คู่มือ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี

แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานที่ดินจังหวัดอุทยั ธานี
ลักษณะสาคัญ
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน
“ เป็นกลไกหลักในการขับเคลี่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนา
ประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล ”
1.1 วิสัยทัศน์สานักงานที่ดินจังหวัด

..............................................................................................
1.2 ภารกิจหลักของสานักงานที่ดิน
ตามโครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการของกรมที่ดิน ได้กาหนดให้ สานักงานที่ดิน มีภารกิจหลักเกี่ยวกับ
การออกหนังสือแสดงสิทธิ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด และให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ บุ คคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ มี
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนิน การตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน และกฎหมายว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
(2) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การออกหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น หนั ง สื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห้ อ งชุ ด
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
การรังวัด การรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทาประโยชน์ สอบเขต หรือตรวจสอบเนื้อที่ การแบ่งแยกที่ดิน ออกเป็น
หลายแปลง การรวมที่ ดิน หลายแปลงเข้าเป็ นแปลงเดียวกัน การท าแผนที่ ส าหรับที่ ดิน รวมทั้งการจัดเก็บ
ค่ าธรรมเนี ย มค่ าใช้ จ่ า ย และภาษี อ ากรเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นสิ ท ธิแ ละนิ ติ ก รรม หรือ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์
(3) กากับดูแล ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานที่ดิน จังหวัดสาขา และ
สานักงานที่ดินอาเภอ
(4) ปฏิบัติงานร่ว มกับ หรือ สนับ สนุน การปฏิบัติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้อ ง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
1.3 ความสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พั ฒ นาระบบการบริ ก ารประชาชนด้ ว ยระบบออนไลน์ ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ
มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
1.4 ความสอดรับกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
……………………………………………………………………....

คู่มือ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี
1.5 ข้ อมูลสำคัญของสำนักงำนที่ดนิ
1.5.1 โครงสร้ ำงกำรแบ่ งงำนของสำนักงำนที่ดนิ จังหวัดอุทัยธำนี
ประกอบด้วยสำนักงำนที่ดินจังหวัด
สำขำ บ้ำนไร่ , หนองฉำง

อำเภอ หนองขำหย่ำง,ทัพทัน,สว่ำงอำรมณ์,ลำนสัก,ห้วยคต รวม 8 แห่ ง

1.5.2 อัตรำกำลังเจ้ ำหน้ ำที่ของสำนักงำนที่ดนิ ในพืน้ ที่จังหวัดอุทัยธำนี
สำนักงำนที่ดนิ
จังหวัด/สำขำ/ส่ วน
แยก/อำเภอ

ข้ ำรำชกำร
ตำมกรอบ
ปฏิบตั ิงำนจริ ง
(อัตรำ)
(อัตรำ)

ลูกจ้ ำงประจำ
ตำมกรอบ
ปฏิบตั ิงำนจริ ง
(อัตรำ)
(อัตรำ)

อัตรำกำลังเจ้ ำหน้ ำที่
พนักงำนรำชกำร
ตำมกรอบ
ปฏิบตั ิงำนจริ ง
(อัตรำ)
(อัตรำ)

เจ้ ำหน้ ำที่ที่จ้ำงเหมำบริกำร
ตำมกรอบ
ปฏิบตั ิงำนจริ ง
(อัตรำ)
(อัตรำ)

รวม
ตำมกรอบ
(อัตรำ)

ปฏิบตั ิงำนจริ ง
(อัตรำ)

