คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่องกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ

ได้ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองจากคณะทางานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน
ของสานักกฎหมายและที่ดินเรียบร้อยแล้ว จึงถือเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์
สามารถใช้เป็นเอกสารเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...............................................
(...............................................)
ตาแหน่ง ประธานคณะทางานฯ

ลงชื่อ...............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง........................................

ลงชื่อ.............................................
(............................................)
ตาแหน่ง.......................................

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่องกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
จัดทาโดย
นายสุพจน์ เกื้อเม่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินชานาญการ
นางสาวไพรลฎา อยู่มั่น
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
นางสาวอรุณี วสันตยานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
นางสาวรัตน์ขนิฎฐ์ ชมสุรินทร์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปาณิสรา
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอติภา เลาหวัฒนโชติ
ตาแหน่ง พนักงานจัดหาที่ดิน ส ๔
นางสาวบังอร ยางงาม
ตาแหน่ง พนักงานจัดหาที่ดิน ส ๓
นางสาวกันธิมา อ้อมนอก
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชราภรณ์ วุ่นวงค์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๙ ๓๕๕๖
๒

คานา
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดิน ไม่มี
เอกสารสิทธิฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานของสานักกฎหมายและ
ที่ดินได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานของสานักกฎหมายและที่ดิน ตลอดจนบุคคลที่มีความสนใจในกระบวนงานนี้
ที่จ ะช่ว ยให้ มี ความเข้ าใจในกระบวนงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การด าเนิน การด้ านการตรวจสอบบั ญชี ค่า ทดแทน
ทรั พ ย์ สิ น กรณี ที่ดิ น ไม่ มีเอกสารสิ ทธิ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติ งานได้ อย่า งถูก ต้อ ง เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะก่อให้เกิดความสาเร็จต่อองค์กรในด้านการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
ให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน บรรลุผลสาเร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

คณะผู้จัดทา ฝ่ายแผนงานงบประมาณที่ดิน
และตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สานักกฎหมายและที่ดิน
กรมชลประทาน

๓

สารบัญ
วัตถุประสงค์

๑

ขอบเขต

๑

คาจากัดความ

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๓

Work Flow

5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๑

ระบบติดตามประเมินผล

๒๒

เอกสารอ้างอิง

๒๓

แบบฟอร์มที่ใช้

๒๓

ภาคผนวก
๑) หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/๑๐๓๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒
๒) แบบฟอร์มที่ ๑ แบบเห็นชอบจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน (ท.ด.๐๗ ก)
๓) แบบฟอร์มที่ ๒ แบบฟอร์มบันทึกการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้าง (ท.ด.๐๑ ก)
๔) แบบฟอร์มที่ ๓ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้ายต้นไม้ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
(ท.ด.๐๒ ก)
๕) แบบฟอร์มที่ ๔ แบบฟอร์มบันทึกแจ้งการครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินและตกลงรับเงิน
ค่าขนย้าย (ที่ดิน) (ท.ด.๐๔ ก)
๖) แบบฟอร์มที่ ๕ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่าขนย้าย (ท.ด.๐๕ ก)
๗) แบบฟอร์มที่ ๖ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน
ค่ารื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ (ท.ด.๑๔/๕)

