่ เสริมความคิดสร้างสรรค์
รางว ัลสง
ในการปฏิบ ัติงานของข้าราชการกรมทีดิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุม
่ พัฒนาระบบบริหาร

คํานํา
ปจจุบันสถานการณของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกิดการแขงขันมากขึ้น
ภายใตสถานการณดังกลาวผลักดันใหหนวยงานของรัฐจําเปนตองสรางความเขมแข็ง และพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรในทุกๆดาน โดยเฉพาะดานงานบริการซึ่งเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยผลักดันใหประเทศแขงขันกับ
ประเทศอื่นในเวทีนานาชาติได ประกอบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2561 – 2580)
กําหนดใหสวนราชการยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ โดยการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน
กอใหเกิดยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย คือ การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
รัฐบาลมีวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสูรูปแบบใหม
“Thailand 4.0” จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม สูภาคบริการมากขึ้น วาระการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กรมที่ดินไดกําหนด
แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อการบริการ การเตรียมบุคลากร
กรมที่ดินเพื่อกาวสูกรมที่ดินยุคใหม “กรมที่ดิน 4.0” เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และตอบสนองตอ
วิสัยทัศนกรมที่ดินในการยกระดับการใหบริการ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในสังกัด
กรมที่ดิน คิดดี ทําดี มีผลงาน โดยสงเสริมใหคิดโครงการที่เกิดประโยชนกับหนวยงานและผูรับบริการ ลงมือ
ปฏิบัติแลวเกิดผลลัพธที่เพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รวมทั้งคุณภาพการใหบริการ สามารถยกระดับสู
มาตรฐานสากลได
กลุมพัฒนาระบบบริหารขอขอบคุณหนวยงานและขาราชการผูเปนเจาของผลงาน/โครงการ
ที่ใหความรวมมือเสนอผลงาน/โครงการ เขารับการคัดเลือกจนไดรับรางวัลสงเสริมความคิดสรางสรรคในการ
ปฏิ บั ติ งานของขาราชการกรมที่ดิ น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และไดส นั บ สนุ น ขอมูล ในการ
จัดพิมพหนังสือโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรคฯ ในครั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาหนวยงานในสังกัดกรม
ที่ดินจะไดรับประโยชนจากหนังสือโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรคฯ นี้ และเกิดแรงบันดาลใจในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของหนวยงานอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนตอไป

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมที่ดิน
กันยายน 2562

สารบัญ
หนา
โครงการสงเสริมความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สวนกลาง
 โครงการพัฒนาการรังวัดเฉพาะราย โดยวิธีบันทึกขอมูลผลการรังวัดดวยกลอง
สํารวจแบบประมวลผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด
สวนภูมิภาค
 โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการ&ระบบ
แจงปญหาของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และแนะนําขอมูลบริการเพื่อสงตอ
บริการไปยังหนวยงานบริการภาครัฐอื่น ผาน Smart App Buadin
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
 โครงการนวัตกรรมยกระดับการบริการตรวจสอบงานคางดําเนินการดวย Smart Phone
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
 โครงการตรวจสอบหลักทรัพยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานที่ดินจังหวัด
สระบุรี ปงบประมาณ 2562 ระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand)
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
 โครงการ QR Code นําทางไปสูตําแหนงแปลงที่ดินของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
(น.ส.ล.) ในพื้นที่จริง ของสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
ภาคผนวก
- โครงการสงเสริมความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบเสนอผลงาน/โครงการเขารับการคัดเลือกตามโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1-17

18-53

54-60
61-78

79-91

ส่วนกลาง

โครงการพัฒนาการรังวัดเฉพาะราย โดยวิธีบันทึกขอมูลผลการรังวัดดวยกลองสํารวจ
แบบประมวลผลรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด
………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กรมที่ดินไดมีการนํากลองสํารวจแบบประมวลผลรวมมาใชในการปฏิ บัติงานดานการรังวัดและทําแผนที่
ของสํารักงานที่ดินมาเปนระยะเวลานานพอสมควร โดยที่ผานมา ชางผูทําการรังวัดจะบัน ทึก ขอ มูล ผลการ
รังวัดโดยวิธีการจดคาดวยมือ ซึ่งทําใหเกิดความยุง ยาก ลา ชา และไมสะดวก ในการปฏิ บัติง านอี กทั้ งยัง มี
โอกาสที่จะเกิดขอ ผิด พลาดจากการอ า นและจดขอ มูลไดเ ปนอยา งมากประกอบกับ กรมที่ดิน ไดรับอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม ยี่หอ SOUTH รุน NTS-345R6A จํานวน ๒๙๒ ชุด
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และไดจายใหสํานักงานที่ดินนําไปใชในราชการแลว
สํา นัก มาตรฐานและสง เสริม การรัง วัด ในฐานะหนว ยงานหลัก ที่มีห นา ที่กํา กับดูแ ลและสนับ สนุน
การปฏิบัติง านในฝา ยรัง วัด ของสํา นัก งานที ่ด ิน ไดดํา เนินการศึกษา วิเคราะห วิจั ย และพั ฒ นารู ปแบบ
ขั้นตอน และวิธีการในการรังวัดเฉพาะราย โดยการบันทึกขอมูลผลการรังวัดลงในหนวยความจําของกลอง
สํารวจแบบประมวลผลรวมในรูปแบบขอมูลดิจิทัล แทนการจดคาดวยมือ และไดจัดทําคูมือการใชงานเพื่อให
สํานักงานที่ดินทั่วประเทศนําไปประยุกตใชงาน ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ลดข อผิ ดพลาดในการจดคาของผูทํ าการรั งวัดด วย การดํ าเนินการดั ง กล า ว เป นการพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละ
เครือขายที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อยกระดับการใหบริการภายใตโมเดลประเทศไทย ๔.๐และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด การภาครั ฐ
ในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต างๆให ทั นสมัย และเป นการพั ฒนาระบบการให บริการประชาชนของ
กรมที่ดิน จึงไดจัดทํา “โครงการพัฒ นาการรังวั ดเฉพาะราย โดยวิธีบัน ทึกขอมูลผลการรังวั ด ดว ยกลอ ง
สํารวจแบบประมวลผลรวม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการรังวัดเฉพาะราย ใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อยกระดับการใหบริการ ภายใตโมเดลประเทศไทย ๔.๐
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงานรังวัดเฉพาะราย ชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลผลการรังวัด
๒.๓ เพื่อใหชา งรังวัด ของกรมที่ดิน สามารถใชป ระโยชนจากฟง กชั่นการทํา งานตา งๆ ของกลอ ง
สํารวจแบบประมวลผลรวม ไดอยางมีประสิท ธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
๓. ขั้นตอนการดําเนินการ
๓.๑ กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการรังวัดในสนาม วิธีบันทึกขอมูลผลการรังวัด รวมถึงการตั้งชื่อ
จุดตั้งกลองและหลักเขตที่ดิน การกําหนดรหัสในการบันทึกขอมูล โดยใชก ลอ งสํา รวจแบบประมวลผลรวม
ยี่หอ SOUTH รุน NTS-345R6A

- ๒๓.๒ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร (GetTOTAL) สําหรับอานขอมูลผลการรังวัดจากกลองสํารวจแบบ
ประมวลผลรวม และประมวลผลใหอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชงานรวมกับโปรแกรม DOLCAD ได
๓.๓ จัดทําเอกสาร คูมือ และแผนโปรแกรมสําหรับแนะนําวิธีการรังวัดโดยการบันทึกขอมูลดวยกลอง
สํารวจฯแทนการจดคาดวยมือ
๓.๔ เผยแพรโปรแกรมและคูมือทางเว็บไซตสํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด
๓.๕ จัดทําโครงการฝกอบรมการรังวัดเฉพาะรายโดยวิธีบันทึกขอมูลผลการรังวัดดวยกลองสํารวจแบบ
ประมวลผลรวมเพิ่มเติม (กรณีมีผูประสงคจะเขารับการฝกอบรม)
๓.๖ ประเมินและสรุปผลโครงการเสนอผูบริหาร
๔. ระยะเวลาดําเนินงาน ประมาณ ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒)
๕. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ
ชางรังวัดผูใชงานระบบดังกลาว มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐
6. ผลที่คาดวาจะไดรับ
6.๑ การรังวัดเฉพาะรายในสนาม สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการใหบริการ
6.๒ ชางรังวัดของสํานักงานที่ดิน สามารถใชงานระบบการรังวัดโดยวิธีบันทึกขอมูลผลการรังวัดดวย
กลองสํารวจฯแทนการจดคาดวยมือ ในการปฏิบัติงาน ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
6.๓ การคํานวณงานรังวัดโดยโปรแกรม DOLCAD สามารถดําเนินการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถนําเขาขอมูลผลการรังวัดจากกลองสํารวจแบบประมวลผลได โดยไมตองปอน
ขอมูลใหม

-3-

- ๓การฝกอบรมการรังวัดเฉพาะราย
โดยบันทึกขอมูลดวยกลอง South รุน NTS-345R6A
ระหวางวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

- ๔-

คูม ือ
การรังวัดเฉพาะราย
โดนวิธีบันทึกขอมูลผลการรังวัด
ดวยกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม

ยี่หอ SOUTH รุน NTS-345R6A
จัดทําโดย

สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด
กรมที่ดิน

- ๕หมวดที่ 1 การรังวัดเฉพาะราย โดยวิธีบันทึกขอมูลดวยกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม
1.1 รายละเอียดและคําแนะนําเบื้องตน
- ระบบการรังวัดเฉพาะราย โดยวิธีบันทึกขอมูลดวยกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม แทนการ
จดคาดวยมือ พัฒนาขึ้นเพื่อเปนทางเลือกใหกับชางรังวัดในการปฏิบัติงาน
- ปจจุบันรองรับการใชงานรวมกับกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม ยี่หอ SOUTH รุน NTS345R6A ที่กรมที่ดินจัดซื้อลาสุดเทานั้น หากโครงการประสบผลสําเร็จ จะไดพัฒนาใหใชงานกับกลองสํารวจฯ
อืน่ ๆตอไป
- เนื่อ งจากเป นระบบที่ พั ฒ นาขึ้น ใหม ผู ใ ชพึ ง ระมั ดระวั ง และตรวจสอบข อ มู ลทุ ก ครั้ ง กอ น
นําไปใชงาน
- ผูใชสามารถดาวนโหลด คูมือการรังวัดเฉพาะรายโดยบันทึกขอมูลดวยกลอง SOUTH รุน
NTS-345R6A และโปรแกรมอานขอมูลกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (GetTOTAL) ไดจากเว็บไซตของ
สํานั กมาตรฐานและส งเสริ มการรั งวั ด ทั้ งนี้ ควรหมั่ นตรวจสอบและปรั บปรุ งโปรแกรมใหเป นรุ นล าสุด เพื่ อ
ความถูกตองในการปฏิบัติงาน
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการรังวัดและทําแผนที่สวนมาตรฐาน
การรังวัดเฉพาะราย สํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัด โทร 02-1415883 หรือ 089-9966227
1.2 ขั้นตอนการทํางานในภาพรวม
- ทําการรังวัด และบันทึกขอมูลผลการรังวัดดวยกลองสํารวจแบบประมวลผลรวมตามรูปแบบ
และวิธีการที่กําหนด
- สงออกขอมูลจากกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม และบันทึกลง Flash Drive
- สําเนาไฟลขอมูลจากFlashDriveลงในเครื่องคอมพิวเตอร และใชโ ปรแกรมอานขอมูลกลอง
สํารวจแบบประมวลผลรวม (GetTOTAL) เพื่ออานขอมูลและบันทึกเปนไฟลผลลัพธ ซึ่งสามารถนําไปใชงานกับ
โปรแกรม DOLCAD ได
- ใชโปรแกรม DOLCAD อานขอมูล เชน วงรอบและโยงยึด จากไฟลผลลัพธ
หมวดที่ 2 การรังวัดและบันทึกขอมูลดวยกลอง SOUTH รุน NTS-345R6A
2.1 การตั้งคากอนใชงาน
2.1.1 ตรวจสอบการตั้งคามุม(Zenith=0) โดยจากเมนูหลัก คลิกเลือก [Setting], [Angle],
ตั้งคามุมดิ่ง (Vertical) โดยเลือกจากรายการ เปน “Zenith=0” กดปุม [Default] และ [√] เพื่อบันทึกเปนคาเริ่มตน

- ๖2.1.2 ตรวจสอบการตั้งคาคงที่ของปริซึม (Prism Constant) ใหถูกตอง โดยคลิกที่ปุม “รูปดาว”
คลิก [Target] เลือกจากรายการ เปน “Prism” ปอนคา Contตามคาคงที่ของปริซึมที่นํามาใชงาน เชน “-30”
mm. เสร็จแลวกดปุม [√] เพื่อบันทึก
2.2 รูปแบบการบันทึกขอมูล
2.2.1 ตั้งชื่อไฟล (Job) ตามเลขลําดับ รว.12 เชน “1005-61”เปนตน
2.2.2 เมื่อมีการตั้งกลองใหม จะตองบันทึกชื่อจุดตั้งกลอง เชน “p1” และกดปุม [Set]ทุกครั้ง
2.2.3 เมื่อมีการสองเปา (เชน ธงหลัง ธงหนา หลักเขต หมุดลอย) จะตองบันทึกรหัสของเปา
ที่สองดวยทุกครั้ง รหัสดังกลาวไดแก
bs = หมุดธงหลัง
fs = หมุดธงหนา
bf = สองหมุดหนาเปนธงหลัง (เพื่อไมใหขามเสนโครงงาน)
ss = หลักเขตที่ดิน
do = หมุดลอยหรือหมุดโด
โดยใหบันทึกรหัสพรอมกับการตั้งชื่อ เชน
- กรณีสองไปที่หมุดธงหลัง (วงรอบ) ชื่อ p1 ใหบันทึกในกลองเปน “p1bs”
- กรณีสองไปที่หมุดธงหนา (วงรอบ) ชื่อ p3 ใหบันทึกในกลองเปน “p3fs”
- กรณีสองหมุดหนาเปนธงหลัง ชื่อ p3 ใหบันทึกในกลองเปน “p3bf”
- กรณีสองไปที่หลักเขต “7ข-3217” อาจบันทึกในกลองเปน “3217ss”
- กรณีสองไปที่หมุดลอย (โด) ชื่อ f1 ใหบันทึกในกลองเปน “f1do”
2.2.4 การสองธงหลัง (bs) หรือสองหมุดหนาเปนธงหลัง (bf) ไมจําเปนตองตั้งคาจานองศา
ราบเปนศูนย
2.2.5 สองเปาใหเสร็จทีละจุด จะสองดวยกลองหนาซายหรือกลองหนาขวากอนก็ได และไม
จํากัดจํานวนชุดที่สอง
2.3 การสงออกขอมูลลง Flash Drive
2.3.1 เสียบ Flash Drive ที่ตัวกลอง
2.3.2 จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [B], เลือก [Export]

