
  
 
  
  

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ 
 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี   

____________________________   
 

๑. การดำเนินงานตามแผนงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน 
ฝ่ายทะเบียน 

เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน   11   คน                 (หัวหน้าฝ่าย + หวัหน้างาน จำนวน 4 คน/ เจ้าหน้าที ่ 7 คน)                         
เจ้าหน้าที่สอบสวนฯ  จำนวน   6  คน  ปริมาณงานเกิดทุกประเภทต่อเดือนจำนวน 2,578 ราย     
เฉลี่ยงานเกิด/วัน จำนวน  117  ราย   เฉลี่ยงานเกิดทุกประเภทต่อคนต่อเดือน จำนวน 411  ราย  
 

๑.๑ งานที่ต้องดำเนินการ  
 
 

ประเภทงาน 
 

 (งานเก่าป ีงปม. ๖๒) 
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ 

 

 (งานของปี งปม. ใหม่) 
วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 

        ถึง ๓๐ เม.ย.๖๓ 
(วันตัดยอด) 

 
(7) 
รวม 

งานเสร็จ 
ทั้งหมด 

 
(2)+(5) 

 

 
(8) 
รวม 

งานค้าง 
ทั้งหมด 

 
(3)+(6) 

 

 สาเหตุของงานค้าง 
แยกไดด้ังนี้ 

(ทั้งก่อนปีงบฯ ๖๓ และปีงบฯ ๖๓) 

(1) 
งานค้าง
ปีก่อน
ยกมา 

  

(2) 
งาน
เสร็จ 

 

(3) 
คงเหลือ 
งานค้าง 

(1)–(2)  

(4) 
งานเกิดปีน้ี 

  
 

(5) 
งานเสร็จ 

 

(6) 
งานค้าง 
ยกไป 

(4)–(5) 

ประกาศ สอบสวน 
เพิ่มเติม 

ฟ้องศาล กฎ ๔๓ กบร. แจ้ง 
ผู้ขอ 

อ่ืนๆ 

งานออกโฉนดที่ดิน
เฉพาะรายไม่รวมส.ค.๑ 

128 25 103 48 0 48 25 151 33 - - - - 25 93 

งานแบ่งแยก/          
สอบเขต/รวมโฉนด 

198 142 56 592 351 241 493 297 - 4 2 - - 211 80 

งานมรดก 76 61 15 540 481 59 542 74 34 - - - - 40 - 

งานใบแทน 78 76 2 165 127 38 203 40 9 - - - - 28 3 
งานจดทะเบียน 
นิติกรรมอ่ืนๆเช่น 
ขาย จำนอง ให้ เช่า 
งานโรงเรือน ฯลฯ  

2 2 - 6,076 6,072 4 6,072 4 3 - - - - 1 - 

คำขอเบ็ดเตล็ด  
(ที่ลงบัญชี บ.ท.ด.๒) 

- - - 4,899 4,899 - 4,899 - - - - - - - - 

ตรวจสอบหลักทรพัย ์
(นับจำนวนราย) 

- - - 5,731 5,731 - 5,731 - - - - - - - - 

รวม 482 306 176 18,051 17,661 390 17,967 566 79 4 2 - - 305 176 
 

   

 

แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการ    รอบ  ๒ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



๒ 

 

  สาเหตุงานค้างประเภทอ่ืน ๆ (ให้ระบุจำนวนงานค้างแต่ละกรณี) 

งานออกโฉนด ค้างอ่ืน ๆ 93 ราย ได้แก่ เนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม 12 , ส.ป.ก.ขอชะลอเรื่อง 3 , ทับเลขท่ีดิน 1, ตรวจสอบ
ข้างเคียง 3 ,ป่าไม้ 2 , ฟ้องศาล 3, แจ้งรับประกาศ 26, อยู่ระหว่างดำเนินการ 40 
งานแบ่งแยก ค้างอ่ืน ๆ 80 ราย ได้แก่  เตรียมเรื่อง 50 ,รอผลสอบถามข้างเคียง 30 
งานใบแทน  ค้างอ่ืน ๆ 3 ราย ได้แก่  ระหว่างดำเนินการ 3 ราย 

๑.๒ การควบคุม การเร่งรัดสะสางงานค้างในฝ่ายทะเบียน 

  มีระบบควบคุมงานค้าง       โดยการจัดทำบัญชีงานค้าง            จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

  ไม่มี เนื่องจาก.................................................................... ........................................................................ .............. 

  มี แผนงาน/โครงการในการเร่งรัดงานค้างชื่อ………………………………………………………………………………………….. 

                ไม่มี เนื่องจาก....................................................................................................................... .................................... 

๑.๓ ยอดงานค้างแจกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 
 

งานค้างยกมา 
ก่อนปีงบฯ ๖๓ 

 
(แปลง) 

ผลการแจกตั้งแต ่
๑ ต.ค. ๖๒ ถึงวันที่

๓๐ เม.ย.๖๓ 
(แปลง) 

งานค้างแจก 
ยกไป 

 
(แปลง) 

สาเหตทุี่ค้าง 

สอบสวนเพิ่มเติม แจ้งผู้ขอ กฎ ๔๓ กบร. อ่ืนๆ 
15 - 15 10    5 

 

สาเหตุงานค้างประเภทอ่ืนๆ (ให้ระบุจำนวนงานค้างแต่ละกรณี)  

เจ้าของที่ดินเสียชีวิต ระหว่างรอทายาทมาดำเนินการรับมรดก 5 แปลง 

๑.๔ การออกเอกสารสิทธิตามหลักฐาน ส.ค.๑(รับคำขอไว้ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 
 

 

* ข้อมูลตาม ๑.๔ ให้ประสานกับฝ่ายรังวัดเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกันกับข้อมูลตาม ๑.๑๑ 

สาเหตุงานค้างประเภทอ่ืนๆ (ให้ระบุจำนวนงานค้างแต่ละกรณี) ดำเนินการทางศาล  

๑.๕ การควบคุมการเบิกจ่ายสารบบท่ีดินและเอกสารสิทธิ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสารบบ
ที่ดิน และสารบบสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๕  
                 มี            ไมมี่ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ      

                 มี             ไม่มี การจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายตามแบบ 

                 มี             ไม่มี การลงลายมือชื่อการเบิกจ่ายครบถ้วน 

                มี             ไม่มี การจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ 

คำขอออก
เอกสารสิทธิ
จากหลักฐาน 

ส.ค.๑ 
(ราย) 