๒๔
๒๕
๓๔
๓๕

๔

๓๖
๓๗

๓๙

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน มีคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการด้ า นการตรวจสอบบั ญ ชี ค่ า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น กรณี ที่ ดิ น ไม่ มี เ อกสารสิ ท ธิ ที่ ชั ด เจน อย่ า งเป็ น
ลายลักษณ์อักษร แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมกระบวนการต่างๆ และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริการที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
๑ .๒ เพื่อเป็ น หลั กฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับ
การบริการที่ตรงกับความต้องการ
๑ .๓ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชี ค่าทดแทนทรัพย์สิน
กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ สานักกฎหมายและที่ดิน ฉบับนี้ทาให้สามารถรับทราบขั้นตอนการดาเนินงานด้าน
การตรวจสอบบั ญชี ค่าทดแทนทรั พย์ สิ น กรณีที่ดิ น ไม่ มีเอกสารสิ ทธิ ในรายละเอี ยดอย่างถูกต้ องเป็นไปตาม
กฎหมาย คาสั่ง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ขอบเขต
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานและงบประมาณที่ดิน ของงานจัดหา
ที่ดินและงานจัดแปลงอพยพ เร่งรัดปรับปรุงหรือ แก้ไขแผนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และงบประมาณที่
ได้รับ ดาเนินการจัดสรรเงินไปตั้งจ่ายคลังจังหวัดต่างๆ รวบรวมผลงานจากหน่วยงานจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทา
สถิ ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทน ตลอดจนวิ เ คราะห์ ห ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ผล ตรวจสอบ
รายละเอียด ค่าทดแทนทรัพย์สิน รวมทั้งแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ เก็บรักษาเอกสารสาคัญ และแผนที่แปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดของสานักกฎหมายและที่ดิน ดาเนินการเรื่องที่ราชพัสดุ และหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวง ดังนั้น การดาเนินงานของส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงเป็นภารกิจหลักในการสนับสนุนให้งานก่อสร้างโครงการ
ชลประทานดาเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารสาคัญ และ
แผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดของกรมชลประทาน

๓. คาจากัดความ
ค่าทดแทนทรั พ ย์ สิ น หมายถึ ง เงิ นค่ าทดแทนที่ดิ น สิ่ งปลู ก สร้ าง ต้น ไม้แ ละต้นผลไม้ที่ มี
ผู้ครอบครองและปลูกสร้างขึ้นก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าทาการก่อสร้างโครงการ
๑

ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ มี เ อกสารสิ ท ธิ หมายถึ ง ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ ส ามารถจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ และให้หมายความรวมถึงที่ดินที่อยู่ในหรือนอกเขต
สงวนหวงห้ ามของทางราชการ ได้แก่ ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินอุทยานแห่งชาติ ที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ราชพัสดุ ตลอดจนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ แต่ห้ามโอน เช่น สปก.๔-๐๑ น.ค.๓
เจ้าหน้าที่ หมายความรวมถึง กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
บุคคลอื่นใดผู้กระทาการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีอานาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน
มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรี
ผส.มด. หมายถึง ผู้อานวยการสานักกฎหมายและที่ดิน
ผกส.มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สังกัดสานักกฎหมายและที่ดิน
ผต.มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณที่ดินและตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน
สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน
ทท.มด. หมายถึง หั ว หน้ าฝ่ ายทะเบีย นที่ ดิน และแก้ ไขปัญ หากรรมสิ ทธิ์ ที่ดิ น สั ง กัด ส่ ว น
กรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมายและที่ดิน
งปด. หมายถึง หัวงานงานแผนงานงบประมาณที่ดิน สังกัดส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานักกฎหมาย
และที่ดิน
ตทด. หมายถึง หัวหน้างานตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สิน สังกัด ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน สานัก
กฎหมายและที่ดิน
ผจด.๑ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
ผจด.๒ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
ผจด.๓ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
ผจด.๔ มด. หมายถึง ผู้อานวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๑/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๑ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๑/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๒ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๑/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๕/๓ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ สานักกฎหมายและที่ดิน
๒

จด.๑/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๒/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๒ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๓/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๓ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
จด.๔/๔ มด. หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ สานักกฎหมายและที่ดิน
ร.ว.๔๓ ก. หมายถึง แผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มีหน้าที่กาหนดราคา
ค่าทดแทนทรัพย์สินและบุคคลที่จะรับเงินค่าทดแทนฯ ตลอดจนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสารวจตรวจสอบ
และจ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น แทนคณะกรรมการ พิ จ ารณาผลการส ารวจตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ของ
คณะอนุกรรมการโดยถือความเห็นคณะกรรมการเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าทดแทนฯ
๔.๒ ส่ ว นกรรมสิ ทธิ์ที่ดิ น มีห น้าที่รั บผิ ดชอบในการดาเนินการรวบรวมจั ดทาคาขอตั้ ง
งบประมาณ ปรั บ ปรุ ง แผนงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ จ านวนเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ และงานก่ อ สร้ า งของกรม
ชลประทาน เสนอกรมอนุมัติแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามความพร้อม และเสนอโอนเงินงบประมาณไป
เบิกจ่ายยังคลังจังหวัดต่างๆ ดาเนินการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการฯ กาหนดและเสนอกรมอนุมัติสาหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ หรือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบกรณีที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ดาเนินการเรื่องที่ราชพัสดุ และหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
แก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทาน และประสานเรื่องการขอใช้ที่ดินของรัฐ
๔.๓ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑-๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๑ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑-๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๒
ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑-๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ และฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๑-๔ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการด าเนิ น การจั ด หาที่ ดิ น และจั ด ที่ ดิ น อพยพของกรมชลประทาน ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน
งบประมาณที่ดิน และดาเนินการจัดทาบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินทั้งกรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิและที่ดินที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ

๓

สรุปกระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
กรมชลประทาน
กระบวนการ ด้ า นการตรวจสอบบั ญ ชี ค่ า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น กรณี ที่ ดิ น ไม่ มี เ อกสารสิ ท ธิ กรมชลประทาน
ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
๑.๑ จด.๑-๔/๑ มด. จด.๑-๔/๒ มด. จด.๑-๔/๓ มด. จด.๑-๔/๔ มด. จัดส่งบัญชีให้ ผกส.มด.
๑.๒ ลงทะเบียนรับบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และลงทะเบียนจัดเก็บรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๓๒
๑.๓ ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินกับแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก.
๑.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินกับรายงานการประชุมกาหนดราคาค่า
ทดแทนทรัพย์สินฯ ของคณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
๑.๕ ผกส.มด. จัดส่งบัญชีขออนุมัติฯ คืนให้ฝ่ายจัดหาที่ดิน
๑.๖ คณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๗ จัดเก็บบัญชี

๔

Work Flow กระบวนการด้านการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
กรมชลประทาน ในภาพรวม
ลำดับที่
๑.

๒.

๓.

๔.

ผังกระบวนกำร

เวลำ

ฝ่ำยจัดหำที่ดินจัดส่งบัญชีขอ
อนุมัติจ่ำยเงินค่ำทดแทน
ทรัพย์สินให้ ผกส.มด.
ลงทะเบียนรับบัญชีและลงทะเบียน
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุม

ตรวจสอบบัญชีกับแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก.
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีกับรายงานการ
ประชุมกาหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินของ คณะ
กรรมการฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๑๑
กรกฎาคม ๒๕๓๒

๑๐ นาที/บัญชี

๓๐ นาที/๑ บัญชี

๑ ชม./๑ บัญชี

๕.

เสนอ ผกส.มด.พิจารณานาเรียน
ฝ่ายจัดหาที่ดิน เสนอคณะ
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ

๖.

คณะกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบ

๕ นาที/บัญชี

๗.

จัดเก็บบัญชี
๑๐ นาที/๑ บัญชี

รวมเวลาทั้งหมด ๑ ชั่วโมง ๕๕ นาที
.

๕

๕. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินกรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : ร้อยละของการจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (พื้นที)่
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน / คุณภาพงาน

จด.๑-๔/๑ มด. จด.๑-๔/๒ มด. จด.๑-๕/๓
มด. จด.๑-๔/๔ มด. จัดส่งบัญชีขออนุมัติ
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และแผนที่ ร.ว.
๔๓ ก. ให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนฝ่ายจัดหาที่ดินจะนาเสนอ
คณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้ความ
เห็นชอบ

การจัดทาบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สินจัดทา
ตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสานัก
กฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน และ
รายละเอียดตรงตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนดไว้ตามรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกาหนดราคาฯ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
๑.

ฝ่ำยจัดหำที่ดิน จัดส่งบัญชี
และแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. ให้
ผกส.มด.

๖

ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.
จด ........ มด.
ผจด........มด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๒.
ลงทะเบียนรับบัญชีขอ
อนุมัติฯ และลงทะเบียน
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุม

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

การลงทะเบียนรับเพื่อให้ง่ายต่อการ
- งานตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
ควบคุม ติดตาม และสืบค้นข้อมูล
ลงทะเบียนรับบัญชี ซึ่งสมุดลงทะเบียน
ควบคุมบัญชีจะแยกตาม สชป.๑-๑๗
- เมื่อกรมลงนามรับทราบรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการกาหนดค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ โดย
ผกส.มด. ได้พิจารณาสรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เสนอ ผส.มด. เพื่อพิจารณา
เสนอกรมรับทราบ หัวหน้างานตรวจสอบค่า
ทดแทนทรัพย์สินจะรวบรวมจัดเก็บไว้
ประกอบการตรวจสอบบัญชี โดยจัดเก็บแยก
แฟ้มเรียงตามจังหวัด

๗

ผู้รับผิดชอบ

ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.
จด ........ มด.
ผจด. มด
ผส.มด.