สจ.อุทยั ธำนี

29

28

3

3

1

1

10

10

43

42

สข.บ้ ำนไร่

13

10

2

2

-

-

5

5

20

17

สข.หนองฉำง

12

11

1

1

-

-

5

5

18

17

สอ.หนองขำหย่ำง

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

สอ.ทัพทัน

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

สอ.สว่ำงอำรมณ์

1

0

-

-

-

-

-

-

1

0

สอ.ลำนสัก

1

0

-

-

-

-

-

-

1

0

สอ.ห้ วยคต

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

60

53

6

6

1

1

20

20

87

80

รวม

คู่มือ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี
1.5.3 ปริมำณเอกสำรสิทธิของสำนักงำนที่ดนิ ในพืน้ ที่จังหวัดอุทัยธำนี
ประเภทเอกสำรสิทธิ
สำนักงำนที่ดนิ จังหวัด/สำขำ/ส่ วนแยก/อำเภอ
สจ.อุทยั ธำนี
สข.บ้ำนไร่
สข.หนองฉำง
สอ.หนองขำหย่ำง
สอ.ทัพทัน
สอ.สว่ำงอำรมณ์
สอ.ลำนสัก
สอ.ห้วยคต
รวม

โฉนด

น.ส.3ก

น.ส.3

ใบจอง

อำคำรชุ ด

(แปลง)
81,473
14,908
26,021
122,402

(แปลง)
1,058
12,027
953
487
660
397
4,100
2,684
22,366

(แปลง)
540
1,968
1,558
470
642
536
535
1,742
7,991

(แปลง)
1,050
228
225
1,503

(แปลง)
-

รวม
(แปลง)
83,071
29,889
28,532
1,185
1,302
933
4,860
4,426
154,198

คู่มือ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี
1.5.4 เป้ำหมำยกำรให้ บริกำรของสำนักงำนที่ดนิ ในพืน้ ที่จังหวัดอุทัยธำนี
สำนักงำนที่ดนิ จังหวัด/สำขำ/
ส่ วนแยก/อำเภอ
สจ.อุทยั ธำนี
สข.บ้ำนไร่
สข.หนองฉำง
สอ.หนองขำหย่ำง
สอ.ทัพทัน
สอ.สว่ำงอำรมณ์
สอ.ลำนสัก
สอ.ห้วยคต
รวม

กำรให้ บริกำร
ด้ำนทะเบียนที่ดนิ

ด้ำนรังวัดที่ดนิ

ด้ำนวิชำกำร

ด้ำนออกเอกสำรสิทธิ

(รำย)
16,000
6,500
6,940
150
120
180
640
1,250
31,780

(รำย)
1,200
445
460
5
7
14
30
2,161

(เรื่ อง)
720
10
4
734

(รำย)
1,400
25
320
1,745

ดูแลรักษำหลักฐำน
ทำงทะเบียนที่ดนิ
(แปลง)
83,000
32,800
28,846
1,185
1,302
933
4,860
4,500
157,426

อืน่ ๆ
(รำย)
14
14

คู่มือ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานประจาปี
1.5.5 เป้ำหมำยกำรจัดเก็บรำยได้ ทุกประเภทของสำนักงำนที่ดนิ ในพืน้ ที่จังหวัดอุทัยธำนี
กำรจัดเก็บรำยได้
สำนักงำนที่ดนิ จังหวัด/
สำขำ/ส่ วนแยก/อำเภอ

ค่ำธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
(บำท)

(บำท)

จัดเก็บรำยได้เข้ ำรัฐ
ในรู ปภำษีเงินได้
หักภำษี ณ ที่จ่ำย
(บำท)

รำยได้ส่งองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น

เก็บรำยได้ เข้ ำรัฐในรู ป
ภำษีธุรกิจเฉพำะ

จัดเก็บรำยได้ เข้ ำรัฐในรู ป
อำกรแสตมป์

รำยได้อนื่ ๆ

รวม

(บำท)

(บำท)

(บำท)

(บำท)

