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สรุปผลการรายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานที่ดิน
ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑)
ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

1 กระบี่

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สจ. กระบี่
สจ. กระบี่ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
กรณีงานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ศูนย์ฯ ส่งมอบแต่ละงวดมีเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ดิน ๑. ได้มีการประชุมชี้แจงให้เห็นความสําคัญ และติดตามผลทุกเดือน และได้มีคําสั่ง
และข้อมูลภาพลักษณ์ แต่ไม่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (ข้อมูลด้านระวางแผนที่) หรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว
ส่งล่าช้าทําให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การเชื่อมโยง ๓ ขา ไม่สมบูรณ์ไปด้วย
๒. ให้ศูนย์เดินสํารวจฯ ส่งข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกันทั้ง ๓ ขา เพื่อความรวดเร็ว
ในการบันทึกข้อมูลควรให้ศูนย์ฯ ส่งข้อมูลเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด
สาขาอ่าวลึก (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
สาขาอ่าวลึก
มีข้อมูลทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง เนื่องจากข้อมูลระวางไม่ตรงกับข้อมูลฐานทะเบียน ขณะนี้ กําลังดําเนินการอยู่
สาขาคลองท่อม (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
สาขาคลองท่อม
โปรแกรมการใช้งานในฝ่ายทะเบียนนําเข้าข้อมูลช้า นําเข้าได้ไม่เกิน ๒๐ แปลง ในแต่ละ ๑. มีการติดตาม กํากับเร่งรัด ควบคุมการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกวันและการ
ครั้ง แล้วจะต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ประชุมประจําเดือนของสํานักงานที่ดิน
๒. กรมที่ดินควรสํารวจระบบการเชื่อมโยง และปรับปรุงเครื่องมือให้ทันสมัยและ
รองรับความต้องการ
ส่วนแยกเกาะลันตา (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
ส่วนแยกเกาะลันตา
๑. มีข้อมูลทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง เนื่องจากข้อมูลระวางไม่ตรงกับข้อมูลฐานทะเบียน ขอเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่
๒. ขาดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจ

ร้อยละ
เชื่อมได้

Type
สนง.

92.37 ศูนย์ฯ ๒

91.42 ศูนย์ฯ ๒

93.43 ศูนย์ฯ ๒

92.50 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

2 กรุงเทพมหานคร สกทม. และสาขา รวม 17 สํานักงาน (สกทม. สรุปส่งในภาพรวม บางแห่ง Fax โดยตรง) สกทม. และสาขา รวม 17 สํานักงาน
๑. ข้อมูลทางทะเบียน เลขที่ดิน ระวาง ยังมีความผิดพลาดคาดเคลื่อน
๑. ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
๒. สแกนระวางแล้วปรากกฏว่าไม่มีเลขที่ดินในระวาง
๒. ทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมโยงและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
๓. ผังจัดสรรยังไม่ได้รังวัดมีรูปแปลงขนาดเล็ก ไม่สามารถเขียนเลขที่ดินในระวางได้
๓. รายงานผลการผฏิบัติงานให้เจ้าพนักงานที่ดิน ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
กรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการดําเนินการที่ไม่สามารถแก้ไขได้ประสานทาง
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.
94.11

DOL1

80.16

DOL1

๔. รูปแปลงที่สแกนนําเข้าข้อมูลปรากฎว่าเลขที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
เลขที่ดินไม่ชัดเจน
๕. การบันทึกข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล ยังมีข้อผิดพลาด มีการให้เลขที่ดินและ
หน้าสํารวจซ้ํา ประกอบกับเขตพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ทําให้มีเลขที่
หน้าสํารวจซ้ํา
๖. กรณีงานแบ่งจัดสรรมีรูปแปลงที่ดินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจัดสรร (๑,๐๐๐
แปลงขึ้นไป) - ธ.ค. 2560
สาขาลาดพร้าว
จํานวนของเอกสารสิทธิ์มีเป็นจํานวนมาก ประกอบกับระยะเวลาที่ดําเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขต้องเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการประชาชนเสร็จในแต่ละวัน ทําให้
เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้ในปริมาณที่น้อยในเวลาอันจํากัด

สาขาลาดพร้าว
๑. จัดประชุมเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
และทําความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขเพื่อให้ผลการเชื่อมโยงครบทั้ง
๓ ส่วน ถูกต้องครบถ้วนดดยเร็ว โดยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบ
๒. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ทราบขั้นตอน และวิธีการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว ได้เป็นไปในทางเดียวกันและก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาธนบุรี
๑. ไม่มีอุปกรณ์ในการสแกนโฉนดที่ดินแผ่นใหญ่

3 กาญจนบุรี

๒. เครื่องสแกนที่ได้รับมามีจํานวนน้อย (2 เครื่อง) ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน
เกิดในแต่ละวัน
สาขามีนบุรี
สาขาลาดกระบัง
สจ. กาญจนบุรี
๑. ในการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่มีข้อมูลทะเบียนที่ดิน มีรูปแปลง แต่ไม่มีภาพลักษณ์
ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
๒. มีการลงรูปแปลงที่ดินในระวางแต่ไม่ได้ ต้องออกโฉนดที่ดิน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาธนบุรี
มีคําสั่งสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่นําเข้าภาพลักษณ์โฉนดที่ดิน

98.51

DOL1

สาขามีนบุรี
สาขาลาดกระบัง
สจ. กาญจนบุรี
๑. มีคําสั่งสํานักงานที่ดิน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ

93.48

DOL1

94.55

DOL1

๒. มีการรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดรับทราบ
เป็นประจําทุกเดือน
สาขาท่าม่วง
สาขาท่าม่วง
๑. เมื่อได้ทําการลบข้อมูลทะเบียนที่ดินออกจากฐานข้อมูลโปรแกรม 2012 (กรณีมีการ โอนเป็นทางสาธารณะ) แต่ในรายงานของฐานข้อมูลโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติ ยังปรากฎข้อมูลว่ามีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน อยู่ในรายงาน
๒. เมื่อมีการแบ่งแยกที่ดินในขั้นตอนของการจดทะเบียนแบ่งแยก จะปรากฎข้อมูล
ทะเบียนที่ดินในระบบแล้ว แต่จะยังไม่มีภาพสแกน เนื่องจากต้องให้เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดลงนามในโฉนดที่ดินก่อนจึงจะดําเนินการสแกนภาพลักษณ์ได้
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ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.

97.58 ศูนย์ฯ ๒

97.77 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

4 กาฬสินธุ์

5 กําแพงเพชร

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.

สาขาท่ามะกา
สาขาท่ามะกา
98.44 ศูนย์ฯ ๒
๑. โฉนดที่ดินแปลงใหม่ที่มีการจดทะเบียนแบ่งแยกแล้ว และฝ่ายรังวัดได้อนุมัติรูปแปลง ๑. ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นประจําทุกสัปดาห์
ลงระวางแล้ว ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้
๒. ระบบการลงระวางดิจิทัลและการดึงรูปแปลงช้า
๒. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๓. ประชุมชี้แจง สรุปปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยง
สจ. กาฬสินธุ์
สจ. กาฬสินธุ์
91.11 ศูนย์ฯ ๑
เป็นการตรวจ และรายงานผลเป็นเดือนแรก จึงไม่มีการเปรียบเทียบกับเดือนก่อน
ได้มีการประชุมชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณะทํางาน
สจ. กําแพงเพชร
สจ. กําแพงเพชร
91.27 ศูนย์ฯ ๑
๑. ได้มีการประชุมกําหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน
และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยออกเป็นคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดแพงเพชร
ที่ ๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน โดยกําหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด
ร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขโฉนดที่ดิน สารบบที่ดิน รูปแปลง ภาพสแกน กับ
ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน และกําหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเป็นผู้รายงานผลการ
ดําเนินงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๕ แปลง โดยให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดแจ้งผลการดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทราบภายใน
เวลา ๙.๐๐ น. ของทุกวัน

๒. คําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร ที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานรายวัน ตรวจสอบการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนรายวันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดินและให้รายงาน
ผลการดําเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกําแพงเพชรทราบเป็นประจําทุกเดือน

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

6 ขอนแก่น
7 จันทบุรี

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาขาณุวรลักษบุรี
๑. หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (นส.๓ก) ในโปรแกรมโครงการศูนย์ฯ กับฐานข้อมูล
ที่ดินไม่ตรงกัน
๒. หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) ในโปรแกรมโครงการศูนย์ฯ มาตราส่วนไม่
ตรงกันทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้
สาขาคลองขลุง
๑. ข้อมูลในโปรแกรมศูนย์ข้อมูลฯ จํานวนยอดงานของข้อมูลทะเบียนที่ดิน ไม่ตรงกัน
หรือไม่เป็นปัจจุบัน กับข้อมูลในฐานทะเบียนของสํานักงานที่ดิน
๒. ระบบโปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลฯ และโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM)
การใช้งานช้ามาก และ error บ่อย
๓. ศูนย์เดินสํารวจฯ ไม่ได้ทําการลงระวาง UTM และในระบบ Digital

สาขาขาณุวรลักษบุรี
แบ่งหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยวันละ ๑๐
แปลง ต่อ ๑ คน