ลาดับ

๓.

๔.

ผังกระบวนการ

ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติฯ
กับแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน (ร.ว.๔๓ ก.)

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
บัญชีขออนุมัติฯ กับรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
กำหนดค่ำทดแทนทรัพย์สิน
ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎำคม ๒๕๓๒

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๓๐ นาที/ ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน ตรวจสอบบัญชีได้ถูกต้องและสอดคล้อง
๑ บัญชี/ ทรัพย์สินกับแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. โดยตรวจสอบ กับแผนการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
๑ ฉบับ เลขที่แปลงกรรมสิทธิ์ ชื่อผู้ครอบครองและทา ของแต่ละไตรมาส
ประโยชน์ในที่ดิน และเนื้อที่ให้ถูกต้องตรง
ตามแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. และเจ้าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบบัญชีกับแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. จะ
จัดเก็บแผนที่ ร.ว.๔๓ ก.เข้าแฟ้มเรียงตาม
โครงการ
๑ ชม./๑ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารการ
บัญชี ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น โดย
ร า ค า ค่ า ท ด แ ท น เ ป็ น ไ ป ต า ม ร า ค า ที่
คณะกรรมการก าหนดค่า ทดแทนทรั พย์ สิ น
เพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้ มี ม ติ ก าหนด
หลักเกณฑ์ไว้

๘

ตรวจสอบบัญชีได้ถูกต้องตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนด
และสอดคล้องกับแผนการจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.
ผต.มด.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.
ผต.มด.

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๕.

เสนอ ผกส.มด.พิจารณานา
เรียนฝ่ายจัดหาที่ดิน เพื่อ
เสนอคณะกรรมการฯ ให้
ความเห็นชอบ

๖.

คณะกรรมการฯ ตามมติ
ครม. ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๒
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๕ นาที/ เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
การเสนอบัญชีมีความถูกต้องและ
บัญชี ผกส.มด. จะพิจารณานาเรียนฝ่ายจัดหาที่ดิน สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ครบถ้วน
เพื่อเสนอคณะกรรมการกาหนดราคาค่า
ทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยส่วน
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะส่งต้นฉบับบัญชีคืนให้ฝ่าย
จัดหาที่ดิน และเก็บสาเนาบัญชีไว้ที่ส่วน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.

๕ นาที/๑ คณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทน
บัญชี ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ พิจารณาให้
ความเห็นชอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สิน

จด......มด
คณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ

๙

เป็นการให้ความเห็นชอบตามที่
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้
ตรวจสอบ เพื่อดาเนินการจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ราษฎรต่อไป

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๗.
จัดเก็บบัญชี

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๑๐ นาที/ - เมื่อคณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทน การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการ
๑ บัญฃี ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม. สืบค้นข้อมูล
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้ให้ความ
เห็นชอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สินแล้ว ฝ่ายจัดหาที่ดิน จะดาเนินขอ
เงินงบประมาณ และจ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
- หลังจากนั้นจะส่งต้นฉบับบัญชีพร้อม
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าทดแทนให้
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อหักบัญชีโดยบันทึก
วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินลงใน
ทด ๐๒ ก และ ทด.๐๕ ก ก่อนจัดส่งให้ฝ่าย
ทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
จัดเก็บเป็นเอกสารสาคัญ เพื่อเป็นหลักฐาน
การได้มาซึ่งที่ดิน
- การจัดเก็บต้นฉบับบัญชีจะจัดเก็บเข้าแฟ้ม
แยกตามโครงการต่าง ๆ และภายในแฟ้มจะ
จัดเรียงตามเลขที่บัญชี
๑๐

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชี
ตทด.
จด.....มด
ททด.