สจ.อุทยั ธำนี

840,000

25,359,000

14,919,000

7,422,000

5,480,000

-

54,020,000

สข.บ้ำนไร่

360,000

11,000,000

6,200,000

3,800,000

2,000,000

-

23,360,000

สข.หนองฉำง

32,000

8,000,000

5,520,000

3,600,000

1,596,000

-

19,048,000

สอ.หนองขำหย่ำง

2,000

50,000

60,000

1,000

50,000

-

163,000

สอ.ทัพทัน

10,000

150,000

50,000

20,000

20,000

-

250,000

สอ.สว่ำงอำรมณ์

12,000

170,000

70,000

20,000

25,000

-

297,000

สอ.ลำนสัก

20,725

1,025,466

523,794

398,209

229,600

-

2,197,794

สอ.ห้วยคต

20,500

900,000

600,000

300,000

200,000

-

2,020,000

1,297,225

46,654,466

27,942,794

15,561,209

9,600,600

รวม

101,355,794
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1.6 แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (ตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของผู้ตรวจราชการกรมทีด่ นิ )
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
สจ.อุทัยธานี
1.ปรับปรุงทีจ่ อดรถประชาชน
เพือ่ ให้มีทจี่ อดรถเพิม่ เติมรองรับปริมาณ ปรับปรุงทีจ่ อดรถให้ใช้งานได้
ความสาเร็จของการพัฒนา
158,300 บาท
(งบประมาณรายจ่าย
ด้านหลังอาคารสานักงาน
รถประชาชน
อาคารสถานที่
ปี 2561 ของกรมทีด่ ิน)
2.ปรับปรุงทีพ่ ักประชาชน
พร้อมส่วนประกอบ

เพือ่ ให้ประชาชนมีทพี่ ักระหว่าง
รอรับบริการ

ปรับปรุงทีพ่ ักทีม่ ีอยู่แล้วให้ดีขึ้น

ความสาเร็จของการพัฒนา
อาคารสถานที่

436,000 บาท
(งบประมาณรายจ่าย
ปี 2561 ของกรมทีด่ ิน)

3.โครงการซ่อมแซมป้ายชื่อ
สานักงานทีด่ ิน

เพือ่ ให้ป้ายชื่อสานักงานสวยงาม
เป็นสง่า

ซ่อมแซมป้ายชื่อสานักงานทีม่ ีอยู่
ให้สวยงาม

ความสาเร็จของการพัฒนา
อาคารสถานที่

ยังไม่ได้ประมาณการ
(งบประมาณรายจ่ายปี
2561 ของกรมทีด่ ิน
หมวดค่าซ่อมแซม)

เพือ่ ปลูกฝังจิตสานึกการเป็น
ข้าราชการทีด่ ีให้ข้าราชการ

*ความสาเร็จของการนาแผนสร้าง
ราชการใสสะอาด ฯ ของกรมทีด่ ิน ไม่ใช้งบประมาณ
ไปสู่การปฏิบัติ
*ความสาเร็จของการกาหนด
มาตรฐานพฤติกรรมบริการ
*ความสาเร็จในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบคุณธรม จริยธรรม
ของข้าราชการ

4.โครงการสร้างราชการใสสะอาด
เพือ่ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนมหาดไทยใสสะอาด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สจ.อุทัยธานี
5.โครงการลดการใช้พลังงาน

วัตถุประสงค์
*เพือ่ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
และน้ามันเชื่อเพลิง
*เพือ่ ลดงบประมาณรายจ่าย
ของกรมทีด่ ิน
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

*ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและ -ความสาเร็จของการแสดง
น้ามันเชื้อเพลิงลดลงจากปีงบประมาณบทบาทความรับผิดชอบ
พ.ศ.2560
ต่อสังคม (CSR)
*งบประมาณรายจ่ายด้านไฟฟ้าและ
น้ามันเชื้อเพลิงลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

ไม่ใช้งบประมาณ

6.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรในสังกัดและประชาชน
-ความสาเร็จของการแสดง
และปลูกฝังจิตาสกนึกความเป็นไทย ให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชน ผู้รับบริการ ได้รับการเผยแพร่ธรรมะ บทบาทความรับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อสังคม (CSR)

ไม่ใช้งบประมาณ

7.โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการตรวจสุขภาพ บุคลากรในสังกัดได้รับการ
ประจาปี ค้นหาความบกพร่องและ ตรวจสุขภาพประจาปี
ความผิดปกติในระยะเริ่มแรก

-ความสาเร็จของการแสดง
บทบาทความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)
-ความสาเร็จในการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร

เบิกค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสุขภาพและ
ค่ารักษาพยาบาลจาก
ต้นสังกัดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง

8.โครงการกิจกรรม 5 ส.