- ๗2.3.3 ตั้งคาการสงออกขอมูล ดังนี้
- Exp to เปน “U-Disk”
- DataTypเปน “Raw Data”
- Format เปน “GTS-7”
เสร็จแลวกดปุม [Next>>]
2.3.4 ตั้งชื่อFileNameตามเลข รว.12 เชน “1005-61” กดปุม [Export]
2.3.5 หนาจอจะแสดงขอความวา “Finish!” เมื่อสงออกขอมูลเสร็จ
2.3.6 กรณีไมสามารถสงออกขอมูลได เชน หนาจอแสดงขอความวา “Export Fail!” ใหFormat
Flash Drive ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยกําหนด File System เปนแบบ“FAT32”(กลองฯไมรองรับ File
System แบบ “NTFS”)
หมวดที่ 3 แบบฝกหัด การรังวัดและบันทึกขอมูล
3.1 แบบฝกหัดที่ 1 การรังวัดโดยระบบโครงขายดาวเทียมแบบจลน (RTK-Network)

- ๘3.1.1 สรางไฟลงานใหม จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข
รว.12 เชน ลําดับ รว.12 เปน “1005/61” ใหตั้งชื่อไฟลเปน “1005-61” กด [Ent]
3.1.2 บันทึกจุดตั้งกลอง (P1) โดย
- ตั้งกลองที่ P1
- จากเมนูหลัก กดปุม [Station], [Known Pt] เพื่อเขาสูหนาจอ Known Pt
- ในบรรทัด Station คลิกที่ Listboxเลือก [New] ปอนชื่อจุดตั้งกลอง Pt เปน“p1” [Ent]
- กดปุม [BS Pt] ใหแสดงเปน “BS Ang”กดปุม [Set]
- กดปุมกากบาท (x) เพื่อปดหนาจอ
3.1.3 สองและบันทึกธงหลัง (P2) โดย
- สองธงหลังที่ P2
- จากเมนูหลัก กดปุม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเขาสูหนาจอ Meas Pt
- ปอนชื่อจุดธงหลังพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “p2bs” [Ent] (โดยที่ bs =Backsight)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง เปนหนาตรงขาม สองไปที่ธงหลัง P2
- ชื่อจุดธงหลังในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “p2bs1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.1.4 สองและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย
- สองหลักเขต 1ก-1001
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อหลักเขตพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “1001ss” [Ent]
(โดยที่ ss = Sightshot)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่หลักเขต 1ก-1001
- ชื่อหลักเขตในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “1001ss1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
*** สองและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน

- ๙3.2 แบบฝกหัดที่ 2 การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง (วงรอบปด-ศูนยลอย)

3.2.1 สรางไฟลงานใหม จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข รว.12
เชน ลําดับ รว.12 เปน “2005/61” ใหตั้งชื่อไฟลเปน “2005-61” กด [Ent]
3.2.2 บันทึกจุดตั้งกลอง (P1) โดย
- ตั้งกลองที่ P1
- <<กรณีตองการบันทึกคา Azimuth ดวย>> ใหเล็งทิศเหนือโดยใชเข็มทิศดวยกลอง
หนาซาย
- จากเมนูหลัก กดปุม [Station], [Known Pt]
- ในบรรทัด Station คลิกที่ Listboxเลือก [New] ปอนชื่อจุดตั้งกลอง Pt เปน “p1” [Ent]
- กดปุม [BS Pt] ใหแสดงเปน “BS Ang”กดปุม [Set] เพื่อตั้งคาจานองศาราบเปนศูนย
- กดปุมกากบาท (x) เพื่อปดหนาจอ

- ๑๐ 3.2.3 สองและบันทึกธงหลัง (P3) โดย
- สองธงหลังที่ P3 ดวยกลองหนาซาย
- จากเมนูหลัก กดปุม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเขาสูหนาจอ Meas Pt
- ปอนชื่อจุดธงหลังพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “p3bs” [Ent] (โดยที่ bs =Backsight)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลองเปนหนาขวา สองไปที่ธงหลัง P3
- ชื่อจุดธงหลังในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “p3bs1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.2.4 สองและบันทึกธงหนา (P2) โดย
- สองธงหนาที่ P2
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อจุดธงหนาพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “p2fs” [Ent]
(โดยที่ fs = Foresight)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่ธงหนา P2
- ชื่อจุดธงหนาในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “p2fs1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.2.5 สองและบันทึกหมุดหนา (P2) เปนธงหลัง (เพื่อไมใหขามเสนโครงงาน) โดย
- สองกลองไปที่ P2
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “p2bf” [Ent] (โดยที่ bf
=สองหมุดหนาเปนธงหลัง)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่ P2
- ชื่อหมุดในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “p2bf1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.2.6 สองและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย
- สองหลักเขต 1ข-1003
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อหลักเขตพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “1003ss”
[Ent] (โดยที่ ss = Sightshot)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่หลักเขต 1ข-1003

- ๑๑ - ชื่อหลักเขตในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “1003ss1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
:*** สองและบันทึกหลักเขต 1ข-1004 ในลักษณะเดียวกัน
3.2.7 ยายจุดตั้งกลองไปที่ P2 โดย
- บันทึกจุดตั้งกลอง P2 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 2)
- สองและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 3)
- สองและบันทึกธงหนา P3 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 4)
- สองและบันทึกหมุดหนา (P3) เปนธงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ขอ 5)
- สองและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1ข-1001 และ 1ข-1002 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 6)
3.2.8 ยายจุดตั้งกลองไปที่ P3 โดย
- บันทึกจุดตั้งกลอง P3 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 2)
- สองและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 3)
- สองและบันทึกธงหนา P1 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 4)
3.2.9 ใชโปรแกรม GetTOTAL โดย
- สงออกขอมูลลง Flash Drive
- สําเนาขอมูลลงที่โฟลเดอร c:\GetTotal\data
- ใชโปรแกรม GetTOTAL อานขอมูล
- ใชโปรแกรม DOLCAD อานขอมูลไฟลผลลัพธ
3.2.10อานคา Azimuth ที่บันทึกไว โดย
- ตรวจสอบไฟลชื่อ “2005-61(ตรวจสอบ).txt”ซึ่งเปนผลลัพธจากโปรแกรมGetTOTALโดย
คามุมราบ (Horizontal Angle)จากการบันทึกขอมูลธงหลังครั้งแรก (ขอมูล บรรทัดแรก) คือคาAzimuth จากจุด
ตั้งกลองแรกไปยังจุดตั้งกลองสุดทาย หรือ Azimuth จากP1 ไป P3 มีคาเทากับ 308°39´35˝(ดังรูป)

- บวกหรือลบ คา Azimuth ดังกลาวดวยมุม 180 องศา (ใหไดผลลัพธ ตั้งแต 0
แตนอยกวา 360) จะไดผลลัพธเปนคา Azimuth จาก P3 ไป P1 เทากับ 128°39´35˝ซึ่งสามารถนําไป
ปอนเขาสูโปรแกรม DOLCAD เพื่อใชคํานวณวงรอบปด ตอไปได

- ๑๒ -

3.3 แบบฝกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง (วงรอบเปด)

3.3.1 สรางไฟลงานใหม จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข รว.12
เชน ลําดับ รว.12 เปน “3005/61” ใหตั้งชื่อไฟลเปน “3005-61” กด [Ent]
3.3.2 บันทึกจุดตั้งกลอง (A1) โดย
- ตั้งกลองที่ A1
- จากเมนูหลัก กดปุม [Station], [Known Pt]
- ในบรรทัด Station คลิกที่ Listboxเลือก [New] ปอนชื่อจุดตั้งกลอง Pt เปน“a1” [Ent]
- กดปุม [BS Pt] ใหแสดงเปน “BS Ang”กดปุม [Set]
- กดปุมกากบาท (x) เพื่อปดหนาจอ

- ๑๓ 3.3.3 สองและบันทึกธงหลัง (A2) โดย
- สองธงหลังที่ A2
- จากเมนูหลัก กดปุม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเขาสูหนาจอ Meas Pt
- ปอนชื่อจุดธงหลังพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “a2bs” [Ent] (โดยที่ bs =Backsight)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่ธงหลัง A2
- ชื่อจุดธงหลังในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “a2bs1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.3.4 สองและบันทึกธงหนา (P1) โดย
- สองธงหนาที่ P1
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อจุดธงหนาพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “p1fs” [Ent]
(โดยที่ fs = Foresight)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่ธงหนา P1
- ชื่อจุดธงหนาในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “p1fs1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.3.5 ยายจุดตั้งกลองไปที่ P1 โดย
- บันทึกจุดตั้งกลอง P1 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 2)
- สองและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 3)
- สองและบันทึกธงหนา P2 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 4)
3.3.6 สองและบันทึกหมุดลอย F1 โดย
- สองกลองไปที่ F1
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “f1do” [Ent] (โดยที่do =
หมุดลอย หรือหมุดโด)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่ F1
- ชื่อหมุดในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “f1do1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.3.7 ยายจุดตั้งกลองไปที่ F1 โดย
- บันทึกจุดตั้งกลอง F1 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 2)
- สองและบันทึกธงหลัง P1(ขั้นตอนเหมือน ขอ 3)

- ๑๔ 3.3.8 สองและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย
- สองหลักเขต 1ค-1004ดวยกลองหนาขวา
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อหลักเขตพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “1004ss” [Ent]
(โดยที่ ss = Sightshot)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลองเปนหนาซาย สองไปที่หลักเขต 1ค-1004
- ชื่อหลักเขตในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “1004ss1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
:*** สองและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน
3.3.9 ยายจุดตั้งกลองไปที่ P2 โดย
- บันทึกจุดตั้งกลอง P2 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 2)
- สองและบันทึกธงหลัง P1(ขัน้ ตอนเหมือน ขอ 3)
- สองและบันทึกธงหนา B1 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 4)
3.3.10 สองและบันทึกหมุดหนา (B1) เปนธงหลัง (เพื่อไมใหขามเสนโครงงาน) โดย
- สองกลองไปที่ B1
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “b1bf” [Ent] (โดยที่ bf
=สองหมุดหนาเปนธงหลัง)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่ B1
- ชื่อหมุดในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “b1bf1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
3.3.11 สองและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย
- สองหลักเขต 1ค-1002
- จากหนาจอ Meas Pt ปอนชื่อหลักเขตพรอมรหัส ในชอง Pt เปน “1002ss” [Ent]
(โดยที่ ss = Sightshot)
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกลอง สองไปที่หลักเขต 1ค-1002
- ชื่อหลักเขตในชอง Pt จะเปลี่ยนเปน “1002ss1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
:*** สองและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน

- ๑๕ 3.3.12 ยายจุดตั้งกลองไปที่ B1 โดย
- บันทึกจุดตั้งกลอง B1 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 2)
- สองและบันทึกธงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 3)
- สองและบันทึกธงหนา B2 (ขั้นตอนเหมือน ขอ 4)
หมวดที่ 4 โปรแกรมอานขอมูลกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม (GetTotal)
4.1 การติดตั้งโปรแกรม GetTotal
4.1.1 ใสแผนติดตั้งโปรแกรม
4.1.2 เรียกโปรแกรมจาก (CD):\GetTotal\Setup\SETUP.EXE
4.1.3 จากหนาจอการติดตั้ง(Setup) โปรแกรมอานขอมูลกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม
ใหเลือก “OK”และคลิกที่รูป [เครื่องคอมพิวเตอร] เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม (ตําแหนงจัดเก็บโปรแกรมจะอยูที่
โฟลเดอร C:\GetTotal\ ซึ่งเปนคาเริ่มตนตามปกติ)
4.1.4 ในระหวางการติดตั้ง หากปรากฏขอความ “An error occurred while registering the
file …” ใหเลือก Ignore
4.1.5 เมื่อติดตั้งเสร็จ โปรแกรมจะขึ้นขอความวา “Setup was completed successfully.”
ใหกด “OK”
4.2 การเขาสูโปรแกรมGetTotal
ใหเลือก Start > Programs >โปรแกรมอานขอมูลจากกลองTotalStation
4.3 การใชงานโปรแกรมGetTotal
4.3.1 สําเนาไฟลขอมูลจากกลองสํารวจฯ (เชน ไฟล 1111-59.txt) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร
ที่โฟลเดอร “C:\GetTotal\Data”
4.3.2 จากหนาโปรแกรม GetTOTAL คลิกปุม “เลือกไฟล” แลวคนหา (browse) ไฟลที่
ตองการเลือกแลว กดปุม “ตกลง”
4.3.3 กดปุม“อานขอมูล Total Station”
4.3.4 โปรแกรมจะแจงเมื่ออานและบันทึกขอมูลเสร็จ ใหกดปุม “OK”
4.3.5 การออกจากโปรแกรม ใหกดปุม “ออกจากโปรแกรม” และเลือก “Yes”
4.4 ไฟลผลลัพธจากโปรแกรม GetTotal
หลังการใชโปรแกรม GetTotalผูใชสามารถตรวจสอบไฟลผลลัพธไดที่“C:\GetTotal\Data”
ตัวอยางเชนกรณีอานไฟลขอมูล “1111-59.txt” อาจไดผลลัพธตามการบันทึกขอมูลในสนาม เชน