ส่งฝ่ายรังวดั 
 

 
(ราย) 

ฝ่ายรังวัด
ดำเนินการส่ง
ฝ่ายทะเบยีน 

 

(ราย) 

ดำเนินการเสร็จ 
ยังค้างที ่

ฝ่ายทะเบยีน 

 
(ราย) 

ยังค้างที ่
ฝ่ายรังวัด 

 
(ราย) 

ออกโฉนด 
(ราย) 

ยกเลิก 
(ราย) 

จำหน่าย 
(ราย) 

อ่ืนๆ 
(ราย) 

42 42 42 20 21 - - 1 - 

 



๓ 

 

๑.๖ การทำลายเอกสารในสารบบท่ีดิน  
              มี             ไม่มี 

๑.๗ การจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินประจำวัน 
              มี             ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
              มี             ไม่มี การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

การจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินโดยภาพรวม 
              มี             ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
              มี             ไม่มี การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ผลการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินโดยภาพรวม (สำนักงานตรวจสอบ) ร้อยละ 99 

๑.๘ การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลระวางแผนที่ในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน (ตรวจ e๐– e๗)   
              มี             ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
              มี             ไม่มี การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง 

จำนวนข้อมูล 
เอกสารสิทธิทั้งหมด 

(แปลง) 

จำนวนข้อมูล 
ที่ไม่มีชื่อระวางแผนที่ 

ทั้ง๒ระบบ 
 
 

(e ๐) 

จำนวนข้อมูล 
ที่มีเลขทีด่ินซ้ำ 
ในระวางแผนที่
ระบบพิกัดฉาก

ศูนย์กำเนิด 
(e ๑) 

จำนวนข้อมูล 
ที่มีเลขทีด่ินซ้ำใน
ระวางแผนที่ระบบ

พิกัดฉาก 
ยูทีเอ็ม 
(e ๒) 

จำนวนข้อมูล 
ที่มีหน้าสำรวจซำ้
ในตำบลเดียวกัน 

 
 

(e ๓) 

จำนวนข้อมูล 
ที่มีชื่อระวางแผนที่

ระบบพิกัดฉาก 
ศูนย์กำเนิด 
ไม่ถูกต้อง 

(e ๔) 

จำนวนข้อมูล 
ที่มีชื่อระวางแผนที่

ระบบพิกัดฉาก 
ยูทีเอ็ม 

ไม่ถูกต้อง 
(e ๕) 

จำนวนข้อมูล 
ที่มีเลขที่โฉนด 
หน้าสำรวจและ 

เนื้อที่ซ้ำกัน 
 

(e ๖) 

รายงานข้อมูลที่ดิน 
ที่ไม่ปรากฏชื่อ
ระวางแผนที่ใน

บัญชีคุม 
ระวางแผนที ่

(ถ้ามี) 
(e ๗) 

83,321  0  2  19  34  0  76  0  

 
 
0 
 

๑.๙ การดำเนินการตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ 
             มี            ไม่มี  มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
             มี            ไม่มี การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 ผลการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงท่ีดิน และข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ 

ปัญหา/อุปสรรคของฝ่ายทะเบียน………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………............................................................................................................................................................................... ............... 

ความต้องการที่ให้กรมที่ดินสนับสนุนของฝ่ายทะเบียน....…………………………………………………………………………………………… 
……………................................................................................................................................................... ...........................................
        

ลงชื่อ ...............................................                  ลงชื่อ ............................................... 
      (นางสาวบุญตา   กันโต)                              (นางสาวลินดาวรรณ   ธรรมาวุฒชิัย) 

                                         หวัหน้าฝ่ายทะเบียน                                   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

ประเภท 
เอกสารสิทธิในที่ดิน 

ผลการเชื่อมโยง 
มีทะเบยีน  

มีรูปแปลงทีด่ิน 
มีภาพแสกน 

ข้อมูล
ทะเบียน 

ข้อมูล 
รูปแปลงทีด่ิน 

ผลการเชื่อมโยง 
มีทะเบยีน 

มีรูปแปลงทีด่ิน 

ผลการ
เชื่อมโยง 
มีทะเบยีน 

มีภาพแสกน 

ผลการเชื่อมโยง 
มีทะเบยีน  

ไม่มีรูปแปลงทีด่ิน 

ผลการเชื่อมโยง 
มีทะเบยีน 

ไม่มีภาพแสกน 
ผลการเชื่อมโยง 
มีรูปแปลงทีด่ิน 
ไม่มีทะเบยีน 

เชื่อมได ้ ร้อยละ เชื่อมได ้ ร้อยละ เชื่อมได ้ ร้อยละ 

โฉนดที่ดิน 82,756 99.16 83,457 84,216 82,824 83,332 633 0.76 125 0.15 - 
น.ส. ๓ ก. 732 61.05 1,199 2,005 736 1,019 477 39.78 - - - 
น.ส. ๓ - - - - - - - - - - - 
นสล. 456 98.06 465 457 456 465 9 1.94 - - - 

หนังสืออนุญาตให้ใช ้  
ประโยชน์ในที่ดิน 75 100 75 78 75 75 - - - - - 

รวม 84,019 - 85,196 86,598 83,756 84,891 1,119 - 125 - - 



๕ 

 

 

                 ฝ่ายรังวัด 
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายรังวัดรวมทั้งสิ้น    จำนวน 7 คน   (รวมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานเจ้าหน้าที)่   
ช่างรังวัดทีอ่อกทำการรังวัด           จำนวน  7  คน     ปรมิาณงานรังวัดเกิดจำนวน   110 ราย/เดือน 
งานรังวัดเกิดเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน   จำนวน  16 ราย   งานรังวดัเสร็จเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน  จำนวน  14 ราย 
งานรังวัดที่ดำเนินการเสร็จภายใน 30 วัน  จำนวน  547  ราย   
ช่างรังวัดที่มีงานค้างในมือเกิน  ๒๐ วัน ทำการ  มีจำนวน   0  คน 
มีคิวนัดรังวัด(วันตัดยอด)  จำนวน  50 วัน   และ ณ วันที่เข้าตรวจนี้มี คิวนัดรังวัด จำนวน  50 วัน   (เพ่ิมข้ึนหรือลดลง) 
จำนวนกล้องรังวัดของ สนง.มีทั้งหมด 7 ชุด  ใช้งานได้  7  ชุด    ชำรุด  -  ชุด 
 

