สํสานกมาตรฐานการออกหนงสอสาคญ
านักมาตรฐานการออกหนังสื อสําคัญ
สํานักกฎหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองพัสด
กองพสดุ
สํานักงานบริ หารโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่ งรัดการ
ออกโฉนดที่ดินทัว่ ประเทศ

สํานักมาตรฐานการออกหนังสื อสําคัญ
สานกมาตรฐานการออกหนงสอสาคญ
•
•
•
•

ผลการดํําเนิินการที่ีผ่านมา
เรื่ องร้ องเรี ยน
เรื่ องการเพิกถอนแก้ ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๖๑
เรื่ องการหารื อ

ผลการดําเนินการ
ผลการดาเนนการ
• เรืื่ องร้้ องเรีี ยน
๑๕๖๗ ราย ระหว่างพิจารณา ๘๗๐ ราย
รอผลจากจังหวัด ๖๐๒ ราย
สาเหตุ
บุคลากรทังส่
้ วนกลาง และจังหวัด ขาดความความรู้ ความเข้ าใจ
ทักษะ ประสบการณ์
ทกษะ
ประสบการณ ยายบอย
ย้ ายบ่อย งานไมตอเนอง
งานไม่ตอ่ เนื่อง ทาใหเกดการรองเรยน
ทําให้ เกิดการร้ องเรี ยน และ
เอกสารสิทธิออกไปโดยมิชอบ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีตอ่ กรมที่ดนิ
จังั หวัดั ส่ง่ เอกสารหลักั ฐานให้
ใ ้ กรมไม่
ไ ค่ รบถ้้ วน/ล่า่ ช้้ า/ไม่
ไ ใ่ ห้้ ความเห็น็ /
การตัดสินใจของ จพด.

ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
• พัฒ
ั นาบุคลากรให้
ใ ้ มีความรู้ ความเข้้ าใจเกี
ใ ่ียวกับั การออกหนังั สืือแสดง
สิทธิในที่ดิน การเพิกถอนแก้ ไข เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังรุ่นต่อไป
• สร้ างคน/พัฒนาคน โดยการสอบ ให้ คนอ่านหนังสือมากขึ ้น
• กาชั
ํ บั เจ้้ าหน้้ าที่ีตรวจสอบ/ให้
/ใ ้ ความสาคั
ํ ญ
ั กับั การแจ้้ งผลให้
ใ ้ กรมที่ีดิน
ทราบ
• เร่งรัดงานค้ าง

งานออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๘ พรบ.แกไข
งานออกโฉนดทดนตามมาตรา
พรบ แก้ไข ป.ทดน
ป ที่ดิน
• มีีงานเกิิดก่อน ๘ ก.พ.๕๓ จํํานวน ๔๗๑,๘๕๐ ราย
• มีงานค้ างถึงวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๒ จํานวน ๓๔๘,๓๔๗
,
ราย
• กรมกําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามหนังสือ ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว ๙๗๘๐ ลว.
๒๕ เม.ย.๒๕๖๑ เรืื่ อง มาตรการเร่่งรััดการออกหนังั สือื แสดงสิทิ ธิิใน
ที่ดิน
• มีงานหลังวันที่ ๘ ก.พ.๕๓ จํานวน ๑๖,๖๔๖ ราย ค้ าง ๑๒,๓๘๒ ราย
• สาเหตุ
สาเหตทีท่ลลาชา
า่ ช้ า เนองจากจงหวดสงขอมู
เนื่องจากจังหวัดส่งข้ อมลให้
ลใหกรมไมครบถวน/ตองทวง
กรมไม่ครบถ้ วน/ต้ องทวง
ถาม /ต้ องติดตามเรื่ องการขอขยายระยะเวลาต่อศาล

การรายงานผลตามมาตรา ๘
• เจ้้ าหน้้ าที่ีผ้ จู ดั ทํํารายงานของจังั หวัดั ไไม่เข้้ าใใจการนํําเข้้ าข้้ อมูล
• ข้ อมูลู ในระบบไม่ครบถ้ วน
แนวทางแก้ ไข
กรมที่ดินได้ วางแนวทางปฏิบตั ิตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๕/ว
๓๐๓๑๘ ลว.๒๕ พ.ย.๒๕๕๙ เรื่ อง การรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรา ๘ พรบ.แก้ ไข ป.ที่ดิน ฯ กําชับให้ เจ้ าหน้ าที่รายงานให้ ครบถ้ วน
ถูถกต้
กตอง
อง

กล่มตรวจสอบภายใน
กลุ
• การเก็็บรัักษาเงิิน
%
-เก็บเงินเกินวงเงิน มีสํานักงานที่ดินเก็บเงินเกิน จํานวน ๔๙%
-กรมที่ดินมีหนังสือ ที่ มท ๐๕๒๐/ว ๓๒๕๐๘ ลว. ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๐
กาชั
ป ิบตั ิงานของเจ้้ าหน้้ าทีี่ในสานั
ํ กั งานทีี่ดิน
ํ บั การปฏิ
• เงินมัดจํารังวัด
-เงินมัดจําคงเหลือใน บ.ท.ด.๕๙ ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตาม
ทะเบียนคมเงิ
ทะเบยนคุ
มเงนนอกงบประมาณ
นนอกงบประมาณ จํจานวน
านวน ๒๙ %

-ขอให้
ใ ้ กําชับั เจ้้ าหน้้ าที่ีการเงิินค้้ นหาสาเหตุและปรั
ป ับปปรุงแก้้ ไขให้
ใ ้ ถกู ต้้ อง
ตรงกัน
-ให้ สํานักงานที่ดินที่ ตภ.ยังไม่เข้ าตรวจเตรี ยมความพร้ อมในการยก
ยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคมและรายละเอี
ยอดเงนคงเหลอในทะเบยนคุ
มและรายละเอยดตาม
ยดตาม บ.ท.ด.๕๙
บ ท ด ๕๙ เขาระบบ
เข้ าระบบ
การเงินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระยะที่ ๒)

• เงิินมัดั จํํารัังวัดั มีียอดแตกต่าง
-หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๒๐/ว ๓๕๒๐๘ ลว.๑๓ ธ.ค.๖๐
• การเรี ยกค่าใช้ จ่ายในการรังวัด
-ไม่เป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ประกาศกําหนดโดยมัก
หลีกเลี่ยง เช่น
-เพิ่มวันทําการโดยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น ที่ไร่ ที่นา ที่มี
อาณาเขตคดโค้ ง ถูถกยกเลิ
อาณาเขตคดโคง
กยกเลกไปแลว
กไปแล้ ว ของใหม่
ของใหมตองเปนทสวนผลไม
ต้องเป็ นที่สวนผลไม้ สวน
ปาล์ม สวนยาง จึงจะเพิ่มได้ ๑ วัน

เรีเรยกในอตรารงวดแผนทชน
ยกในอัตรารังวัดแผนที่ชนั ้ ๑ แตรงวดโดยแผนทชน
แต่รังวัดโดยแผนที่ชนั ้ ๒
รังวัด น.ส.๓ แต่เรี ยกในอัตราโฉนดที่ดิน
เรี ยกค่าพาหนะ ค่าคนงาน สูงกว่าประกาศ
สํานักงานโครงการระยะที่ ๑ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
ระบุข้อมูลไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งเพื่อให้ ระบบคํานวณค่าใช้ จ่ายสูงกว่าที่
ควรจะเรี ยกเก็บ เช่
ควรจะเรยกเกบ
เชนน ข้ขอมู
อมลในระบบเป็
ลในระบบเปนสวนผลไม
นสวนผลไม้ แตขอเทจจรงเปนท
แต่ข้อเท็จจริ งเป็ นที่
ว่างไม่มีการทําประโยชน์เพื่อเพิ่มวันรังวัดเพิ่มอีก ๑ วัน
• บนทกจานวนแปลงทดนขางเคยงในระบบสู
บันทึกจํานวนแปลงที่ดินข้ างเคียงในระบบสงกว่
งกวาจานวนแปลงตาม
าจํานวนแปลงตาม
รายการค้ นหาชื่อและที่อยูเ่ จ้ าของที่ดินข้ างเคียง เช่น ใน ท.ด.๓๔ มี
แปลงข้ างเคียง ๑๐ แปลง แตบนทกในระบบเปน
แปลงขางเคยง
แต่บนั ทึกในระบบเป็ น ๑๐๐ แปลง ระบบจะ
คํานวณเพิ่มวันทําการรังวัด ๓ วันทําการ (ทุกๆ ๓๐ แปลง หรื อเศษเกิน
๑๕ แปลงเพมวนได
ปลง พิ่มวันได้ ๑ วน
วัน
•
•
•
•

การควบคมและการบริ
การควบคุ
มและการบรหารทรพยสน
หารทรัพย์สิน
• จัดั ทํําทะเบีียนคุมไไม่เ่ ป็ นไป
ไปตามแบบทีี่กรมบัญ
ั ชีีกลางกํําหนด/ไม่
ไ ม่ ีการ
จัดทําทะเบียนคุม
• บันทึกรายละเอียดที่เป็ นสาระสําคัญในทะเบียนคุมไม่ครบตามแนวทาง
ที่กําหนด/ไม่เป็ นปั จจุบนั
• ทรัพย์สนิ ที่มีอยูไ่ ม่ตรงกับทะเบียนคุม
• ตดหมายเลขครุ
ติดหมายเลขครภัภณ
ณฑไมครบทุ
ฑ์ไม่ครบทกรายการ
กรายการ บางรายการใชมานานแตกอง
บางรายการใช้ มานานแต่กอง
พัสดุยงั ไม่ออกรหัสครุภณ
ั ฑ์ ทําให้ ยากต่อการควบคุม
• หนังั สืือกรมที่ีดิน ทีี่ มท ๐๕๒๐/ว ๓๐๕๗๓ ลว. ๑๑ ธ.ค.๒๕๖๑ เรืื่ อง
กําชับการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมและการบริ หารทรัพย์สนิ

ฐานข้อมลที
ฐานขอมู
ลทดน
่ดิน
• การปรั
ป ับปปรุงข้้ อมูลรวม ๗๕ สําํ นักั งาน
ุ อมลในระบบครบทกรายการ
ู
ุ
-มีการปรับปรงข้
๓๗ สํานักงาน ((๔๙ %)
-มีรายการค้ างปรับปรุงในระบบ ๓๘ สํานักงาน (๕๑ %)
หนงสอกรมทดน
หนั
งสือกรมที่ดิน ทีท่ มท ๐๕๒๐/ว ๑๕๕๓๔ ลว. ๒๗ ม.ย.๒๕๕๙
มิ.ย.๒๕๕๙ เรอง
เรื่ อง
กําชับการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการปรับปรุงข้ อมูลที่ดิน และการสํารองข้ อมูล

ใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสรจรบเงน
• ใใบเสร็็ จรัับเงิินค่าธรรมเนีียม ภาษีี อากร และใบเสร็
ใ ็จค่าใช้
ใ ้ จ่าย (มัดั จํํา
รังวัด) แบบเขียนด้ วยมือ (เป็ นเล่ม) ยังมีการเก็บไว้ เป็ นจํานวนมาก
• ปั จจุบนั พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แล้ ว
• ขอให้
ใ ้ สํานักั งานทีี่ดินสารองไว้
ํ ไ ้ ใช้้ ไม่เ่ กิิน ๕ เล่ม่ ส่ว่ นทีี่เหลือื ให้
ใ ้ สง่ คืืน
จังหวัด เพื่อรวบรวมส่งคืนกองพัสดุนํามาบริ หารจัดการให้ เกิดประโยชน์
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๘.๓/ว ๑๒๒๖๓ ลว. ๕ มิ.ย.๒๕๖๒ เรื่ อง การ
จัดทําบัญชีและส่งมอบกองพัสด แบบพิ
จดทาบญชและสงมอบกองพสดุ
แบบพมพใบเสรจรบเงนคาธรรมเนยม
มพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
และภาษีอากรและแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบกคาเชาบาน
• กรมบัญ
ั ชีีกลางปรั
ป ับบัญ
ั ชีีคา่ เช่า่ บ้้ าน ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๑ กํําชับั เจ้้ าหน้้ าที่ี
ตรวจสอบและเบิกจ่ายให้ เป็ นไปตามระเบียบ
• ในกรณีเปลี่ยนสัญญาใหม่ควรพิจารณาความสมเหตุสมผลในการขอ
เบิกอัตราใหม่ด้วย
• กําชับคณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามแนวทางที่กําหนด เรื่ อง
เจ้ าของบ้ าน สภาพของบ้
เจาของบาน
สภาพของบาน
าน ขนาดบ้
ขนาดบานเหมาะสมกบจานวนคนทพก
านเหมาะสมกับจํานวนคนที่พกั
อาศัย ความจําเป็ นในการเช่า การเข้ าอยูจ่ ริ ง/ตังแต่
้ เมื่อใด
• ถามการตรวจพบวาเบกไมถู
ถ้ ามีการตรวจพบว่าเบิกไม่ถกกต้ตองจะถู
องจะถกเรี
กเรยกเงนคน
ยกเงินคืน และอาจเป็
และอาจเปนการ
นการ
ทุจริ ต เป็ นวินยั ร้ ายแรง

สํานักกฎหมาย
สานกกฎหมาย
• คดีีแพ่งและคดีีอาญา
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๕.๒/ว ๓๕๔๘๓ ลว.๒๓ พ.ย.๒๕๔๗
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๕.๒/ว ๙๔๐๘ ลว.๒๔ เม.ย.๒๕๕๘
-เมื่อถูกฟ้องเป็ นจําเลยเนื่องจากการปฏิบตั ิราชการตามอํานาจ
้
่ดินทราบ
หน้ าที่ ให้ รายงานผู้บู งั คับบัญชาตามลําดับชันและรายงานกรมที
-ขอให้ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระสานคดีและติดตามผลคดีอย่าง
ต่อเนื่อง
ตอเนอง

คดีปกครอง
คดปกครอง
• หนงสอกรมทดน
ั สื
ี่ ิ ที่ มท ๐๕๐๕.๒/ว
/ ๑๒๑๑๓ ลว.๓ ก.ค.๒๕๕๗
-กรณีกรมที่ดนิ อธิบดี ถูกฟ้องเรี ยกค่าเสียหาย หรื อฟ้องกระทรวง/
รัฐมนตรี /ปลัดกระทรวง/รองปลัด เปนผู
รฐมนตร/ปลดกระทรวง/รองปลด
เป็นผ้ ถกกฟ
ู ฟองคดดวย
้ องคดีด้วย
หากฟ้อง จพด./จพด.สาขาด้ วย ให้ สง่ เรื่ องให้ พนักงานอัยการเป็ นผู้รับมอบ
อํานาจดําเนินคดีปกครองแทนด้ วย
อานาจดาเนนคดปกครองแทนดวย
-ให้ จดั ทําคําชี ้แจงข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายพร้ อมเอกสารหลักฐานให้
อัยการและเป็ นผ้ ตดดตอประสานอยการ
อยการและเปนผู
ิ ต่อประสานอัยการ
-ส่งคําชี ้แจงให้ กรมที่ดนิ ด้ วย
-กรณกรมชแจงเอง
กรณีกรมชี ้แจงเอง ใหจงหวดทาคาชแจงใหกรมโดยละเอยดโดยใหถอ
ให้ จงั หวัดทําคําชี ้แจงให้ กรมโดยละเอียดโดยให้ ถือ
เป็นเรื่ องสําคัญ