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. ฝ่ายจัดหาที่ดิน จัดส่งบัญชีขอ
จด.๑-๔/๑ มด. จด.๑-๔/๒ มด. จด.๑-๕/๓
อนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินฯ มด. จด.๑-๔/๔ มด. จัดส่งบัญชีขออนุมัติ
ให้ ผกส.มด.
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และแผนที่ ร.ว.
๔๓ ก. ให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนฝ่ายจัดหาที่ดินจะนาเสนอ
คณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
๑. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๓๒
๒. รายงานการประชุม
คณะกรรมการกาหนดค่า
ทดแทนทรัพย์สินเพื่อการ
ชลประทาน ตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
- แบบ ทด. ๐๗ ก
- แบบ ทด. ๐๑ ก
- แบบ ทด. ๐๒ ก
- แบบ ทด. ๐๔ ก
- แบบ ทด. ๐๕ ก

๑๑

ผู้รับผิดชอบ
ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.
จด ........ มด.
ผจด........มด.

เงื่อนไข
บัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สิน จะต้องมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และ
ราคาตามที่คณะกรรมการ
กาหนดราคาค่าทดแทน
ทรัพย์สินฯ ตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๒ได้
กาหนดไว้ ประกอบด้วย
๑. ทด.๐๗ ก
๒. ทด.๐๕ ก (ค่าที่ดิน) ไม่
ควรเกิน ๒๕ แปลง/บัญชี
พร้อมแนบ ทด.๐๔
๓. ทด.๐๒ ก (ค่ารื้อย้าย) ไม่
ควรเกิน ๑๕ ราย/บัญชี
พร้อมแนบ ทด.๐๑ ก และ
รายการคานวณ (ถ้ามี) ซึง่
รายการคานวณจะต้องเป็นไป
ตามแบบฟอร์มที่สานัก

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
ออกแบบฯ ได้เสนอกรม
อนุมัติไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้
คานวณและประเมินราคาลง
นามกาหนด และมีนายช่าง
ชลประทานที่รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างลงนามใน
ฐานะผู้ตรวจสอบ รวมทั้งผู้
ครอบครองฯ ลงนามด้วย
๔. ไม่ต้องแนบเอกสารสาเนา
บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
หลักฐานที่ดิน เว้นแต่กรณี
ชื่อ-สกุลไม่ตรงตามแผนที่
ร.ว.๔๓ ก.
๕. กรณีหนังสือมอบอานาจ
ให้ใช้ฉบับสาเนาพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
๖. กรณีขอยกเลิกบัญชีเดิมที่
คณะกรรมการฯ ได้
ลงนามให้ความเห็นชอบไว้

๑๒

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
แล้ว แต่จัดทาบัญชีเพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบใหม่
เนื่องจากมีการแก้ไข
รายละเอียด ให้จัดทาบันทึก
ชี้แจงรายละเอียดเหตุผล
ความจาเป็น พร้อมแนบ ทด.
๐๔ ก. หรือ ทด. ๐๑ ก. ฉบับ
เดิม เสนอมาด้วย
๗. ขอให้ส่งบัญชีขออนุมัติ
จานวน ๒ ชุด แยกเป็น
ต้นฉบับ และ สาเนาคู่ฉบับ

๑๓

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒. ลงทะเบียนรับบัญชีขออนุมัติฯ
และลงทะเบียนจัดเก็บรายงานการ
ประชุม

๑. ฝ่ายจัดหาที่ดิน เสนอบัญชีขออนุมัติ
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้ส่วนกรรมสิทธิ์
ที่ดินเพื่อตรวจสอบและเสนอกรมพิจารณา
อนุมัติ
๒. งานตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
ลงทะเบียนรับบัญชี ซึ่งสมุดลงทะเบียน
ควบคุมบัญชีจะแยกตาม สชป.๑-๑๗
๓. เมื่อคณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๒ ได้ประชุมกาหนด
หลักเกณฑ์และราคาค่าทดแทนฯ เสนอกรมลง
นามรับทราบรายงานการประชุมกาหนดราคา
ค่าทดแทนทรัพย์สินฯ (โดย ผกส.มด.สรุปมติ
คณะกรรมการเสนอ ผส.มด. เพื่อพิจารณา
เสนอกรม) เรียบร้อยแล้ว หัวหน้างาน
ตรวจสอบค่าทดแทนทรัพย์สินจะรวบรวม
จัดเก็บไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชี โดย
จัดเก็บแยกแฟ้มเรียงตามจังหวัด