๑.๑๐ งานที่ต้องดำเนินการ 
 

ประเภท
งาน 

 (งานเก่าป ีงปม. ๖๒) 
ยอดงาน 

ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ 
 

 (งานของปี งปม. ๖๓) 
วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
ถึง 30 เม.ย.๖๓ 

วันที่ ตัดยอด 

 
(7) 
รวม 

งานเสร็จ 
ทั้งหมด 

 
(2)+(5) 

 

 
(8) 
รวม 

งานค้าง 
ทั้งหมด 

 
(3)+(6) 

 

 
 

งาน 
ยังไม่ถึง 
วันรังวัด 

สาเหตงุานค้าง 
(ทั้งก่อนปีงบฯ ๖๓ และปีงบฯ ๖๓) 

(1) 
งานค้าง 
ยกมา 
  

(2) 
งาน
เสร็จ 

 

(3) 
คงเหลือ 
งานค้าง  
(1)-(2) 

   (4) 
งาน
เกิด 
ปี2563 
 

(5) 
งาน
เสร็จ 

 

(6) 
งานค้าง 
ยกไป 

(4)–(5) 

ค้างในมือช่าง 

ตรวจ 

กองกลาง อ่ืนๆ 
เกิน 

๒๐วัน 
ทำการ 

ไม่เกิน  
๒๐วัน 
ทำการ 

ผู้ของด
รังวัด 

ภัย
ธรรมชาต ิ

เหตุ
อ่ืนๆ 

 

งานปกต ิ 299 239 60 772 444 328 683 388 245 0 65 35 18 - 25 - 
 
สาเหตุงานค้างประเภทอ่ืนๆ (ให้ระบุจำนวนงานค้างแต่ละกรณี) ค้างกองกลาง เหตุอ่ืน ๆ 25 ราย ดังนี้ 

1.ไม่มาวางเงินมัดจำรังวัด    2  ราย 
2.รกไม่สามารถทำการรังวัดได้   2  ราย 
3.ผู้ขอไม่สามารถนำทำการรังวัดได้  1  ราย 
4.แจ้งผู้ขอมารังวัดใหม่            20  ราย 

๑.๑๑ งานออกเอกสารสิทธิตามหลักฐาน ส.ค.๑ (รับคำขอไว้ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) 
 

ประเภทงาน 

ผลดำเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๒                                    

ถึง 30 เม.ย.63 
 
 

 
ยังไม่ถึง 
วันรังวัด 

สาเหตงุานค้าง 
 

งานค้าง 
ยกมา 

งานเสร็จ 
 

งานค้าง 
ยกไป  

ค้างในมือช่าง 
ตรวจ 

กองกลาง อ่ืนๆ 
เกิน 

๒๐ วันทำการ 
ไม่เกิน  

๒๐ วันทำการ 
ผู้ของด
รังวัด 

ภัย
ธรรมชาต ิ

เหตุอ่ืนๆ  

งานจาก 
ส.ค.๑ 

- - - - - - - - - - - 

* ข้อมูลตาม ๑.๑๑ ให้ประสานกับฝ่ายทะเบียน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกันกับข้อมูลตาม ๑.๔ 
สาเหตุงานค้างประเภทอ่ืนๆ (ให้ระบุจำนวนงานค้างแต่ละกรณี).................................................. ......................................... 
 
 



๖ 

 

 
๑.๑๒ การควบคุม การเร่งรัดสะสางงานค้างในฝ่ายรังวัด    

มีระบบควบคุมงานค้าง โดยการ    จัดทำบัญชีงานค้าง         จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
  ไม่มี เนื่องจาก.................................................................... ............................................................................. ..... 
     มี  แผนงาน/โครงการในการเร่งรัดงานค้าง ชื่อ โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานภายหลังวันรังวัด 

ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................. ........................................ 

๑.๑๓ งานรังวัดที่ดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อเดือนเปรียบเทียบกับมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและสรุปการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 

รวมงานรังวดัที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐาน 
(จำนวนช่าง x จำนวนเดือน x ๑๕)  

(ราย) 
(๑) 

รวมงานรังวดัที่ จพด.สั่งถอนจ่าย 
(จำนวนงานรังวัดที่ จพด.สั่งถอนจ่ายของช่างรงัวัดทุกคน)  

(ราย) 
(๒) 

ร้อยละของงานรังวดัที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(๒) เปรียบเทียบกับ (๑) 
(๓) = (๒) x ๑๐๐ ÷ (๑) 

(๓) 

เดือน ต.ค.62  ออกรังวัด 7  คน x 1 เดือน x ๑๕ =105   
ราย  
เดือน พ.ย.62  ออกรังวัด 7  คน x 1 เดือน x ๑๕ =105  ราย 
เดือน ธ.ค.62  ออกรังวัด  7  คน x 1 เดือน x ๑๕ =105  
ราย 
เดือน ม.ค.63  ออกรังวัด  7  คน x 1 เดือน x ๑๕ =105   
ราย     เดือน ก.พ.63  ออกรังวัด  7  คน x 1 เดือน x ๑๕ 
=105   ราย      
เดือน มี.ค.63  ออกรังวัด  7  คน x 1 เดือน x ๑๕ =105   
ราย     เดือน เม.ย.63  ออกรังวัด  6  คน x 1 เดือน x ๑๕ 
=90   ราย      
 

  
                                                รวม   720  ราย 

655 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

       คิดเป็นร้อยละ 90.97 

* ช่อง (1) การจัดเก็บข้อมูลให้แยกเป็นรายเดือน เช่น เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ มีช่างรังวัดออกจำนวน..............คน x ๑ เดือน x ๑๕ =………….….ราย 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีช่างรังวัดออกจำนวน........คน x ๑ เดือน x ๑๕ =….….….ราย  เสร็จแล้วนำผลลัพท์ทั้งสองเดือนมารวมกันก็จะเป็น
ผลลัพท์ทั้งหมด  

ช่อง (2) ข้อมูลเก็บจากงานการเงิน โดยเก็บจากจำนวนงานรังวัดที่ จพด.สั่งถอนจ่ายของช่างรังวัดทุกคนเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมงานที่ผู้ขอขอยกเลิก  
และงานท่ีต้องคืนเงินให้กับผู้ขอเนื่องจากไม่สามารถทำการรังวัดให้ผู้ขอได้ (ข้อมูลจากทะเบียนคุมเงินมัดจำรังวัด นับเฉพาะจำนวนราย) 

