
สานักงานที่ดนิ
ลาออกจากราชการ รวมประมาณ 100 คน ประกอบกับ
ที่เกี่ยวข้อง
ช่างรังวัดที่บรรจุใหม่ จานวน 60 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
แล้วแต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในงานรังวัดที่ดิน ช่างรังวัด
ที่ไปช่วยราชการขอกลับสังกัดเดิม ทาให้สานักงานที่ดิน
หลายแห่งมีปัญหาระยะเวลานัดรังวัดเกิน 60 วัน ทั้งนี้
ได้สั่งการให้สานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดหารือ
กองการเจ้าหน้าที่แก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน สานักงานที่ดิน
ที่ไม่ได้รั บผลกระทบขอให้ รักษามาตรฐานงานเสร็จ ให้คงที่
(งานเสร็จเฉลี่ย 15 ราย ต่อคน ต่อเดือน)
ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก สารวจและ
รวบรวมข้อมูลอัตรากาลังช่างรังวัดที่ยังขาดแคลนและแจ้ง
ส านั ก มาตรฐานและส่ ง เสริม การรัง วั ด เพื่ อ พิ จ ารณาส่ ง
เจ้าหน้าที่ลงไปช่วยราชการในพื้นที่ กรมที่ดินจะพิจารณา
ในภาพรวมของจังหวัด (77 สานักงาน) เพื่อเกลี่ยจานวน
ช่างรังวัดลงไปปฏิบัติงานเท่าปริมาณงานเกิดของจังหวัด
ในแต่ละจังหวัดต้องบริหารจัดการให้เหมะสม
- หากช่างรังวัดที่ขอย้ายมีงานค้างรังวัดและดาเนินการไม่
เสร็จสิ้น เจ้าพนักงานที่ดินและหัวฝ่ายรังวัดต้องรับผิดชอบ

- 13 ประเด็น
12. ข้อราชการของรองอธิบดี
(นายสุรพล ศรีวิโรจน์)

การดาเนินการ
1. การตรวจพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- กรมที่ดิน ได้มีหนังสือที่ มท 0508.3/ว 21387 ลง
วั น ที่ 17 กั น ยายน 2562 เรื่ อ งการตรวจสอบพั ส ดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กาหนดให้สานักงาน
ที่ดินดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.
2562 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นงบประมาณของทุกปี
ให้ หั ว หน้ าหน่ว ยงานของรัฐหรือหั ว หน้าหน่ว ยงานพัส ดุ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่
ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ ในงวดหนึ่งปี
ที่ผ่านมาและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่ งตั้ง
ภายใน 30 วัน และให้ส่งสาเนารายงานไปยังสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมสาเนารายงานกรมที่ดิน มี
สานักงานที่ดินจังหวัดที่ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุมาให้กรมที่ดิน จานวน 9 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 21
พฤศจิ กายน 2562) ได้แก่ จังหวั ดฉะเชิงเทรา จั งหวัดชั ยนาท
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระนอง และจังหวัดสิงห์บุรี สานักงาน
ที่ดินที่เหลือขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
กาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดส่งสาเนารายงานการ
ตรวจพัสดุให้กรมที่ดินทราบด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ
พด./สานักงานที่ดิน
ที่เกี่ยวข้อง

- 14 ประเด็น

13. งานกาชาดประจาปี พ.ศ. 2562

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. การส่งคืนแบบพิมพ์หนังสือรับรองการทาประโยชน์
(น.ส.3) กรณียกเลิกอานาจนายอาเภอ
- กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท 0508.3/ว 12263 ลงวันที่ พด./สานักงานที่ดินจังหวัด
5 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดทาบัญชีและส่งมอบพัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง
แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร และ
แบบพิมพ์หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3) โดยให้
สานักงานที่ดินจังหวัดรวบรวมส่งคืนกรมที่ดิน อย่างช้าไม่เกิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีสานักงานที่ดินจังหวัดที่ส่งคืน
จานวน 59 จังหวัด คงเหลือ 18 จังหวัดที่ยังไม่ส่งคืน ขอให้
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เร่งรัดดาเนินการ
ส่งคืนด้วย
3. งานร้องเรียนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
- ในการจัดทาบัญชีเรื่องเรียนเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน ขอให้ สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ระบุปัญหาอุปสรรคทาให้เกิดความล่าช้า และเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ต้องให้ความสาคัญในการตรวจสอบ
และติดตามเพื่อให้มีความคืบหน้าและชี้แจงผู้ร้องให้ทราบเป็น
ระยะ
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- กรมที่ดินได้ร่ว มออกร้านในงานกาชาดประจาปี พ.ศ.
2562 ระหว่างวันที่ 15- 24 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ
สวนลุมพินี เพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย ในปีนี้
ได้จัดกิจกรรมการจาหน่ายบัตรตักบอลเสี่ยงโชค โดยมีสานักงาน
ที่ดินกรุ งเทพมหานครและสาขา ส านัก งานที่ ดิน จั งหวั ด
ชลบุ รี และสาขา ส านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดนครปฐมและสาขา
สานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีและสาขา สานักงานที่ดินจังหวัด
นนทบุรีและสาขา และสานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการและ
สาขา รับผิดชอบจาหน่ายบัตรตักบอลเสี่ยงโชคในแต่ละวัน
- ขอขอบคุณสานัก งานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา สล./พด./สานักงานที่ดิน
สานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มี
ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกร้านในงานกาชาดประจาปี 2562

