เกณฑมาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลทีด่ ิน
สําหรับ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขา สวนแยก และอําเภอ ทั่วประเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
เกณฑมาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน
กรมที่ดิน โดยคณะกรรมการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน ไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน ออกเปน 3 ระดับ คือ
1) เกณฑมาตรฐานระดับสูง
2) เกณฑมาตรฐานระดับกลาง
3) เกณฑมาตรฐานเบื้องตน
โดยสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขา สวนแยก และอําเภอ ทั่วประเทศ
จํานวน 880 สํานักงาน ตองทําแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการขอมูลที่ดิน สงใหกรมที่ดิน (ผานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ทุกสํานักงาน
กรมที่ดินจะพิจารณาใหการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดินใหแกสํานักงานที่ดิน
โดยอางอิงผลคะแนนจากการรายงานผลการปฏิบัติงานและการออกไปตรวจติดตามผลการดําเนินงานใน
พื้นที่จริง (โดยการสุมตัวอยาง) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2551 จะเปนการประกาศรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการขอมูลที่ดินในเกณฑมาตรฐานเบื้องตนกอน เมื่อสํานักงานทีด่ ินใดไดรับการรับรองคุณภาพเกณฑ
มาตรฐานเบื้องตนแลว จึงจะสามารถไดรับการรับรองในเกณฑมาตรฐานระดับอืน่ ๆ ในปตอๆไป
การประกาศรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน
การประกาศรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดินดังกลาว จะแบงการพิจารณา
สํานักงานที่ดนิ ออกเปน 5 กลุม รวม 880 สํานักงาน คือ
1) สํานักงานที่ดนิ ตามโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานทีด่ ิน (เต็มรูปแบบ)
และ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ตนแบบ) รวม 51 สํานักงาน
2) สํานักงานที่ดนิ จังหวัด นอกเหนือจาก ขอ 1) รวม 48 สํานักงาน
3) สํานักงานที่ดนิ สาขา นอกเหนือจากขอ 1) รวม 284 สํานักงาน
4) สํานักงานที่ดนิ สวนแยก รวม 52 สํานักงาน
5) สํานักงานที่ดนิ อําเภอ รวม 445 สํานักงาน
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แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านรายขอของสํานักงานที่ดิน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายขอของสํานักงานทีด่ ิน แบงเปน 4 ชุดคําถาม ดังนี้
คําถามชุด ก : การจัดการขอมูลดานทะเบียนที่ดิน
วัตถุประสงคของชุดคําถาม เพื่อทราบถึงการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการจัดทําและ
ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนที่ดิน พ.ศ.2550 และระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการทําลายเอกสารเกี่ยวกับที่ดนิ
พ.ศ.2549 วาสํานักงานทีด่ ินมีแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว หรือไม อยางไร ซึ่งการจัดการขอมูล
ดานทะเบียนทีด่ ินดังกลาวเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการขอมูลใหมีความครบถวน
คําถามชุด ข : การจัดการขอมูลดานการรังวัด
วัตถุประสงคของชุดคําถาม เพื่อทราบถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบดานการรังวัดของกรม
ที่ดิน ไดแก
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการควบคุมงานรังวัดในสํานักงานที่ดิน พ.ศ.2523
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการควบคุมตนรางแผนที่ รายการรังวัด รายการคํานวณ และ
ระวางแผนที่ในสํานักงานทีด่ ิน พ.ศ.2523
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการเขียน การเก็บและการใชระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก
ยู ที เอ็ม พ.ศ.2530