เพือ่ ให้บุคลากรร่วมกันทากิจกรรม 5 ส. พืน้ ทีใ่ นสานักงานทีด่ ิน
ให้สถานทีท่ างานสวยงาม เป็นระเบียบ ได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีของการบริการ

ความสาเร็จของการพัฒนา
อาคารสถานที่

ไม่ใช้งบประมาณ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สจ.อุทัยธานี
9.โครงการสอนงานของฝ่ายอานวยการ เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ข้าราชการในฝ่าย
ฝ่ายทะเบียน กลุ่มงานวิชาการทีด่ ิน ในการปฏิบัติงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ ได้รับการสอนงาน

10.โครงการเลี้ยงอาหารและมอบ
สิ่งของจาเป็นแก่เด็กนักเรียนพิเศษ

*เพือ่ ร่วมทากิจกรรมในวันครบรอบ เด็กนักเรียนทีศ่ ูนย์การศึกษา
วันสถาปนากรมทีด่ ินครบ 117 ปี
พิเศษจังหวัดอุทัยธานี
*เพือ่ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

11.โครงการตรวจสอบและจัดทา
*เพือ่ จัดเก็บและนาฐานข้อมูลหนังสือ หนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวงถูกจัด
ฐานข้อมูลหนังสือสาคัญสาหรับทีห่ ลวง สาคัญสาหรับทีห่ ลวงเผยแพร่ในเว็บไซด์ เก็บลงในฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มงานวิชาการทีด่ ิน
*เพือ่ จัดระบบฐานข้อมูลหนังสือสาคัญ และเผยแพร่ทางเว็บไซด์
สาหรับทีห่ ลวงลงในระบบคอมพิวเตอร์ ได้ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

-ความสาเร็จในการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากร
-ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านบุคลากร

ไม่ใช้งบประมาณ

ความสาเร็จของการแสดง
บทบาทความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR)

รับบริจาคจากบุคลากร
ในสานักงานทีด่ ิน

*ความสาเร็จของการนาเทคโนโลยี ไม่ใช้งบประมาณ
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการบริการ
*ความสาเร็จของระบบตรวจสอบ
และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน

12.โครงการปรับปรุงบัญชีทะเบียนทีด่ ิน เพือ่ ความถูกต้อง ครบถ้วนและ
วัดในจังหวัดอุทัยธานีทไี่ ด้รับอนุญาต ความสาเร็จของการจัดระบบ ไม่ใช้งบประมาณ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับทีด่ ินของ ตามมาตรา 84 แห่งประมวล
ตรวจสอบและปรับปรุง
ของนิติบุคคลเพือ่ การศาสนา
(วัดวาอาราม) ของกลุ่มงานวิชาการทีด่ ินวัดวาอารามทีไ่ ด้รับอนุญาตตามมาตรา กฎหมายทีด่ ิน
ฐานข้อมูลทะเบียนทีด่ ิน
84 แห่งประมวลกฎหมายทีด่ ิน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สจ.อุทัยธานี
13.โครงการประกันคุณภาพการ
ให้บริการ จดทะเบียนแบ่งแยก
ฝ่ายทะเบียน

14.โครงการนัดตามใจ ฝ่ายทะเบียน

วัตถุประสงค์
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เร่งรัดขั้นตอน/กระบวนการจดทะเบียน ประชาชนทีจ่ ดทะเบียนแบ่งแยกไม่เกิน*ความสาเร็จของการยกระดับ ไม่ใช้งบประมาณ
มาตรฐานการให้บริการ
แบ่งแยกและการลงนามโฉนดแปลงแยก4 แปลง รับโฉนดได้ภายในวัน
จดทะเบียน
*ความสาเร็จของการนาหลักระบบ
การประกันคุณภาพมาตรฐาน
การให้บริการมาใช้
*ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านบุคลากร
เพือ่ ความสะดวกและความพึงพอใจ
แก่ประชาชนผู้รับบริการ