- 15 ประเด็น
14. การปรับปรุงระบบให้บริการค้นหา
ตาแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบ
ภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
(Lands Maps)

15. ข่าวสารและสถานการณ์สาคัญ

16. การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้
และภารกิจที่สาคัญของกรมที่ดิน

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ขอให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลแผนที่
สทส./ศรท.
รูปแปลงที่ดิน ตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้บริการค้นหา
ตาแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต
(Lands Maps) เพิ่มสมรรถนะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่ ว ยงานให้ ส มบูรณ์ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ ร ายงาน
อธิบดีกรมที่ดิน
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ข่ า วสารและสถานการณ์ ส าคั ญ ที่ มี ก ารน าเสนอในที่ ศดธ.ทด./สานักงานที่ดิน
ประชุมกรม ให้สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ติดตาม
ที่เกี่ยวข้อง
และรายงานความคืบหน้าให้ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน เพื่อ
นาเรียนผู้บริหารกรมที่ดินทราบเป็นข้อมูลสาหรับนาเรียน
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ในการนาเสนอข่าวสารสาคัญหรืองานของกรมที่ดินใน สานักงานที่ดินทุกแห่ง
Facebook ของอธิบดีกรมที่ดิน จะมีประชาชนเข้ามาขอ
ค าปรึ ก ษาหรื อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น หากประเด็ น ที่
สอบถามหรือข้อร้องเรียนเป็นเรื่ องเฉพาะในพื้นที่ ขอให้
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินทราบ หรือเข้าไปตอบได้
ด้วยตนเอง
- ให้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/ส่ว นแยก คัดเลือก สล./สานักงานที่ดินทุกแห่ง
การด าเนิ น การที่ ส าคั ญ เช่ น การเดิ น ส ารวจรัง วั ดออก
โฉนดที่ ดิ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ กิ จ กรรมเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้
คาปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินให้กับประชาชน การลงพื้นที่ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน หรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมที่ดิน ที่เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล หรือการให้บริการ
ประชาชน ส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
เพื่อประชาสัมพันธ์ใน Facebook กรมที่ดิน เผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบ

- 16 ประเด็น

17. ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- สานักงานที่ดินที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจาปี พ.ศ. 2562
อธิบดีกรมที่ดินจะจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อพัฒนางานให้บริการประชาชนในสานักงานที่ดิน
ให้ดียิ่งขึ้น
- ขอให้สานักงานที่ดินทุกแห่งคัดเลือกข้อมูลความรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับที่ดินที่สาคัญ ติดตั้งในห้องน้าของสานักงานที่ดิน
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ รั บ ทราบ เช่ น
ความรู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดิน ประกาศการเดินส ารวจรังวัด
ออกโฉนดที่ดิน เป็นต้น
- ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด
โครงการประกวดห้ องน้ าสะอาดแห่ งปี ของส านั กงานที่ ดิ น
ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณถัดไป
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- งานของศูนย์ดารงธรรม เป็นงานที่มีกฎหมายรองรับและ
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการตรวจสอบงานร้ องเรี ยนของ
สานักงานที่ดิน ให้ศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน รวบรวมสถิติ
ปริมาณงานให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา
เสนอแต่งตั้งศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดินให้เป็นหน่วยงานถาวร
ให้กองการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วย และ
ควรบรรจุไว้ในการจัดทาแผนคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีระยะ 3 ปี
- การนาเสนอข้อมูลที่รายงานให้ที่ประชุมกรมทราบในแต่ละ
ประเด็น หากมีการอ้างอิงเลขที่หนังสือให้นาเสนอเนื้อหา
การสั่งการในหนังสือแต่ละฉบับด้วย

สานักงานที่ดิน
ที่เกี่ยวข้อง

สานักงานที่ดินทุกแห่ง

กพร.