สจ. ขอนแก่น (รวบรวมทุกสํานักงานในพื้นที่)
สจ. จันทบุรี
๑. ข้อมูลที่ผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากเอกสารสิทธิที่ไม่มีระวางยูทีเอ็ม เอกสารสิทธิเดิม
เป็นระวางศูนย์กําเนิดทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงที่ดินได้
๒. ศูนย์เดินสํารวจฯ ยังไม่ได้ส่งระวางแผนที่มาไว้ใช้ในราชการ
๓. โฉนดตราจองและตราจองฯ ไม่มีรูปแปลงแผนที่ในระวางแผนที่
๔. ความผิดพลาดของระบบ ที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทันที

สจ. ขอนแก่น
สจ. จันทบุรี
มีคําสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมดูแลโดยหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

สาขาคลองขลุง
๑. โทรศัพท์แจ้งปัญหาการใช้งานระบบไปยังฝ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลฯ ผู้ดูแลระบบ
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99.96 ศูนย์ฯ ๑

๒. แจ้งปัญหาที่พบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมประจําเดือน
๔. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย
๕. เมื่อสิ้นสุดโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ให้ศูนย์เดินสํารวจนํารูปแปลง
ที่ดินที่ได้ออกโฉนดในแต่ละปีงบประมาณให้ลงข้อมูลรูปแปลง Digital เพื่อใช้
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนและภาพลักษณ์ ที่จะส่งให้สํานักงานที่ดินแต่ละปี
91.42
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97.05
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สจ. ฉะเชิงเทรา (รายงานสรุปโดยรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานที่ดินในพื้นที่)
๑. ข้อมูลรูปแผนที่ในระวางดิจิทัล บางแปลงแก้ไขยากมาก หากแก้แปลงใดแปลงหนึ่ง
จะทําให้กระทบแปลงข้างเคียงอื่นด้วย

สจ. ฉะเชิงเทรา
๑. มีการประชุม ติดตาม และประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ข้อมูลสแกนโฉนดที่ดินเก็บอยู่ในอุปกรณ์สํารองข้อมูลอยู่ระหว่างรอ เจ้าหน้าที่จาก
กรมที่ดินมารับอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนําภาพสแกนไปเข้าในระบบฐานข้อมูล จํานวน
๒๗,๕๓๐ แปลง
๓. โฉนดที่ดินเป็นโฉนเล่มใหญ่ ไม่สามารถสแกนได้ และยังไม่มีอุปกรณ์ในการดําเนินการ
จํานวนประมาณ ๕,๐๐๐ แปลง
๔. โฉนดเล่มใหญ่ (ร.ศ.) ไม่สามารถนําเข้าภาพลักษณ์ได้

๒. หากแปลงใดมีปัญหามากได้ติดต่อประสานงานเรื่องการลงระวางดิจิทัล
กับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แก้ไข
๔. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน และมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องในที่ประชุม
ประจําเดือนของสํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง

๕. จากการรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีทะเบียน-ไม่มี ๕. สํานักงานที่ดินได้มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและ
ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความ
รูปแปลง จํานวน ๑๒,๑๔๐ แปลง สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
สมบูรณ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ได้นําเข้าภาพลักษณ์โฉนดที่ดินมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ และนําข้อมูลเก็บไว้ใน
ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนําข้อมูลภาพลักษณ์
ที่สแกนไว้ดังกล่าวไป เพื่อลงข้อมูลตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
แต่ในรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล ไม่ปรากฎภาพลักษณ์โฉนดที่ดินที่สํานักงานที่ดินฯ
ได้ทําการสแกนไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๖๘๐ - ๓๘๗๑๘ สํานักงานที่ดิน
ฯ ได้ทําการสแกนภาพลักษณ์โฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งตามรายงาน
รายการเชื่อมโยงข้อมูลไม่พบภาพลักษณ์ของโฉนดที่ดินดังกล่าว

๖. มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง
๗. ไม่มีกล้องถ่ายรูปโฉนด ร.ศ. เพื่อนําเข้าภาพลักษณ์เข้าสู่ระบบ

๖. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ โดยได้กําชับให้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
รวมทั้งมีการปรึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน
๗. ควรให้เจ้าหน้าที่จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาตรวจสอบข้อมูลและ
แนะนําการดําเนินการลงระวางดิจิทัลที่สํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
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๘. ไม่มีรูปแปลงที่ดิน เนื่องจากโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินไม่ได้นํารูปแปลงที่ดิน
ลงระวาง

๘. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ระยะเวลา ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ
เห็นควรให้เจ้าหน้าที่จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยดําเนินการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ในด้านเทคนิคให้กับสํานักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขา
บางปะกง ว่าสามารถนําภาพลักษณ์ที่เคยสแกนไว้แล้ว นําเข้าฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร หรือต้องให้สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง นําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์โฉนดที่ดินใหม่
ทั้งหมด เพื่อจะได้กําหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

๙. ผลการตรวจสอบข้อมูลระวางแผนที่ในฐานข้อมูลที่ดินของสํานักงานที่ดินกับฐานของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (e0-e6) ไม่ตรงกัน ได้ประสานเจ้าหน้าที่สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อหาสาเหตุแล้ว
๑๐. กรมที่ดินได้ส่งหัวหน้าหน่วยปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินหน่วยที่ ๕ เพื่อปฏิบัติงาน
ปรับปรุงข้อมูลที่ดินฯ แล้ว แต่ยังไม่มีผลการดําเนินการในการปรับปรุงดังกล่าว

๙. ควรมีเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ประจําในสํานักงานที่ดินฯ สาขาด้วย เพื่อความ
สะดวกในการประสานงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

สจ. ชลบุรี
1. รูปแผนที่ในระวางมีขนาดเล็ก ไม่สามารถตรวจสอบได้

98.19
สจ. ชลบุรี
๑. มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายทะเบียนสแกนภาพลักษณ์
และมีการติดตามงานของหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเพื่อเก็บรวบรวมรายงานประจําเดือน

๒. ระวางศูนย์เก่าและชํารุด

๒. มีการให้ทําสถิติในการทํางาน ว่าใช้เวลาในการทํางานต่อแปลงเท่าใด
เพื่อหาค่าเฉลี่ยในการวางแผนการทํางาน

3. โปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่ (UDM) โหลดข้อมูลช้า , ระบบล่ม
๔. การใช้งานโปรแกรมบันทึกภาพลักษณ์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไม่สามารถหา
เครื่องสแกนเนอร์ได้บ่อยครั้ง ทําให้ใช้เวลานานในการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์
๕. ข้อมูลการจดทะเบียนที่ดินเกิดจากปัญหาการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม แบ่ง
ในนามเดิม แบ่งจัดสรร แปลงที่แบ่งออกมา ฐานข้อมูลระวางศูนย์กําเนิดมีข้อมูลให้เป็น
ระวางแม่ แต่ไม่มีเลขที่ดิน จึงทําให้เกิดปัยหาช่องระวางศูนย์กําเนิดขาดเลขที่ดิน ปัจจุบัน
ระวางศูนย์กําเนิดได้ยกเลิกแล้ว

๓. ปัจจุบันระวางศูนย์กําเนิดได้ยกเลิกแล้ว ควรเอาช่องระวางศูนย์กําเนิดออก
๔. โฉนดที่ดินแปลงที่มีระวางคาบเกี่ยวควรมีระวางขึ้นโดยอัตโนมัติ
๕. ควรปรับปรุงโปรแกรมให้เชื่อมโยงกับเครื่องสแกนให้เสถียรมากขึ้น เพื่อให้การ
อัพโหลดข้อมูลภาพลักษณ์สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
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๖. ระวางยูทีเอ็มที่มีระวางคาบเกี่ยวไม่ปรากฎในช่องระวางคาบเกี่ยว
๗. ปัญหาสแกนภาพลักษณ์ส่วนใหญ่เกิดจากระบบช้า และการเชื่อมโยงของคอมพิวเตอร์
กับเครื่องสแกนยังไม่สเถียรมากพอ
๘. ในการอัพโหลดภาพสแกนในแต่ละครั้ง ใช้เวลานานในการบันทึกลงระบบ
๙. ระบบไม่สมบูรณ์ โหลดข้อมูลล่าช้า ข้อมูลโหลดได้บางส่วนหรือไม่สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลได้เนื่องจากข้อจํากัดของโปรแกรม
๑๐. บุคลากรขาดความรู้พื้นฐานและความชํานาญในการใช้โปรแกรมในการทํางาน ขาด
แคลนบุคลากร
๑๑. ระวางศูนย์กําเนิดเก่าชํารุด โฉนดบางส่วนไม่มีหลักฐานแผนที่
สาขาบางละมุง
ไม่พบ
สาขาศรีราชา
๑. โปรแกรมสําหรับซ่อมงาน ในกรณีมีข้อมูลทะเบียนไม่มีรูปแปลง ไม่สามารถใช้งานได้
อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ดูแลระบบ

๖. การดําเนินงานเป็นวิธีการทางเทคนิค ต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
ควรให้กรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่มาดําเนินงาน หรือฝึกอบรมของสํานักงานที่ดิน
เพิ่มเติม

สาขาบางละมุง
สาขาศรีราชา
๑. ประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรังวัด

๒. มีคําสั่งมอบหมายความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ทํางานล่วงเวลาเพื่อดําเนินการ
๒. กรณีมีข้อมูลทะเบียนไม่มีข้อมูลสแกน ต้องรอให้ กทผ. ดําเนินการในระบบให้ก่อน
๓. กรณีมีข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ไม่มีข้อมูลทะเบียน เกิดจากพื้นที่คาบเกี่ยวของจังหวัดและ แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด และคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สาขาที่ต้องลบรูปแปลงที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างประสานงานผู้ดูแลระบบ มกราคม ๒๕๖๑
๔. กรณีมีข้อมูลรูปแปลง ไม่มีข้อมูลทะเบียน เกิดจากการรวมโฉนด และยังไม่ลบรูปแปลง
อยู่ระหว่างประสานผู้ดูแลระบบ

Page 8 of 81
ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.

