การมอบนโยบายของผูบ้ ริหารกรมทีด่ นิ
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ในนามของผู้บริ หารของกรมที่ ดินขอบคุณทุ กท่านที่ ได้ร่ วมมือและร่วมใจช่วยกัน
ทํางาน บริการประชาชนเป็นอย่างดี
งานที่เป็นงานนโยบาย งานบริการ กรมที่ดินได้ใช้ technology และระบบสารสนเทศ IT
บริการประชาชนให้สะดวก คล่องตัว ค้นหาข้อมูลในระบบ Application land maps
ด้วยตนเองการพัฒนาโปรแกรม application land maps ได้มีการของบประมาณเพิ่ม
ในการขยาย serverใหม่ ให้รองรับ 200,000 รายต่อวัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับ
ความนิยม เชื่อถือ และยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นสิ่งที่กรมที่ดินภาคภูมิใจ
การให้บริการประชาชน ณ สํานักงานที่ดิน เป็นหัวใจสําคัญในการให้บริการ ให้ยึด
ประชาชนเป็นหลัก ให้บริการประชาชนอย่างเต็ม ที่ บริการด้วยไมตรีจิต โปร่งใส
ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจแก่ ป ระชาชนปัจ จุบ ัน มีสื ่อ ออนไลน์ การทํ า งานต้อ ง
ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสาร การพูดการสื่อสัม ผัส และการปฏิสัม พันธ์กัน
เป็นสิ่งที่สําคัญ
พระราชบัญญัติ เรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นกฎหมายใหม่ บางพื้นที่อาจมี
ปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อหารือ ขอให้สํานักงานที่ดินในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้ข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วย
การยกเลิกอํานาจของนายอําเภอ ในพื้นที่บางแห่ง เอกสารสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาเจ้าพนักงานที่ดินอําเภอ
ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขา ในทางปฏิบัติอําเภอยังคง
ต้ องการเจ้ าหน้ าที่ ไปปฏิ บั ติ หน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บที่ ดิ นในเรื่ องต่ างๆ จึ งขอให้ เจ้ า
พนักงานที่ดินจังหวัดพิจารณาให้เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอไปปฏิบัติหน้าที่ที่อําเภอตาม
ความเหมาะสม
สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่
กรมที่ดิน จํานวนประมาณ 6,800 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งทําให้การ
ดําเนินงานของกรมที่ดินมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอให้ผู้มีความประสงค์ขอย้ายยื่น
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อพิจารณาต่อไป
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นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุง่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยี และงาน IT คือข้อที่ 3
(ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม
พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ และ
สํารวจ กรมทีด่ นิ )
รองรับการบริการในระดับสากล และข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วย
ระบบออนไลน์ทั่วประเทศที่มีมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง เพื่อ
ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และกรมที่ดิน 4.0 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและใช้
นวัตกรรมของกรมที่ดินเพื่อพัฒนาประเทศ มีทั้งหมด 4 โครงการ
1. โครงการยกระดับการรังวัดโดยใช้โครงข่ายงานรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สร้างสถานีตามจังหวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จํานวน 59 จังหวัด ปีงบประมาณ 2563สร้างสถานี 8 จังหวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมที่ดินจะยกระดับงานรังวัดฯ ส่วนที่เหลืออีก28 จังหวัด
กรมที่ดินได้เปลี่ยนการรังวัดจากระบบเดิมมาใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ กรม
ที่ดินได้บูรณาการร่วมกับ 4 หน่วยงาน เกี่ยวกับเรื่องระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัด
ทําแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นการอํานวย
ความสะดวกให้ ช่ างรั งวั ดในการรั งวั ดและทํ าแผนที่ ที่ ใช้ ระบบ RTK ซึ่ งสามารถรั บ
สัญญาณดาวเทียมครั้งละ 1 นาที จํานวน 3 ครั้ง จะลดระยะเวลารับสัญญาณดาวเทียม
เดิมใช้เวลา 6 นาที 2 ครั้ง สามารถรับสัญญาณดาวเทียมโดยตรงที่หลักเขตที่ดินได้ และ
การลงรูปแผนที่ในระวางแผนที่ (ไม่สร้างระวางแผนที่ใหม่) และช่างรังวัดไม่ต้องลงระวาง
ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาลงระวางและให้ศึกษาระเบียบใหม่ด้วย
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2 งานที่ดําเนินการเสร็จแล้ว คือ
2.1 การปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับศูนย์สารสนเทศที่ดินที่ 1 (อาคารรังวัดฯ)ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง ในศู น ย์ ส ารสนเทศที่ ดิ น ที่ 1 และติ ด ตั้ ง ในศู น ย์
สารสนเทศที่ดินที่ 2 ได้ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
2.2 งานปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า และสายสั ญ ญาณระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ น
สํานักงานที่ดินติดตั้งไปแล้ว 50 สํานักงานฝากให้ท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
Admin จังหวัดของท่าน ถ้าคณะกรรมการลงพื้นที่ไปติดตั้งขอให้สํานักงานที่ดินจังหวัด
ฯ ดูแลร่วมกับคณะกรรมการ ตรวจรับด้วย
2.3 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่ดิน มี 25 ระบบ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบงาน
เดิม 17 ระบบ และพัฒนาระบบงานใหม่ 8 ระบบ Prototype เสร็จแล้ว ในวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงมาช่วยกันดูที่อาคารรังวัดฯ หรือที่ศูนย์
ราชการฯ ซึ่งท่านจะมีความรู้มากกว่าฝ่ายเทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ระบบ LAND 2012 และโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ จํานวน 386
สํานักงาน มาลงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 การถ่ายโอนข้อมูลจากโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 1 ในเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนในแต่ละแห่ง
ฐานข้อมูล ทะเบียน รูปแปลงที่ดิน ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ เปรียบเหมือนสมอง กรม
พั ฒนาระบบแต่ ข้ อมู ลจะครบถ้ วนถู กต้ องหรื อไม่ อยู่ ที่ จั งหวั ด/สาขาให้ ความสํ าคั ญ
ฐานข้อมูลจะได้มีความน่าเชื่อถือ และฝากงานสารบบห้องสารบบด้วย เปรียบเสมือน
หัวใจ กรมที่ดินทํา MOU กับ DSI กรมบังคับคดี ปปช. และอีกหลายหน่วยงาน มาขอใช้
ข้อมูลจากเรา ข้อมูลจะต้องน่าเชื่อถือ เพื่อให้กรมที่ดินไปสู่ ThaiLand4.0จดทะเบียน
ออนไลน์ ต่อไป
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3. การเชื่ อมโยงข้ อมู ลจากระบบภู มิ สารสนเทศเพื่ อการบริ หารจั ดการกรมที่ ดิ น
(DOLPortal) ด้วยโปรแกรม GISเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับช่างรังวัดสามารถ
เรียกใช้งานจากระบบนี้ไปปรับใช้งานได้ให้นําโปรแกรม GIS เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่
ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
4. โครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทําแผนที่เป็นนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีอากาศยาน
ไร้คนขับ UAV บังคับระยะไกลจากภาคพื้นดินร่วมกับเครื่องมือควบคุม มี 3 ประเภท
ได้แก่ ชนิดปีกตรึง สามารถบินได้นานและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ชนิดปีกหมุน ขึ้นลง
แนวดิ่งมีความคล่องตัวสูง และชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่ง Hybrid เป็นการผสมผสานข้อดี
ของชนิดปีกตรึงและชนิดปีกหมุน ปัจจุบันได้ถูกใช้งานด้านการสํารวจเรื่องแผนที่ของกรม
ที่ดิน โครงการนี้เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการรังวัดและทําแผนที่อีก
โครงการหนึ่งของกรมที่ดินเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของกรมที่ดิน และอํานวย
ความสะดวกให้กับสํานักงานที่ดินจังหวัดที่ต้องการ
ในการตรวจราชการของผู้ตรวจมีข้อเสนอแนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริหารจัดการงาน
ค้าง การออกโฉนดที่ดิน ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสะสางงานค้างปี 2555
และจัดทําบัญชีแยกประเภทเฉพาะเรื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกํากับบริหาร
จัดการงานค้างให้พิจารณาทําเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ก่อนหาวิธีการแจกโฉนดให้ถึง
มือประชาชนนอกเหนือจากการมีหนังสือแจ้งเช่น การแจ้งโดยโทรศัพท์ LINE Facebook
SMS หรืออีเมล์ต่างๆส่วนเรื่องการรังวัดให้หัวหน้าบริหารจัดการงานค้างต่อคนต่อเดือน
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ท่านรองเปลี่ยนฯ ได้ทราบรายละเอียดรวมถึงให้นําข้อมูล
เกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่จําแนกความลาดชันของพื้นที่มาพิจารณาใน
การออกโฉนด ในการลงที่หมายระวางแผนที่ทุกแปลงให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติโดย
เคร่งครัดด้วย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรืออี คอนเนค ดีซีจะเป็น
ระบบที่ สามารถลงรั บ สแกนส่ งต่ อ สื บค้ นและแสดงฐานะของเรื่ องซึ่ งออนไลน์ ทั้ ง
ส่วนกลางในสํานัก/กองแล้วก็ทางส่วนภูมิภาค ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินให้ความสําคัญและ
ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของเรื่องร้องทุกข์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนได้ อย่ างรวดเร็ วทั นกั บ
สถานการณ์สอดคล้องกับยุค 4.0
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเรื่องการให้คําปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์เรื่องปัญหา
หนี้สินของประชาชนในปีนี้จะมีหนังสือสั่งการที่สําคัญอยู่ 4 เรื่อง
เรื่องที่ 1 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการลงนามหนังสือราชการแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัด แจ้งเวียนทั่วประเทศ และลงในเว็บของกรมที่ดินโดยสรุปก็คือให้ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเท่านั้นเป็นผู้ลงนามในเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องปฏิบัติ
ราชการแทนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญสําหรับงานนโยบายหรืองานบริหารงาน
บุคคลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและเจ้าพนักงานที่ดินจะลงนามได้ก็ต่อเมื่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้มอบหมายหรือมีคําสั่งมอบอํานาจโดยชัดเจนอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญ
ของเรื่องแรก หนังสือกรมที่ดินลงวันที่ 1 กรกฎาคม2562
เรื่องที่ 2หนังสือเวียนของศูนย์ดํารงธรรม ฉบับนี้เวียนเฉพาะสํานัก/กอง เป็นการซ้อม
ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการลงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมถึงเรื่อง