กจ./ศดธ.ทด.

- 17 ประเด็น
18. การพิจารณาแต่งตั้ง/โยกย้าย

การดาเนินการ
รายละเอียด
- ในช่วงที่ผ่านมากองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการโยกย้าย
ข้าราชการ แบ่งเป็นตาแหน่งนักวิชาการที่ดิน จานวน 23 ราย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน 98 ราย ช่างรังวัด
หัวหน้างาน 17 ราย และนายช่างรังวัด 106 ราย เพื่อรองรับ
การบรรจุอัตรากาลังเพิ่มจากบัญชี
- วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ข้าราชการบรรจุใหม่
เข้ารับการปฐมนิเทศพร้อมรับนโยบายจากอธิบดีกรมที่ดิน
จานวน 103 ราย แบ่งเป็น นักวิชาการที่ดิน 27 ราย เจ้าพนักงาน
ธุรการ 11 ราย เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 ราย และนายช่าง
รังวัด 63 ราย) จากนั้นจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัด
และรอเรียกรับการฝึกอบรมอีกครั้ง
- กองการเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงแบบคาร้องขอย้ายของข้าราชการ
ตามมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของกรมที่ดิน
โดยให้ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ขอย้าย กรณีบิดามารดา
คู่สมรส บุตร หรือตนเองเจ็บป่วยร้ายแรง ให้แนบเอกสาร
หลักฐานการรักษาพยาบาลประกอบด้วย ส่วนกรณีอื่นๆ
ให้ระบุในแบบคาร้องขอย้ายด้วยว่าหากตนเองขอย้ายจะเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการหรือหน่วยงานที่ประสงค์ขอย้าย
อย่างไร
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- เพื่อประโยชน์ในทางราชการและมิให้เกิดความล่าช้า จึงได้มี
บัญชาให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้ง /
โยกย้ ายข้า ราชการตั้ ง แต่ ระดับ ช านาญการพิเ ศษลงมา
และเร่งบรรจุข้าราชการใหม่ทดแทนอัตรากาลังที่หายไป
เพื่อให้ งานของกรมที่ดินในส่ ว นที่ล่ าช้ามีการขับเคลื่ อน
โดยเฉพาะงานด้านรังวัด
- ให้ผู้ตรวจราชการประจาเขต เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด /
สาขา/ส่วนแยก ให้ความช่วยเหลือข้าราชการบรรจุใหม่
ด้านสวัส ดิการ ที่พักอาศัย และจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความชานาญและความประพฤติดี ฝึกสอนและชี้แนะแนว
ทางการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กจ.

ผต./
สานักงานที่ดินทุกแห่ง

- 18 ประเด็น

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

19. การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี รายละเอียด
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมที่ดิน - กรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0506.3/25911
ลงวั นที่ 15 พฤศจิ กายน 2562 ส่ งค าขอรั บการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทย จานวน 3 โครงการ เป็นเงิน
195,968,600 สรุปได้ดังนี้
1. โครงการน าเข้ าข้ อมู ล ภาพลั กษณ์ เอกสารสิ ทธิ และ
สารบบในสานักงาน (สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) จานวน
90.297 ล้ านบาท เพื่ อจั ดจ้ างบริ ษั ทด าเนิ นการน าเข้ า
ข้อมูล ฯ 2,006,600 แปลง ใน 3 จังหวัด 15 สานักงาน
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
2. โครงการตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้
(แผนบูรณาการ) กิจกรรมเดินสารวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สานักมาตรฐาน
การออกหนังสือสาคัญ) จานวน 16.4797 ล้านบาท เป็นไปตาม
มติ คปต. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพิ่ม
เป้าหมายอีก 2,700 แปลง
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม
(กองเทคโนโลยีท าแผนที่ ) จ านวน 89.1919 ล้ านบาท
ติดตั้งสถานีรับสั ญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) จานวน
47 สถานี
ทั้ง นี้ กระทรวงมหาดไทยได้ ส่ ง ค าขอเพิ่ ม งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน
ในสังกัดให้สานักงบประมาณแล้ว
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ให้ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน บรรจุทั้ง 3 แผนงาน/ ศรท./สทส./สนส./กทผ.
โครงการ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมที่ดิน

- 19 ประเด็น

การดาเนินการ

20. แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงาน/
โครงการ ของสานัก/กอง