81.03

DOL1

99.95

DOL1

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.

สาขาพนัสนิคม
เจ้าหน้าที่ กทผ. นําข้อมูล (Copy) ภาพลักษณ์ที่สแกนไว้ใน Data entry ที่เป็นปัจจุบันไป
เชื่อมโยงไม่หมด คือ นําข้อมูลภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นป้จจุบันไปเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียน
ที่ดินที่เป็นปัจจุบันกว่า เช่น จดทะเบียนครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
เจ้าหน้าที่ได้สแกนภาพลักษณ์ไว้แล้ว เจ้าที่ กทผ. ไม่ได้นําเข้าข้อมูลของวันที่ ๑๐
มกราคม 2560 ไปเชื่อมกับข้อมูลทะเบียนที่ดิน แต่นําข้อมูลที่สแกนภาพลักษณ์ไว้ก่อน
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จึงทําให้เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนและภาพลักษณืไม่ได้

สาขาพนัสนิคม
๑. จัดทําโครงการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดิน e0-e6 และคําสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแก้ไขการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
รูปแปลงที่ดิน ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ
๓. สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม ไม่มีโฉนดตราจอง ขอให้
ดําเนินการแก้ไขรายงานให้ถูกต้องด้วย

79.89 ศูนย์ฯ ๒

สาขาบ้านบึง
๑. ระบบศูนย์ข้อมูลที่นําภาพลักษณ์สแกนโฉนดมีปัญหาที่โปรแกรมข้อมูลล่มบ่อยครั้ง
ต้องปิดและเปิดใหม่ตลอดเวลาที่ทําการสแกนโฉนด
๒. โฉนดตราจองไม่มีอยู่ในระบบฝ่ายทะเบียน แต่มีอยู่ในระบบส่วนกลาง จึงทําให้ข้อมูล
ซ้ํากับตราจองปัจจุบัน

สาขาบ้านบึง
-

73.20 ศูนย์ฯ ๒

๓. ปัญหาเวลาสแกนโฉนดเข้าไปในเครื่องระบบโหลดโฉนดนานมาก และบางครั้งสแกน
โฉนดเสร็จแล้วปิดหน้าสแกนนั้น แล้วเปิดใหม่ข้อมูลเดิมแต่ที่สแกนภาพลักษณ์ที่เราสแกน
ไม่ขึ้น มีแต่รายการขึ้นแต่ไม่เห็นโฉนดที่สแกนและเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
๔. ปัญหาเวลานําภาพลักษณ์เข้าระบบใช้เวลาในการโหลดนานมากในแต่ละแปลง
๕. ปัญหาที่พบบ่อยโปรแกรมล่มบ่อยครั้ง ไม่สามารถทํางานได้
สาขาสัตหีบ
สาขาสัตหีบ
มีปัญหาเรื่องโปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติกรมที่ดิน ระยะที่ ๒ เวลาสแกนข้อมูลโฉนดที่ดินเข้าไปในโปรแกรม เวลาบันทึกข้อมูลโปรแกรมค้าง ไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ ต้องออกจากโปรแกรมแล้วเปิดเข้ามาใหม่อยู่บ่อยครั้ง

90.66 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

10 ชัยนาท

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สจ.ชัยนาท
สาขาวัดสิงห์
๑. ระบบอินเทอร์เน็ตบางครั้งล่าช้า
๒. จากการตรวจสอบรูปแปลงที่ดินในส่วนของงานรังวัดแล้ว ปรากฎพบว่า มีรูปแปลง
แต่จากการตรวจสอบของฝ่ายทะเบียนยังไม่ปรากฎว่ามีการเชื่อมโยงครบทั้ง ๓ ส่วน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สจ.ชัยนาท
สาขาวัดสิงห์
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๒. มีการประสานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด เพื่อเร่งรัดดําเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.
95.75

DOL1

99.11 ศูนย์ฯ ๒

๓. เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) ได้ติดตามเร่งรัดดําเนินงานตามข้อ 2 ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
๔. ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทั้ง ๓ ส่วน
สาขาหันคา
สาขาสรรคบุรี
๑. ฝ่ายรังวัดยืนยันการลงรูปแปลงที่ดินแล้ว แต่ยอดรูปแปลงในระบบกลับเพิ่มขึ้น

สาขาหันคา
สาขาสรรคบุรี
๑. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการลงข้อมูลโดยตรง และหัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้ตรวจสอบการลงข้อมูล
เป็นประจําทุกวัน

๒. ฝ่ายทะเบียนสแกนข้อมูลทะเบียนบางครั้งยอดกลับเพิ่ม ต้องสแกนใหม่วันรุ่งขึ้น

๒. ขอให้กรมที่ดินปรับปรุงให้สามารถลงข้อมูลได้ในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียน

99.04 ศูนย์ฯ ๒
99.49 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

11 ชัยภูมิ

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สจ. ชัยภูมิ
๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสําหรับปรับปรุงการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ดิน
๒. เครื่องสแกนเนอร์มีเพียงเครื่องเดียว ทําให้เกิดความล่าช้าในการนําเข้าข้อมูล

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สจ. ชัยภูมิ
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

๒. จัดทําโครงการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินฯ ร่วมกัน ระหว่างฝ่ายรังวัด
และฝ่ายทะเบียน
๓. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลทะเบียนที่ดินและภาพลักษณ์
๓. มีการประชุมติดตามผล
๔. ไม่ลงระวางรูปแปลงดิจิทัล
๔. ขอให้กรมที่ดินจัดส่งเครื่องสแกนเพิ่มอีก ๑ เครื่อง
๕. มีรูปแปลงดิจิทัลแต่ไม่มีเลขที่ดิน
๕. ขอให้กรมที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเชื่อมโยง
๖. ข้อมูลระวางผิดพลาด
๖. กรณีที่มีการลงระวางในระบบดิจิทัล ขอให้กรมที่ดินให้เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน
ดําเนินการ (งานเดินสํารวจ)
๗. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินช้า
สาขาจัตุรัส
สาขาจัตุรัส
๑. ดําเนินการสแกนภาพลักษณ์แล้ว ระบบไม่บันทึก ต้องทําการบันทึกซ้ํา (ในวันที่ระบบ ๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่
ไฟฟ้ามีปัญหา) ข้อมูลตกหล่น
๒. เมื่อมีการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ระบบศูนย์ข้อมูลแผนที่ ยังรายงานมีข้อผิดพลาดอยู่ ๒. ทําคําสั่งมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
๓. โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและ ๓. รายงานผลการดําเนินการทุกเดือน
ยังไม่มีการแก้ไขรูปแปลง
๔. ให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
๕. ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบได้

Page 11 of 81
ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.
86.52 ศูนย์ฯ ๑

91.22 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

12 ชุมพร
สาขาปะทิว
สาขาปะทิว
๑. มีเลขโฉนดที่ผิดตําบล แต่เมื่อแก้ไขในฐานข้อมูลตําบลถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถลบ ๑. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินฯ
ข้อมูลโฉนดที่อยู่ในข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินได้ ทําให้ปรากฎการรายงานข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน มีข้อบกพร่องอยู่

Page 12 of 81
ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.
95.14 ศูนย์ฯ ๒
99.77 ศูนย์ฯ ๒

๒. พบปัญหาในการนําเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน ในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
มีรายละเอียดแต่ไม่สามารถนําเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินได้

๒. เจ้าหน้าที่ตามคําสั่ง ดําเนินการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ และแก้ไขปรับปรุง
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
๓. ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลยังไม่เสถียร ทําให้การดําเนินการนําเข้าภาพลักษณ์ฯ
ไม่สมบูรณ์อยู่บ่อยครั้ง
สาขาหลังสวน (ตรวจสอบแบบฟอร์มใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
สาขาหลังสวน
ยังมีข้อมูลช่วงที่เปลี่ยนระบบจากบริษัท สามารถคอมเทค จํากัด และข้อมูลรูปแปลงงาน ๑. ประชุมติดตาม
เดินสํารวจที่ยังเชื่อมต่อไม่ได้ ส่วนข้อมูลแปลง นส.๓ก บริษัทฯ ได้สร้างไว้เกินจาก
๒. ควรมีการจัดอบรมทั้งระบบ
ทะเบียนที่ดินที่มีอยู่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

13 เชียงราย

สาขาท่าแซะ
สจ.เชียงราย
๑. ข้อมูลหนังสือแสดงสิทธิประเภทอื่น เช่น น.ส.๓ น.ส.๓ก. นสล. บริษัท สามารถฯ
ไม่มีการนําเข้าภาพลักษณ์
๒. การนําเข้าข้อมูลสําหรับที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น ที่ราชพัสดุ ต้องมี
การให้เลขสมมุติ ปรากฎในฐานทะเบียนแต่ไม่มีภาพลักษณ์ ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
เชื่อมโยง