ประชาชนนัดวันจดทะเบียนงาน
ทีไ่ ม่แล้วเสร็จในวันเดียวด้วย
ตนเองทุกราย

*ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง ไม่ใช้งบประมาณ
การให้บริการทีม่ ีความหลากหลาย
*ความสาเร็จของการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ
*ความสาเร็จของการนาหลักระบบ
การประกันคุณภาพมาตรฐานการให้

บริการมาใช้
*ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าว
สารทีม่ ีความหลากหลาย
*ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สจ.อุทัยธานี
15.โครงการประชาสัมพันธ์การจด
เพิม่ ช่องทางการให้บริการและให้
ทะเบียนทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ฝ่ายทะเบียน
อย่างหลากหลาย
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ประชาชนทีจ่ ดทะเบียนไม่แล้วเสร็จ *ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง ไม่ใช้งบประมาณ
ในวันเดียว สามารถติดตามความ การให้บริการทีม่ ีความหลากหลาย
เคลื่อนไหวของงานได้ตลอดเวลา
*ความสาเร็จของการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ
*จานวนนวัตกรรมเพือ่ การบริการ
*ความสาเร็จของการนาเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในการบริการ
*ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าว
สารทีม่ ีความหลากหลาย
*ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านกระบวนงาน/ขั้นตอน
การให้บริการ

16.โครงการเร่งรัดสะสางงานค้าง
ฝ่ายทะเบียน

เพือ่ เร่งรัดแก้ไขปัญหางานค้าง
ดาเนินการจากปีงบประมาณ 2560

จัดการงานค้างให้แล้วเสร็จ

ไม่ใช้งบประมาณ
*ร้อยละของผลการเร่งรัด
งานบริการด้านทะเบียน
*ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านกระบวนงาน/ขั้นตอน
การให้บริการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สจ.อุทัยธานี
17.โครงการทางเลือกใหม่
เพิม่ ทางเลือกในการรับบริการ
นัดจดทะเบียนล่วงหน้า ฝ่ายทะเบียน ไม่ต้องรอคิวบริการ โดยนัดวัน
เวลา จดทะเบียน ล่วงหน้า
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ประชาชนทีไ่ ม่ต้องการรอคิวบริการ *ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง ไม่ใช้งบประมาณ
การให้บริการทีม่ ีความหลากหลาย
เป็นเวลานาน
*ร้อยละของผลการเร่งรัด
งานบริการด้านทะเบียน

18.โครงการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ เพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประชาชนทีม่ ีปัญหาหรือข้อขัดข้องใจ *ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง ไม่ใช้งบประมาณ
ทีม่ ขี ้อสงสัยในภารกิจของกรมทีด่ ิน
การให้บริการทีม่ ีความหลากหลาย
ฝ่ายทะเบียน
และลดปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์
*ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าว
สารทีม่ ีความหลากหลาย
*ความสาเร็จของการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการที่มีความหลากหลาย
*ความสาเร็จของการนาแผนราชการ

ใสสะอาดของกรมทีด่ ินไปสู่
การปฏิบัติ
*ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านกระบวนงาน/ขั้นตอน
การให้บริการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สจ.อุทัยธานี

วัตถุประสงค์
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เพือ่ ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ทะเบียนทีด่ ินรายวันของฝ่ายทะเบียน ฐานข้อมูลทะเบียนทีด่ ินให้ถูกต้อง
เป็นประจาทุกวันทาการ

ฐานข้อมูลทะเบียนทีด่ ินถูกต้อง
สมบูรณ์

ความสาเร็จของการจัดนะบบ
ตรวจสอบและปรัปบรุง
ฐานข้อมูลทะเบียนทีด่ ิน
ประจาวันและในภาพรวม