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการลงระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม และการให
เลขที่ดิน ในระวางแผนที่คาบเกี่ยวเขตจังหวัดสํานักงานที่ดิน พ.ศ.2538
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการรังวัด สอบเขต แบงแยก และรวมโฉนด โดยสํานักงานชาง
รังวัดเอกชน พ.ศ.2538
ซึ่งการจัดการขอมูลดานการรังวัดดังกลาว เปนพื้นฐานในการบริหารจัดการขอมูลใหมีความครบถวน
คําถามชุด ค : การบริหารจัดการ
วัตถุประสงคของชุดคําถาม เพื่อทราบถึงระบบบริหารจัดการดานขอมูลที่ดิน ทั้งขอมูล
ดานการทะเบียนที่ดนิ และขอมูลดานการรังวัด ในดานการวางแผน แนวทางการดําเนินงาน กระบวนการ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา อันสงผลใหขอมูลที่ดินมีความถูกตอง ครบถวน
และเปนปจจุบนั
คําถามชุด ง : นวัตกรรม
วัตถุประสงคของชุดคําถาม เพื่อทราบถึงนวัตกรรม อันหมายถึง ความคิด กระบวนการ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนของใหมทมี่ าปรับใชงานในรูปแบบใหม เพื่อปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพกระบวนการ การ
บริหารจัดการขอมูลที่ดิน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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แบบรายงานของสํานักงานทีด่ ินแตละประเภท
ในชุดคําถามทัง้ 4 ชุดคําถาม ไดแบงใหแตละสํานักงานทีด่ ินแตละประเภทเปนผูตอบ
คําถามนั้นๆ โดยแบงแบบรายงานออกเปน 5 แบบ ตามประเภทของสํานักงานที่ดนิ ดังนี้
1) แบบ 1 สําหรับ สํานักงานที่ดินที่ไดรับการพัฒนาระบบสารสนเทศแลว ตามโครงการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดนิ (เต็มรูปแบบ) ที่มีระวางแผนที่ในระบบดิจิทัล และตามโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (ตนแบบ) รวม 32 สํานักงาน คือ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร, ส.กทม.สาขา
บางเขน , ส.กทม.สาขาพระโขนง , ส.กทม.สาขาบางกะป , ส.กทม.สาขามีนบุรี , ส.กทม.สาขาบางขุนเทียน ,
ส.กทม.สาขาบางกอกนอย , ส.กทม.สาขาธนบุรี , ส.กทม.สาขาหวยขวาง , ส.กทม.สาขา หนองแขม ,ส.กทม.
สาขาลาดพราว , ส.กทม.สาขาประเวศ , ส.กทม.สาขาบึงกุม , ส.กทม.สาขาหนองจอก , ส.กทม.สาขา
ลาดกระบัง , สํานักงานที่ดนิ จังหวัดสมุทรปราการ , สจ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี , สํานักงานทีด่ ินจังหวัด
นนทบุรี , สจ.นนทบุรี สาขาบางใหญ , สจ.นนทบุรี สาขาปากเกร็ด , สํานักงานที่ดนิ จังหวัดปทุมธานี ,
สจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี , สจ.ปทุมธานี สาขาลําลูกกา , สํานักงานที่ดนิ จังหวัดลพบุรี , สํานักงานที่ดิน
จังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา , สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนครนายก , สํานักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ,
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดนครปฐม , สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร , สํานักงานที่ดนิ จังหวัดขอนแกน ,
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม และ สจ.เชียงใหม สาขาพราว
2) แบบ 2 สําหรับ สํานักงานที่ดินที่ไดรับการพัฒนาระบบสารสนเทศแลว ตามโครงการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานที่ดนิ (เต็มรูปแบบ) แตไมมีระวางแผนทีใ่ นระบบ ดิจิทัล และไมมีการ
ลงระบบ PC –LIS เพื่อชวยในการดําเนินการดานการรังวัด รวม 19 สํานักงาน คือ สํานักงานทีด่ ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา , สํานักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท , สํานักงานที่ดนิ จังหวัดสระบุรี , สํานักงานที่ดนิ จังหวัด
ชลบุรี , สจ.ชลบุรี สาขาบางละมุง , สํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง , สํานักงานทีด่ ินจังหวัดจันทบุรี ,