- ๑๖ - ไฟล “1111-59(ตรวจสอบ).txt”เปนไฟลขอมูลสําหรับการตรวจสอบ
- ไฟล “1111-59(วงรอบ).txt”เปนไฟลขอมูลวงรอบ(เปด/ปด) ใชนําเขาโปรแกรมDOLCAD
- ไฟล “1111-59(โยงยึด1_P2-P1).txt”เปนไฟลขอมูลการโยงยึดหลักเขตที่ดิน ตั้งที่ 1
(ตั้งกลองที่ P2 ธงหลัง P1) ใชนําเขาโปรแกรม DOLCAD
- ไฟล “1111-59(โยงยึด2_F1-P3).txt”เปนไฟลขอมูลการโยงยึดหลักเขตที่ดิน ตั้งที่ 2
(ตั้งกลองที่ F1 ธงหลัง P3) ใชนําเขาโปรแกรม DOLCAD
- ไฟล “1111-59(หมุดลอย1_P3-P2).txt”เปนไฟลขอมูลหมุดลอยตั้งที่ 1 (ตั้งกลองที่
P3 ธงหลัง P2) ใชนําเขาโปรแกรม DOLCAD
หมวดที่ 5 การใชโปรแกรม DOLCAD เพื่ออานขอมูลจากกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม
5.1 กรณีอานขอมูลวงรอบเปด (งานชั้นหนึ่ง)
- กดปุม “<->”(ดังรูป) เพื่อเลือกไฟลขอมูลวงรอบ เชน ไฟล “1111-59(วงรอบ).txt”

- ๑๗ 5.2 กรณีอานขอมูลวงรอบปด (งานชั้นสอง)
- กดปุม “<->” (ดังรูป)เพื่อเลือกไฟลขอมูลวงรอบ เชน ไฟล “2222-59(วงรอบ).txt”

5.3 กรณีอานขอมูลโยงยึด
- กดปุม “<->”เพื่อเลือกไฟลขอมูลโยงยึด เชน ไฟล “3333-59(โยงยึด1_V2-V1).txt”

ส่วนภ ูมิภาค

โครงการ “พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใชบริการ &ระบบแจงปญหาของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และแนะนําขอมูลบริการเพื่อ
สงตอบริการไปยังหนวยงานบริการภาครัฐอื่น
ผาน Smart App Buadin”
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
.................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
1.1 หลักการ
1.1.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดดําเนินการใหสวน
ราชการและจังหวัด ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และ 24
มกราคม 2554 ซึ่งกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและมีตัวชี้วัด “ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ” เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของสวนราชการและ
จังหวัด
1.1.2 มติ ที่ป ระชุ มคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวั น ที่ 1 กัน ยายน 2558 กําหนดให ทุกกระทรวง
ทบวง กรม และจังหวัดจัดใหมีศูนยราชการสะดวก ในการทําหนาที่ใหบริการประชาชนโดยมุงเนนการทํา
หนาที่ใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนการสงมอบบริการดวยใจ เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงงาย กอใหเกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่น
ใหแกประชาชนที่เดินทางมาติดตอกับหนวยงานภาครัฐ
1.1.3 พระราชบัญญัติ การอํา นวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 มีเจตนารมณผลักดันใหกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การทําธุรกรรม
ตาง ๆ กับภาครัฐ มีความสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และคําสั่ง
คสช. ที่ 21/2560 แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ขอที่ 17 ใหมี
การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานรัฐ เพื่อใหการทําธุรกรรมกับภาครัฐ งาย และรวดเร็วมากขึ้น โดยมี
เป าประสงคหลั กอยางหนึ่ ง คือ การยกเลิกการขอสําเนาเอกสารจากประชาชนในการทําธุ รกรรมหรื อ
การติดตอราชการ
1.1.4 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดว ยการพัฒนาตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”

- 19 โดยยกระดั บ ศักยภาพของประเทศ ผ านการประเมินผลการพัฒ นาตามยุทธศาสตร ช าติ ประกอบดว ย
1) ความอยูดี มีสุขของคนไทยและสังคมไทย 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของรัฐ
1.1.5 เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) กระทรวงสาธารณะสุข ไดกําหนด
แนวทาง การพัฒนาสมสาธารณะไทยภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีสวมสาธารณะสะอาด (Healthy)
เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) คนไทยมีพฤติกรรมการใชสวมถูกตอง” โดยเนนพัฒนาสวม
สาธารณะในประเทศไทยใหบรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ใหไดมาตรฐาน หรือ Healthy
Accessibility Safety (HAS) เพื่อภาพลักษณที่ดีของประเทศ
1.1.6 โครงการประกวดหองน้ําสะอาดแหงปของสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหองน้ําของสํานักงานที่ดินทุกแหงใหไดมาตรฐานสวมระดับประเทศ
1.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอบริการ &
ระบบแจงปญหาของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ผาน web Application Smart App Buadin
โดยที่นโยบายของกรมที่ดินเล็งเห็นความสําคัญในการปรับเปลี่ยนบริบทในการบริหารจัดการ
ภารกิจหลักใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ มุงเนนที่จะปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” แนวคิดที่จะสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค คิดดี ทําดี
มีผลงาน ดวยการพัฒนางานบริการที่เกิดประโยชนกับหนวยงานและผูรับบริการ และผลักดันโครงการ
ประกวดหองน้ําสะอาดแหงปของหนวยงานในสวนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญและเห็นวาการปรับ
วัฒนธรรมการทํางานใหม ใหมีความทันสมัย สอดรับกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในปจจุบัน
และการยกระดับการอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายระบบราชการ
4.0 ดวยวิธีการทํางานแบบเปดกวางและเชื่อมโยง (Open & Connected Government) โดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centric government) ดวยขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย (Smart &
high performance government) พรอมทั้งสรางนวัตกรรมและประยุกตองคความรู ทักษะของบุคลากร
เข า มาใช ใ นการสร า งสรรค ร ะบบการทํ า งานที เ ป น ดิ จิ ทั ล โดยจะดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผานเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) Smart App Buadin ซึ่งเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่
จะชวยพลิกโฉมการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่สามารถตอบโจทยและสอดรับกับ
วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในปจจุบัน และสนองตอนโยบายการใหบริการในยุคราชการ 4.0 จึงเกิด
แนวคิดเพื่อการพัฒนางานบริการของสํานักงานที่ดินใหมีความยั่งยืน จึงจัดทําโครงการ “พัฒนาระบบการ
ประเมิน ความพึง พอใจของประชาชนต อการใช บ ริ การ & ระบบแจ งป ญหาของสํ านั กงานที่ดิน จั งหวั ด
ปทุมธานี และแนะนําขอมูลบริการเพื่อสงตอบริการภาครัฐอื่น ผาน Smart App Buadin” ขึ้น
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2.1 เพื่อพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานี ผานเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) Smart App Buadin
2.2 เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
จากสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีในเชิงลึก โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส
2.3 เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่เขาใชบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัด
ปทุมธานี
2.4 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มารับบริการจากสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีให
สามารถใหความเห็นและคะแนนความพึงพอใจไดทันภายหลังไดรับบริการ
2.5 เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได
2.6 เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรูและความคิดเชิงสรางสรรคในการสรางนวัตกรรม
บริการที่สามารถใชงานไดจริง และสามารถนําไปขยายผลในงานบริการตามภารกิจหลักของหนวยงานตอไป
ได
2.7 เพื่อตอยอดแนวความคิดและพัฒนานวัตกรรมบริการของกรมที่ดิน ใหผูรับบริการไดรับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
3. เปาหมาย
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น (Application)ภายใตชื่อ Smart
App Buadin ผานเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) ใหสอดรับกับการใหบริการในยุคราชการ 4.0
โดยการเชื่อมโยงรายละเอียดงานบริการของสํานักงานที่ดินใหครอบคลุมงานบริการของทุกกลุม/ฝาย และ
แนะนําขอมูลบริการเพื่อสงตอบริการไปยังหนวยงานบริการภาครัฐตามภารกิจในความรับผิดชอบ เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการรับบริการจากสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ที่สามารถ
สะทอนความคิด เห็น และให คะแนนความพึงพอใจของประชาชนได ทัน ทีภ ายหลั งไดรั บ บริการ โดยจะ
ดําเนินการโครงการ 2 ระยะ
4. ขอบเขตและรายะละเอียดวิธีการดําเนินงานโครงการ
เปนการดําเนินงานในรูปแบบการศึกษาวิธีการ การบริหารจัดการและพัฒนาระบบการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนตอบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชั่น (Application) ภายใตชื่อ Smart App Buadin ซึ่งเปนเทคโนโลยีสมัยใหมที่สอดรับกับวิถี

- 21 การดําเนิ นชี วิ ตของประชาชนในป จจุ บั น และการใหบ ริ การในยุ คราชการ 4.0 ใช งานผ านสมารต โฟน
(Smart Phone) โดยระบบดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูใชบริการสามารถใหความเห็นและคะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานี
2) ผูใชบริการสามารถแจงปญหาการใชงานและประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการหองน้ํา
สาธารณะของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ระบบจะทําการสงขอความที่ระบุปญหาไปยังผูดูแลงาน
บริการในดานที่เกี่ยวของ และทีมงาน Admin)
3) มีระบบการประมวลผลขอมูลความพึงพอใจของประชาชนทีไดรับบริการ เพื่อใหเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดปทุมธานีสามารถวางแผนปรับปรุงคุณภาพบริการได
4) มีระบบถาม-ตอบ (FAQ) โดยการเชื่อมโยงกับ Application Line@
5) แนะนํ าขอมู ลบริ การ เพื่อส งต อบริ การไปยั งหน วยงานบริ การภาครั ฐอื่ นตามภารกิจในความ
รับผิดชอบ กรณีผูรับบริการตองการทราบรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนตอง
จัดเตรียมในการเขารับบริการ ณ จุดบริการ สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี หรือจุดลบริการหนวยงาน
ภาครัฐอื่น โดยทําการเชื่อมโยงกับระบบศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
6) แนะนําขอมูลบริการ เพื่อสงตอบริการไปยังหนวยงานภาครัฐอื่นตามภารกิจในความรับผิดชอบ
กรณีผู รั บบริ การตองการทราบสถานะสํ าเนาเอกสารที่ยั งตองเรี ย กจากประชาชนของแต ล ะจุดบริ การ
การยกเลิกสําเนาเอกสาร โดยทําการเชื่อมโยงกับ Application CITIZENinfo
5. แผนการดําเนินงาน
ระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1 พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอบริ การของสํ านักงานที่ดินจั งหวั ด
ปทุมธานีผานเว็บแอปพลิเคชั่น (web Application Smart App Buadin) เปนการออกแบบใหรอบรับการ
แสดงผลบนหนาจอสมาร ตโฟน ทํางานในรูป แบบระบบออนไลนโ ดยนํ าลิ งก (Link) สํ าหรั บใช งานเว็ บ
แอปพลิเคชั่นมาสรางเปนคิวอารโคด (QRCode) ใหผูใชบริการสแกนเพื่อเขาใชงาน เมื่อผูใชบริการกดเลือก
บริการประเมินความพึงพอใจ เว็บแอพพลิเคชั่นจะบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลเพื่อประมวลผลคะแนนความ
พึงพอใจและรายงานผลในรูปแบบรายวันและรายเดือน
5.2 พัฒนาระบบแจงปญหาการใชงานและประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการหองน้ําสาธารณะ
ของสํานักงานที่ดินปทุมธานี (The Assessment for satisfaction of service, Report service problems
for satisfaction of public toilet application) ผานเว็บแอปพลิเคชั่น (web Application) Smart App
Buadin โดยเป น การออกแบบให ร องรั บ การแสดงผลบนหน า จอสมาร ต โฟน ทํ า งานในรู ป แบบระบบ
ออนไลนโดยนําลิงค (Link) สําหรับเขาใชงานเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) มาสรางเปนคิวอารโคด
(QR Code) ใหผูใชบริการสแกนเพื่อเขาใชงาน เมื่อผูใชบริการเลือกกดแจงปญหา เว็บแอปพลิเคชั่น (web
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ไปยังแมบานผูดูแลรักษาความสะอาด และทีมงานแอดมิน (Admin) ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม ดูแล
การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยและเหมาะสมตอการใชงานหองน้ํา พรอมทั้งเก็บขอมูล
ลงฐานขอมูลเพื่อประมวลผลสรุปรายงานในรูปแบบรายวันและรายเดือน เมื่อแมบานดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวแลว แมบานจะเขาไปยังเว็บแอปพลิเคชั่น (web application) เพื่อแจงการดําเนินการแกไข
ปญหา สําหรับการประเมินความพึงพอใจจะไมแจงเตือนไปยังแมบาน แตจะเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล และ
สามารถประมวลผลสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบรายวันและรายเดือน
5.3 พัฒนาระบบถาม-ตอบ (FAQ) โดยการใชงานบน Application Line@ เมื่อผูใชบริการเลือก
บริ การถามป ญหา เว็ บ แอปพลิ เ คชั่ น จะเชื่ อมโยงไปยั ง ApplicationLine@ ของสํ านั กงานที่ดิน จั งหวั ด
ปทุมธานี เพื่อใหผูใชบริการสอบถามปญหาผาน Application Line@
5.4 เชื่อมโยงขอมูลกับ Application CITIZENinfo เพื่อแนะนําบริการ/ประชาสัมพันธขอมูล เพื่อ
สงตองานบริการไปยังหนวยงานภาครัฐอื่น
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พัฒนาระบบการแจงเตือนในงานบริการดานการจดทะเบียนประเภทสอบเขต รังวัด แบงแยก และ
การออกใบแทนโฉนดที่ดิน
6. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานตามผลงานที่เสนอ และเปนรูปธรรม ตรวจสอบได คือ
6.1 สํ านั กงานที่ ดิ นมี ระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต อการให บริ การในรู ปแบบ
แอปพลิเคชั่นสอดรับกับรูปแบบการใหบริการในยุคราชการ 4.0
6.2 สํานักงานที่ดินมีขอมูลเชิงลึกจากการใหความคิดเห็นและคะแนนความพึงพอใจของประชาชน
สามารถนําขอมูลมาใชวิเคราะห วางแผนปรับปรุงคุณภาพการบริการ
6.3 ผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก งาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส Smart App Buadin
6.4 หองน้ําของสํานักงานที่ดินไดรับการพัฒนาไดตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ
(HAS)
6.5 หองน้ําของสํานักงานที่ดินมีสวมสาธารณะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และจะมีพฤติกรรมการ
ใชสวมที่ถูกตอง
6.6 บุคลากรที่คิดดี ทําดี มีผลงาน ไดรับขวัญและกําลังใจกับการมุงมั่นทํางานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
6.7 บุคลากรของสํานักงานที่ดิน ไดพัฒนาวิธีทํางานที่ทันสมัย รวดเร็ว และใชงบประมาณอยางคุมคา
6.8 บุคลากรของสํานักงานที่ดินไดรับการปลุกจิตสํานึกในการใหบริการประชาชนในการใช รักษา
ดูแล สวมไดตามเกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะฯ กระทรวงสาธารณสุข