สาขาท่าแซะ
สจ.เชียงราย
-

92.43 ศูนย์ฯ ๒

98.62 ศูนย์ฯ ๒
94.57

DOL1

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาพาน
๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและหาแนวทางลดยอดการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งส่วนที่ผิดพลาด

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาพาน
ได้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ที่ 59/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน พ.ย. 60
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๒. ดําเนินการลดการเชื่อมโยงเฉพาะในส่วนของฝ่ายทะเบียนที่ดิน ทําให้เปอร์เซ็นการ
เชื่อมโยงลดลงจากเดิม เบื้องต้นจึงหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่ม
เปอร์เซ็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วน
สาขาเทิง
มีข้อมูลทะเบียนในระบบ แต่ไม่สามารถเข้าทํารายการสแกนภาพลักษณ์ได้

ส่วนแยกแม่สรวย สาขาเวียงป่าเป้า

94.17 ศูนย์ฯ ๑
สาขาเทิง
๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ประชุมเจ้าหน้าที่ เมื่อ 21 พ.ย. 60
เพื่อควบคุม/ติดตามผลการดําเนินการ
๒. จัดทําโครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียน ประจําปีงบประมาณ 2561
ส่วนแยกแม่สรวย สาขาเวียงป่าเป้า
มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ สรุปผลรายงานหัวหน้าฝ่าย และเจ้าพนักงานที่ดิน
หัวหน้าส่วนแยกแม่สรวย ทราบทุกเดือน

โปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1) ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากได้ทําตามขั้นตอนคู่มือตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน ข้อมูลรูปแปลง
ที่ดิน และภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ เลือกอําเภอ, ตําบลไม่ได้ และไม่แสดงภาพในการ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารสิทธิ 3 ส่วน ข้อมูลทะเบียน รูปแปลงที่ดิน และ
ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ
สาขาเชียงแสน
สาขาเชียงแสน
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทะเบียนไม่สมบูรณ์
2. การส่งรูปแปลงของฝ่ายรังวัดขาดข้อมูลเลขที่ดิน
๓. เมื่อพบข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลทะเบียนได้แก้ไขโดยลบข้อมูลทะเบียนดังกล่าว
ออกไปจากโปรแกรม Lands 2012 แล้ว แต่ปรากฎว่าเอกสารสิทธิดังกล่าว ยังไม่ถูกลบ
ออกจากฐานข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่กรมที่ดิน ส่งผลให้รายงานการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ดินยังไม่ถูกต้องตามเวลาปัจจุบันอยู่อีกจํานวนหนึ่ง

93.31 ศูนย์ฯ ๑

93.50 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาแม่สาย
-

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาแม่สาย
๑. คําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์
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๒. คําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
ส่วนแยกป่าแดด สาขาพาน
1. มีการนําเดินรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้ว แต่ศูนย์เดินสํารวจฯ มิได้ลงรูปแปลง
2. บางรูปแปลงไม่มีการลงเลขที่ดิน
สาขาเชียงของ
ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินฯ ปีงบ 2560 ได้ทําการเดินสํารวจสอบเขต
และเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่ซึ่งได้ส่งมอบโฉนดและสารบบแล้วก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 2560 แต่เนื่องด้วยอยู่ระหว่างการขอจัดสร้างระวางศูนย์ฯ จึงยังมิได้ส่ง
มอบระวางให้สํานักงานที่ดินฯ แต่อย่างใด
สาขาเวียงป่าเป้า
๑. กรณีมีการรังวัดแบ่งแยก ออกโฉนดที่ดินในระวางมีรูปแปลง แต่ยังไม่มีการจดทะเบียน
หรือ ออกโฉนดที่ดิน ข้อมูลทะเบียนที่ดินไม่ปรากฎในฐานข้อมูล
๒. ระบบโปรแกรมขัดข้องบ่อย ทําให้การตรวจสอบทําได้ยาก
สาขาเวียงชัย
ส่วนแยกพญาเม็งราย สาขาเทิง
-

ส่วนแยกป่าแดด สาขาพาน
มีการประชุมประจําเดือนเน้นย้ําให้ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดตรวจสอบความ
ถูกต้อง/ปัญหาอุปสรรคร่วม

90.47 ศูนย์ฯ ๑

สาขาเชียงของ
ได้ดําเนินการสอบถามความคืบหน้าไปยังศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ - ลําพูน - เชียงรายแล้ว ทราบว่า อยู่ในระหว่างดําเนินการของ
กรมที่ดิน

98.04 ศูนย์ฯ ๑

สาขาเวียงป่าเป้า
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดรับผิดชอบร่วมกัน

95.10 ศูนย์ฯ ๑

สาขาเวียงชัย
ส่วนแยกพญาเม็งราย สาขาเทิง
-

97.16 ศูนย์ฯ ๑
95.95 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาแม่จัน
สาขาแม่จัน
ฐานข้อมูลในโปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กับฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และดําเนินการประสานกับสํานัก
โปรแกรมที่ได้จดทะเบียนประจําวันโปรแกรม Land 2012 ไม่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา
และในการจดทะเบียนบางแปลงไม่มีการอัพเดท
14 เชียงใหม่

สจ. เชียงใหม่
ข้อมูลทะเบียนจากฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน
และฐานข้อมูลเป็นทางฯ แต่ไม่เลขที่ดิน

ส่วนแยกฮอด สาขาจอมทอง
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่มีจํากัด
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96.92 ศูนย์ฯ ๑

สจ. เชียงใหม่
83.62
เนื่องจากเลขที่ดินซ้ํากันในระวางเดียวกัน ๑. มอบหมายฝ่ายรังวัดตรวจสอบเลขที่ดินซ้ํา และฝ่ายรังวัดยังมิได้รับระวางจาก
ศูนย์เดินสํารวจ จึงยังมิได้สแกนรูปแปลง ซึ่งปัจจุบันฝ่ายรังวัดกําลังดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง
๒. ประสานขอระวางศูนย์เดินสํารวจฯ เพื่อสแกนรูปแปลง
ส่วนแยกฮอด สาขาจอมทอง
๑. มีคําสั่งสํานักงานที่ดิน ที่ ๖๗/๒๕๖๐ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
และ
๒. การปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์
๓. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุมติดตามการปรับปรุงข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
๔. มีการประชุมและรายงานผลให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์
และรายงานให้จังหวัดทราบ ถึงผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน
๕. เห็นควรจัดเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่าง
ถกต้อง

DOL1

88.91 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

ส่วนแยกแม่แจ่ม สาขาจอมทอง
๑. เนื่องจากฐานข้อมูล น.ส.๓ก ที่ได้ออกโฉนดแล้ว ไม่มีการปรับปรุงข้อมูล ทําให้จํานวน
เอกสารสิทธิมีความคลาดเคลื่อน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจกระบวนการ
ดําเนินงาน การปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินดิจิทัล และภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ จึงเป็น
ผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนได้อย่างสมบูรณ์

ส่วนแยกแม่แจ่ม สาขาจอมทอง
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อควบคุมติดตามการปรับปรุงข้อมูล
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
๒. ให้มีการตรวจสอบฐานข้อมูลเอกสารสิทธิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๒. เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและข้าราชการบรรจุใหม่ ทําให้การดําเนินงาน
ไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ยังไม่เข้าใจในกระบวนการ
ดําเนินงาน และทําให้การปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินดิจิทัลและภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ
ไม่ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน จึงเป็นผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนได้อย่าง
สมบูรณ์

๓. มีการประชุมและรายงานผลให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์
และรายงานให้จังหวัดทราบ ถึงผลการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน
๔. เห็นควรจัดเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง

ส่วนแยกสะเมิง สาขาแม่ริม
๑. เครื่องสแกนมักจะค้างบ่อย ๆ ทําให้โปรแกรมศูนย์ข้อมูลฯ ค้าง ไม่สามารถดําเนินการ
ได้ จําเป็นต้องมีการพักเครื่องสแกนเป็นระยะ
๒. รูปแผนที่ในระวางมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการแบ่งแยกมีการแก้ไขเลขที่ดิน ทําให้
ภาพลักษร์กับรูปแผนที่ในระบบไม่เชื่อมกัน

ส่วนแยกสะเมิง สาขาแม่ริม
๑. ประชุมกันในฝ่าย แต่งตั้งผู้ดําเนินงาน ตามคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง
๒. พิมพ์รายงานจากระบบโครงการศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อตรวจสอบว่าโฉนดแปลงใด
ยังไม่ได้สแกนภาพลักษณ์ จากนั้น ให้ผู้ดําเนินงานดําเนินการสแกนภาพลักษณ์ตาม
รายงาน
๓. ดําเนินการสแกนฐานข้อมูลภาพลักษณ์ลงในระบบศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ และจะได้
รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบต่อไป
สาขาดอยสะเก็ด
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมโยง ๓ ฝ่าย

สาขาดอยสะเก็ด
๑. ข้อมูลทะเบียนที่ดินของสํานักงานที่ดินไม่ตรงกับศูนย์ข้อมูลฯ ทําให้ไม่สามารถลบ
ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงได้
๒. การตรวจ e0 - e6 ในโปรแกรมฐานข้อมูลไม่ตรงกับการตรวจสอบ Mapsheetcheck ๒. แก้ไขฐานข้อมูลให้ตรงกัน เพื่อลดยอดข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยง
ของสํานักงานที่ดิน
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เชื่อมได้ สนง.
97.26 ศูนย์ฯ ๑

91.43 ศูนย์ฯ ๑

95.71 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่
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เชื่อมได้ สนง.