ไม่ใช้งบประมาณ

20.โครงการทาลายเอกสาร
ในสารบบทีด่ ิน ฝ่ายทะเบียน

ทาลายเอกสารในสารบบทีด่ ินเป็น
ประจาทุกวัน จัดเก็บเอกสารให้
เรียบร้อย ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ทาลายเอกสารในสารบบทีด่ ิน
ได้ทุกเรื่องทีน่ าออกมาใช้

ความสาเร็จของการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ

ไม่ใช้งบประมาณ

21.โครงการความรู้คู่บัตรคิว
ฝ่ายทะเบียน

ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ ประชาชนทีม่ ารับบริการทุกราย
ของกรมทีด่ ิน ในเรื่องต่าง ๆ
เช่น มรดก ออกโฉนด

19.โครงการตรวจสอบปรับปรุงฐานข้อมูล

22.โครงการติดต่อสอบถามปัญหาทีด่ ิน เพิม่ ช่องทางให้ประชาชนติดต่อ
ทาง facebook และทาง line
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับภารกิจ
ฝ่ายทะเบียน
ของกรมทีด่ ินให้หลากหลาย

ประชาชนโดยทัว่ ไป

ไม่ใช้งบประมาณ
*นวัตกรรมเพือ่ การบริการ
*ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านกระบวนงาน/ขั้นตอน
การให้บริการ
*การเปิดช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย

ไม่ใช้งบประมาณ

*การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ

*การเปิดช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
*เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปรัปบรุงคุณภาพการให้บริการ

*เปิดช่องทางให้ประชาชนร้อง
เรียนของความเป็นธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สจ.อุทัยธานี
23.โครงการอานวยความสะดวกให้แก่ เป็นการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ และ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการ
ผู้มีเด็กเล็กมาด้วย ฝ่ายทะเบียน
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ผู้รับบริการ สานักงานทีด่ ินจังหวัด

24.โครงการติดตามคิวประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ าใช้บริการ
ผู้รับบริการจดทะเบียนสิทธิ
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถทราบคิวบริการได้ตลอดเวลา และนิติกรรม
ฝ่ายทะเบียน
แม้ไม่ได้นั่งรออยู่ในบริเวณสานักงาน

ตัวชี้วัด
*ระดับความสาเร็จของการ
จาแนกกลุ่มผู้รับบริการ
* ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านบุคลากร

*ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง
การให้บริการทีม่ ีความหลากหลาย
*ความสาเร็จของการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการให้บริการ
*ความสาเร็จของการเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่มีความหลากหลาย

*จานวนนวัตกรรม/รูปแบบ
การพัฒนา เพื่อการบริการ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
สข.บ้านไร่
1.โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เพือ่ อานวยความสะดวกและคุณภาพ บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง
2 ชั้น 6 ห้อง สข.บ้านไร่
ชีวติ และความเป็นอยู่ทดี่ ีของข้าราชการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ความพึงพอใจของข้าราชการ 4,393,600 บาท
ทีม่ ีต่อการจัดสวัสดิการทีพ่ ักอาศัย (งบประมาณรายจ่าย
ปี 2561 ของกรมทีด่ ิน)

2.โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประชาชนทีม่ าติดต่อขอรับบริการ
สข.บ้านไร่
ได้รับความสะดวกในการเปิด-ปิด

ประตูทางเข้า-ออก แบบบานเลื่อน
อัตโนมัติ

ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่

54,000 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

3.โครงการจัดซื้อไมค์ห้องประชุม
สาหรับไว้ในการประชุมประจาเดือน
และเครื่องเสียงเพือ่ ใช้ในห้องประชุม และใช้อานวยความสะดวกในการ
สข.บ้านไร่
จัดประชุมต่าง ๆ