ลําดับที่

ผูบ้ ริหาร

-4นโยบาย/แนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ
การแก้ไขเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินว่าจะต้องทํา
อย่างไร ศูนย์ดํารงธรรมจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล ประสานเร่งรัดติดตาม และรายงานผลในที่
ประชุมกรม ประจําเดือนทุกเดือน
เรื่องที่ 3 เรื่องแนวทางปฏิบัติการใช้งานระบบอีคอนแทค ดีซี ของศูนย์ดํารงธรรม
สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางปฏิบัติได้ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน หัวข้อคู่มือการใช้งาน
ระบบ อี คอนแทค ดีซีโดยให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในบัญชีว่ามีเรื่องอยู่จริงหรือไม่บาง
ทีมีในบัญชีมีชื่อแต่เรื่องไม่มีสถานะในระบบว่าตรงกับสถานะปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญหากเกิดปัญหาหรือประเด็นร้องเรียนร้องทุกข์หรือเป็นข่าวผู้บริหารจะต้องให้กรม
ที่ดินชี้แจง และต้ องมีเรื่องเดิม ความเป็นมา เพื่อเป็นข้อมู ลในการติ ดตามถามของ
ผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ต่อไปจะมีการเชื่อมโยงกับศูนย์ดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และสํานักนายกรัฐมนตรี จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําข้อมูล
ทั้งหมดลงในระบบให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกา
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งเจ้าพนักงานจะต้องให้ความสําคัญและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าถวายฎีกามีทั้งหมด 14 ประเด็น ในการ
รายงานก็ ขอให้ รายงานภายในกรอบระยะเวลาที่ กํ าหนดเพื่ อกรมจะได้ รายงานให้
สํานักงานองคมนตรีและกระทรวงทราบเป็นประจําทุกเดือนภายในวันที่ 25 ของทุก
เดือน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2562 เบิกจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาสที่4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายจะได้สามารถเบิกจ่ายได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์เริ่มงบประมาณปี 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ขอให้เร่งรัดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและเบิกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี 2563 ของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ยัง
มีความจําเป็นจะต้องใช้เร่งด่วนให้จัดทําแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความจําเป็น
เร่งด่วนโดยคํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผลสัมฤทธิ์
หรือเป็นประโยชน์ที่จะได้รับ ความคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพ
พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์มีผลใช้บังคับวันที่ 27 ตุลาคม 2562 กรมที่ดินก็ได้กําหนดแนวทาง
ในการจัดเก็บและการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทรัพย์อิงสิทธิ์อยู่
ระหว่างการยกร่างผ่านคณะกรรมการกฎหมาย และนําเสนอพนักงานกฎหมายกระทรวง
เมื่อได้มีผลใช้บังคับจะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป
การแก้ ไขปั ญหาข้ อเรียกร้ องของประชาชนเพื่ อสั งคมที่ เป็นธรรมในปีที่ ผ่ านมามี ข้ อ
เรียกร้องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ตรวจสอบนสล. ขอให้สํานักงานที่ดินจังหวัดประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของประชาชนเพราะส่วนใหญ่ไม่
เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็คงจะต้องให้มีการประชุมเพราะว่าศปส.ขอก็ต้องให้ตามที่ขอ
และต่ อ ไปส่ ว นกลางคงต้ อ งมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการในรู ป แบบเดิ ม โดยสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างๆแบ่งงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ให้
ความสําคัญกับโครงการออกนสล. ขอให้ขับเคลื่อนจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามด้วย
การออกนสล. ปัญหาส่วนหนึ่งคือผู้มีอํานาจหน้าที่ไม่ดําเนินการแล้วก็ไม่ประสงค์ขอออก
รังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการเมือง

ลําดับที่
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นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์
(รองอธิบดีกรมทีด่ นิ )
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การปกครอง กรมส่งบัญชีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงให้จังหวัดไปแล้วขอให้ตรวจสอบ
ความมีอยู่จริงด้วยให้ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาขอรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ถ้าไม่มีก็ให้ดําเนินการแก้ไขทะเบียนที่สาธารณะให้ถูกต้อง
แผนพัฒนาบุคลากร กองฝึกอบรมจะมีงานวิเคราะห์การศึกษาจะนําผลงานของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเช่นหลักสูตรนทส. มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกรมที่ดินมีงานหรือ
ฝ่ายเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนจะมีชุดวิชาและทําการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ
อย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการเข้าถึงได้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกกรมที่ดินในปี
2563 มีโครงการ ETKซึ่งประกอบด้วย
- E- school คือการเรียนรู้โดยไม่จํากัดเวลาสถานที่คุณวุฒิไม่จํากัดว่าจะเป็นคนภายใน
กรมที่ดินหรือประชาชนแต่ไม่มีวุฒิบัตรให้
- E - learning เราทําต่อเนื่องจากปีที่แล้ว11 หลักสูตร 12 ชุดวิชา
-Library เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ก็จะนําความรู้ทั้งหมดเข้ามาเป็นคลังสมอง
-KM เป็นการเผยแพร่ความรู้ผ่าน YouTubeเป็นสถานี KM.Dolเป็นการทําชุดความรู้ต่างๆ
สั้นๆ ผ่านทางสื่อเหล่านี้เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จั ดการภาครั ฐ PMQAเป็ นองค์ ความรู้ ที่ เกี่ ยวกั บภารกิ จของกรมที่ ดิ นที่ จํ าเป็ น และ
ประชาชนควรรู้ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินให้ความสําคั ญกับการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรและการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนผ่านช่องทางตามโครงการความรู้เรื่องที่ดิน
เพื่อประชาชน และให้สนับสนุนบุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสพัฒนาตนเองผ่านการศึกษา
ฝึกอบรมตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว เชิญชวนหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่ง
ไฟล์องค์ความรู้ในรูปแบบดิจิตอลนิจิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง KM
กรมที่ดินได้กําหนดเป้าหมายการรังวัดไว้จํานวน 400,000 ราย/ปี ช่างรังวัดมีจํานวน
2,800 คน เฉลี่ย 12 รายต่อคนต่อเดือน ปีนี้เป้าหมายเท่าเดิม และจะนําไปเป็นตัวชี้วัด
ความรู้ความสามารถที่เป็นรูปธรรมด้วย
ปัจจุบันกล้องสํารวจฯ ที่มีอยู่จะต้องใช้ 2 คน/1 เครื่อง ในปีนี้ได้รับงบประมาณในการ
จัดซื้อกล้องสํารวจฯ เพิ่มเติม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจะต้องนําไปทดแทนกล้อง
สํารวจฯ ที่หมดอายุการใช้งาน ให้เจ้าพนักงานที่ดินแต่งตั้งกรรมการพิจารณากล้อง
สํารวจฯ ที่ใช้ได้มีกี่เครื่อง และใช้ไม่ได้มีกี่เครื่อง แล้วให้รายงานสํานักมาตรฐานและ
ส่งเสริมการรังวัด และสําหรับกล้องสํารวจฯ ที่ใช้ไม่ได้ให้ดําเนินการตามระเบียบฯ ด้วย
ผลงานในเชิง ประจักษ์จ ะนํา มาวัด ความรู้ค วามสามารถของเจ้า พนัก งาน
ที่ดิน ทุก คน สํา หรับ ด้า นรัง วัด ได้มี “โครงการคัด เลือ กผู้บ ริห ารจัด การงานรัง วัด
ดีเด่น” หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ นํามาพิจารณา มีดังนี้
1) เรื่ องคิ วรั งวั ด สามารถสร้ างความเสมอภาคเท่ าเที ยมทั่ วประเทศ
กล่าวคือ ทุกสํานักงานทุกจังหวัดสามารถทําการนัดรังวัดได้ไม่เกิน 60 วัน และจะเป็น
ตัวชี้วัดของผู้บริหารด้วย
2) เรื่องงานรังวัดเสร็จตามเป้าหมาย 12 รายต่อคนต่อเดือน
3)การจัดการงานรังวัดจะต้องดําเนินการตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงานค้าง