๑.๑๔ การควบคุมการเบิก-จ่าย 
 

กิจกรรม คำสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  

บัญชีคุม การลงนาม 

ผู้เบิก/คืน 

การรายงานให้หัวหน้า
หน่วยทราบ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ระวางแผนที่ (รว.๗๓ กและร.ว.๗๔ ก) √  √  √  √  

ต้นร่างแผนที่ (รว. ๔๘ ค)                               √  √  √  √  

การควบคุมการเบิก-จ่ายเคร่ืองมือรังวัด               √  √  √  √  



๗ 

 

หลักเขตที่ดิน √  √  √  √  

 

 

ปัญหา/อุปสรรคของฝ่ายรังวัด  

  

 

ความต้องการที่ให้กรมที่ดิน  สนับสนุนของฝ่ายรังวัด  

  
 

ลงชื่อ .............................................                           ลงชื่อ ...............................................  
       (นายธีรัตม์    วิบูลย์ผล)                                  (นางสาวลินดาวรรณ   ธรรมาวุฒิชัย) 

                                            หัวหน้าฝ่ายรังวัด                                เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
                                                       



๘ 

 

                 กลุ่มงานวิชาการที่ดิน 
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 3  คน นักวิชาการท่ีดินชำนาญการพิเศษ  1 คน  นักวิชาการท่ีดินชำนาญการ 2 คน (มาช่วย 1 คน) 
ปริมาณงานเกิดทุกประเภทต่อเดือนจำนวน   42  ราย  เฉลี่ยงานเกิดต่อวัน จำนวน  1.4  ราย 
เฉลี่ยงานเกิดทุกประเภทต่อคนต่อเดือน จำนวน 14  ราย  
จากระบบ E-Contacts ของศูนย์ดำรงธรรมกรมท่ีดิน  
ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด (มีจำนวนลดลงหรือมีความเคลื่อนไหวหรือไม่) 
ณ วันเข้าตรวจ ยังคงค้างอยู่  จำนวน  5  ราย    

๑.๑๕ งานที่ต้องดำเนินการ 
 

ประเภทงาน 
 

ก่อน วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
 (งานค้างยกมาก่อนปีงบฯ ๖๓) 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
ถึง  ๓๐ เม.ย. ๖๓ 

 
รวม 

งานเสร็จ 
ทั้งหมด 

รวม 
งานค้าง 
ทั้งหมด 

สาเหตงุานค้าง 
(ทั้งก่อนปีงบฯ ๖๓ และปีงบฯ ๖๓) งานค้าง 

ยกมา 
งานเสร็จ 

 
คงเหลือ
งานค้าง 

งานเกิด 
 

งานเสร็จ งานค้าง 
ยกไป 

 
งานเพิกถอน/แก้ไข 

17 - 17 12 6 6 6 23 อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงาน
อื่น (ตามเอกสารแนบ) 

 
งานร้องเรียน/ร้องทุกข ์

8 8 0 19 17 2 25 2 -ระหวา่งดำเนินการ 1 ราย 
-สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 1 ราย 

 
งานขอใช้/ขอถอนสภาพ 

21 - 21 2 - 2 - 23 อยู่ระหว่างหารือ และความเห็นของ
หน่วยงานอื่น (ตามเอกสารแนบ) 

 
งานอ่ืนๆ ระบุ (เช่นวัดรับให้ ฯลฯ) 

36 17 19 261 256 5 273 24 -ตรวจสอบ นสล. 5 ราย 
--ขอเปลีย่นสภาพ 4 ราย 
-วัดรับให้ 1 ราย 
-ออก นสล.  9  ราย 
-อื่น ๆ  5 ราย 

 
รวม 

82 25 57 294 279 15 304 72  

รายละเอียดสาเหตุงานค้าง (ให้ระบุจำนวนงานค้างแต่ละกรณ)ี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

๑.๑๖ งานที่ต้องดำเนินการออก นสล. (สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ให้กรอกข้อมูลในตาราง ๑.๑๖ ด้วย) 
 

ก่อน วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
(งานค้างยกมาก่อนปีงบฯ ๖๓) 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๓ 

รวม 
งานเสร็จ
ทั้งหมด 

รวม
งานค้าง
ทั้งหมด 

สาเหตงุานค้าง 
(ทั้งก่อนปีงบฯ ๖๓ และปีงบฯ ๖๓) 

งานค้าง 
ยกมา 

งาน
เสร็จ 

 

คงเหลือ
งานค้าง 

งาน
เกิด 

 

งาน
เสร็จ 

งานค้าง 
ยกไป 

ระหว่าง
รังวัด 

คัดค้าน/ 
รอผล

สอบสวน 

ประกาศ เสนอ 
ลงนาม 

กบร. รอคำสั่ง 
ศาล 

หารือ
กรม 

สปก. อ่ืนๆ 

8 
 

- 8 2 1 1 1 9 - - - - - - - - 9 

รายละเอียดสาเหตุงานค้างประเภทอ่ืน ๆ จำนวน 9  ราย –รอความเห็นหน่วยงานอ่ืน 8 ราย และ อยู่ระหว่างเพิกถอน 1 ราย 
 
จำนวนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ทั้งสิ้นจำนวน  791  แปลง  (เฉพาะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้ว) 
 
 
 



๙ 

 

๑.๑๗ การควบคุม การเร่งรัดสะสางงานค้างในกลุ่มงานวิชาการที่ดิน  
   มีระบบควบคุมงานค้างโดยการ           จัดทำบญัชีงานค้าง           จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ไม่มี เนื่องจาก................................................................................................................................................ ......... 
มี  แผนงาน/โครงการในการเร่งรัดงานค้างชื่อ……………………………………………………………………….………………….. 
ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................. ....................................... 