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
สมุดลงทะเบียนควบคุมบัญชี
แยกตาม สชป.๑-๑๗ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. เลขที่ ทด. ลงวันที่
๒. เลขที่บัญชี ลงวันที่
๓. ชื่อโครงการ งาน
๔. ท้องที่ที่ตั้งเขตโครงการ
๕. ค่าทดแทนที่ดิน ระบุ จานวน
แปลง เนื้อที่ ไร่-งาน-วา จานวน
เงิน
๖. ค่ารื้อย้าย ระบุ จานวนราย
จานวนเงิน
๗. วันที่ลงทะเบียนรับบัญชี
๘. วันที่เสนอ ผส.มด.
๙. วันที่เสนอกรม
๑๐. วันที่กรมอนุมัติ
๑๑. หมายเหตุ (ผู้รับบัญชีคืน)

๑๔

ผู้รับผิดชอบ
ผต.มด.
ผกส.มด.
จด ........ มด.
ผส.มด.

เงื่อนไข
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการกาหนดราคา
ค่าทดแทนทรัพย์สินทุกฉบับ
จะต้องผ่านการพิจารณาของ
ผจด.....มด. ก่อน
ผกส.มด.พิจารณาสรุปมติ
คณะกรรมการนาเสนอ
ผส.มด. พิจารณาเสนอกรม
รับทราบ
-บัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สินทุกฉบับ
จะต้องผ่านการพิจารณาของ
ผจด......มด. ด้วย

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
๓. ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติฯ กับ ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน แผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของ
แผนที่และบัญชีรายชือเจ้าของที่ดิน ทรัพย์สินกับแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. โดยตรวจสอบ ที่ดินที่ได้นาทาการรังวัดที่ดิน
ที่ถูกเขตชลประทาน (ร.ว.๔๓ ก.)
ชื่อผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน
หรือรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพื่อการ
หมายเลขแปลงที่ดิน จานวนเนื้อที่ดิน ที่ตั้ง ชลประทาน (แผนที่ ร.ว. ๔๓ ก.)
ของที่ดิน ให้ถูกต้องตรงตามแผนที่ ร.ว.๔๓ ก.
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๕

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
ตทด.
ผต.มด.

เงื่อนไข
๑. ระบุรายละเอียดในแผน
ที่ว่าที่ดินแต่ละแปลงได้ขอ
อนุมัติจ่ายค่าทดแทนค่าขน
ย้าย (ที่ดิน) ค่ารื้อย้าย ตาม
บัญชีเลขที่ ลงวันที่ เพื่อ
ป้องกันการขออนุมัติรายชื่อผู้
ครอบครองและทาประโยชน์
ในที่ดินผิดพลาดหรือขอ
อนุมัติซ้าซ้อน ขออนุมัติที่ดิน
ผิดแปลง หรือขออนุมัติเนื้อที่
ไม่ถูกต้อง
๒. กรณีทดี่ ินแปลงใด คณะ
กรรมการกาหนดราคาฯ ได้ให้
ความเห็นชอบจ่ายค่าทดแทน
ทรัพย์สินไว้แล้ว แต่ไม่
สามารถดาเนินการจ่ายค่า
ทดแทนให้กับราษฎรได้ และ
ได้จัดทาบัญชีขออนุมัติเสนอ
มาใหม่ จะต้องจัดทาบันทึก

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
ขอยกเลิกบัญชีที่เคยขออนุมัติ
ไว้เดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
จะระบุในแผนที่ ร.ว.๔๓ ก.ว่า
ได้ขออนุมัติมาใหม่ตามบัญชี
เลขที่ ลงวันที่ ทั้งนี้เพื่อให้
การขออนุมัติจ่ายค่าทดแทน
ถูกต้อง ตรงตามแผนที่ ร.ว.
๔๓ ก.

๔. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
ขออนุมัติฯ กับรายงานการประชุม
คณะกรรมการกาหนดค่าทดแทน
ทรัพย์สินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๓๒

ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารการ
ขออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น โดย
ร า ค า ค่ า ท ด แ ท น เ ป็ น ไ ป ต า ม ร า ค า ที่
คณะกรรมการก าหนดราคาค่ า ทดแทน
ทรัพย์ สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม.
เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้ มี ม ติ
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้

๑. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เจ้าหน้าที่
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน
ตรวจสอบบัญชี
การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
ตทด.
กรรม
๒. บัญชีมาตรฐานค่าทดแทนสิ่ง
ปลูกสร้างฯ ของส่วนออกแบบ
สถาปัตยกรรม กรมชลประทาน
๓. บัญชีรายละเอียดค่าทดแทน
ต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขต
ชลประทาน
๑๖