ชุดไมค์สาหรับไว้ใช้ในห้องประชุม

ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่

53,500 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

4.โครงการเปลี่ยนกระเบือ้ งมุงหลังคา เปลี่ยนกระเบือ้ งเนื่องจากเดิมมีรอยรั่ว เปลี่ยนกระบือ้ งมุงหลังคา
อาคารสานักงาน สข.บ้านไร่

ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่

83,460 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

5.โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสานักงาน ทดแทนป้ายเดิมซึ่งผุพังเป็นบางส่วน

ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่

17,000 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

เปลี่ยนป้ายสานักงานทีด่ ินใหม่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สข.บ้านไร่
6.โครงการปรับปรุงห้องน้า
เจ้าพนักงานทีด่ ิน สข.บ้านไร่

7.โครงการปรับปรุงห้องประชุม
สข.บ้านไร่

วัตถุประสงค์
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เพือ่ อานวยความสะดวกแก่แขกผู้มา เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวก
ตรวจเยี่ยม และประชาชนรวมถึง
หน่วยงานอื่นทีม่ าติดต่อประสานงาน
ติดตั้งป้ายโครงไม้ไวนิลทับหน้าต่าง
ซึ่งเป็นหน้าต่างไม้ เพือ่ เพิม่ ความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่

99,500 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

ให้ห้องประชุมมีความเย็นเพิม่ ขึ้น
ความพึงพอใจในด้านอาคาร
ลดงบประมาณด้านค่าสาธารณูปโภค สถานที่
(ค่าไฟฟ้า) สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ต่อหน่วยงาน

12,900 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สข.หนองฉาง
1.โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
ทีพ่ ักประชาชน พร้อมส่วนประกอบ

วัตถุประสงค์
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ตัวชี้วัด

งบประมาณ

เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ทีพ่ ักประชาชนได้รับการปรับปรุง
ผู้มารับบริการ มีทพี่ ักรอระหว่าง
การขอรับบริการ

ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่

150,000 บาท
(งบประมาณรายจ่าย
ปี 2561 ของกรมทีด่ ิน)

2.โครงการกั้นห้องประชุม
สข.หนองฉาง

เพือ่ ใช้เป็นห้องประชุมและเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพือ่ กั้นห้องประชุมใหม่

ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่

207,000 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

3.โครงการทาป้ายชื่อสานักงาน
ติดหน้าอาคารสานักงาน
สข.หนองฉาง

เพือ่ ให้หน้าอาคารสานักงาน
มีป้ายชื่อสานักงาน

ทาป้ายชื่อสานักงาน

ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาชน 6,800 บาท
มีความพึงพอใจด้านอาคาร
(อยู่ระหว่างของบ
สถานที่
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

4.โครงการทาประตูกระจกแบบผลัก
สข.หนองฉาง

ด้านหลังบริเวณชั้นล่างของอาคาร
สานักงานไม่มีประตูกระจกแบบผลัก

เพือ่ จัดทาประตูกระจกแบบผลัก
บริเวณด้านหลังอาคารสานักงาน

ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาชน 12,000 บาท
มีความพึงพอใจด้านอาคาร
(อยู่ระหว่างของบ
สถานที่
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สอ.ห้วยคต
1.โครงการติดตั้งฉากกั้นห้อง

วัตถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการ
ให้บริการ และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร
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ตัวชี้วัด

ทาการติดตั้งฉากกั้นห้อง สานักงาน ความพึงพอใจในด้านอาคาร
สถานที่
ทีด่ ินอาเภอห้วยคต

งบประมาณ
72,300 บาท
(อยู่ระหว่างของบ
ประมาณจากกรมทีด่ ิน)

*เป็นโครงการหรือกิจกรรม นอกเหนือจากภารกิจหลักทีไ่ ด้รับงบประมาณในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพือ่ สนองตอบกรอบการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ตรวจราชการกรมทีด่ ิน หรือเป็นโครงการพิเศษตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น โดยไม่ต้องแนบโครงการ
* งบประมาณ ขอให ้ระบุด ้วยว่า ได ้รับงบประมาณจากแหล่งใด