- 23 6.9 ระบบประเมินฯ ชวยลดกําลังคนในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดมากขึ้น ทํางาน/แกไข
ปญหาไดตรงจุด สะดวก และรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
6.10 เปนการพลิกโฉมการใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อสรางภาพลักษณ
ของกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินใหไดรับการยอมรับ และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูรับบริการ
7. ความตอเนื่องและยั่งยืน
เว็บแอปพลิเคชั่น (web application) ที่พัฒนาขึ้นเปนเทคโนโลยีสมัยใหมสอดรับกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในปจจุบันและการใหบริการในยุคราชการ 4.0 เปนระบบออนไลนเพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอบริการของสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส ซึ่งสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหกาว
ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต ผูคิด และพัฒนานวัตกรรมเปนบุ คลากรของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดปทุมธานี ทําใหสามารถกําหนดและควบคุมงบประมาณที่จะใชพัฒนาระบบเพื่อการขยายผลตอไปใน
งานบริการดานอื่น ๆ ของสํานักงานที่ดิน

- 24 คูมือการใชงาน Smart App Buadin
1. ใชสมารตโฟนสแกน QR Code ที่ติดไว ณ จุดบริการ หรือเขาไปยังเว็บไซต https://ptdol.com

2. จะพบหนาหลักของแอปพลิเคชัน
ซึ่งประกอบดวย 6 ระบบยอย
1 ระบบประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ
2 ระบบแจงปญหาการใชบริการ หองนาบริการประชาชน
3 แนะนาบริการเพื่อสงตอหนวยงานภาครัฐ
4 ติดตามงานรังวัด
5 กลุมงานวิชาการ งานรองเรียน ศูนยดํารงธรรม
6 ระบบถามตอบ

- 25 2.1 ระบบประเมินความพึงพอใจในดานตางๆ
ประกอบดวยแบบประเมิน 3 รูปแบบ ไดแก
1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
2 แบบสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
(แบบสํารวจนี้ อยูในระหวางเดินเนินการ)
3 แบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการหองน้ําบริการประชาชน

2.1.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ แบงเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เลือกขอมูลของผูรับบริการใหครบถวน จากนั้นกดปุม

- 26 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการใชบริการของสํานักงานที่ดิน
เมื่อประเมินเสร็จแลวกดที่ปุม

สวนที่ 3 เปนการประเมินความเชื่องมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ เมื่อประเมินเสร็จ
แลวกดที่ปุม

- 27 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆที่ตองการใหมีการปรับปรุงและพัฒนา
กรอกสิ่งที่ผูรับบริการพึงพอใจ ในชอง
สามารถเวนวางได
กรอกสิ่งที่ผูรับบริการไมพึงพอใจ ในชอง
สามารถเวนวางได
กรอกขอเสนอแนะการใหบริการ ในชอง
สามารถเวนวางได
เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยใหกดที่ปุม

2.1.2 แบบสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

อยูใ นระหวางการดําเนินการพัฒนาระบบ

- 28 2.1.3 แบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการหองน้ําบริการประชาชน
ใหคะแนนความพึงพอใจและขอเสนอแนะเพิ่มเติม หากไมมีขอเสนอแนะสามารถเวนวางได
จากนั้นใหกดที่ปุม

ระบบจะใหยืนยันการประเมินความพึงพอใจ กดตกลงเพื่อยืนยันการประเมิน

- 29 2.2 ระบบแจงปญหาการใชบริการ หองน้ําบริการประชาชน

2.2.1 เลือกหองน้ําที่พบปญหา โดยมี 3 ตัวเลือก ดังนี้

2.2.2 เลือกปญหาที่พบ โดยมีใหเลือก 10 รายการ ดังนี้

- 30 2.2.3 หลังจากเลือกปญหาที่ตองการแจงแลวระบบจะใหยืนยันการแจงปญหา กดตกลงเพื่อ
ยืนยันการประเมิน

2.2.4 การแจงเหตุฉุกเฉินกรณีตองการความชวยเหลือ ใหกดที่รูป

2.2.5 ระบุหองนาที่ตองการใหเจาหนาที่เขาไปชวยเหลือ เชน ชาย, หญิง, ผูพิการ จากนั้นกดตกลง

2.2.6 เสร็จสิน้นการขอความช
การขอความชวยเหลือ สามารถกดสงสัญญาณซ้ําไดหากยังไมไดรับการชวยเหลือ

- 31 2.3 แนะนําบริการเพื่อสงตอหนวยงานภาครัฐ
แอปพลิเคชัน CITIZENinfo สามารถดาวนโหลดไดตามระบบปฏิบัติการของโทรศัพทที่ใชงาน

2.4 ติดตามงานรังวัด
เมื่อผูใชเลือกระบบติดตามงานรังวัด ระบบจะเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันไลน เพื่อสอบถาม
สถานะของการรังวัด

- 32 2.5 กลุมงานวิชาการ งานรองเรียน ศูนยดํารงธรรม
เมื่อผูใชเลือกกลุมงานวิชาการ ระบบจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตศูนยดํารงธรรมกรมที่ดิน

2.6 ระบบถามตอบ
เมื่อผูใชเลือกระบบถามตอบ ระบบจะเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันไลนของสํานักงานที่ดินจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อสอบถามขอมูลดานที่ดิน

- 33 -

- 34 คูมือการใชงาน Smart App Buadin (สําหรับเจาหนาที)่
การเรียกรายงานขอมูล
เขาเว็บไซต https://ptdol.com/admin.php
กรอกชื่อผูใช : admin
กรอกรหัสผาน : admin
จากนั้นกดที่ปุม เขาสูระบบ

จะพบหนาหลักของระบบ

- 35 มีเมนูหลัก 7 เมนู ประกอบดวย
1. หนาหลัก
เมนูสําหรับกลับสูหนาหลักของระบบ
2. ความพึงพอใจภาพรวม

2.1 รายงานการประเมินประจําวัน
เลือกประเภทผูรับบริการ เพศ อายุ ชวงเวลาในการใชบริการ และวันที่ที่ตองการดู
รายงาน จากนั้นกดที่ปุม
ระบบจะแสดงรายงานตามวันที่เลือก
หากตองการพิมพใหเลื่อนลงดานลางสุดแลวกดที่ปุม
ระบบจะ
สรางรายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

- 36 2.2 รายงานการประเมินประจําเดือน
เลือกประเภทผูรับบริการ เพศ อายุ ชวงเวลาในการใชบริการ เดือน และป พ.ศ. ที่ตองการ
ดูรายงาน จากนั้นกดที่ปุม
ระบบจะแสดงรายงานตามเดือนที่เลือก
หากตองการพิมพใหเลื่อนลงดานลางสุดใหกดที่ปุม
ระบบจะสราง
รายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

- 37 2.3 รายงานสรุปตามหัวขอ
เลือกรูปแบบรายงาน รายวันหรือรายเดือน

หากเลือกรายวันใหเลือกวันที่ที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกดที่ปุม
ระบบจะสรางรายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

ปุม

หากเลือกรายเดือน ใหเลือกเดือนและป พ.ศ. ที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกดที่
ระบบจะสรางรายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

3. ความพึงพอใจเจาหนาที่ (อยูในระหวางการพัฒนา)

3.1 รายงานการประเมินประจาวัน
(อยูในระหวางการพัฒนา)
3.2 รายงานการประเมินประจําเดือน
(อยูในระหวางการพัฒนา)

- 38 4. ความพึงพอใจหองน้ํา

4.1 รายงานการประเมินประจําวัน
เลือกวันที่ที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกดที่ปุม
หากตองการพิมพใหเลื่อนลงดานลางสุดแลวกดที่ปุม
รายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

4.2 รายงานการประเมินประจําเดือน
เลือกเดือนและป พ.ศ. ที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกดที่ปุม
หากตองการพิมพใหเลื่อนลงดานลางสุดแลวกดที่ปุม
รายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

ระบบจะสราง

ระบบจะสราง

- 39 -

5. แจงปญหาหองน้ํา
5.1 รายงานการแจงปญหาประจําวัน
เลือกวันที่ที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกดที่ปุม
รายการใดที่ดําเนินการแกปญหาเรียบรอยแลวใหกดที่ปุม
หากตองการพิมพใหเลื่อนลงดานลางสุดแลวกดที่ปุม
รายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

ระบบจะสราง

- 40 5.2 รายงานการแจงปญหาประจําเดือน
เลือกเดือนและป พ.ศ. ที่ตองการเรียกดูรายงาน จากนั้นกดที่ปุม
หากตองการพิมพใหเลื่อนลงดานลางสุดแลวกดที่ปุม
รายงานเปนไฟล excel จากนั้นสามารถสั่งพิมพรายงานไดทันที

6. เปลี่ยนรหัสผาน
เมนูสําหรับเปลี่ยนรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบ
กรอกรหัสผานปจจุบัน
กรอกรหัสผานใหมและยืนยันรหัสผานใหมใหเหมือนกัน
กดที่ปุม
เสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผาน

7. ออกจากระบบ
เมนูสําหรับออกจากระบบเมื่อเลิกใชงาน

ระบบจะสราง

- 41 ขั้นตอนการพัฒนา Smart App Buadin
1. รวบรวมขอมูล
1.1 รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ หัวขอ และระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ตาม
แนวทางที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1.2 รวบรวมปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหองน้ําและประเภทหองน้ํา
1.3 กําหนดรูปแบบรายงานสําหรับรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ การประเมิน
ความพึงพอใจการใชบริการหองนา และการแจงปญหาหองน้ํา
2. กําหนดเครื่องมือออกแบบและพัฒนาระบบ
เครื่องมือที่ใชพัฒนาระบบ คือ โปรแกรม Visual Studio Code เปนเครื่องมือสําหรับใชพัฒนาโปรแกรม
และเว็บไซต
ภาษาและเทคโนโลยีที่ใชพัฒนาระบบ ไดแก Bootstrap, PHP, jQuery, AJAX
ฐานขอมูลใช MySQL ในการจัดเก็บขอมูล
3. ออกแบบระบบและฐานขอมูล
3.1 ออกแบบฐานขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูล จัดเปนหมวดหมูแยกเปนสัดสวนของแตละระบบ และสราง
ฐานขอมูล โดยใชฐานขอมูล MySQL และจัดการฐานขอมูลดวย phpmyadmin

PK
Field
 user_login
pass_login
last_login

PK


Field
PID
Pdate
Ptime
Ptoilet
Pproblem
Pstatus

login_user
จัดเก็บขอมูลการเขาระบบ
Data Type
Description
varchar(8)
ชื่อผูใช
varchar(32)
รหัสผาน
datetime
วันที่เขาระบบลาสุด
tb_problem
จัดเก็บขอมูลการแจงปญหาในหองน้ํา
Data Type
Description
int(11)
รหัสการแจง
date
วันที่แจงปญหา
time
เวลาแจงปญหา
varchar(15)
ประเภทหองน้ํา ชาย, หญิง, ผูพิการ
varchar(10)
รหัสปญหา
varchar(3)
สถานะการแกไขปญหา YES,NO

Allow Null

Allow Null
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PK
Field
 Pproblem
Detail

tb_detail
จัดเก็บขอมูลปญหาหองน้ํา
Data Type
Description
int(11)
รหัสปญหา
ปญหา เชน กระดาษชําระหมด
varchar(100)

tb_reg_detail
จัดเก็บรายละเอียดการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
PK
Field
Data Type
Description
 Detail_ID
int(11)
รหัส
Reg_user
varchar(2)
ประเภทผูประเมิน
Reg_sex
varchar(1)
เพศผูประเมิน
Reg_age
varchar(2)
อายุผูประเมิน
Reg_time
time
เวลาที่มาใชบริการ
Reg_date
date
วันที่ประเมิน
Reg_like
varchar(200)
ความพึงพอใจ
Reg_unlike
varchar(200)
ความไมพึงพอใจ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
Reg_sugges
varchar(200)

PK
Field
 SID
Sdate
Stime
Sscore
Ssugges

tb_survey
จัดเก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการหองน้ํา
Data Type
Description
int(11)
รหัส
date
วันที่ประเมิน
time
เวลาประเมิน
varchar(3)
คะแนน มี3ระดับ 1,2,3
varchar(500)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

Allow Null

Allow Null

Allow Null
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จัดเก็บคําถามแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
PK
Field
Data Type
Description
Allow Null
 Q_ID
int(11)
รหัสคําถาม
varchar(120)
คําถาม
Q_detail

PK
Field
 Reg_ID
Reg1
Reg2
Reg3
Reg4
Reg5
Reg6
Reg7
Reg8
Reg9
Reg10
Reg11
Reg12
Reg13
Reg14
Reg15
Reg16
Reg17
Reg18
Reg19
Reg20
Reg21

tb_reg
จัดเก็บคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
Data Type
Description
int(11)
รหัส
varchar(1)
คะแนนขอ1
varchar(1)
คะแนนขอ2
varchar(1)
คะแนนขอ3
varchar(1)
คะแนนขอ4
varchar(1)
คะแนนขอ5
varchar(1)
คะแนนขอ6
varchar(1)
คะแนนขอ7
varchar(1)
คะแนนขอ8
varchar(1)
คะแนนขอ9
varchar(1)
คะแนนขอ10
varchar(1)
คะแนนขอ11
varchar(1)
คะแนนขอ12
varchar(1)
คะแนนขอ13
varchar(1)
คะแนนขอ14
varchar(1)
คะแนนขอ15
varchar(1)
คะแนนขอ16
varchar(1)
คะแนนขอ17
varchar(1)
คะแนนขอ18
varchar(1)
คะแนนขอ19
varchar(1)
คะแนนขอ20
varchar(1)
คะแนนขอ21

Allow Null
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Field
Reg22
Reg23
Reg24
Reg25
Reg26
Reg27
Reg28
Reg29
Reg30
Reg31
Reg32
Reg33
Reg34
Reg35
Reg36
Reg37
Reg38
Reg39
Reg40
Reg41

Data Type
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)

Description
คะแนนขอ22
คะแนนขอ23
คะแนนขอ24
คะแนนขอ25
คะแนนขอ26
คะแนนขอ27
คะแนนขอ28
คะแนนขอ29
คะแนนขอ30
คะแนนขอ31
คะแนนขอ32
คะแนนขอ33
คะแนนขอ34
คะแนนขอ35
คะแนนขอ36
คะแนนขอ37
คะแนนขอ38
คะแนนขอ39
คะแนนขอ40
คะแนนขอ41