 
ปัญหา/อุปสรรคของกลุ่มงานวิชาการที่ดิน 
     1.อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ตามกรอบมีเพียงหัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน  เจ้าหน้าที่ 1 คน ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
     2.ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำหนังสือ รับส่งเอกสารจำนวนมาก  
 
ความต้องการที่ให้กรมที่ดินสนับสนุนของกลุ่มงานวิชาการที่ดิน 
       อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 

              ลงชื่อ ................................................                        ลงชื่อ ...............................................  
                  (นายสุรพันธ์   พรหมประสิทธิ์)                               (นางสาวลินดาวรรณ   ธรรมาวุฒิชัย) 
                   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการท่ีดิน                          เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
 

         
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน 
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 4  คน เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน   1  คน  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 คน 
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน   1  คน  เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 1 คน 

๑.๑๘ งานที่ต้องดำเนินการ 
 

ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานทีดิ่น 
งานค้างยกมาก่อน 
ปีงบฯ พ.ศ.๒๕๖๓ 

งานเกิด 
ต้ังแต่วันที ่๑ ต.ค.๖2 
ถึงวันที ่๓๐ เม.ย.๖๓ 

จัดเก็บ ค้างยกไป 
 

สาเหตุงานค้าง 
 

การจัดเก็บหลักฐานที่ดิน - 
9,693 9,693 - - 

การลงรูปแผนที่ในระวางฯ - 
846 846 - - 

๑.๑๙ การเก็บรักษาและจัดทำระบบการควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐาน ระวางแผนที่              
             มี             ไม่มี  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
             มี             ไม่มี  การจัดทำบัญชีควบคุมฯ 
             มี             ไม่มี  การลงลายมือชื่อผู้เบิก/คืน   
             มี             ไม่มี  การรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ 

    ปัญหา/อุปสรรคของฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน  -ไม่มี- 

ความต้องการที่ให้กรมที่ดินสนับสนุนของฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน   -ไม่มี- 

 
ลงชื่อ ............................................                        ลงชือ่ ...............................................  
       (นางสาววรรณกร    ปัญติ)                           (นางสาวลินดาวรรณ  ธรรมาวุฒชิัย) 

                                 หวัหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน                เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

ฝ่ายอำนวยการ 
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 7  คน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  1 คน , เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2 คน 
                                    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 2 คน ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 คน 
            เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน 1 คน 

    ๑.๒๐ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่โดยภาพรวม 
 

ฝ่าย/กลุ่ม อัตรากำลังประเภท 
ตามกรอบ 

(คน) 
ปฏิบัติงานจริง

(คน) 
ไปช่วย 
(คน) 

มาช่วย 
(คน) 

อัตราว่าง 
(คน) 

หมายเหตุ 
 

 
 ทะเบียน 

ข้าราชการ 9 8 1 3 - -ไปช่วยสำนัก
นายกฯ 1 คน 
-ที่ดินอำเภอ                  
มาช่วย 3 คน                
(ไม่ประจำทุกวัน) 
 

ลูกจ้าง/พนักงานราชการ - - - - - 

จ้างเหมาบริการ 2  

 
 รังวัด 

ข้าราชการ 7 6 - 1 2 -สข.บ้านไร่                 
มาช่วย 1 คน ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 3 3 - - - 

จ้างเหมาบริการ 1  

 อำนวยการ 

(รวมจพด.) 

ข้าราชการ 6 6 - 1 - -สข.หนองฉาง  
มาช่วย 1 

 
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 1 1 - - - 

จ้างเหมาบริการ 4  

กลุ่มงานวชิาการที่ดิน 
ข้าราชการ 2 2 - 1 - -สนส.มาช่วย 1 

ลูกจ้าง/พนักงานราชการ - - - - - 

จ้างเหมาบริการ -  

ฝ่ายควบคุมและรักษา
หลักฐานทะเบียนที่ดิน 

ข้าราชการ 4 4 - - -  

ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 1 1 - - - 

จ้างเหมาบริการ -  

รวมท้ังสิ้น 
ข้าราชการ 28 26 1 6 2  

ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 5 5 - - - 

จ้างเหมาบริการ 7  

 
  
  

       
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 

๑.๒๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยอดรวมตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ ถึงวันที่ ๓๐เม.ย.๖๓) 
 

 
งบประมาณที่ไดร้ับ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ สาเหตุ 

งบเหลื่อมปีงบประมาณ 3,669,000 3,669,000 100  

งบลงทุน  113,700 113,700 100  

งบดำเนินงาน 3,420,550 1,814,987.72 53.06  

     (หากมีโครงการหลายโครงการให้แยก : ชื่อโครงการแต่ละโครงการที่ได้รับ  และจำนวนเงินงบประมาณ  พร้อมผลการ
เบิกจ่าย และถ้ายังมีผลการเบิกจ่าย ไม่ถึง100% โปรดระบุ “คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด”. 
.................................................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑.๒๒ การจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึงวันที ่๓๐เม.ย.2563 

(จำนวนเงินรายได้แผ่นดินที่ค้างส่ง ณ วันเข้าตรวจ หากได้มีการนำส่งเงินแล้ว 
ขอให้หัวหน้างานการเงิน ถ่ายสำเนาใบ Pay-in ที่ได้นำส่งแล้ว รอรับการตรวจ) 

 

เงินรายได้แผ่นดิน เงินมัดจำรังวัด 
รับ นำส่ง ค้างส่ง ยอดยกมา รับในปี 

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ถอนจ่าย 
 

คงเหลือ 
 

เงินมัดจำรังวัด 
ค้างบัญชี ๕ ปี 

 
33,564,221 33,490,024 74197 1,996,485 5,288,680 4,445,095 2,840,070 17,820 

 
 

 * เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชี ๕ ปี            ยังไม่ได้มีการประกาศ               สาเหตุเนื่องจาก .................................      
                                             ได้ประกาศแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2562 ครบกำหนดวันที่ 25 ก.พ.2563 
      ไดน้ำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินแล้ว เมื่อวันที่................................................         
   *  ตู้นิรภัย มีคณะกรรมการดูแลรักษากุญแจหรือไม่, อยู่ในที่ปลอดภัยหรือไม่ และมีสภาพการใช้งานได้ปกติหรือไม่ 
มีคณะกรรมการดูแลรักษากุญแจ ,อยู่ในที่ปลอดภัย,มีสภาพการใช้งานได้ปกติ 

๑.๒๓ การควบคุมการเงินและบัญชี 
                    มี          ไม่มี คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS       เป็นปัจจุบัน          ไม่เป็นปัจจุบัน 
                    มี          ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน               เป็นปัจจุบัน          ไม่เป็นปัจจุบัน  
                    มี          ไม่มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนำส่งเงิน                    เป็นปัจจุบัน          ไม่เป็นปัจจุบัน 

 

 

 



๑๓ 

 

๑.๒๔ การควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์เอกสารสิทธิประเภทต่าง ๆ  
                     มี         ไม่มี บัญชีควบคุมการเบิกจ่าย                                เป็นปัจจุบัน          ไม่เป็นปัจจุบัน  
                     มี         ไม่มี การลงนามการเบิกจ่ายครบถ้วน                       เป็นปัจจุบัน           ไม่เป็นปัจจุบัน 
                     มี         ไม่มี การเสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามในบัญชีคุม        เป็นปัจจุบัน           ไม่เป็นปัจจุบัน 

๑.๒๕ การจัดทำคำสั่งแบ่งงานของสำนักงานที่ดิน 
                    มี         ไม่มี การทำคำสั่ง      เป็นปัจจุบัน          ไม่เป็นปัจจุบัน 

 ปัญหา/อุปสรรคของฝ่ายอำนวยการ 

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ เนื่องจากตามกรอบมีหัวหน้าฝ่าย 1 คน มีเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน แต่ต้องปฏิบัติงานทั้ง
งานแผนงาน  งานพัสดุ  และงานบุคคล 

ความต้องการที่ให้กรมที่ดินสนับสนุนของฝ่ายอำนวยการ 

 1.เพิ่มอัตรากำลังด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 2.อนุมัติอัตราลูกจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานด้านธุรการ 

 

* กรณีมีแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการของบประมาณสนับสนุนจากกรมท่ีดิน ขอให้แนบสำเนาหนังสือขอสนับสนุนฯ           
ตามแผนงาน/โครงการฯ ดังกล่าวด้วย) 

 
 

ลงชื่อ .............................................       ลงชื่อ ............................................... 
       (นางอโนชา     อุทัยเก่า)            (นางสาวลินดาวรรณ   ธรรมาวุฒิชัย) 

                                         หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ                           เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

๒. การดำเนินการตามตัวช้ีวัดตามแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
มี            ไม่มีการดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ความสำเร็จและผลของการเปิดช่องทางการให้บริการที่มีความหลากหลาย 
ตัวช้ีวัดย่อย ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการเปิดช่องทางการให้บริการที่มีความหลากหลาย 

    มี           ไม่มีการดำเนินการ 
ตัวช้ีวัดย่อย ๒.๒ จำนวนช่องทางการให้บริการ 

    มี จำนวน 13 ช่องทาง         ไม่มีการเปิดช่องทาง  
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 

มี           ไม่มีการดำเนินการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ ความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ 

ตัวช้ีวัดย่อย ๔.๑ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นำมาใช้ในการให้บริการ 
        มี จำนวน  9  ระบบ            ไม่มีการดำเนินการ  

  ตัวช้ีวัดย่อย ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินประจำวัน 
        มี          ไม่มี การดำเนินการ 

 ตัวช้ีวัดย่อย ๔.๓ ระดับความสำเร็จของระบบการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในภาพรวม 
        มี          ไม่มี การดำเนินการ 

  ตัวช้ีวัดย่อย ๔.๔ ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดินได้ร้อยละ 99 ( สำนักงานที่ดินตรวจสอบ) 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จของการนำหลักระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการมาใช้ 

        มี          ไม่มี  การดำเนินการ  
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ความสำเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย 

 ตัวช้ีวัดย่อย ๖.๑ ระดับความสำเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย 
        มี          ไม่มี  การดำเนินการ 
 ตัวชี้วัดย่อย ๖.๒ จำนวนช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
       มี จำนวน  15  ช่องทาง               ไม่มี การดำเนินการ  

ตัวช้ีวัดที่ ๗ ความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่มีความหลากหลาย 
ตัวชี้วัดย่อย ๗.๑ ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการ 

ให้บริการที่มีความหลากหลาย      มี    ไม่มี  การดำเนินการ 
  ตัวช้ีวัดย่อย ๗.๒ จำนวนช่องทางที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

        มี จำนวน 10 ช่องทาง              ไม่มี การดำเนินการ  
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการ 

        มี   ไม่มี การดำเนินการ 
ตัวช้ีวัดที ่๙ ความสำเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่มีความหลากหลาย 

  ตัวชี้วัดย่อย ๙.๑ ระดับความสำเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่มีความ
หลากหลาย        มี    ไม่มี การดำเนินการ 

 ตัวช้ีวัดย่อย ๙.๒ จำนวนช่องทางที่ให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
        มี จำนวน 10  ช่องทาง               ไม่มี การดำเนินการ  



๑๕ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการนำแผนสร้างราชการใสสะอาด และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของ
กรมท่ีดินไปสู่การปฏิบัติ                     มี       ไม่มี การดำเนินการ  

ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ ร้อยละของผลการเร่งรัดงานบริการด้านทะเบียนดำเนินการได้ร้อยละ 96.95    
ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ ร้อยละของผลการเร่งรัดงานบริการด้านรังวัด(ยกเว้นอำเภอ)ดำเนินการได้ร้อยละ 63.77 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ ร้อยละของงานรังวัดที่ดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อเดือนเปรียบเทียบกับมาตรฐาน (ยกเว้นอำเภอ) 

   ดำเนินการได้ร้อยละ 90.97 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ ร้อยละของผลการเร่งรัดงานด้านวิชาการท่ีดิน (ยกเว้นสาขา/ส่วนแยก/อำเภอ) ดำเนินการได้ร้อยละ 80.85 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ จำนวนนวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนา เพ่ือการบริการ 

      มี จำนวน  9  นวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนา                ไม่มี การดำเนินการ   
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวนงาน/ขั้นตอนการให้บริการผลความพึงพอใจร้อยละ 92 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๗ ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมบริการ 

          มี           ไม่มี การดำเนินการ   
ตัวชี้ วัดที่  ๑๘ ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรว จสอบคุณธรรม จริยธรรม  

ธรรมาภิบาลของข้าราชการ และสำนักงานที่ดิน          มี           ไม่มี  การดำเนินการ     
ตัวช้ีวัดที่ ๑๙ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร          มี    ไม่ มี  ก ารดำเนิ น การ        
ตัวช้ีวัดที่ ๒๐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบุคลากรผลความพึงพอใจร้อยละ 97 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของบุคลากร 

 ไม่มีเรื่องร้องเรียน             มีเรื่องร้องเรียน จำนวน......................เรื่อง  
ตัวช้ีวัดที่ ๒๒ จำนวนรายการสิ่งอำนวยความสะดวกตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 21 รายการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๓ ความสำเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่ 

ตัวช้ีวัดย่อย ๒๓.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่ 
                มี           ไม่มี การดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที ่

ตัวช้ีวัดย่อย ๒๓.๒ จำนวนพื้นที่ (ตามที่กำหนด) ที่ได้รับการพัฒนาจำนวน 5  พ้ืนที ่
ตัวช้ีวัดที่ ๒๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกผลความพึงพอใจร้อยละ 96 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๕ ระดับความสำเร็จของการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

             มี           ไม่มี การดำเนินการ     
ตัวช้ีวัดที่ ๒๖ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ในภาพรวม) การเบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.57 
(ยกเว้นสาขา/ส่วนแยก/อำเภอ) 
ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (งบลงทุน) การเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 

(ยกเว้นสาขา/ส่วนแยก/อำเภอ) 

ลงชื่อ ...............................................    ลงชื่อ ............................................... 
                             (นางสาวบุญตา   กันโต)                                             (นายธีรัตม์    วิบูลย์ผล) 
                              หัวหน้าฝ่ายทะเบียน                                                   หัวหน้าฝ่ายรังวัด 

ลงชื่อ ...............................................                               ลงชื่อ ............................................... 
       (นายสุรพันธ์    พรหมประสิทธิ์)                                        (นางอโนชา    อุทัยเก่า) 

                             หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการท่ีดิน                                          หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

           ลงชื่อ ............................................... 
                              (นางสาวลินดาวรรณ   ธรรมาวุฒชิัย) 

                                                                เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
 



๑๖ 

 

 (ฝ่ายอำนวยการจังหวัดจัดทำในภาพรวมของจังหวัด) 
สรุปอัตรากำลังข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ  

ในจังหวัดอุทัยธานี 
ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน 2563 

ข้าราชการตามกรอบอัตรากำลัง  จำนวน  60   คน 
ข้าราชการที่ว่าง    จำนวน   5  คน 
ข้าราชการที่ไปช่วยราชการจังหวัดอ่ืน จำนวน  1  คน 
ข้าราชการที่มาช่วยราชการ  จำนวน  1  คน 
รวมปฏิบัติงานจริง   จำนวน  54  คน 
ตำแหน่งอัตรากำลังข้าราชการที่ว่าง  จำนวน  5  คน 

ลำดับ สังกัด เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง 

1 สำนักงานที่ดินอำเภอหนองขาหย่าง 11439 เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ(นักวิชาการท่ีดิน) 
ชำนาญการ 

2 สำนักงานที่ดินอำเภอลานสัก 11445 เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ(นักวิชาการท่ีดิน) 
ชำนาญการ 

3 สำนักงานที่ดินอำเภอห้วยคต 11447 เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ(นักวิชาการท่ีดิน) 
ชำนาญการ 

4 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 

 

12812 นายช่างรังวัดชำนาญงาน 

5 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 

 

12813 นายช่างรังวัดชำนาญงาน 

 

หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.2563 ปัจจุบันกรมที่ดินมีคำสั่งย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง
เลขที่ 11439    12812   และ  12813 สังกัดจังหวัดอุทัยธานี แล้ว  นับแต่วันที่ 12 พ.ค.63  ,15 มิ.ย.63 และ 15 มิ.ย.63 
ตามลำดับ   และกรมที่ดินมีคำสั่งย้ายข้าราชการในสังกัดจังหวัดอุทัยธานี ตำแหน่งเลขที่ 11432  นักวิชาการที่ดินชำนาญการ  
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี สาขาบ้านไร่  และตำแหน่งเลขที่  11402 นักวิชาการท่ีดินชำนาญการ  สำนักงานที่ดินจังหวัด
อุทยัธานี  ไปดำรงตำแหน่งทางสังกัดอ่ืน นับแต่วันที่ 12 พ.ค.63 และ 7 พ.ค.63 ตามลำดับ 

ตำแหน่งอัตรากำลังข้าราชการที่ไปช่วยจังหวัดอื่น  จำนวน  1  คน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล และสังกัด เลขที่
ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง ไปช่วยราชการที่ 

1 นางสาวชไมพร   ป้อมวงศ์ 11401 นักวิชาการท่ีดิน
ชำนาญการ                   
สจ.อุทัยธานี 

สำนักงานรัฐมนตรี 

 หมายเหตุ ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.2563 ปัจจุบันกรมที่ดินมีคำสั่งย้ายข้าราชการรายดังกล่าวไปดำรง
ตำแหน่งทางสังกัดอ่ืน  และมีคำสั่งย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งทางสังกัดจังหวัดอุทัยธานีทดแทนแล้ว นับแต่วันที่ 7 พ.ค.63  
 



๑๗ 

 

(ฝ่ายอำนวยการจังหวัด) 
 

แผนงาน/โครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ที่ยังไมไ่ด้รับการสนับสนุน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ลำดับ สนง./สข./สย. ชื่อแผนงาน/
โครงการ 

จำนวนเงินงบประมาณ 

ที่ขอ 

อ้างถึงหนังสือนำส่งกรมที่ดิน 

(แนบสำเนาหนังสือด้วยนะคะ) 

 

1 สจ. โครงการปรับปรุง 
พ้ืนที่การให้บริการ
ประชาชน 

850,000 อน 0020.1/14349 ลว.6 ธ.ค.2563 

2 สจ. โครงการติดตั้ง
ตะแกรงกันนก 

360,600 อน 0020.1/14349 ลว.6 ธ.ค.2563 

3 สจ. งานปรับปรุง                      
ที่จอดรถและทางลาด               
คนพิการ 

32,500 อน 0020.1/14349 ลว.6 ธ.ค.2563 

4 สจ. ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา
ระบบดิจิตอล 

85,000 อน 0020.1/1493 ลว.4 ก.พ.2563 

 

หมายเหตุ ขอให้แนบสำเนาหนังสือส่งกรมที่ดิน  ตามแผนงาน/โครงการฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์                           
ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกรมท่ีดิน 



แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจหลักของกรมที่ดิน   
ลำดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ ไม่มี มี เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

๑ โครงการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคญั
สำหรับท่ีหลวง (น.ส.ล.) 
(สำนักจัดการที่ดินของรัฐ) 

√      

๒ โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน
และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK 
GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
(สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ) 

√      

๓ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการรังวดัที่ดินด้วย
ระบบดาวเทียม 
(กองเทคโนโลยีทำแผนท่ี) 

√      

๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน(ระยะ2)  
(สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

√      

 ๕ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ (E-Contacts) 
(ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน) 

 √ สามารถดำเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 100 

(ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 
เรื่อง) 

จำนวนเรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ                   
3  เรื่อง 

ต้องรอผลจากหน่วยงานอื่น กลุ่มงานวิชาการ
ที่ดิน 

๖ โครงการจดัที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) 
(สำนักจัดการที่ดินของรัฐ) 

√      

๗  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

√      

 
 



๑๙ 

 

แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจหลักของกรมที่ดิน   
ลำดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ ไม่มี มี เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ผู้รับผิดชอบ 

8 การพัฒนาการให้บริการประชาชนรองรับ
ประเทศไทย 4.0 

√      

9 การดำเนินการแก้ไขปญัหาข้อเรียกร้องของ
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม (P-move) 

√      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

แผนงาน/โครงการตามภารกิจสนับสนุน 

ลำดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ ไม่มี มี เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๑. โครงการคดัเลือกสำนักงานท่ีดินบริหารจดัการ 
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(กลุม่งานพัฒนาระบบบริหาร กพร. )                 
ใช้คะแนนรอบ ๓ 

 √ เพ่ิมช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้

ผู้รับบริการทราบใน
หลายช่องทาง 

เพ่ิมช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ 
-แสดงคู่มือประชาชน เป็น QR-CORD 

-ติดตามคิวบริการแบบเรียลไทม์ ทางเฟซบุ๊ค 
-เผยแพร่ข้อมูลสถานะเรื่องรังวัดทางเว็บไซต์ 

ไม่มี ฝ่ายทะเบียน และ
ฝ่ายรังวัด 

เจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๒. โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมทีด่นิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(กลุม่งานพัฒนาระบบบริหาร กพร. ) 

 √ สร้างนวัตกรรม             
การบริการ 

1.โครงการตรวจสอบสถานะและนัดจดทะเบียน            
เรื่องรังวัดแบ่งแยก สอบเขต รวมโฉนดที่ดิน ออนไลน์                  
( ทางเว็บไซด์สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี 
www.uthaithani-dol.com) เริ่มโครงการ ม.ค.-ก.ย.             
๒๕63 
     ผลการดำเนินการ 
-มีประชาชนเข้ามาใช้บริการในเดือน 
ม.ค.-ก.พ. 95  ราย   
มี.ค.  62  ราย                          
เม.ย.  ๓๓ ราย                         
-มีประชาชนเข้ามานัดจดทะเบียนล่วงหน้าในเดือน              
ม.ค.-ก.พ. 3 ราย มี.ค. ๗ ราย เม.ย. 3 ราย 
-ผลความพึงพอใจเกินร้อยละ 80        

            
 

ไม่มี ฝ่ายทะเบียน และ
ฝ่ายรังวัด 



๒๑ 

 

 
 

ลำดับ 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ไม่มี มี เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
๒. 

(ต่อ) 
โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมทีด่นิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(กลุม่งานพัฒนาระบบบริหาร กพร. ) 

 √ สร้างนวัตกรรม             
การบริการ 

2.โครงการติดตามคิวบริการออนไลน์ (ทางเฟซบุ๊คเพจ 
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เริ่มโครงการ ก.พ.-ก.ย.
๒๕63 
ผลการดำเนินการ 
เดือน ก.พ.63 
-ผู้รับบริการเข้าไปติดตามคิวบริการออนไลน์ เฉลี่ยวันละ 
398   ราย 
-ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการ
แชร์  เฉลี่ยวันละ 39  ราย 
เดือน มี.ค.63 
-ผู้รับบริการเข้าไปติดตามคิวบริการออนไลน์ เฉลี่ยวันละ 
2,206   ราย 
-ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการ
แชร์  เฉลี่ยวันละ 80  ราย 
เดอืน เม.ย.63 
-ผู้รับบริการเข้าไปติดตามคิวบริการออนไลน์ เฉลี่ยวันละ 
2,129   ราย 
-ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการ
แชร์  เฉลี่ยวันละ 80  ราย 
 
 

ไม่มี เจ้าพนักงาน 
เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 



๒๒ 

 

 
ลำดับ 

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ 

 
ไม่มี 

 
มี 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงาน 

 
ปัญหาอุปสรรค 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
๓. โครงการการดำเนินการตามแผนยทุธศาสตร์

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมกรมทีด่นิ 
(กลุม่งานคุ้มครองจริยธรรมกรมที่ดิน  คจ.) 

 √ กระตุ้นให้ข้าราชการมี
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมทางศาสนา  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และปลูก
จิตสำนึกในการต่อต้าน
การทุจริตและรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

นำสื่อวีดีโอหลักธรรมทางศาสนา  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการรักษา ผลประโยชน์ส่วนรวม สับเปลี่ยน
หมุนเวียนในไลน์กลุ่ม “ชาวดินอุทัยธานี” ทุกเดือน ตั้งแต่
เดือน ม.ค.-ก.ย.63 เพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มไลน์
ประกอบด้วย ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน
สังกัด จำนวน ๕๘ คน   เข้าศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 
คน 
-ม.ค.เรื่อง “ธรรมะกับการทำงาน”มีสมาชิกเข้าศึกษา  
๕๕ คน 
-ก.พ.เรื่อง “ความพอดี”มีสมาชิกเข้าศึกษา ๕๔ คน 
-มี.ค.เรื่อง “กาฝาก”มีสมาชิกเข้าศึกษา ๕๕ คน 
-เม.ย.เรื่อง “วิธีจัดการความทุกข์”มีสมาชิกเข้าศึกษา           
๕๓ คน 

 

ไม่มี ฝ่ายอำนวยการ 

 
๔. 

การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน              
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) 
(กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กพร. ) 

 √ เพ่ือผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการ

ของศูนย์ราชการ
สะดวก 

ส่งใบสมัคร เลขที่ G631924  เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 ไม่มีงบประมาณ ฝ่ายทุกฝ่าย 

                                                                                           ลงชื่อ ................................................. 
                                                                                                                         (นางสาวลินดาวรรณ   ธรรมาวุฒิชัย) 

                                                             เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี  