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดฉะเชิงเทรา , สํานักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา , สํานักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย ,
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดสุรินทร , สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี , สํานักงานทีด่ ินจังหวัดรอยเอ็ด , สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดลําพูน , สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง , สํานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงราย , สํานักงานที่ดนิ จังหวัด
พิษณุโลก , สํานักงานทีด่ ินจังหวัดเพชรบุรี , สจ.นนทบุรี สาขาบางบัวทอง
3) แบบ 3 สําหรับ สํานักงานที่ดินที่มกี ารจัดเก็บขอมูลทางทะเบียนที่ดนิ เขาในระบบ
คอมพิวเตอรแลว และมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร สําหรับใชในการบริการประชาชนบางจุด
4) แบบ 4 สําหรับ สํานักงานที่ดินที่มกี ารจัดเก็บขอมูลทางทะเบียนที่ดนิ เขาในระบบ
คอมพิวเตอรแลว และมีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร สําหรับใชในการบริการประชาชนบางจุด และไดมกี าร
ติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและระบบ PC – LIS โดยสํานักมาตรฐานและสงเสริมการรังวัดแลว รวม 9
สํานักงาน ไดแก ส.กทม.สาขาดอนเมือง , ส.กทม.สวนแยกจตุจกั ร , สจ.สมุทรสาคร สาขาบานแพว ,
สจ.สุพรรณบุรี สาขาสองพี่นอง , สจ.สุพรรณบุรี สาขาอูทอง , สจ.สุพรรณบุรี สาขาสามชุก , สจ.สุพรรณบุรี
สาขาเดิมบางนางบวช , สจ.สุพรรณบุรี สาขาศรีประจันต , สจ.สุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย
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5) แบบ 5 สําหรับ สํานักงานที่ดินที่มกี ารจัดเก็บขอมูลทางทะเบียนที่ดนิ แลว แตไมมเี ครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ซึ่งสวนใหญจะเปนสํานักงานทีด่ ินอําเภอ
คะแนนของแตละชุดคําถาม
คําถามชุด ก คะแนนขอละ 1 คะแนน แบงเปนคะแนนของแบบรายงานแตละแบบ ไดดังนี้
แบบรายงาน
จํานวนขอ
รวมคะแนน
แบบ 1
17
17
แบบ 2
17
17
แบบ 3
20
20
แบบ 4
20
20
แบบ 5
10
10
คําถามชุด ข คะแนนขอละ 1 คะแนน แบงเปนคะแนนของแบบรายงานแตละแบบ ไดดังนี้
แบบรายงาน
จํานวนขอ
รวมคะแนน
แบบ 1
19
19
แบบ 2
20
20
แบบ 3
19
19
แบบ 4
22
22
แบบ 5
20
20
คําถามชุด ค ประกอบดวยคําถาม 19 ขอ ขอละ 2 คะแนน คะแนนรวม 38 คะแนน
แบงเปนคะแนนของสํานักงานที่ดินแตละประเภท ไดดังนี้
แบบรายงาน
จํานวนขอ
รวมคะแนน
แบบ 1
14
28
แบบ 2
15
30
แบบ 3
17
34
แบบ 4
14
28
แบบ 5
9
18
คําถามชุด ง ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ ขอละ 5 คะแนน ทุกสํานักงานตองตอบคําถามใน
ชุดคําถามนี้ รวม 20 คะแนน
สํานักงานที่ดนิ ที่จะไดรับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการขอมูลที่ดิน จะตองมีคะแนน
รวมไมนอยกวา รอยละ 75 ดังนี้
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แบบรายงาน
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5

จํานวนขอที่ตอ งตอบ
54
56
60
60
43

คะแนนเต็ม
84
87
93
90
68

คะแนนที่ผาน
63
66
70
68
51

โดยสํานักงานที่ดินจังหวัดจะไดรับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวม กรณี
ที่ทุกสํานักงานที่ดินในสังกัดไดรับผลคะแนนรวม รอยละ 75 ทุกสํานักงาน
วิธีการตอบคําถามในแบบรายงาน
1. ทุกสํานักงานที่ดินตองใสเครื่องหมาย 9 ลงใน
ที่กําหนดไวในแบบรายงาน
เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของสํานักงานที่ดินใหตรงกับขอเท็จจริง พรอมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบหรือวิธี
ดําเนินงานตามคําตอบนั้นๆ รวมทั้งระบุเอกสารอางอิงทีส่ อดรับกับคําอธิบายที่ไดรายงานไว (โดยไมตองสง
เอกสารอางอิงมายังกรมที่ดนิ ) หากไมมีเอกสารอางอิงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงนามรับรอง และให
ผูบังคับบัญชารับรองอีกครั้ง
ตัวอยางกรณีมเี อกสารอางอิง
คําถาม ก .1 ทานมีการออกคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่รบั ผิดชอบตามระเบียบ วาดวยการจัดทํา
และปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนที่ดนิ พ.ศ. 2550 และมีการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งกรณีมีเจาหนาที่โยกยาย
หรือไม อยางไร
คําตอบ
ไมมีการออกคําสั่ง
9 มีการออกคําสั่ง
สํานักงานที่ดนิ จังหวัด ก ไดมีการออกคําสั่ง สํานักงานที่ดิน เลขที่ 1234/2551
คําอธิบาย
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบตามระเบียบวาดวยการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูล
ทะเบียนที่ดิน พ.ศ. 2550 โดยคําสั่งนี้ เปนคําสั่งที่ไดแกไข ปรับปรุง กรณีเจาหนาที่เจาหนาที่โยกยายตาม
คําสั่งกรมที่ดิน ที่ 5678/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 แลว พรอมทัง้ ไดมีการกําชับใหจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบ
และหัวหนางาน/หัวหนาฝายทะเบียนปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด
เอกสารอางอิง 1. คําสั่ง สํานักงานที่ดนิ จังหวัด ก ที่ 1234/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
2. รายงานการประชุม สํานักงานที่ดนิ ก ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551
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ตัวอยางกรณีไมมีเอกสารอางอิง
คําถาม ข.2 เจาหนาที่ของทานมีการจัดทําและลงบัญชีรับเรื่องและนัดรังวัด (รว 12) และบัญชีคุมการ
นัดรังวัด (รว 70) หรือไมอยางไร
9
คําตอบ
มีการดําเนินการแลว
ไมมีการดําเนินการ
เจาหนาที่ฝายรังวัดของสํานักงานที่ดินจังหวัด ก ไดมีการจัดทําและลงบัญชีรับเรื่อง
คําอธิบาย
และนัดรังวัด (รว 12) และบัญชีคุมการนัดรังวัด (รว 70) ทุกครั้งที่มีการดําเนินการ พรอมทั้งหัวหนาฝายรังวัด
ไดมีการกําชับใหเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด
เอกสารอางอิง ลงชื่อ ...........................................
(นายรังวัด ใจดี)
หัวหนางานรังวัด
ลงชื่อ............................................
(นายมารังวัด ใจใหญ)
หัวหนาฝายรังวัด

2. สํานักงานที่ดนิ ตองตอบคําถามทุกขอในแบบรายงาน ทั้งที่ไดดําเนินการแลว และยัง
ไมไดดําเนินการ พรอมทั้งอธิบายผลการดําเนินงาน เนื่องจาก คําอธิบายจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการ
พิจารณาใหคะแนนของคณะกรรมการฯ หากไมตอบคําถามขอใดและ/หรือไมมีคําอธิบายคําตอบขอนั้นจะ
ไมไดรับการพิจารณาคะแนนจากคณะกรรมการฯ
การสงแบบรายงานมากรมที่ดิน
เมื่อสํานักงานที่ดินไดจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานเสร็จเรียบรอย
ทุกขอแลว ใหสงกลับกรมที่ดิน โดยนําเรียน อธิบดีกรมที่ดิน (ผานผูอาํ นวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และหาก
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหมกี ารออกไปสุมตรวจผลการดําเนินงาน ณ สํานักงานใด ขอให
สํานักงานนัน้ เตรียมเอกสารอางอิง เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณาโดยครบถวนดวย
ผูประสานงานโครงการ
หากมีขอสงสัยเกีย่ วกับการจัดทําแบบรายงานดังกลาว สามารถประสานงาน โดยตรงไดที่
1. นางดวงใจ
ศรัทธาสุข
กองแผนงาน
2. นางสาววรรณี
นิศาภากร
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสมจิตต
นาบํารุง
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางอรวรรณ
เทียมทัด
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางนริสรา
มาลัยพงษ
กองแผนงาน