Allow Null
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สวนแสดงผลของระบบจะใช Bootstrap เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนา และกําหนดการ
แสดงผลใหรองรับการแสดงผลบนหนาจอสมารตโฟน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนาหลักของ Smart App Buadin แบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 เมนูบริการหลักของระบบ ประกอบดวย
 เมนูแบบสํารวจความพึงพอใจ สําหรับใหคะแนนความพึงพอใจดานตางๆ กําหนดใหมีเมนูยอย
ภายในอีก 2 เมนู คือ แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และแบบสํารวจความพึงพอใจการใชบริการ
หองน้ําบริการประชาชน
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- 48  เมนูหองน้ําบริการประชาชน สําหรับแจงปญหาการใชบริการหองน้ํา ภายในเมนูสรางไอคอน
สําหรับเลือกประเภทหองน้ํา และไอคอนสําหรับแจงเหตุฉุกเฉิน

- 49  เมนูติดตามงานรังวัด กําหนดใหเมนูนี้ เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันไลน

 เมนูกลุมงานวิชาการ เมนูนี จะเชื่อมโยงไประบบของศูนยดารงธรรมกรมที่ดิน

 เมนูระบบถาม – ตอบ กาหนดใหเมนูนี เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันไลน

สวนที่ 2 แนะนําบริการเพื่อสงตอไปยังภาครัฐอื่น
สรางแบนเนอรและฝงลิงคเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต สพร. และสรางปุมสําหรับดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
CITIZENinfo ทั้งระบบ IOS และ ANDROID

- 50 สวนที่ 3 ขอมูลการติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
สรางโคดแสดงแผนที่จากเว็บไซต Google Map แลวนํามาวางในสวนนี้ และเพิ่มเบอรโทรศัพท
และขอมูลการติดตออื่นๆ

3.3 การออกแบบสวนแสดงผลของระบบ สําหรับแอดมินออกรายงาน
ออกแบบสวนเขาใชงานระบบของแอดมิน โดยสรางหนาเขาในงานระบบ มีชองสําหรับกรอกชื่อ
ผูใชและรหัสผาน และสรางเมนูสําหรับเรียกดูรายงานขอมูลตางๆ ประกอบดวย

- 51  เมนูหนาหลัก
 เมนูความพึงพอใจภาพรวม
- รายงานการประเมินประจําวัน

- รายงานการประเมินประจําเดือน

- รายงานสรุปตามหัวขอ

 เมนูความพึงพอใจหองน้ํา
- รายงานการประเมินประจําวัน

- รายงานการประเมินประจาเดือน

- 52  เมนูแจงปญหาหองน้ํา
- รายงานการแจงปญหาประจําวัน

- รายงานการแจงปญหาประจําเดือน

 เมนูเปลี่ยนรหัสผาน

 เมนูออกจากระบบ
4. ประมวลผลและจัดเก็บขอมูล
เขียนชุดคาสั่งสําหรับประมวลผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจดานตางๆ การแจงปญหาการใช
บริการหองน้ํา ดวยภาษา PHP และเก็บขอมูลลงฐานขอมูล MySQL ตามที่ไดสรางไว
สรางรายงานแบบประเมินความพึงพอใจดานตางๆ โดยแสดงผลรายงานผานหนาเว็บ Smart App
Buadin และเขียนชุดคาสั่งโดยใชไลบรารี่ PHPExcel สาหรับสงออกขอมูลรายงานในรูปแบบไฟล Excel เพื่อ
ทาการสั่งพิมพรายงานในรูปแบบกระดาษ

- 53 5. การลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บแอปพลิเคชัน
ติดตอเชาพื้นที่และชื่อเว็บแอปพลิเคชัน เพื่ออัพโหลดระบบดังกลาว โดยอัตราคาบริการแตกตางกันไป
ตามขนาดพื้นที่และระยะเวลาสัญญาเชา
6. อัพโหลดเว็บแอปพลิเคชัน
รวบรวมไฟลของระบบทั้งหมดอัพโหลดไปยังพื้นที่ที่เชาไวโดยผานโปรแกรม FTP จากนั้นทดลองการ
เขาใชงานโดยผานชื่อเว็บแอปพลิเคชั่นที่ไดทําสัญญาเชาไว
www.ptdol.com

สํานักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
10 กันยายน 2562

โครงการนวัตกรรมยกระดับการบริการตรวจสอบงานคางดําเนินการดวย Smart Phone
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
**************************************
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชนและประโยชน สว นรวม”โดยภาครั ฐ ตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให
มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล
เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการออกหนังสือ
แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น หนั ง สื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห อ งชุ ด การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือประมวลกฎหมายที่ดิน การรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน
สอบเขต ซึ่งภายในฝายทะเบียน แบงประเภทของงานเปน 2 ประเภท ไดแก งานที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในวันเดียว เชน ขาย ขายฝาก ใหเชา แลกเปลี่ ยนจํานอง ภาระจํายอม สิทธิเก็บกิน เปนตน และงานมี
กําหนดเงื่อนเวลาในการดําเนินการ เชน สอบเขต แบงแยก ขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ขอรับโอน
มรดกเปนตน ดังนั้นในการดําเนินงานที่มีกําหนดเวลา ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการได
ทําใหประชาชนผูมารับบริการ จําเปนตองเดินทางมาติดตอสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ในคราวถัดไป
ประชาชนสวนใหญมีความกังวลใจและตองการทราบความคืบหนาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนเหตุให
ตองเดินทางมาสอบถามหรือติดตอประสานทางโทรศัพท ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒ นาระบบบริห ารจัด การภาครัฐ ดังกล าวขางตน สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครจึงไดจัดทํา
โครงการนวัตกรรมยกระดับการบริการตรวจสอบงานคางดําเนินการ ดวย Smart Phone ของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวกและมีสวนรวมในการติดตามงานคางระหวางดําเนินการและ
ติดตามไดดวยตนเองกรณีขอออกใบแทนและการขอรับมรดก
2.2 เพื่อลดขั้น ตอนในการปฏิ บัติงานของเจ าหน าที่ ในการออกจดหมายหรือโทรศัพทแจ งเตื อนให
ประชาชนมาดําเนินการในขั้นตอนตอไป
2.3 เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษในการจัดทําหนังสือราชการแจงใหประชาชนมาติดตอขอรับใบแทน
หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห อ งชุ ด หรื อ จดทะเบี ย นรั บ โอนมรดกหรื อ ดํ า เนิ น การ
ในขั้นตอนตอไป
2.4 เพื่ อ เป น การพั ฒ นานวั ต กรรมในการให บ ริ ก ารประชาชนด ว ยการนํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
มาอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอันเปนการเสริมสรางภาพลักษณและจิตสํานึกที่ดีใหแกสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสมุทรสาครและกรมที่ดิน
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3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนผูมาใชบริการดานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระยะที่ 1 เดือนมีนาคม– เดือนพฤษภาคม 2562ทดลองนําระบบมาใชในการปฏิบัติงาน
ระยะที่ 2 เดือนมิถุนายน– เดือนกันยายน 2562 แกไขปรับปรุงกอนใชงานจริง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
6. งบประมาณ
ไมมี
7. วิธีการดําเนินงาน
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสมัครใชบริการผานระบบ Google
2) เจาหนาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครสรางแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานกรณี
การขอออกใบแทนและการขอรับโอนมรดกในระบบGoogle Drive และทําการเชื่อมโยงกับ ระบบ Google Sheet
3) เจาหนาที่จัดทํา QR Code เพื่อใหประชาชนใชในการตรวจสอบขอมูล
7.2 ขั้นตอนการใชงาน
1) เจาหนาที่บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายละเอียดคําขอการออกใบแทน รับโอนมรดกของ
ประชาชนที่มารับบริการขอออกใบแทน หรือ การขอรับโอนมรดก ในระบบ Google Form
2) เจาหนาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครแจก QR-Code ใหแกประชาชน
3) ประชาชนนํา QR-Code ใชสแกนดวย Smart Phone เพื่อติดตามงานคางจากเลขโฉนดของ
ตนเองและเมื่อครบ 30 วัน ผูขอสามารถติดตอขอรับบริการไดทันทีทั้งในเรื่องมรดกและใบแทน
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผูขอรับบริการสามารถติดตามและทราบความกาวหนางานคางของตนเองดวยระบบ QR Code
ผานโทรศัพทมือถือ Smart Phone ไดตลอดเวลาและทําใหทราบกําหนดเวลาแลวเสร็จแนนอน
8.2 เปน การกระตุน ให เจ าหนาที่ทุกคนปฏิบั ติงานดวยความรวดเร็ว เปน ธรรม เสมอภาค โปร งใส
ตรวจสอบไดโดยอัตโนมัติ เพราะมีประชาชนเปนผูตรวจสอบโดยตรง
8.3 เจาพนักงานที่ดิน/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/ผูมีสวนไดเสีย สามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามงานคางระหวางดําเนินการไดตลอดเวลา
8.4 เปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการบริการอยางแทจริง มั่นคง และยั่งยืน
8.5 สรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่น มั่นใจตอกรมที่ดินและราชการ
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นวัตกรรมยกระดับการบริการตรวจสอบงานคางดําเนินการดวย Smart Phone
สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
หลักคิด

สํานักงานที่ดิ นจั งหวั ดสมุทรสาคร ไดใช แนวคิดในเรื่องการบริการดวย “เทคโนโลยี +ความโปรงใส +
ระบบที่ตรวจสอบได” จะสามารถสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคใหผูรับบริการหรือประชาชนไดเปนอยางดี
และป จจุ บั นเทคโนโลยี สารสนเทศเข ามามี บทบาทอย างมากในการดํ าเนิ นชี วิ ตของประชาชน สํ านั กงานที่ ดิ น
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานและใหบริการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน
ลักษณะโครงการ
เปนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชกับระบบการทํางานที่เปนรูปแบบดิจิทัลโดยผูขอรับ
บริการสามารถติดตามงานคางไดโดยอัตโนมัติดวยระบบ QR Code
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวกและมีสวนรวมในการติดตามงานคางระหวางดําเนินการและติดตาม
ไดดวยตนเอง
เปาหมาย
กลุมผูรับบริการงานใบแทนและมรดกทุกรายของสํานักงานที่ดิน
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสมัครใช gmailเพื่อลงชื่อเขาใช Google Account เพื่อใชบริการของ Google กอน

2. เมื่อลงชื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว หนาเว็บของผูใชงานจะกลับมายังหนา Google search

3. คลิกไปที่ “App -> Drive” เพื่อไปยัง Google Drive

4. เริ่มตนสรางแบบฟอรม การรายงานผลการดําเนินงานกรณี การขอออกใบแทนและการขอรับมรดก
โดยไปที่ “ใหม > เลือก GoogleSheets”
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5. เจาหนาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครสรางรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานกรณี การขอออก
ใบแทนและการขอรับมรดกใน Google Sheets

6. เจาหนาที่จัดทํา QR Code โดยมีขั้นตอน ดังนี้
การสราง QR code ผานเว็บ http://www.qr-code-generator.com/สามารถสร
สามารถสรางไดโดยดําเนินการ ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 1 วางลิงคที่คัดลอกมาจาก Google Sheets ที่เราสราง ในชอง Website (URL)
ขั้นตอนที่ 2 คลิ๊กปุม Create QR code
ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กปุม Downloadและจะได QR Codeการขอออกใบแทนและการขอรั
การขอออกใบแทนและการขอรับมรดก เพื่อให
ประชาชนใชในการตรวจสอบขอมูล
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ขั้นตอนการใชงาน
1. เจาหนาที่บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายละเอียดคําขอการออกใบแทนและคําขอรับมรดกของ
ประชาชนที่มารับบริการขอออกใบแทนหรือการขอรับมรดกในระบบ Google Sheets

2. เจาหนาที่สอบสวนสิทธิแจก QR Code ใหแกผูขอรับบริการแตละประเภทงานที่ขอรับบริการ
3. เมื่อผูขอไดนําสงประกาศฉบับสุดทาย เจาหนาที่บันทึกขอมูลจะบันทึกขอมูลเพิ่มเติมในระบบ Google
Sheetsเกี่ยวกับวันเริ่มนับประกาศ วันครบประกาศและวันที่ผูขอสามารถติดตอขอรับบริการได
4. ผูขอรับบริการนํา QR Code ซึ่งไดรับจากเจาหนาที่สอบสวนสิทธิใชสแกนดวยโทรศัพทมือถือ Smart
Phoneเพื่อติดตามงานคางจากเลขโฉนดที่ดินของตนเองและเมื่อประกาศครบ 30 วัน ผูขอสามารถติดตอขอรับ
บริการไดทันทีทั้งในเรื่องมรดกและใบแทน
ตัวอยาง การขอออกใบแทน

ตัวอยาง การขอรับมรดก
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การนําไปใช
1. ขณะนี้นําไปใชบริการประชาชนใน 2 กระบวนงาน คือ งานใบแทนและมรดก
2. สามารถนําไปใชกับกระบวนงานอื่นๆ เชน งานแบงแยก
ประโยชนที่ไดรับ
1. ผูขอรับบริการสามารถติดตามและทราบความกาวหนางานคางของตนเองดวยระบบ QR Code ผาน
โทรศัพทมือถือ Smart Phone ไดตลอดเวลาและทําใหทราบกําหนดเวลาแลวเสร็จแนนอน
2. เป น การกระตุ น ให เ จ าหน าที่ ทุก คนปฏิ บั ติงานด ว ยความรวดเร็ ว เป น ธรรม เสมอภาค โปร งใส
ตรวจสอบไดโดยอัตโนมัติ เพราะมีประชาชนเปนผูตรวจสอบโดยตรง
3. เจาพนักงานที่ดิน/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน/ผูมีสวนไดเสีย สามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามงานคางระหวางดําเนินการไดตลอดเวลา
4. เปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการบริการอยางแทจริง มั่นคง และยั่งยืน
5. สรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่น มั่นใจตอกรมที่ดินและราชการ