๑. กรณีค่าทดแทนค่าขนย้าย
(ที่ดิน) เอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ เช่น แบบเห็นชอบ
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินฯ
(ทด. ๐๗ ก) บันทึกแจ้งการ
ครอบครองทาประโยชน์ใน
ที่ดินและตกลงรับเงินค่าขน
ย้าย (ทด.๐๔ ก) บัญชีขอ
อนุมัติจ่ายค่าขนย้าย (ทีด่ นิ )
(ทด.๐๕ ก) หนังสือมอบ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
๔. รายการค่าทดแทนต้นไม้และ
ไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจแต่ละ
พื้นที่ตามที่คณะกรรมการฯ มีมติ
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้

๑๗

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
อานาจ (ถ้ามี) การ
ตรวจสอบจะตรวจสอบ
รายชื่อผู้ครอบครองและทา
ประโยชน์ในที่ดิน เลขที่แปลง
ที่ดิน ที่ตั้ง เนื้อที่ดิน ราคา
ประเมินที่ดิน ราคาค่า
ทดแทนต่อหน่วยที่ดิน ให้
ถูกต้องตรงกันทั้งใน ทด. ๐๔
ก กับ ทด. ๐๕ ก
๒. กรณีค่ารื้อย้าย เอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ เช่น
แบบเห็นชอบจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สิน (ทด.๐๗ ก)
บัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่ารื้อ
ย้ายฯ (ทด.๐๒ ก) ใบ
ตรวจสอบบ้านเรือนและต้นไม้
(ทด.๐๑ ก) รายการถอด
แบบและคานวณราคาสิ่งปลูก
สร้าง โดยรายละเอียดจะต้อง

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
ถูกต้องตรงกันทั้งใน ทด.๐๑
ก กับ ทด.๐๒ ก

๕. เสนอ ผกส.มด.พิจารณานาเรียน ๑. เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ฝ่ายจัดหาที่ดิน เสนอคณะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี
กรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
ลงนามเสนอ ผกส.มด. เพื่อพิจารณาบัญชีขอ
อนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน ดังนี้
- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีกับแผนที่
ร.ว.๔๓ ก.
- ผู้ตรวจสอบเอกสารและราคาค่าทดแทน
- หัวหน้างานตรวจสอบค่าทดแทน
ทรัพย์สิน
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณที่ดินฯ
๒. ผกส.มด. พิจารณานาเรียนฝ่ายจัดหาที่ดิน
เพื่อเสนอคณะกรรมการกาหนดราคาค่า
ทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยส่วน
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะส่งต้นฉบับบัญชีคืนให้ฝ่าย

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
ตทด.
ผต.มด.
ผกส.มด.

๑๘

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบบัญชีขออนุมัติจ่าย
ค่าทดแทนทรัพย์สินฯ ลงนาม
เสนอบัญชี ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชี
กับแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. เรียน
เสนอ ดังนี้
เรียน ผส.มด. ผ่าน ผต.มด.
และ ผกส.มด.
“ตรวจแล้ว เลขที่แปลง
กรรมสิทธิ์ ชื่อเจ้าของและเนื้อ
ที่ดินตรงตามแผนที่แปลง
กรรมสิทธิ์แล้ว”
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
เอกสารและราคาค่าทดแทน
เรียนเสนอ ดังนี้

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดหาที่ดิน และจัดเก็บสาเนาบัญชีไว้ที่ส่วน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
“ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ตรงกับรายงานการประชุม
เมื่อวันที่...”
๓. หัวหน้างานตรวจสอบค่า
ทดแทนทรัพย์สิน ลงนาม
กากับยอดเงินรวมของบัญชี
๔. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
งบประมาณที่ดินและ
ตรวจสอบค่าทดแทน
ทรัพย์สิน ลงนามกากับ
ยอดเงินรวมของบัญชี
๕. ผู้อานวยการส่วนรรมสิทธิ์
ที่ดิน เรียนเสนอ ดังนี้
“เรียน จด.....มด.
เพื่อพิจารณาเสนอคณะ
กรรมการฯ พิจารณาต่อไป”