รายละเอียด
- ตามที่อธิบดีกรมที่ดินมีบัญชาในคราวประชุมกรมที่ดิน
ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ให้
กองแผนงานรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลโครงการต่างๆ
ของส านัก /กอง ที่จะเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ว่า
สอดคล้องกับแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และ
เป้ าหมายที่ได้รับการจั ดสรรงบประมาณ และมีงบประมาณ
เพียงพอสาหรับการดาเนินการ หรือไม่ อย่างไร
- กองแผนงานได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอ
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง ดังนี้
1. ให้สานัก/กอง เสนอโครงการผ่านที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสารวจ หรือรองอธิบดี ที่กากับดูแล
(แล้วแต่กรณี) เสร็จแล้ว ให้ส่งโครงการดังกล่าวให้กองแผนงาน
ตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า โครงการที่จะเสนออธิบดี ลงนาม
อนุ มัติ นั้ น มีความสอดคล้ องกับแผนงาน/ผลผลิ ต/โครงการ/
กิจกรรม และเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมี
งบประมาณเพียงพอสาหรับการดาเนินการ หรือไม่ อย่างไร
2. สาหรับการใช้จ่ายงบดาเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในสานัก/กอง ไม่ต้องส่งเรื่องให้กองแผนงาน
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดนิ
- กองแผนงานต้องเป็นศูนย์รวมในการคุมเงินงบประมาณ
ต้องมีการออกแบบระบบในการตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/
โครงการของกรมที่ดินทั้งหมด สามารถแสดงข้อมูลที่สาคัญ
เช่น ได้รับอนุมัติกี่โครงการ ผลการดาเนินการที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน สามารถประมวลผลได้ว่าในแต่ละเดือนแผนงาน/
โครงการมีผลการเบิกจ่าย และมีงบประมาณคงเหลือเท่าไร
แสดงผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน งบดาเนินงาน
เป็นต้น โดยสามารถเรียกดูข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทุกเมื่อ โดยกองคลังมีหน้าที่นาเข้าและรายงานข้อมูล และ
กองแผนงานตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
- ให้ ศูน ย์ ข้อมูล แผนที่ รูปแปลงที่ดิน บรรจุการออกแบบ
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ดั ง กล่ า วในแผนด าเนิ น การพั ฒ นา
รัฐบาลดิจิทัลของกรมที่ดิน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กผ.

ศรท.

- 20 ประเด็น
21. การตรวจสอบข้อมูลอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์
ทุกประเภท

22. การลงพื้นที่ตรวจราชการของ
ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย

23. การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมกรมที่ดิน

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
กผ./พด./คล.
(ที่ราชพัสดุ) และครุภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การจั ดทาแผนคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีระยะ
สามปี ขอให้มีระบบจัดลาดับการซ่อมแซมอาคารและสิ่ง
ปลู กสร้ าง และครุภัณฑ์ทุกประเภท โดยใช้ข้อมูล นี้ตาม
ความจาเป็นที่ต้องได้รับการซ่อมแซมเร่งด่ว น หากมีเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน ให้
จัดสรรให้กับแผนงาน/โครงการที่จาเป็นที่ต้องได้รับการ
ซ่อมแซมเร่งด่วนได้ทันที (1. อาคารสานักงาน 2. ห้องน้า
บริการประชาชน 3.บ้านพักของข้าราชการระดับชานาญ
การพิเศษลงมา)
- ขอให้สานักงานที่ดินทุกแห่งเร่งสารวจข้อมูลและส่งแบบ
พด./
รายงานให้กองพัสดุ
สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ บริหารระดับสูงของ ที่ปรึกษา ฯ รองอธิบดี/
กระทรวงมหาดไทย ให้ที่ปรึกษา ฯ และรองอธิบดีที่กากับดูแล
ผต./กจ.
ในแต่ละภาค ผู้ตรวจราชการกรมประจาเขตตรวจราชการ
และกองการเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ด้วย
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ในกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ศดธ.ทด./กจ.
ขอให้ ส่ ง เรื่ องให้ ผู้ ต รวจราชการกรมประจาเขตลงพื้ น ที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานอธิบดีกรมที่ดินทราบ
หากตรวจสอบแล้วเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริ งให้ส่งกลุ่มงานวินัย
กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หาก
ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด ให้พิจารณา
ยุติเรื่อง
- สถานการณ์ข่าว IO ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ รวมถึงข่าวใน
ศดธ.ทด.
แต่ละพื้นที่ หากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด /สาขา/ส่วนแยก /สานักงานที่ดินทุกแห่ง
ทราบสืบทราบล่ วงหน้า ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนาเรียนผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบเป็นข้อมูล สิ่งใดที่สามารถให้ข้อมูลใน
การแถลงข่าวหรือประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ใน
พื้นที่ให้คลี่คลายขอให้ดาเนินการทันที

- 21 ประเด็น

24. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดิน (ระยะที่ 2)

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- การให้คาปรึกษาเรื่องที่ดินผ่านระบบ Call Center ในแต่ละ
ศดธ.ทด.
ช่วงเวลาขอให้บริหารจัดการจัดจานวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม
ข้อราชการของที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นายชัยชาญ
สิทธิวิรัชธรรม)
- หากเจ้ าพนักงานที่ดินทราบข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขอให้
รายงานผู้ บริ หารกรมที่ ดิ นทราบในชั้ นต้ นก่ อนเพื่ อเตรี ยม สานักงานที่ดินทุกแห่ง
รวบรวมข้ อ มู ล และข้ อ เท็ จ จริ ง สรุ ป น าเรี ย นผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด
- ในการส่งมอบงานครั้งที่ 3 ภายใน 250 วัน คือการส่งมอบ
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ พร้อมแบบปรับปรุง 50 สานักงาน ผ่านการ
ตรวจรับงานฯ จานวน 8 สานักงาน ไม่ผ่านการตรวจรับงานฯ
จานวน 42 สานักงาน ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานที่แก้ไขแล้ว
จานวน 30 สานักงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับจากส่วนกลาง
มีแผนออกไปตรวจรับในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
- 6 ธันวาคม 2562 เป็นการตรวจรับร่วมกับสานักงานที่ดิน
โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เป็นประธาน
ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ขอให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ในพื้นที่ ให้ความสาคัญ
สทส./
กากับดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อยในการดาเนินงาน สานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตาม TOR เพื่อมิให้เกิดความ
ผิดพลาดในภายหลัง ซึ่งจะทาให้เกิดความล่าช้าในการส่ง
มอบงานและตรวจรับงาน

- 22 ประเด็น

การดาเนินการ

25. การขับเคลื่อนแนวทางการบริหาร รายละเอียด
กรมที่ดิน “Smart Land Changes” - กลุ่ ม พัฒ นาระบบริห าร ได้ แจ้ ง ส านัก /กองที่ เ กี่ย วข้ อ ง
จัดส่งข้อมูลการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหาร
กรมที่ดิน “Smart Land Changes” ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารรวบรวมนาเสนอให้ที่ประชุมกรมที่ดินทราบ ดังนี้
1. โครงการ 1 จังหวัด 1 สานักงานที่ดิน 1 ศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center:GECC) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
2. การจัดทาสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
สารวจ (นายวราพงษ์ เกียรตินิยม) และสานักงานเลขานุการกรม)
ได้ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของกรมที่ ดิ น แล้ ว
คณะทางานฯ จะจัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ
สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
3. การแต่งตั้งคณะทางานรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) (สานักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
และสานักมาตรฐานการออกหนังสือสาคัญ)
4. แผนงานพัฒนากฎหมายและกฎกระทรวงที่อยู่ในภารกิจ
ของกรมที่ดิน ในระยะ 3 ปี รวมทั้งการแปลกฎหมายเป็น
ภาษาอังกฤษ (สานักกฎหมายและสานักงานบริหารโครงการ
พัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ)
5. การปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิ นเพื่อ
ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
ให้เป็น บ้านจัดสรร 4.0 (สานักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
6. การกาหนดแผนพัฒนากลุ่มงานวินัย (ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
และกองการเจ้าหน้าที่)
7. การกาหนดแนวทางการควบคุม กากับ และบริหารจัดการ
ระยะเวลานัดรังวั ดไม่เกิน 60 วัน และการออกแบบระบบ
ตรวจสอบ (ส านักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดและกอง
เทคโนโลยีทาแผนที่)

หน่วยงานรับผิดชอบ

- 23 ประเด็น

การดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อสั่งการของอธิบดีกรมที่ดิน
- ขอให้มีการขับเคลื่อนงานแผนงานไปตามลาดับ สานัก/กอง
ที่ยังไม่เสนอแผนงานหรือต้องการปรับแก้ ขอให้ประสาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กพร./ทุกสานัก/กอง

ฝ่ายช่วยอานวยการนักบริหาร
สานักงานเลขานุการกรม
25 พฤศจิกายน 2562