โครงการตรวจสอบหลักทรัพยดวยระบบอิเล็กทรอนิคส สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
ระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand)
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีไดรับหนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ
ตรวจสอบหลักทรัพยตามกฎหมาย หนวยงานของรัฐซึ่งอาศัยอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกรณีกรมที่ดินมี
หนังสือขอใหสํานักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบหลักทรัพยและสงใหกรมที่ดินภายในเวลาที่กําหนดเปนจํานวน
มาก โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดจะตองทําหนังสือเวียนขอใหสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาในสังกัด ตรวจสอบ
หลั ก ทรั พ ย ข องบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลว า เป น ผู  ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในที่ ดิ น ในพื้ น ที่
รับผิดชอบของตนเองหรือไม และแจงผลการตรวจสอบสงใหฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัดภายในเวลา
ที่กําหนด ซึ่งตั้งแตเริ่มลงรับหนังสือ ทําหนังสือเวียน สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาในสังกัดตอบหนังสือกลับมา
จนกระทั่งทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหหนวยงานผูขอทราบ ใชระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 50 วันทําการ
ในแตละเดือนมีหนังสือจากกรมที่ดินและหนวยงานของรัฐขอตรวจสอบหลักทรัพยของบุคคลหรือนิติบุคคลโดย
เฉลี่ยประมาณ 50 ฉบับ แตละฉบับมีจํานวนรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่ขอใหตรวจสอบ ตั้งแต 1 รายถึง
200 รายขึ้นไปตอหนังสือหนึ่งฉบับ สงผลใหการทําหนังสือเวียนและทําสําเนาหนังสือเพื่อแจงสํานักงานที่ดิน
จั ง หวั ด สาขาต อ งใช ป ริ ม าณกระดาษเป น จํ านวนมาก ทํ าให สิ้ น เปลื อ งทรั พยากรกระดาษ อีก ทั้ งต อ งเสี ย
คาสงเอกสารทางไปรษณียตอเดือนเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกเดือน
เพื่อ แกไ ขป ญ หาความล าช าของกระบวนการรั บ -ส ง และตอบกลั บ หนั ง สื อเรื่ องการขอตรวจสอบ
หลักทรัพย ลดขั้นตอนการติดตอสื่อสารระหวางสํานักงานที่ดินในสังกัด และบริหารจัดการงานดานเอกสารของ
ฝายอํานวยการใหเกิดความคุมคากับทรัพยากรที่มอี ยู มีแนวคิดตนแบบมาจาก (โปรแกรม Lands Fax ) จึง
ไดเปลี่ยนแปลงแบบแผนการประสานงานดานเอกสารระหวางสํานักงานที่ดินจังหวัดกับสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาใหมีความทันสมัย ประหยัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตาม “โครงการ
ตรวจสอบหลักทรัพยดวยระบบอิเล็กทรอนิคส สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี” โดยการพัฒนาระบบรับ-สง
และตอบกลับหนั งสือเรื่ องขอตรวจสอบหลักทรัพยระหวางสํา นักงานที่ดินในสังกัด ในชื่อ ระบบ E-DS
(E-Document SaraburiLand)
หลักการทํางานของระบบ E-DS คือ การสงขอมูลที่ถูกบันทึกลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส (ไฟลรูป ภาพ)
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของผูรับปลายทาง แทนการสงขอมูลในรูปแบบของ
เอกสารที่ใชกระดาษ และตอบกลับผลการตรวจสอบหลักทรัพยผานระบบ E-DS ไดในทันที ซึ่งระบบดังกลาว
จะชวยลดระยะเวลาการตรวจสอบหลักทรัพยจาก 50 วันทําการ เหลือเพียง 15 วันทําการ สงผลใหการ
ตรวจสอบหลักทรัพยมีความรวดเร็ว และเปนปจจุบัน ลดปญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และลด
ภาระคาใชจายในการสงเอกสารทางไปรษณีย
2. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อแกไขปญหาความลาชาในกระบวนการรับ -สง และการตอบกลับหนังสือ
2.2 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตอสื่อสารระหวางสํานักงานที่ดินในสังกัด
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2.3 เพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากรกระดาษในการทําหนังสือเวียนและสําเนาหนังสือ
๒.4 เพื่อลดภาระคาใชจายในการสงเอกสารทางไปรษณีย
2.5 เพื่อใหมีระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
เพื่อการบริการตามนโยบายกรมที่ดิน 4.0
3.เปาหมาย
4.3.1 สํานักงานที่ดินในสังกัด สามารถดําเนินการรับ-สง และตอบกลับการตรวจสอบหลักทรัพย
ผานระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand) ไดรอยละ 100
4.3.2 การใชระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand) ทําใหการรับ-สง และตอบกลับหนังสือ
เรื่องการตรวจสอบหลักทรัพยแลวเสร็จไดภายใน 15 วัน
4.3.3 ระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand) สามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดอยางนอย
รอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับการใชกระดาษกอนการใชระบบดังกลาว
4. รายละเอียดการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. คิดคนนวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic
Innovation) โดยการพัฒนาระบบรับ-สงและ
ตอบกลับหนังสือเรื่องขอตรวจสอบหลักทรัพย
ระหวางสํานักงานที่ดินในสังกัด เพื่อเปนตนแบบ
ในการวางระบบการบริหารจัดการงานดานเอกสาร
2. เขียนและพัฒนา นวัตกรรมเชิงระบบ
ในชื่อระบบ E-DS (E-Document
SaraburiLand)
3. ขออนุมัติโครงการตรวจสอบหลักทรัพยดวย
ระบบอิเล็กทรอนิคส สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
ปงบประมาณ 2562
4. จัดทําคูมือการใชงานระบบ
E-DS (E-Document SaraburiLand)
ระบบรับ-สงและตอบกลับหนังสือ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
(สําหรับแอดมิน และผูใชงาน)
5. จัดทําคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
เพื่อวางแนวทางในการดําเนินการตามโครงการฯ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
กุมภาพันธ–เมษายน 2562 นางสาวเอมิกา ธัญญสิทธิ์
นายสุกิจ ทักษะวณิช
นางอุษา ตั่นปน

กุมภาพันธ–เมษายน 2562 นายสุกิจ ทักษะวณิช

เมษายน 2562

นางสาวเอมิกา ธัญญสิทธิ์

เมษายน-พฤษภาคม 2562 นางสาวเอมิกา ธัญญสิทธิ์
นายสุกิจ ทักษะวณิช
นางอุษา ตั่นปน

เมษายน-พฤษภาคม 2562 นางสาวเอมิกา ธัญญสิทธิ์
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กิจกรรม
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการใชงาน
ระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand)
ใหแกเจาหนาที่ภายในสังกัด เพื่อสรางการรับรู
เขาใจ และสามารถใชงานระบบได
7. เริ่มใชงานระบบ
E-DS (E-Document SaraburiLand)
ระบบรับ-สงและตอบกลับหนังสือ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
8. ติดตาม/ตรวจสอบ และแกไขปญหาอุปสรรค
การใชงานระบบ E-DS (E-Document
SaraburiLand) ระบบรับ-สงและตอบกลับหนังสือ
สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
9. รายงานผลการดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินการใหเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดสระบุรีทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ระยะเวลา
1 พฤษภาคม 2562

ผูรับผิดชอบ
นางสาวเอมิกา ธัญญสิทธิ์
นายสุกิจ ทักษะวณิช
นางอุษา ตั่นปน

13 พฤษภาคม 2562

ตั้งแต พฤษภาคม 2562
เปนตนไป

นางสาวเอมิกา ธัญญสิทธิ์
นายสุกิจ ทักษะวณิช
นางอุษา ตั่นปน

ตั้งแต พฤษภาคม 2562
เปนตนไป

ฝายอํานวยการ
สํานักงานที่ดินจังหวัด

5. สถานที่ดําเนินการ
ดํ า เนิ น การบนเครื อ ข า ยอิ น เตอรเ น็ต เว็ บ ไซต www.saraburiland.go.thหรื อ เข า ใชง านที่
www.saraburiland.go.th/sbland/Webcheck/login
6. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชเงินงบประมาณของทางราชการ
7. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงาน และเปนรูปธรรม ตรวจสอบได
7.1 ลดขั้นตอน และระยะเวลา ชวยใหการตรวจสอบหลักทรัพยมีความรวดเร็วและเปนปจจุบัน
7.2 ลดภาระคาใชจายในการสงเอกสารทางไปรษณีย
7.3 ลดปญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ
7.4 ปองกันการนําขอมูลสวนบุคคลของผูถูกตรวจสอบไปใชในทางมิชอบ
7.5 มีความสะดวกในการคนหาขอมูล ลดความผิดพลาด และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
7.6สามารถใชระบบ E-DS (E-Document SaraburiLand)เปนตนแบบเพื่อการตอยอดสูระบบหนังสือเวียน
ภายในสํานักงานที่ดินในสังกัดสํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีตอไป
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายอํานวยการ สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
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คูมือการใชงานสําหรับแอดมิน
E-Document SaraburiLand (E-DS)
ระบบรับ-สงและตอบกลับหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
1.) เขาสูระบบ - ใสรหัสผูใชงาน และรหัสผาน

2.) เมื่อเขามาในระบบ จะพบหนาหลักของระบบ 4 หัวขอ ไดแก
1. จัดการหนังสือเวียน 2. จัดการเรื่องตรวจสอบหลักทรัพย 3. หนาจัดการขอมูลผูใชงาน 4. พิมพรายงาน

หากตองการเพิ่มเรื่องการตรวจสอบหลักทรัพยให คลิกเพิ่มเรื่องตรวจสอบ
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3.) เขาหนาหลักระบบจัดการเรื่องตรวจสอบหลักทรัพย หากตองการเพิ่มเรื่องให คลิกเพิ่มเรื่องตรวจสอบ

4.) ระบบจัดการขอมูลผูใชงาน(สําหรับแอดมิน)
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5.) เมื่อคลิกเพิ่มเรื่องให
ใหแอดมินเพิ่มขอมูลใหครบถวน และแนบไฟลรูปภาพ จากนั้นคลิกเพิ่มขอมูล

6.) เมื่อเพิ่มขอมูลเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอนี้คลิกที่ปุมรายงานของแต
รายงานของแตละเรื่อง
เพื่อตรวจสอบการตอบกลับผลการตรวจสอบหลักทรัพยของสํานักงานที่ดินในสังกัด
หากเรื่องใด มีการตอบกลับผลครบถวนทุกสํานักงานแลว เรื่องนั้นจะแสดงแถบสีเขียว ดังหนาจอดานลาง
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7.)เมื่อคลิกที่ปุมรายงาน
จะพบรายงานผลการตรวจสอบ กทรัพยขของแต
จะพบรายงานผลการตรวจสอบหลั
องแตละเรื่อง ซึ่งหนาจอจะ
แสดงวาสํานักงานที่ดินในสังกัดตอบกลั
อบกลับผลการตรวจสอบหลักทรัพยแแลลวหรือไม หากตอบแลวจะแสดง
วันที่เวลา และชื่อผูตอบกลับใหทราบ
ราบในทันที

8.)หากสํานักงานที่ดินในสังกัดตอบกลับผลการตรวจสอบหลักทรัพยครบแลว
ผูตรวจสอบสามารถพิมพรายงานได
ไดทันที โดยคลิ
โดย กที่ปุม
และสามารถนํารายงาน
รายงานดังกลาว
มาประกอบเรื่องเพื่อเสนอเจ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลงนาม ในหนังสือแจงหนวยงานผูผูขอตอไป
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9.)ซึ่งเจาพนักงานที่ดินจังหวัด และ/หรือ หัวหนาฝายอํานวยการ สามารถตรวจสอบระบบงานไดดวย
โดยการสังเกตุจากสัญลักษณแถบสี หากเรื่องใดเจาหนาที่ไดทําหนังสือตอบกลับผลใหหนวยงานผูขอ
แลว
เรื่องนั้นจะแสดงแถบสีฟา ดังหนาจอดานลาง

5.)หากตองการขอมูลเพื่อการตรวจสอบ ใหผูใชงาน เขาที่หัวขอ รายงาน จากนั้นคลิกที่ปุมพิมพรายงาน
ดานลาง
เพื่อออกรายงานประจําเดือนนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป
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าน าหรับผูใชงาน
คูมือการใชงานสํ
E-Document
Document SaraburiLand (E-DS)
ระบบรับ-สสงและตอบกลับหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
1.) การเขาสูระบบ- ใสรหัสผูใชงาน และรหัสผาน

2.) เมื่อเขามาในระบบ จะพบหนาหลักของระบบ 2 หัวขอ ไดแก 1. เรื่องตรวจสอบหลักทรัพย 2. รายงาน
ใหผูใชงาน เขาเรื่องตรวจสอบหลักทรัพยจากนั้นคลิกที่ปุมไฟล
เพื่อดาวนโหลดหนังสือขอตรวจสอบ
หลักทรัพยและรายชื่อที่ตองตรวจสอบเมื่อตรวจสอบหลักทรัพยตามรายชื่อครบถวนแลว ใหตอบกลับ
ผลการตรวจสอบ โดยคลิ
คลิกที่ปุม ตอบกลับ
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าตาง ระบบตอบกลับ ใหทานตอบ
นตอบวา พบ หรือไมพบ
3.) เมื่อคลิกที่ปุมตอบกลับ
หนาจอจะแสดงหน
จอ
หากพบใหใสจํานวน ราย / แปลง ที่พบดวย โดยไมตองแนบเอกสารใดๆ เสร็จแลวกดบันทึก

4.) เรื่องใด ตอบกลับในระบบเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงสถานะเปนเครื่องหมายถูก พรอมแถบสีเขียว
และหากเรื่องใด ยังไมไดตอบกลับ ระบบจะแสดงสถานะเปนเครื่องหมายกากบาท  สีแดง
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5.)หากตองการขอมูลเพื่อการตรวจสอบ ใหผูใชงาน เขาที่หัวขอ รายงาน จากนั้นคลิกที่ปุมพิมพรายงาน
ดานลาง
เพื่อออกรายงานประจําเดือนนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป

โครงการ QR Code นําทางไปสูตําแหนงแปลงที่ดินของ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในพื้นที่จริง
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
............................
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา มีแนวคิดในการที่จะมีการบริหารจัดการ การเขาถึงขอมูลของที่ดิน
อัน เป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น เพื่ อ ยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ การให บ ริ ก ารแก ห น ว ยงานราชการและ
ประชาชนผู ที่เ กี่ย วของ ในการดู แลรั กษาที่ดิน อัน เป น สาธารณสมบั ติของแผ น ดิน โดยเป น การดํ าเนิ น การ
ตอยอดมาจากโครงการคนหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน โดยมีแนวคิดวา หากหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ
ในการดู แ ลรั ก ษาที่ ดิ น อัน เป น สาธารณสมบั ติ ของแผ น ดิ น มีเ ครื่ องมื อที่จ ะช ว ยให ทราบและเขา ไปถึ งที่ตั้ ง
ในพื้นที่จริงของที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน โดยสามารถใชงานไดงาย สะดวก รวดเร็ว และเปน
ปจจุบัน จึงไดคิดนําระบบ QR Code มาประยุกตใช โดยการนํา QR Code มาเชื่อมตอแผนที่ Google โดย
ปกหลักหมุดที่ตั้งของที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แลว
ในแผนที่ Google เพื่อใชเปนแผนที่นําทางไปสูแปลงที่ดิน ในพื้นที่จริงของที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน ที่ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แลว ซึ่งในปจจุบันระบบเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาไปมาก
ประกอบกับเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนสวนใหญทุกคนมีโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ Smart Phone ใชติดตอสื่อสาร
จึงสามารถเขาสูระบบ Social Media และสามารถคนหาและเขาถึงตําแหนงที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไดสะดวก ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในทางราชการไดเปนอยางดีและเปน
การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และดานยอยที่ 6 (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
ของหนวยงานภาครัฐ และประเด็นยุทธศาสตรกรมที่ดิน ประเด็นที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐ
ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดสูนวัตกรรมไทยแลนด 4.0
ปจจุบันสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงที่อยูในความรับผิดชอบ จํานวน
332 แปลง แยกเปนอําเภอเมืองพะเยา จํานวน 311 แปลง และอําเภอภูกามยาว จํานวน 21 แปลง ดังนั้น
จึงไดจัดทําโครงการ QR Code นําทางไปสูตําแหนงแปลงที่ดินของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
ในพื้นที่จริง ขึ้น เพื่อประโยชนในทางราชการของผูดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือเพื่อใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในการคนหาและนําทางไปสู
ตําแหนงแปลงที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการใชประโยชนในการวางแผนการใชที่ดินของที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ใน
พื้นที่จริง
2.2 เพื่อใชเปนแผนที่นําทางไปสูตําแหนงแปลงที่ดินของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

- 80 2.3 เพื่อทราบตําแหนงที่ตั้งในพื้นที่จริงไดชัดเจนและแนนอน เปนการปองกันและแกไขปญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐจากประชาชน
2.4 เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และตามวิสัยทัศน พันธกิจของกรมที่ดินอันเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
2.5 เพื่อเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินจังหวัด ในดานการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐ
3. เปาหมาย
ผูดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือ
เพื่อใชประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ไดแก นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ธนารักษพื้นที่ และผูใชประโยชนในที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินทั้งสองประเภท เปนตน สามารถ
เขาไปคนหาและนําทางไปสูตําแหนงที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแลว
ไดรอยละ 100
4. ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 นําขอมูลที่สาธารณประโยชน (Shape File) เปดดวยโปรแกรม QGIS เพื่อคนหาตําแหนงบน
แผนที่ Google
4.2 เมื่อปรากฏรูปแปลงที่สาธารณประโยชน (น.ส.ล.) แลว จึงตรวจสอบรูปแปลงและที่ตั้งอีกครั้ง ผาน
ระบบคนหารูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน
4.3 เมื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแปลงและตําแหนงที่ตั้งแลว ทําการปกหมุดตําแหนงของที่
สาธารณประโยชน (น.ส.ล.) ในแผนที่ Google
4.4 นําตําแหนงในแผนที่ Google ของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ไปสราง QR Code
4.5 ดําเนินการติดสัญลักษณ QR Code ในหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ทั้งฉบับสํานักงานที่ดิน
จังหวัดพะเยา และฉบับผูดูแลรักษา
4.6 ประชาสัมพันธใหอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ธนารักษ และผูใช
ประโยชนในที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินทั้งสองประเภท ทราบและสามารถนําไปใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการตอไป
(รายละเอียดแนบทายโครงการ)
5. วิธีใช
การคนหาตําแหนงสามารถใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดทั้งระบบ IOS และ Android ไดทั้ง 3 วิธี
5.1 ใชกลองโทรศัพทเคลื่อนที่ อานที่ QR Code ตําแหนงของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงก็จะปรากฏ
ในแผนที่ Google
5.2 ใช Application LINE อานที่ QR Code ตําแหนงของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงก็จะปรากฏใน
แผนที่ Google

- 81 5.3 ใช Application สําหรับอาน QR Code นําไปอานที่ QR Code ตําแหนงของหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงก็จะปรากฏในแผนที่ Google
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562
7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณของทางราชการแตอยางใด
8. การติดตามประเมิน
กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการนํานวัตกรรมไปใชจากผูดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และใหแสดงความคิดเห็น รายงานปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ใหสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดทราบตลอดเวลา โดยมีการสอบถามเปนหนังสือไปที่หนวยงานของทางราชการที่เกี่ยวของ
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 สามารถนําไปใชวางแผนการใชที่ดินของที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินได
9.2 สามารถใชเปนแผนที่นําทางไปสูตําแหนงแปลงที่ดินของหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได
9.3 เมื่อทราบตําแหนงที่ตั้งในพื้นที่จริงไดชัดเจนและแนนอน ก็สามารถลดปญหาขอขัดแยงเกี่ยวกับ
ที่ตั้งแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชนระหวางรัฐกับประชาชนไดเปนอยางดี
9.4 เปนการสนองรับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และวิสัยทัศน พันธกิจประเด็น
ยุ ท ธศาสตร ข องกรมที่ ดิ น อั น เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ สู น วั ต กรรม
ไทยแลนด 4.0
9.5 เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกกรมที่ดินและสํานักงานที่ดินฯ ในดานการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
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ขั้นตอนการสราง QR Code ตําแหนงที่สาธารณประโยชน
1. ใชไฟลขอมูลรูปแปลงที่สาธารณประโยชน (Shape File) มีอยู เปดดวยโปรแกรม QGIS เพื่อ
คนหาตําแหนงบนแผนที่ Google โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 เปดโปรแกรม QGIS นําเขาแผนที่ Google โดยเขาไปที่ Web >> Google >> Google Satellite

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

- 83 1.2 เปดไฟลขอมูลที่สาธารณประโยชนที่เตรียมไว เขาไปที่ Layer >> Add Layer >> Add Vector
Layer ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3
1.3 เลือก Vector Dataset(s) ไปยังตําแหนงที่เก็บขอมูลที่สาธารณประโยชน (Shape File) เลือก
ไฟลที่ตองการเปด แลวคลิ๊ก Open ดังภาพที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4
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ภาพที่ 5
1.4 จากนั้นคลิ๊กที่ Add เพื่อเพิ่มชั้นขอมูลของที่สาธารณะประโยชน ลงบนแผนที่ Google ใน
โปรแกรม QGIS แลว คลิ๊กที่ Close จะไดภาพของรูปแปลงและตําแหนงที่ตั้งที่สาธารณประโยชน บนแผนที่
Google ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6
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ภาพที่ 7
1.5 ทํา การตรวจสอบรูป แปลงและที่ตั้ง อีกครั้งผานระบบคน หํารูป แปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน
http://dolwms.dol.go.th

ภาพที่ 8
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ภาพที่ 9
2. กรณีไมพบขอมูลรูปแปลงที่สาธารณประโยชนในไฟลขอมูลผานโปรแกรม QGIS ตามวิธีขางตน
และไมสามารถคนหา ขอมูลรูปแปลงหรือตําแหนงของที่สาธารณประโยชน ในระบบคนหารูปแปลงได
โดยตรง สามารถดาเนินการคนหาไดดังนี้
2.1 นําหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงของแปลงที่จะคนหําตําแหนง ตรวจสอบขอมูลจากสารบบ
นําขอมูลจากระวางที่ดิน และที่ดินแปลงขางเคียงเพื่อชวยในการคนหา ผานระบบโครงการศูนยขอมูลที่ดินและ
แผนที่กรมที่ดิน

ภาพที่ 10-1

ภาพที่ 10-2

- 87 2.2 เมื่อตรวจพบแปลงขางเคียงแลว นําเลขที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกลาว ไปคนหํา ตําแหนง
อีกครั้ง ในระบบคนหารูปแปลงที่ดิน

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

- 88 3. การคนหาตําแหนงโดยปอนคาพิกัดของรูปแปลง ลงบนโปรแกรม QGIS
3.1 เปดโปรแกรม QGIS นําเขาภาพแผนที่ Google

ภาพที่ 13
3.2 สราง New Shapefile Layer

ภาพที่ 14

- 89 3.3 เขาโหมดแกไข (Toggle Editing)

เลือก Add Polygon Feature

ภาพที่ 15
3.4 วาดรูปแปลงลงบนแผนที่ จากนั้นเขา Vertex Editor

ภาพที่ 16-1

เพื่อแกไขค่ําพิกัดใหถูกตอง

ภาพที่ 16-2
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ภาพที่ 17
4. การสรางพิกัดตําแหนงแปลงที่ดินของ น.ส.ล. บนแผนที่ Google และนาไปสราง QR Code
4.1 เมื่อตรวจสอบความถูกตองของรูปแปลงและตําแหนงที่ตั้งแลว ดําเนินการปกหมุดตําแหนง
ของที่สาธารณประโยชน ในแผนที่ Google (https://www.google.co.th/maps) เพื่อสรางลิ้งคตําแหนงบน
แผนที่

ภาพที่ 18

- 91 4.2 กดปุมแชร หลังจากนั้นคัดลอกลิ้งคที่ได นําไปสรางเปน QR Code

ภาพที่ 19

ภาพที่ 20

ภาคผนวก

โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค~การปฏิบ~งานของข้าราชการกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ของประเทศ~ย 'เประเท~เทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที~ฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฺฐกิจพอเพียง'' โดยมีฐานคิดหลัก คือ การ่ปรับเปลี่ยนจากผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจะ~เดลขับเคลี่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพีอ~ฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ระบบราชการจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลียนเพื่อให้สอดรับกับ
บริบททีเปลี่ยนแปลงไปโดยยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐ด้านการปรับสมดุลและ~ฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นที่จะปรับเปลียนภาครัฐที่ยีดหลัก ''ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐต้องมีขนาดทีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ยีดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤท~และผลประโยชน์ส่วนรวม มีมี
ความทันสมัย พร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เท~โนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกตไช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบ~งานเทียบได้ับ
มาตรฐานสากล
กรมทีดินในฐๅฺนะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิท~เนที่ดินของบุคคล
และจัด่การที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดทำแผนที การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศทีดิน
เพีอให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ได้ตระหนักถีงความสำคัญในการ
ปรับเปลี่ยนบริบทให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่กำหนด จึงได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริม
ให้ทุกหน่วยงาน~สังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คิดดี ทำดี มีผลงาน ด้วยการคิดโครงการทีเกิดประโยชน์
กับหน่วยงานและผู้รับบริการ ซึ่งโครงการนี้เมื่อลงมือปฏิ~ติแล้วเกิดผลลัพธ์การทำงานที่เพิ่มประสิทธิผล
มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สามารถยกระดับการให้บริการ
สู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของผู้รับบริการอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมความคิด
สร้างสรร์ในการปฏิบ~ติงานของข้าราชการกรมทีดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น
๒. วัตถประสงค์
จ

๒.๑ เพีอส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบ~งาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและยกระดับภาพลักษณ์การบริการ ภายใต้แนวคิด “คิดดี ทำดี มีผลงาน''
๒.๒ เพีอคัดเลือกโครงการที่มีผลลัพธ์การปฏิบ~งาน การออกแบบ หรือการส่งมอบผลผลิต
การบริการ ตรงตามพันธกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย

/ ๓. เป้าหมาย ...

๓. เป้าหมาย
๓.๑ หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทีดิน มีความคิดสร้างสรรค์ ทีจะสร้าง
นวัตกรรมการบริการ และนำส่งผลงาน อย่างน้อย ๖ โครงการ
๓.๒ ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่~ด้รับการคัดเลือกถูกเผยเvพร~กหน่วยงานทราบ
และนำไปเป็นตัวแบบการพัฒนาการ างาน หรือสามารถนำไปประยุกต~ห้เกิดประโยชนได้จริง~อนาคต

๔. วิธีดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไนการปฏิ~ติงานของข้าราชการกรมที่ดิน
ประจํปี่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นำเสนอผู้บริหารพิจารณา~วามเห็นชอบลงนามอนุมัติโครงการ พร้อมลงนาม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคํด่เลือกผลงานตามโครงการฯ
๔๒ใhะ~าสัมพันธ~mรฯผ่านช่องทางต่างๆได้แภ่แจ้งเป็นหนังสือนิาเฐย

ว่าร~การจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เจ้าพนักงานที่ดินกโงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ของกรมทีดิน
วารสารทีดินสัมพันธ์ ระบบ Appiication Line และสื๋อประชาสัม~นธ์อีนๆ ของกรมทีดิน
๔.๓~านักงานทีดินจังหวัด สา
สาขา ส่วนแยก อำเภอ ทั่วประเทศจัดทำผลงาน/โครงการ
และนำส่งผลงานผ่านสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานทีดินกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
พิจารณาคัดเลือก~เบื้องต้น
๔.๔ หน่วยงานระดับ~านัก/กอง จัดทำผลงาน/โครงการ และนำส่งผลงานผ่านกลุ่ม~ฒนา

ระบบบริหาร เพีอให้ผู้บริหารระดับสูงทีกำกับ่ดูแลพิจารณาคัดเลือก~เบื้องต้น
๔.๕ หน่วยงานผู้ผ่านการพิจารณาคํด่เลือกในเบื้องต้น นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
คัดเลือกผลงานตามโครงการฯ ~
๔.๖ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานตามโครงการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือก
๔.๗ กรมที่ดินจัดทำประกาศและ~างวํล่แก่บุคคลหรีอหน่วยงานท~ด้รับการคัด่เลึอก
๔.๘ เผยแพร่ผลงาน/โครงการทีผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการทีมีความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมให้ทุกหน่วยงานทราบ เพีอนำไปขยายผล ประยุกต~ชไห้เกิดประโยชใlแก่การปฏิบัติงานและ
การ์เห้บริการประชาชน
๕. ขอบเขตผลงาน
เพีอ์เห้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไนการปฏิบ~งานของข้าราชการ
สอดคล้องกับภารกิจของกรมที่ดิน และสามารถตอบสนองความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชน
จีงกำหนดขอบเขตของผลงานที่จะเสนอ รวม ๓ ด้าน ประกอบด้วย
๕.๑ ด้านการให้บริการประชาชน
๕.๒ ด้านการต่อต้านการทุจริต
๕.๓ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้,งนี้ผลงานดังกล่าวควรเป็นผลงานที่สามารถสนับสนุนให้สำ~กงานทีดิน/ำ~ก/กอง
ยกระดับการ์~ริการหรือการปฏิบ~งานได้จริง
/ ๖. ลักษณะของ ...