๑๙

รายละเอียดงาน
๖. จัดเก็บบัญชี

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. เมื่อคณะกรรมการกาหนดราคาค่าทดแทน
ทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ได้ให้ความ
เห็นชอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สินแล้ว ฝ่ายจัดหาที่ดิน จะดาเนินขอ
เงินงบประมาณ และจ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
๒. หลังจากนั้นจะส่งต้นฉบับบัญชีพร้อม
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินค่าทดแทนให้
ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อหักบัญชีโดยบันทึก
วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินลงใน
ทด ๐๒ ก และ ทด.๐๕ ก ก่อนจัดส่งให้ฝ่าย
ทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
จัดเก็บเป็นเอกสารสาคัญ เพื่อเป็นหลักฐาน
การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการชลประทาน
๓. ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะส่งสาเนาคู่ฉบับคืน
ให้ฝ่ายจัดหาที่ดินจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายจัดหาที่ดิน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี
ตทด.
จด....มด.
ททด.

๒๐

เงื่อนไข
๑.การจัดเก็บต้นฉบับบัญชีจะ
จัดเก็บเข้าแฟ้มแยกตาม
โครงการต่างๆ และภายใน
แฟ้มจะจัดเรียงตามเลขที่
บัญชี
๒. เมื่อฝ่ายจัดหาที่ดินจัดส่ง
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องให้ส่วน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีจะลงหักบัญชี
โดยบันทึกวันที่จ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สินใน ทด. ๐๒
และ ทด. ๐๕ และส่งเอกสาร
หลักฐานการจ่ายเงินค่า
ทดแทนทรัพย์สินให้ฝ่าย
ทะเบียนที่ดินและแก้ไขปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน หมายสีใน
แผนที่ ร.ว.๔๓ ก. และจัดเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานการได้มาซึ่ง

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไข
ที่ดินเพื่อการชลประทาน
๓. เอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่
จัดส่งให้ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประกอบด้วย
๑. ทด.๑๔/๕
๒. ทด.๐๗ ก.
๓. ทด. ๐๑ ก.
๔. ทด. ๐๒ ก.
๕. ทด. ๐๔ ก.
๖. ทด. ๐๕ ก.
๗. ใบสาคัญจ่ายเงินค่า
ทดแทน

๒๑

๗. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
การตรวจสอบบัญชีค่าทดแทน
ทรัพย์สิน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
ติดตามการตรวจสอบบัญชีค่าทดแทน ผกส.มด.
ทรัพย์สินปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสรุปปัญหา ผต.มด.
และอุปสรรคในการดาเนินการ
ตทด.
ตรวจสอบบัญชีค่าทดแทนทรัพย์สิน
เพื่อปรับปรุงการดาเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

การตรวจสอบบัญชีและเสนออนุมัติได้อย่าง
ถูกต้อง

๒๒

ข้อเสนอแนะ

๘. เอกสารอ้างอิง
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/๑๐๓๘๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ เรื่อง ขอ
อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ค่ารื้อย้ายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น พืช
ล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิและการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินในเขตนิคมฯ ที่ถูกเขตการ
ก่อสร้างโครงการชลประทาน
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๙. แบบฟอร์มที่ใช้
๙.๑ แบบฟอร์มที่ ๑ แบบเห็นชอบจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน (ท.ด.๐๗ ก)
๙.๒ แบบฟอร์มที่ ๒ แบบฟอร์มบันทึกการสารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นไม้ โรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร้าง (ท.ด.๐๑ ก)
๙.๓ แบบฟอร์มที่ ๓ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่ารื้อย้ายต้นไม้ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ท.ด.๐๒ ก)
๙.๔ แบบฟอร์ มที่ ๔ แบบฟอร์ม บันทึกแจ้งการครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินและตกลงรับเงิน
ค่าขนย้าย(ที่ดิน) (ท.ด.๐๔ ก)
๙.๕ แบบฟอร์มที่ ๕ แบบฟอร์มบัญชีค่าทดแทนค่าขนย้าย (ท.ด.๐๕ ก)
๙.๖ แบบฟอร์มที่ ๖ แบบฟอร์มบัญชีแสดงรายนามผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน
ค่ารื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ (ท.ด.๑๔/๕)
รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกที่แนบ

๒๓

ภาคผนวก

๒๔