ลําดับที่

ผูบ้ ริหาร

-6นโยบาย/แนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ
4) ผลสัมฤทธิ์ของงานคือประชาชนจะต้องได้รับโฉนดที่ดิน จํานวน 100
เปอร์เซ็นต์
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงาน
ต้องให้ความสําคัญ
เรื่ องจิ ตอาสาพระราชทาน ควรดํ าเนิ นการอย่ างสมพระเกี ยรติ ทั้ งกรณี ที่
สํานักงานที่ดินดําเนินการหรือเป็นหน่วยงานสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่นก็ถือเป็น
ผลงานของสํานักงานที่ดินด้วย
ในเรื่องของการบริการขอให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
และเป็นธรรม

5.

นายสุรพลศรีวิโรจน์
(รองอธิบดีกรมทีด่ นิ )

เรื่องของการร้องเรียน การเพิกถอนแก้ไขตามมาตรา 61 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ยังอยู่ระหว่างดําเนินการเป็นจํานวนมากเนื่องจาก
- บุ ค ลากรยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และเจ้ า หน้ า ที่
ย้ายบ่อย งานจึงไม่ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียน และการออกเอกสารสิทธิ์ออกโดย
มิชอบ เนื่องจากไม่ดําเนินการตามระเบียบ
- สํ านั กงานที่ ดิ นจั งหวั ดส่ งเอกสารหลั กฐานไม่ ครบถ้ วน ล่ าช้ า และไม่ ให้
ความเห็น
- ความเห็นของสํานักงานที่ดินจังหวัดต้องถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- กรณีมีเรื่องร้องเรียนจะต้องส่งหลักฐานมาให้กรมที่ดิน
การออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 8 พ.ร.บ.แก้ไขตามประมวลกฎหมายที่ดินมีงานค้างอยู่
เป็นจํานวนมาก สาเหตุหนึ่ง คือเจ้าหน้าที่อาจไม่เข้าใจการนําเข้าข้อมูลทําให้ข้อมูลเกิด
การผิดพลาดขึ้น และสํานักงานที่ดินจังหวัดส่งข้อมูลให้กรมไม่ครบถ้วน จึงต้องใช้เวลาใน
การทวงถาม ทําให้ต้องขอขยายระยะเวลาต่อศาลต่อไปอีก จึงขอให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ มท 0516.5/ว 9780 ลว. 25 เม.ย. 2561 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน
การรายงานผลตามมาตรา 8 มีงานค้างในปริมาณมาก สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทํา
รายงานไม่เข้าใจการนําเข้าข้อมูลทําให้ตัวเลขคลาดเคลื่อน ทําให้ข้อมูลในระบบไม่ครบ
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0516.5/ว 30318
ลว. 25 พ.ย 2559 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตาม มาตรา 8 พ.ร.บ.แก้ไข
ประมวลกฎหมายที่ดิน และให้กําชับเจ้าหน้าที่รายงานให้ครบถ้วน
การตรวจสอบของหน่ วยตรวจสอบภายในเป็นการป้ องกันการทุจริต จะต้องควบคุ ม
เจ้าหน้าที่การเงินของสํานักงานที่ดิน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1) การเก็บรักษาเงินมี สํ า นั ก งานที่ ดิ น ที่ เ ก็ บ เงิ น เกิ น วงเงิ น เก็ บ รั ก ษาประมาณ 49
เปอร์เซ็นต์ขอให้กําชับเจ้าหน้าที่การเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0502/ว
32508 ลว. 13 ธ.ค. 2560
2) เงินมัดจํารังวัดคงเหลือใน บ.ท.ด.59 ที่มียอดคงเหลือไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเงินมัดจํารังวัด ให้กําชับเจ้าหน้าที่

ลําดับที่

ผูบ้ ริหาร

-7นโยบาย/แนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ
การเงินหาสาเหตุ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมข้อมูลยกยอดเงินคงเหลือดังกล่าว
เข้าระบบการเงินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระยะที่ 2)
3) ค่ าใช้ จ่ายในการรั งวั ดจะต้องเรี ยกเก็ บตามอั ตราและหลั กเกณฑ์ ที่
ระเบียบฯกําหนด ระเบียบที่ยกเลิกแล้วอย่านํามาใช้ ถ้าตรวจสอบพบข้อผิดพลาดให้รีบ
แก้ไข และรายงานกรมภายใน 45 วัน
4) การควบคุมและการบริหารทรัพย์สิน ให้จัดทําบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0520/ว 30573ลว. 11 ธ.ค.
2561 เรื่อง กําชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการบริหารทรัพย์สิน
5) ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินในระบบให้ครบทุกรายการ และถือปฏิบัติตาม
หนั งสื อกรมที่ ดิ น ที่ มท 0520/ว 15534 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่ อง กําชั บการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดิน และการสํารองข้อมูล
6) ใบเสร็จรับเงิ นค่ าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ปัจจุบันออกใบเสร็จโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้สํานักงานที่ดินนําใบเสร็จรับเงินที่เขียนด้วยมือเก็บไว้ได้ 5 เล่มที่เหลือ
ให้นําส่งคืนกรม และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท0508.3/ว 12263 ลว. 5
มิ . ย. 2562 เรื่ อ ง การจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละส่ ง มอบพั ส ดุ แบบพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น
ค่าธรรมเนียม และภาษีอากร และแบบพิมพ์หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
7) กรมบัญชีกลางได้ปรับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้าน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 การ
เบิกจะต้องเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่มีสิทธิได้รับ และคณะกรรมการฯ ต้อง
เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย ถ้ามีการตรวจพบว่าเบิกไม่ถูกต้องจะถูกเรียกเงินคืน
และมีโทษทางวินัยร้ายแรง
กรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินถูกฟ้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่ ที่เป็น
จําเลยทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ให้รายงานถึงผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบและ
รายงานให้กรมที่ดินทราบด้วย เนื่องจากจะมีผลกระทบในเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ
และตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน/ติดตามผล หากเป็นคดีที่ไม่ได้ทุจริตจะต้องประสาน
พนักงานอัยการเป็นทนายความแก้ต่างให้กับเรา
ส่วนคดีปกครอง เป็นเรื่องกรณีที่ร้องเรียกค่าเสียหายต่อกรมที่ดิน ถ้าท่านถูก
ฟ้องด้วยก็ให้ทําข้อเท็จจริงรายงานต่อกรมฯและทําเป็นเอกสารให้กับพนักงานอัยการ
เป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ ประสานงาน พร้ อ มทั้ ง ทํ า หนั ง สื อ มอบอํ า นาจการทํ า คดี ถึ ง พนั ก งาน
อัยการ ในกรณีที่ฟ้องกรมที่ดินขอให้ท่านทําหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแจ้งกรมที่ดิน
ด้วยเพราะเหตุเกิดที่ท่าน