-

-

๓

๖. ลักษณะของผลงาน/โครงการ
ผลงาน/โครงการที่นำเสนอต้องมีองค์ประกอบ ๓ ประการ
๑. คิดดี

พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานบริการ การต่อต้านfาารทจริต
.,

ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานในสังกัด ในลักษณะเซิงสร้างสรรค์~ฒนางาน
ที่มีอยู่เดิมหรือเสริมสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งโครงการนี่จะเน้นที่ความคิดริเริ่ม
เป็นสำคํ~ แ
แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบ~ก็ตาม คะแนนข้อนี้จึงมากกว่า
ข้ออื่น จึงเน้นทีความคิดที่ก่อให้เกิดการพัฒนา และความเป็นไปไดํในการนำไปขยาย
ผลแfiหน่วยงานอื่นเ.~/นสำคัญ (ขนาดของโครงการ/กิจกรรม จะใหเบู่หรือเล็กไมไช่

เรื่องสำคัญ)
๒. ~าดี

พิพิจารณาลักษณะการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่ริเริ่มจากความคิดตาม
ข้อ ๑. ทีมีความดีเด่นในด้านความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

๓. มีผลงาน

พิจารณาจากผลงานและผลสัมฤท~ที่ได้รับจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตาม
ข้อ ๒. ที่มีต่อหน่วยงาน ผู้รับบริการและสังคมโดยรวม

๗. การเสนอผลงาน/โครงการ มีดังนี้
๓,.๑ สำนักงานทีดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก อำเภอ และ~านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขา จัดทำผลงาน/โครงการ ส่งสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
คัดเลือกผลงาน/โครงการเสนอให้กรมที่ดิน (~านักงานตรวจราชการ) ~าหรับให้ผู้ตรวจราชการประจำเขต
ตรวจราชการ~จารณาคํด่เลือกผลงาน/โครงการเบื้องต้น ว่าผลงาน/โครงการใดสมควรเป็นผลงาน/โครงการ
ทีได้รับการคัด่เลือก เขตตรวจราชการละอย่างมากไม่เกิน ๓ ผลงาน/โครงการ แล้วเสนอให้คณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณา
๗.๒ สำนัก/กอง และหน่วยงานเทียบเท่ากอง จัดทำผลงาน/โครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ
ส่งกลุ่มพั~,นาระบบบริหาร เพีอเสนอต่อที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ทีปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ รองอธิบดี
ทีร่บผิดชอบในการกำกับดูแลสำนัก/กอง เพื่อพิจารณาว่าผลงาน/โครงการใดสมควรเป็นผลงาน/โครงการ
ที่.เด้รับการคัดเลือก อย่างมากไม่เกินท่านละ ๓ โครงการ แล้วเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา

๘. วิธีการคัดเลือก
๘.๑ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินประจำเขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกผลงาน/โครงการ
ที่สำนักงานทีดินเสนอ เมื่อเห็นชอบโครงการใดแล้วให้สำนักงานตรวจราชการรวบรวมเพื๋อเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก เขตตรวจราซการละอย่างมากไม่เกิน ๓ โครงการต่อครั้ง
๘.๒ ในระดับส่วนกลาง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ที่ปรีกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ รองอธิบดี
ที่รับผิดซอบ พิจารณาคัดเลือกผลงาน/โครงการ เสนอให้คณะกรรมfnรคัดเลือก ท่านละ~เกิน ๓ โครงการต่อครั้ง
๘.๓ คณะกรรมการคัดเลึอก ประซุมคัดเลือกผลงาน เสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๘.๔ กรมที่ดินประกาศผลการคัดเลือก
๘.๕กรม~ดินเผยแพรให้หน่วยงา~~นสังกัดนำไปใชไห้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบ~งาน
/ ๙. เกณฑ์การพิจารณา ···

-๔-

๙. เกณฑ์การพิจารณาตัด่~\นคะแนน
๙.๑ หลักคิดทีดี มีความสร้างสรรค์

๕๐

คะแนน

๙.๑.๑ มีหลักคิดทีก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างไร

๒๐ คะแนน

๙.๑.๒ มีความเป็นไปใด~การนำไปขยายผลแก่หน่วยงานอีนอย่างไร

๓๐ คะแนน

๙.๒ หลักการบริหารจํ'ดโครงการทีดี

๒๕

คะแนน

๒๕

ค
คะแนน

~ปร่งใส มีส่วนร่วม เป็นทีม)
๙.๓ หลักผล~ม่ฤทท~

(ประโยชน์ท~เด้รับ ผู้รับบริการศ่งพอใจ/เป็นไปตามทีคาดหวัง)
รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกตามแนบท้าย

๑๐. รางวัลท~ด้รับ
โล่รางวัล~าหรับผลงาน/โครงการที่ได้รับการัดเลึอกอันดับที ๑ - ๓ เงินรางวัลเพีอ
สนับสนุนการพัฒนางาน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงาน/โครงการ ส่วนภูมิภาค และประเภท
ผลงาน/โครงการ ในส่วนกลางและกรงเทพมหานคร ได้แก่
รางวัลที ๑ เงินรางวํล่ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวํล่ที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดีอนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามแผนการดำเนินงานแนบท้าย
๑๒. งบประมาณ
ใช้งบประมาณกรมทีดิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท แปงเป็น
๑๒.๑ ค่า~เช้จ่าย~การประชุมคถ~ะก

ดเลือก๒,๐๐oบ๚l

๑๒.๒ ค่า~ายสำหรับเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่~การบริหารงานของหน่วยงาน
โดยจัดสรรใใ~ในลักษณะงบประมาณปกติของหน่วยงาน (งบดำเนินงาน)ได้แก่
- รางวัลที ๑ มี ๒ ประเภท แต่ละประเภท รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลที ๒ มี ๒ ประเภท แต่ละประเภท รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๖๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลที ๓ มี ๒ ประเภท แต่ละประเภท รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการฯ

่
/ ๑๔. หนวยงานทิ
~ารสนับสนุน ...

-๕-

๑๔. หน่วยงานท~การสนับสนุน
สำนักงานตรวจราชการ เป็นผู้รวบรวมผลงาน/โครงการตามทีสำนักงานทีดินจังหวัด
คัดเลือก์~ชั้นต้น เสนอผู้ตรวจราชการกรมทีดินแต่ละเขตพิจารณาก่อนนำเข้าทีประชุมคณะกรรมการฯ
๑๕. ผลที่คาดว่าจะไ,ด้รับ
๑๕.๑ หน่วยงานในสังกัดกรมทีดิน มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบ~งานและการให้บริการ
ด้วยการสร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่เป้าหมายหลักในการสร้างความพืงพอใจแก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็น
เปัาหมายหลักของการบริหารกิจการ านเมึองทีดี
๑๕.๒ บุคลากรของกรมทีดิน มีแนวทาง~การพัฒนาวิธีการทิางาน มีัวอย่างทีดี สามารถนำ~
ประยุกต็เ~นการปฏิบัติงานได้จริง
๑๕.๓ เป็นการสร้างขวัญและกำลั~จให้กับบุคลากรและหน่วยงานทีคิดดี ทำดี มีผลงาน
ให้มุ่งมั่นทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑๕1๔ ภาพลัf~ของกรมที่ดินได้รับfทรยอมรับ เ~ร้~เชี~กับผู้ทีเกียศ่องมากยิ่,~
๑๖. ผู้เสนอโครงการสิ่งเสริมความคิดสร้างสรรคๆนการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณดำเนินการ ๒๐๒,๐๐๐ บาท

(ลงชีอ)

..=)G,,,_ c~___

(นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๗. ผู้เห็นชอบโครงการสงเสริมความคิดสร้างสรร~ในการปฏิ~ติงานของข้าราชการกรมที่ดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณดำเนินการ ๒๐๒,๐๐๐ บาท

(ลงชี่อ)
(นายชัยชาญ ~ทธิวิรํช่ธรรม)
รองอธิบดี รักษาการ์เนตำแหน่ง
ทีปรึกษา้านประสิทธิภาพ
๑๘. ผู้อใเุมัติโครงการสิ่งเสริมความคิดสร้างสรรืในการปฏิบ~งานของข้าราชการกรมทีดินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณดำเนินการ ๒๐๒,๐๐๐ บาท

(ลงชีอ)

:~r0~
(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมที่ดิน

แบบเสนอผลงาน/เขารับการคัดเลือกตามโครงการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
.....................................................................
1. ชื่อผลงาน/โครงการ......................................................................................................................................
2. สํานักงานที่ดิน/สํานัก/กอง............................................................................................................................
3. ประเภทของผลงาน/โครงการ
 ดานการใหบริการประชาชน
 ดานการตอตานการทุจริต

 ดานความรับผิดชอบตอสังคม

4. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของผลงาน/โครงการที่เสนอ (อธิบายความคิดที่กอใหเกิดผลงาน/
โครงการ ที่เสนอ).................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. รายละเอียดการดําเนินงาน (อธิบายขั้นตอนดําเนินการ วิธีการบริหารจัดการและมีความดีเดนอยางไร)
..............................................................................................................................................................................
6. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานตามผลงานที่เสนอ และเปนรูปธรรม ตรวจสอบได คือ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
7. เอกสาร/หลั ก ฐาน.ประกอบการพิ จ ารณา.(ส ง เอกสารผลงาน/โครงการ.ภาพถ า ย.ประกาศรั บ รอง
ความสําเร็จ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา)...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
8. ผูเสนอผลงาน/โครงการ
(ลงชื่อ)....................................................................
(..................................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่ .....................................................................

คำสั่งกรมที่ดิน
ที่ ~c)๕ ~๕๖๒
เรีอง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานตาม
โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค~การปฏิบ~งานของข้าราชการกรมที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยกรมทีดินได้จัดให้ม~ครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไนการปฏิ~~งานของข้าราชการ
กรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพีอส~บสใเุนให้หน่วยงานในสํง่กัดคิดค้น
พัฒนาการปฏิบั'ติงาน และการให้บริการประชาชน รวมทั้งได้ตัวแบบในการทำงานสำหรับหน่วยงานอีนนำไป
ปรับใช~เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน
เพีอให้การพิจารณาคัดเลือกผลงาน/โครงการในการทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จีงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานตามโครงการส่งเสริมความ~ด
สร้างสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมทีดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ้วย
๑. ทีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

ประธานกรรมการ

๒. นายประทีป เจริญพร

กรรมการ

(ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน)
๓. นายทรง.วุฒิ สายแก้ว

กรรมการ

(กรรมการจริยธรรมประจำกรมที่ดิน)
๔. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน

กรรมการ

๕. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

๖. ผู้อำนวยการ~านักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กรรมการ

๗. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

กรรมการ

๘. ผู้อำนวยการ~านักมาตรฐานการออกหนังสิ่อ~คัญ

กร
กรรมการ

๙.

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที

กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการ~~านักงานตรวจราชการ

กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการและเลขาํุการ

๑๒. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ

กรรมการและผู้ซ่วยเลขา~การ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๓. เ้าหน้าทีทฯฺ่ด้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยเลขาใ~การ

กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
_/เห้คณะ...

-

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลือกผลงานทีมีลักษณะในการทำงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีโครงการ
กำหนด
๒. มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้แทนคณะกรรมการไปตรวจสอบผลงานการ ฒนา ตามที
เห็นสมควร
๓. เสนอผลการคัด่เลือกต่ออธิบดีกรมที่ดิน เพีอพิจารณาประกาศให้ผลงาน/โครงการท่ฯฺ่ด้รับ
การคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแบบในการทำงานของกรมทีดิน
๔. เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานโครงการ
๕เฺ:.แต่งตั้งคณะทำงาน เพีอช่วยเหลือการดำเนินการของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร

~งนี้

ตั้งแต่บัด~~นต้น่เป
สั่ง ณ วันที่ 9~ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมที่ดิน

ประกาศกรมที่ดิน
เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรร~นการปฏิ~ติงานของข้าราชการกรมทีดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามทีกรมทีดินได้จัดให้~ครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไนการปฏิบ~งานของข้าราชการ
กรมทีดิน ประจำป็งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพีอคัดเลือกผลงาน/โครงการที่มีการออกแบบ
การส่งมอบผลผลิตและผลสัมฤท~การปฏิ.~ติงานดีเด่น รว
รวมถีงสร้างแรงจูงใจอันจะส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด
กรมที่ดิน คิดดี ทำดี มีผลงาน เป็นประโยชน์ต่อการ ฒนาประิทธิภาพการปฏิ~ติงาน กระตุ้นให้หน่วยงาน/
ข้าราชการ สร้างนวัตกรรม พัฒนาการให้บริการ และยกระับภาพลักษณ์การบริการ นั้น
บัดนี้ กรมทีดินได้พิจารณาคัดเลีอกผลงาน/โครงการตามโครงการดังกล่าว
๑. ประเภทผลงาน/โครงการ ส่วนกลาง
รางวัลที่ ๑ และ รางวัลที่ ๒ ไม่มีผลงาน/โครงการ ท่
ฯฺ่ด้รับคัดเลือก
รางวัลที่ ๓ โครงการพัฒนาการรังวัดเฉพาะราย โดยวิธี~นทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้อง
สำรวจแบบประมวลผลรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด
๒. ประเภทผลงาน/โครงการ ส่วนภูมิภาค
รางวัลที่ ๑ ไม่มีผลงาน/โครงการ ทฯฺ่ด้รับการคัดิ่เลือก
รางวัลที่ ๒ มี ๒ รางวัล
๑)โครงการ ฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้
บริการ & ระบบแจ้งป้ญหาของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี และแนะนำข้อมูลบริการเพื่อส่งต่อบริการไปยัง
หน่วยงานบริการภาครัฐอื่น ผ่าน smart App Buadin ของสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
๒)โครงการ

ตกรรมยกระดับการบริการตรวจสอบงานค้างดำเนินการด้วย

Smart Phone ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลที่ ๓ มี ๒ รางวัล่
กทรัพย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานที่ดิน

๑)โครงการตร

จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระบบ E-DS(E-Do~ument Sa~buriLand)ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
๒)โครงการQR code นำทางไปสู่ตำแหน่งแปลงที่ดินของหนังสือสำคัณู
สำหรับที่หลวง (น.ส.ล) ในพื้นที่จริง ของสิานักงานที่ดิน~งหวัดพะเยา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ,~~ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
~

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมทีดิน