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาสารภี
๑. ในระวางมีการให้เลขที่ดินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง มีการให้เลขที่ดินซ้ําในระวาง
เดียวกัน
๒. ที่ดินแปลงที่ได้โอนเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏในฐานทะเบียนข้อมูล
ที่ดินแล้ว แต่มีปรากฏในรายการที่มีทะเบียน-แต่ไม่มีรูปแปลง ส่งผลให้การเชื่อมโยงข้อมูล
ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

สาขาสารภี
ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการให้เลขที่ดินซ้ําด้วยโปรแกรม Mapsheet
Check และทําการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจําทุกเดือน โดยมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ตามคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภีที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลว.
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

97.06 ศูนย์ฯ ๑

สาขาสันทราย
-

สาขาสันทราย
มีคําสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทํางาน
ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน และข้อมูล
ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์

92.62 ศูนย์ฯ ๑

สาขาฝาง
โปรแกรมการนําเข้าข้อมูลและผลการเชื่อมโยงมีความล่าช้า เพราะเกิดจากระบบ
อินเทอร์เน็ต บางครั้งเชื่อมโยงไม่ได้ นําเข้าข้อมูลไปแล้วไม่มีการบันทึกภาพลักษณ์และ
ข้อมูลที่นําเข้า ทําให้เสียเวลาต้องนําเข้าข้อมูลซ้ําหลายครั้ง ส่งผลให้การนําเข้าข้อมูล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

สาขาฝาง
มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง

90.99 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาหางดง
๑. การนําเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง
ในช่วงที่ได้ทําโครงการระยะที่ ๑ ได้นําเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิทุกอย่างและได้ทํา
การดิจิไทซ์รูปแปลงตามระวางแผ่นพิมพ์ แต่ในรายงาน ณ ข้อมูลปัจจุบัน ไม่สามารถ
รายงานภาพลักษณ์เอกสารสิทธิของ น.ส. ๓ ก. และ นสล. ได้ ทําให้ส่งต่อผลการ
เชื่อมโยงข้อมูลตามรายงานข้างต้น

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขาหางดง
93.79 ศูนย์ฯ ๑
๑.ได้ดําเนินการประชุมและมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการแก้ไขe0-e6แล้ว
๒. ในส่วนของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิโฉนดที่ไม่พบภาพสแกนได้มีการสั่งการ
ให้นําโฉนดตามรายงานการเชื่อมโยงเพื่อนําเข้าใหม่แล้ว

๒. เอกสารสิทธิโฉนดบางแปลงได้สแกนแล้ว แต่ภาพหายรวมถึงเอกสารสิทธิที่มีการอายัด ๓. ในส่วนของข้อผิดพลาดที่ไม่พบรูปแปลง ให้ตรวจสอบจากโปรแกรม UDM ก่อน
ภาพสแกนหายเหลือแต่ฐานสแกน
ว่ามีรูปแปลงหรือไม่ ถ้ามีแต่เชื่อมโยงไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไร เช่น ข้อมูล
รูปแปลงไม่ตรงกับฐานทะเบียน ก็ไม่สามารถเชื่อมได้ แต่ถ้าไม่พบรูปแปลง
ถ้าเป็นงานที่ออกโดยสํานักงานที่ดิน ก็สามารถแก้ไขได้จากโปรแกรม UDM
แต่ถ้าไม่พบจากงานที่ไม่ได้ลงระวาง ต้องหาตําแหน่งรูปแปลงเพื่อจะสร้างรูปแปลง
ในระวางดิจิทัลได้
๕. ได้รับรายงานเรื่องระวางดิจิทัล รูปแปลงก็ไม่เหมือนที่ทําส่งโครงการ ซึ่งบาง
แปลงสามารถแก้ไขได้ แต่แปลงที่ติดกับแปลงสาธารณะ ช่างรังวัดไม่สามารถแก้ไข
เองได้ ต้องส่งส่วนกลาง แต่จะทราบได้ว่ารูปแปลงไม่เหมือนก็ตอ่ เมื่อมีการรังวัด
บริเวณดังกล่าว
๖. ระวาง UTM ของรูปแปลงหายจากการตรวจในระบบ UDM เนื่องจากการลง
ระวางจะมีหมุดที่ใช้ร่วมกันรูปแปลงจึงจะต่อกัน ในการจับคู่หมุดจะยึดการรังวัด
ใหม่เป็นหลัก ทําให้แปลงข้างที่ไม่ได้จับคู่หมุดรูปแปลงจะเปลี่ยนไปและบางแปลง
หายจากระบบเป็นพื้นที่สีขาวตามเอกสารที่แนบ
๗. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเกิดการชํารุดเสียหาย อยากให้มีงบซ่อมบํารุงรักษาด้วย
และให้มีการจัดงบประมาณในการซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ กรณี
พบการชํารุดให้ได้รับการซ่อมบํารุงรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ระบบทํางานอย่าง
สมบูรณ์และต่อเนื่อง

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาแม่แตง
ตรวจสอบแล้ว พบว่า ช่างรังวัดฯ ได้ลงที่หมายแผนที่แล้ว แต่ไม่พบการเชื่อมโยงกับ
รูปแปลงที่ดิน

เชียงใหม่

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาแม่แตง
๑. ประชุมหารือแนวทางดําเนินการ

๒๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดินรายวัน ที่
๒/๒๕๖๐ ลว ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
๒๒. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ที่ ๓/
๒๕๖๐ ลว ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
สาขาพร้าว
สาขาพร้าว
ได้ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูล หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ (น.ส.๓ก) หนังสือสําคัญ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบและให้คําชี้แนะด้วย
สําหรับที่หลวง (นสล.) และหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พบว่า มีข้อมูล
ทะเบียน มีภาพลักษณ์ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้หมด การบันทึกข้อมูลหน้าโฉนด
เกี่ยวกับหมายเลขระวางไม่สามารถบันทึกได้เป็นบางแปลง
สาขาเชียงดาว
สาขาสันป่าตอง
มีข้อมูลในฐานทะเบียนแต่ไม่พบข้อมูลในฐานสแกน จึงเป็นสาเหตุให้นําเข้าภาพลักษณ์
ไม่ได้

สาขาเชียงดาว
สาขาสันป่าตอง
ประชุมเจ้าหน้าที่นําเข้าข้อมูล ทําการปรับปรุงข้อมูล และรายงานผลการนําเข้า
ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ และรวบรวมราบงานเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

สาขาสันกําแพง
สาขาสันกําแพง
๑. มีการจดทะเบียนงานออกโฉนดจาก น.ส.๓ก และมีงานรังวัดแบ่งจัดสรรทะเบียนเป็น ๑. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลแล้ว และ
จํานวนหลายแปลงในเดือนธันวาคมนี้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูล
แบ่งการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลให้รับผิดชอบ
เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอในเวลาราชการเพราะปริมาณงานมีจํานวนมาก
๒. ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการลงข้อมูล ควรมีการอบรมหรือชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่
๒. ฝ่ายรังวัดไม่สามารถหารูแปลงในระวางเพื่อลงในระบบได้ เนื่องจากอาจเป็นเพราะ
โฉนดออกมาจากการเดินสํารวจ หรือการแบ่งแยกแปลงโฉนดใหม่ในสมัยก่อน ที่ช่างรังวัด ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจถึงวิธีการลงข้อมูลให้มากขึ้น
ไม่ได้ลงระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศไว้
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เชื่อมได้ สนง.
90.19 ศูนย์ฯ ๑

82.29

DOL1

86.71 ศูนย์ฯ ๑
91.47 ศูนย์ฯ ๑

91.23 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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๓. ฝ่ายรังวัดแก้ไขโดยการให้ช่างรังวัดที่ไปรังวัดที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดิน
ที่ไม่พบรูปแปลง ทําการยึดโยงรูปแผนที่และลงระวางแผนที่ในส่วนที่ขาดหายไป
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

15 ตรัง

สาขาจอมทอง
๑. มีข้อมูลในฐานทะเบียน แต่ไม่พบข้อมูลในฐานสแกน
๒. ลงระวางไม่สมบูรณ์ เช่น กรณีรวมโฉนดและแบ่งกรรมสิทธิ์รวม

สาขาจอมทอง
๑. มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดดําเนินการแก้ไข
๒. ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและติดตามรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและ
การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน

88.91 ศูนย์ฯ ๑

สาขาแม่ริม
๑. โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่าได้ทําประโยชน์ ลงข้อมูลไม่ได้/โปรแกรมยังไม่
รองรับการลงฐานข้อมูลเอกสารสิทธิ์ประเภทนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน

สาขาแม่ริม
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

91.43 ศูนย์ฯ ๑

๒. เจ้าหน้าที่ยังเข้าไปตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้ โดยได้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่
พร้อมเลขบัตรประจําตัวประชาชนไปยังสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว
๓. ตรวจสอบ e0-e6 จากโปรแกรม Mapsheetcheck กับ e0-e6 ในศูนย์ข้อมูลฯ มี
ความแตกต่างกันมากเป็นเหตุให้การเชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้

๒. ควรปรับแก้ไขโปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติให้สามารถใช้ข้อมูล
ในปัจจุบันของฐานข้อมูลของสํานักงานที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

สจ. ตรัง
๑. ระบบการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ error บ่อย

สจ. ตรัง
๑. มีการเร่งรัดติดตามการดําเนินการเป็นประจําทุกอาทิตย์ และประชุมหัวหน้า
ฝ่ายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน
๒. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดิน
รูปแปลงที่ดิน และภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ ตามคําสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๖๑

๒. ไม่สามารถนําระวางบางแปลงลงในระบบดิจิทัลได้

๓. เห็นควรประสานงานกับสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
ให้จัดส่งระวางการเดินสํารวจให้สํานักงานที่ดินจังหวัดตรัง เพื่อดําเนินการต่อไป

94.51 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

16 ตาก

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขาสิเกา
สาขากันตัง
สาขาย่านตาขาว
๑. การลงฐานข้อมูลโฉนดที่ดินแปลงใหม่ผิดพลาด
๒. มีการแก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูล แต่ยังคงมีรายการข้อผิดพลาดอยู่
๓. ฝ่ายรังวัดไม่สามารถเรียกดูภาพลักษณ์ได้
๔. การดําเนินการโฉนดที่ดินแปลงใหม่ค่อนข้างช้า
สาขาห้วยยอด
๑. ระบบการนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ error บ่อย
๒. ไม่สามารถนําระวางบางแปลงมาลงในระบบดิจิทัลได้

สาขาสิเกา
สาขากันตัง
มีการประชุม มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
สาขาย่านตาขาว
มีการประชุม โดยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเป็นผู้ดูแลและควบคุม

96.12 ศูนย์ฯ ๒

สาขาห้วยยอด
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตามคําสั่งที่ 21/2559 ลว. 6 กรกฎาคม 2559 และคําสั่งที่ 40/2560 ลว.
27 พฤศจิกายน 2560

96.56 ศูนย์ฯ ๒

๒. งานเดินสํารวจ ศูนย์เดินสํารวจยังไม่ได้ส่งระวางมาให้

๒. เห็นควรประสานงานกับสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน
ให้จัดสํารวจการเดินสํารวจออกให้กรมที่ดินให้เพื่อดําเนินการต่อไป

สจ. ตาก

สจ. ตาก
๑. ประชุม กําชับ และเร่งรัดให้ดําเนินการทุกเดือน
๒. คําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย

ข้อมูลรูปแปลงในฐานข้อมูลดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีรูป
แปลงในระวางแผนที่ และทางสํานักงานที่ดินจังหวัดตาก ได้รวบรวมข้อมูลที่ไม่มีระวาง
ดิจิทัลอันเนื่องมาจากศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน จํานวน ๖,๑๖๖ แปลง เพื่อขอให้
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญติดตามการลงระวางให้ต่อไป

95.98 ศูนย์ฯ ๒
97.74 ศูนย์ฯ ๒

87.28 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

17 ตราด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สจ. ตราด

สจ. ตราด

ระบบสแกนมักล่มบ่อย

๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการประจํา
๒. มีการติดตามผลเป็นประจําทุกวัน
๓. เจ้าหน้าที่สแกนนําข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันและทําการปรับปรุงฐานข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและนําข้อมูลมารายงานถึงปัญหา
อุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน

ส่วนแยกเขาสมิง

ส่วนแยกเขาสมิง

-

เจ้าหน้าที่สแกน นําข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันและทําการปรับปรุงข้อมูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความคบถ้วน ถูกต้อง และนําข้อมูลมารายงานถึงปัญหา
อุปสรรค ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน

ส่วนแยกแหลมงอบ

ส่วนแยกแหลมงอบ

-

มีการกําชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และศึกษาคู่มือเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลและการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดิน
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (สนง.ส่วนแยกแหลมงอบ)
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98.69 ศูนย์ฯ ๒
นําร่อง

98.46 ศูนย์ฯ ๒
นําร่อง

99.01 ศูนย์ฯ ๒
นําร่อง

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

18 นนทบุรี

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สจ. นนทบุรี
๑. โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทําให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล
๒. โฉนดที่สแกนเป็นโฉนดเล่มใหญ่ สันปกหนา ไม่สามารถถอดออกมาสแกนได้ ทําให้
เกิดความล่าช้าในการนําเข้ารูปภาพ
๓. ระบบเกิดความล่าช้าในการนําเข้ารูปภาพ เช่น นําเข้า ๕ รูปภาพ แต่ระบบนําเข้าได้
เพียง ๑-๒ รูปภาพ
๔. งานสแกนรายวัน จดทะเบียนเสร็จแล้วต้องรอประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง ถึงสแกนได้ ถ้า
สแกนเลยจะไม่มีข้อมูลภาพ
สาขาบางบัวทอง
โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทําให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล
สาขาปากเกร็ด
๑. โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทําให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล จึงต้อง
ทําการสแกนใหม่ จํานวน ๒๗,๗๔๔ แปลง
๒. เครื่องสแกนเนอร์ที่ใช้งานอยู่ มีอายุการใช้งานนานทําให้ใช้เวลาในการสแกนโฉนดนาน
๓. มีการแก้ไขเลขโฉนดทําให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาโฉนดยากขึ้น
สาขาบางใหญ่ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
โฉนดที่สแกนไปแล้ว ไม่เชื่อมโยงในระบบทําให้ข้อมูลไม่มีบันทึกในฐานข้อมูล

19 นครนายก
20 นครปฐม

สจ. นครปฐม (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สจ. นนทบุรี
มีการประชุม มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

91.19

DOL1

สาขาบางบัวทอง
มีการประชุม มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สาขาปากเกร็ด
๑. มีการประชุม มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

85.41

DOL1

70.06

DOL1

81.95

DOL1

70.09
91.78

DOL1
DOL1

๒. ประสานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๓. จัดทําโครงการตรวจสอบปรับปรุงพร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
เพื่อติดตามผลการดําเนินการ
สาขาบางใหญ่
มีการประชุม มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

สจ. นครปฐม
โฉนดที่ดินรุ่นเก่า ออกให้เมื่อ ร.ศ. ๑๒๔ มีสภาพเก่าฉีกขาด การนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ ๑. สํานักงานที่ดินมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน
ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับโฉนดที่ดินมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องสแกนเนอร์ ไม่สามารถสแกน และมีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน
ภาพลักษณ์โฉนดที่ดินได้
๒. กรมที่ดินจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ที่มีขนาดใหญ่สามารถสแกนโฉนดที่ดิน
รุ่นเก่าได้

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขากําแพงแสน
-

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขากําแพงแสน
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน และ
ให้ความสําคัญในการปรับปรุงข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามคําสั่งที่ 27/2560 ลว. 27 ธ.ค. 2560

21 นครพนม
สาขาเรณูนคร
๑. ข้อมูลตําบลของศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงของตําบลในพื้นที่
รับผิดชอบ (ข้อมูลตําบลของอําเภอเรณูนคร คือ (๑) เรณู (๒) เรณูใต้ (๓) โพนทอง (๔)
หนองย่างชิ้น (๕) ท่าลาด (ต) นาขาม (๗) นางาม (๘) โคกหินแฮ่

22 นครราชสีมา

สาขาเรณูนคร
สํานักงานที่ดินฯ ได้มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน และการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน

๒. ข้อมูล น.ส.ล. ของศูนย์ข้อมูลกรมที่ดิน ไม่ตรงกับข้อมูล น.ส.ล. ที่มีอยู่จริงของ
สํานักงาน (ข้อมูลของสํานักงานมีเพียง ๓๕๙ แปลง)
๓. เจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดิน ไม่สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง
ตรงกันกับข้อมูลของศูนย์ข้อมูลฯ ได้
สาขาปักธงชัย
สาขาปักธงชัย
๑. มีการประชุม และออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์การเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงที่ดินและภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดราชสีมา สาขาปักธงชัย ตามโครงการศูนย์ข้อมูลและ
แผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน

สาขาพิมาย
การเข้าใช้โปรแกรมโครงการศูนย์ฯ ไม่ได้ เนื่องจากระบบเกิดการขัดข้อง

๒. เห็นควรให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่กรมแก้ไขได้
สาขาพิมาย
๑. แจ้งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสอบถามสาเหตุของการขัดข้อง และขอให้
ดําเนินการแก้ไข
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97.75 ศูนย์ฯ ๒

88.82 ศูนย์ฯ ๑
94.85 ศูนย์ฯ ๑

90.93 ศูนย์ฯ ๑

95.84 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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๒. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด เพื่อรับผิดชอบการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง ๓ ส่วน และได้มีการประสานกันอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. ส่วนกลางควรมีเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและสอนแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
สาขาสูงเนิน
สาขาสูงเนิน
มีปัญหาเรื่องความล่าช้าของการเข้าใช้โปรแกรมโหลดรูปแปลง ค่อนข้างใช้เวลานาน และ ๑. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ ๑)
รูปแปลงค่อนข้างจับคู่หมุดยาก มีปัญหารูปแปลงที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนมากไปในบางระวาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายรังวัด
มีอาการโปรแกรม error เช่น การโหลดรูปแปลงเพื่อแก้ไขรูปแปลงให้ถูกต้องบางครั้ง
โหลดออกมาแล้วทั้งระวางไม่ได้ โหลดออกมาแค่เฉพาะรูปแปลงที่ต้องการแก้ไข เมื่อใช้
โปรแกรมนาน ๆ แล้วมักจะค้าง บ่อยครั้งต้องทําการปิดและเปิดใหม่ ทําให้เสียเวลาในการ
เข้าระบบใช้งานระบบใหม่

สาขาโชคชัย
๑. มีรูปแปลงที่ดินในฐานข้อมูลระวางดิจิทัล (UDM) แต่เชื่อมโยงข้อมูลภาพลักษณ์ไม่ได้
๒. มีรูปแปลงที่ดินในฐานข้อมูลระวางดิจิทัล แต่เป็นเลขที่ดิน ๐ (อื่น ๆ) และแก้ไขเลขที่
ดินไม่ได้
๓. ฐานข้อมูลทะเบียนเป็นโฉนดที่ดินจากการเดินสํารวจที่ดิน ยังไม่มีรูปแปลงที่ดินใน
ฐานข้อมูลระวางดิจิทัล
๔. เครื่องสแกนเนอร์มีเครื่องเดียว ไม่เพียงพอกับงานสแกนกรณีที่มีงานจํานวนมาก
ระบบการสแกนภาพลักษณ์ขัดข้องบ่อย

๒. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีเจ้าหน้าที่สําหรับแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยเฉพาะ
๓. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทุกสาขา
สาขาโชคชัย
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมีการควบคุม ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
ในการประชุมประจําเดือนทุกเดือน
๒. ขอให้จัดหาเครื่องสแกนภาพลักษณ์ใหม่ เนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุ
การใช้งานนาน สแกนข้อมูอาจทําให้ล่าช้า
๓. ควรให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการ
ข้อมูลทะเบียนที่ดิน

94.66 ศูนย์ฯ ๑

95.29 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาครบุรี
ไม่มีความรู้เรื่องการครอบรูปแปลงที่ดิน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาครบุรี
๑. เสนอขอความร่วมมือให้ทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศสอนโปรแกรมปรับปรุง
่ ม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ
๒. มีการประชุ
๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายรังวัด
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95.85 ศูนย์ฯ ๑

๓. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทุกสาขา
๔. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรจะมีเจ้าหน้าที่สําหรับแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง
ข้อมูลโดยเฉพาะ
๕. ฝ่ายรังวัดได้ลงระวางดิจิทัลและมีข้อมูลทะเบียนแล้ว แต่ไม่รูปแปลงในระบบ
จํานวน ๒,๗๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๔ ทําให้ผลรายการเชื่อมโยงได้เพีงร้อยละ ๗๕.๗๑
ทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิที่ดิน และข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง และตามข้อมูล
ปัจจุบัน ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ ว ๕๓๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ และหนังสือสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๓๒๐๐ ลง
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
สาขาคง
ข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในขั้นตอนระหว่างดําเนินการ
สาขาจักราช
เครื่อง NAS Buffalo เสีย จึงไม่สามารถนําเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้

สาขาคง
สาขาจักราช
๑. เสนอเรื่องขอความอนุเคราะห์จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดําเนินการ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

93.80 ศูนย์ฯ ๑
91.64 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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๒. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ
๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายรังวัด
สาขาสีคิ้ว
เนื่องจากเอกสารสิทธิ เมื่อได้จดทะเบียนแบ่งแยก-ลงระวางดิจิทัลและสแกนภาพลักษณ์
แล้ว แต่ปรากฎว่ารูปแปลงที่ดิน และข้อมูลที่ดินดิจิทัล ยังไม่เชื่อมโยงกัน กรณีรูปแปลง
น.ส.๓ ก ที่ออกโฉนดแล้ว ยังไม่มีการลบรูปแปลงที่ดิน ทําให้ไม่สามารถเชื่อมกันได้

๓. ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะ
สาขาสีคิ้ว
๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด ฝ่ายอํานวยการ
เพื่อตรวจสอบ บันทึกข้อมูลทะเบียนที่ดินและแก้ไขฐานข้อมูลที่ดิน และจัดทํา
โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และข้อมูลทะเบียนที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑

สาขาโนนสูง
๑. มีปัญหาเครื่องสแกนเนอร์ สแกนโฉนดได้เฉลี่ยวันละ ๑๐๐ ฉบับ ทําให้ไม่สามารถ
สแกนภาพโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จทันเวลา

๒. ควรส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และชํานาญงานมาให้ความรู้และแนะนําในการ
ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว
สาขาโนนสูง
๑. จัดทําโครงการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน
และข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการแก้ไข และให้รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกสิ้นเดือน

๒. ข้อมูลปริมาณเอกสารสิทธิตามฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน กับปริมาณเอกสารสิทธิตาม
รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลบางประเภทไม่ตรงกัน

๒. แก้ไขปัญหาเครื่องสแกนเนอร์ทํางานช้า
๓. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทําฐานข้อมูล

91.72 ศูนย์ฯ ๑

97.90 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาด่านขุนทด
เมื่อได้มีการลงระวางแผนที่ในระบบดิจิทัลแล้ว เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดําเนินการอนุมัติคําขอ
เพื่อส่งข้อมูลลงในระบบดิจิทัล ได้มีการแก้ไขโดยประสานงานกับสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้ว โดยให้ฝ่ายรังวัดดําเนินการอนุมัติคําขอที่ค้างในระบบให้เรียบร้อยโดยเร็ว

สาขาด่านขุนทด
๑. ฝ่ายทะเบียนได้มีการประชุมเพื่อดําเนินการแก้ไขฐานข้อมูลที่ผิดพลาด เร่งรัดให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนต่าง ๆ ให้ดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดทุกประเภท และ
สรุปรายงานผลการดําเนินการความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางการ
แก้ไขทุกวันพฤหัสบดี
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90.56 ศูนย์ฯ ๑

๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดได้ร่วมประชุมวางแผนการแก้ไขปัญหา
ทุก ๆ ๑๕ วัน และได้รายงานเจ้าพนักงานที่ดินทราบความคืบหน้าในที่ประชุม
ประจําเดือนทุกเดือน โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้กําชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ช่วยกัน
ตรวจสอบและแก้ไขเป็นประจําทุกเดือน
๓. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบแต่ละจังหวัดและ
แจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรง
เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
สาขาโนนไทย
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่า ผลการเชื่อมโยงที่มีทะเบียนแต่
ไม่มีรูปแปลง หรือ ผลการเชื่อมโยงที่มีรูปแปลงแต่ไม่มีทะเบียน และผลการเชื่อมโยงที่มี
ทะเบียนแต่ไม่มีภาพสแกน คือที่ดินใดบ้าง

สาขาโนนไทย
๑. มีการประชุมร่วมกันติดตามผลการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน

๒. เจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่ดิน (e0-e6) ได้
แต่ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่า ผลการเชื่อมโยงที่มีทะเบียน
แต่ไม่มีรูปแปลง หรือผลการเชื่อมโยงมีรูปแปลงแต่ไม่มีทะเบียน และผลการ
เชื่อมโยงที่มีทะเบียนแต่ไม่มีภาพสแกน คือที่ดินแปลงใดบ้าง
๓. น่าจะมีโปรแกรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดิน ให้สามารถตรวจสอบ
กรณีข้างต้นได้ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

89.91 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขาประทาย
๑. เดินสํารวจไม่ลงระวาง

96.50 ศูนย์ฯ ๑
สาขาประทาย
๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด

๒. เชื่อมโยงมีฐานทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง
๓. เดินสํารวจ ๓ รอบ ยอดลดลง
๔. เดินสํารวจค้างแจก เนื่องจากมีรูปแปลงในระวางแต่ไม่ปรากฎฐานข้อมูล
๕. ระวางคาบเกี่ยวปรากฏรูปแปลงแต่ไม่มีรูปแปลง
สาขาขามสแกแสง
การตรวจสอบข้อมูลที่ดินส่วนที่เชื่อมโยงไม่ได้ทําได้ยาก เนื่องจากไม่ทราบว่ารูปแปลง
ที่ดินที่เชื่อมไม่ได้เป็นที่ดินแปลงใด

๒. เมื่อศูนย์เดินสํารวจเสร็จให้ทางศูนย์เดินสํารวจลงระวางให้เป็นปัจจุบันด้วย

สาขาขามสแกแสง
๑. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามคําสั่ง ที่ ๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. ต้องการให้จัดสร้างโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เชื่อมโยงไม่ได้ เช่น
มีทะเบียน-ไม่มีรูแปลง หรือว่ามีรูปแปลง-ไม่มีทะเบียน เพื่อให้สามารถทราบได้ว่า
ส่วนที่ไม่มีรูปแปลงเป็นของที่ดินแปลงใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไข

94.80 ศูนย์ฯ ๑

สาขาขามทะเลสอ
เครื่อง NAS Buffalo เสีย จึงไม่สามารถนําเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้

สาขาขามทะเลสอ
๑. เสนอเรื่องขอความอนุเคราะห์จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดําเนินการ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

96.10 ศูนย์ฯ ๑

๒. มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ
๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายรังวัด
๓. ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะ
๔. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการอบรมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินทุกสาขา

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
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๕. ฝ่ายรังวัดได้ลงระวางดิจิทัลและมีข้อมูลทะเบียนแล้ว แต่ไม่รูปแปลงในระบบ
จํานวน ๑,๑๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๔ ทําให้ผลรายการเชื่อมโยงได้เพีงร้อยละ ๙๖.๑๐
ทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนที่ดิน ข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิที่ดิน และข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง และตามข้อมูล
ปัจจุบัน ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๓.๒/ ว ๕๓๙๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ และหนังสือสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ มท ๐๕๑๓.๒ /ว ๓๒๐๐ ลง
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
สาขาปากช่อง
สาขาชุมพวง
มีการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบผลการเชื่อมโยงข้อมูล ๓ ส่วน คือ ๑) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียน ๒) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายทะเบียน ๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด

86.04 ศูนย์ฯ ๑

สจ. นครศรีธรรมราช
23 นครศรีธรรมราช สจ. นครศรีธรรมราช
๑. ในการสแกนภาพลักษณ์ต้องพลักทีละหน้าในการสแกนทุกครั้ง ไม่สามารถสั่งสแกนได้ ๑. ควรมีเครื่องสแกนที่สามารถสั่งสแกนทีละหลายหน้าได้ในครั้งเดียว เพื่อเพิ่ม
ทีละหลายหน้า ทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางานและทําให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
ประสิทธิภาพในการทํางานควรมีเครื่องสแกน ๒ เครื่อง ในการสแกนภาพลักษณ์
เนื่องจากมีปริมาณเอกสารสิทธิจํานวนมาก

96.84 ศูนย์ฯ ๒

สาขาปากช่อง
สาขาชุมพวง
มีปัญหาเรื่องความล่าช้าของการเข้าใช้โปรแกรมโหลดรูปแปลง ค่อนข้างใช้เวลานาน และ
รูปแปลงค่อนข้างจับคู่หมุดยาก มีปัญหารูปแปลงที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนมากไปในบางระวาง
มีอาการโปรแกรม error เช่น การโหลดรูปแปลงเพื่อแก้ไขรูปแปลงให้ถูกต้องบางครั้ง
โหลดออกมาแล้วทั้งระวางไม่ได้ โหลดออกมาแค่เฉพาะรูปแปลงที่ต้องการแก้ไข เมื่อใช้
โปรแกรมนาน ๆ แล้วมักจะค้าง บ่อยครั้งต้องทําการปิดและเปิดใหม่ ทําให้เสียเวลาในการ
เข้าระบบใช้งานระบบใหม่

๒. ในการใช้โปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ สแกนภาพลักษณ์จะมีปัญหาค้าง/บันทึกช้า และ ๒. ควรมีเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาได้ทันที เมื่อระบบศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ มีปัญหา
ระบบหลุดบ่อยมากในแต่ละวัน
โดยไม่ต้องรอนานเกิน ๑ ชั่วโมง
๓. ระบบอินเทอร์เน็ตควรมีความเร็วมากกว่าเดิมที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้

ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาเชียรใหญ่
๑. เรื่องรังวัดแบ่งแยก แบ่งกรรมสิทธิรวมที่เสร็จแล้ว แต่ผู้ขอยังไม่มารับโฉนด
๒. ที่ดินตั้งอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งได้ดําเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินและ
ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแผ่นที่ในระวาง
และในโฉนดที่ดิน
๓. มีการเปลี่ยนเขตอําเภอ
สาขาทุ่งใหญ่ (รายงานมา 2 แบบฟอร์ม)
สาขาท่าศาลา (รายงานมา 2 แบบฟอร์ม)
๑. รูปแปลงที่ดินบางแปลงไม่มีรูปแผนที่ในระวาง (เป็นระวางเดินสํารวจที่ไม่ได้
ลงรูปแผนที่ไว้) จึงไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงได้
๒. รูปแปลงที่ดินในระวางบางแปลงเลอะเลือนไม่สามารถสแกนได้
สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี (ส่งรายงาน 2 แบบ)
สาขาร่อนพิบูลย์ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
๑. โปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ไม่สามารถพิมพ์รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
ที่ผิดพลาดได้ จึงไม่สามารถหยิบโฉนดเพื่อมาแก้ไขหรือสแกน กรณีผลการเชื่อมโยง
มีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกนได้
๒. หาโฉนดไม่เจอในบางฉบับ จึงไม่สามารถนํามาสแกนได้
สาขาหัวไทร (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
๑. การนําเข้าข้อมูลระวางแผนที่ไม่ได้
๒. โฉนดค้นหาไม่พบ
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สาขาเชียรใหญ่
๑. ได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องรายงานปัญหาอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ดิน และปรับปรุงข้อมูลที่ดินให้ถูกต้อง
๒. สแกนข้อมูลบนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในการทํา
นิติกรรมในแต่ละวันให้หมดภายในวันถัดไป

98.40 ศูนย์ฯ ๒

สาขาทุ่งใหญ่
สาขาท่าศาลา
ได้มีการประชุมและตรวจสอบข้อมูลทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําการ
แก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น

98.99 ศูนย์ฯ ๒

สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี
สาขาร่อนพิบูลย์
พิมพ์รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินที่มีปัญหาออกมาเพื่อดําเนินการแก้ไข
และสแกน และให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สํานักงานที่ดินจังหวัดมาดําเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

99.06 ศูนย์ฯ ๒

สาขาหัวไทร
ประชุมประจําเดือนติดตามผลการดําเนินงานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

98.12 ศูนย์ฯ ๒

97.85 ศูนย์ฯ ๒

97.62 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาปากพนัง
๑. โปรแกรมการลงระวางไม่เสถียร ใช้เวลาประมวลผลนาน
๒. ความชํานาญของผู้ใช้ยังไม่ครอบคลุม
สาขาทุ่งสง
ระบบการนําเข้าภาพลักษณ์เป็นไปอย่างล่าช้า
สาขาสิชล
ระบบโปรแกรมที่ใช้อยู่ค้างบ่อย ทําให้การนําเข้าเกิดความล่าช้า
สาขาลานสกา (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ สทส.)
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน จํานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จํากัด
๒. ไม่มีรูปแปลงที่ดินในแผ่นระวาง
๓. ระบบประมวลกลางของกรมที่ดินไม่ปรับปรุงฐานข้อมูลทําให้ต้องทําซ้ํา
สาขาฉวาง (ส่งฟอร์มรายงาน 2 แบบ)
๑. รูปแปลงที่ดินในระวางไม่ชัดเจน ไม่สามารถสแกนได้
๒. งานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินไม่ได้ลงรูปแปลงในระวางไว้ ไม่สามารถเชื่อมโยง
รูปแปลงได้
สาขาชะอวด
๑. โฉนดที่ดินเกิดการผิดพลาดเนื่องจากต่อเลขหน้าสํารวจซ้ํา เลขที่ดินซ้ํา ทําให้ไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ต้องแก้ไขหน้าสํารวจ เลขที่ดินก่อน
๒. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโฉนดที่ดินที่ออกโดยศูนย์เดินสํารวจได้ เนื่องจากไม่ได้รับค่า
พิกัดในการรังวัดออกโฉนดที่ดินจากศูนย์เดินสํารวจ
๓. น.ส.๓ก บางแปลงลงตําแหน่งในระวางไม่ได้ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงได้
๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรม
๕. ระบบการเชื่อมต่อไม่เสถียร
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สาขาปากพนัง
ได้มีการกําชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน
ดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สาขาทุ่งสง

95.85 ศูนย์ฯ ๒

สาขาสิชล

97.36 ศูนย์ฯ ๒

สาขาลานสกา
๑. กําหนดตัวเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

99.02 ศูนย์ฯ ๒

๒. ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างฝ่ายรังวัดและฝ่ายทะเบียน
๓. ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
สาขาฉวาง
มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินการและแก้ไขข้อผิดพลาด
เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

96.69 ศูนย์ฯ ๒

97.21 ศูนย์ฯ ๒

สาขาชะอวด
98.13 ศูนย์ฯ ๒
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. เพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการใช้งานควรจัดให้มีการอบรม
เพื่อแนะแนวทางการใช้งานและแก้ปัญหาต่อไป
๓. ปรับปรุงการเชื่อมโยงของโปรแกรมให้เสถียรต่อการใช้งาน

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

24 นครสวรรค์

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๖. ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงผ่านทาง Internet Explorer ได้ แต่สามารถเปิดใช้
กับ Google Chrome ได้
๗. ไม่สามารถเข้าดูหัวข้อ "ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน" ได้
สจ. นครสวรรค์
สจ. นครสวรรค์
คําสัง่ สํานักงานที่ดินนครสวรรค์ ที่ ๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของโฉนดที่ดิน สารบบที่ดินกับฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สาขาตาคลี
สาขาลาดยาว
เมื่อมีแปลงแยกใหม่มีข้อมูลในทะเบียนและสแกนภาพโฉนดแล้ว แต่ผลการเชื่อมโยง
ข้อมูลจะยังเชื่อมโยงไม่ได้ เนื่องจากไม่มีรูปแปลง ทั้งที่ช่างได้ลงระวางแล้ว
สาขาบรรพตพิสัย
สาขาพยุหะคีรี
๑. สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า และไม่เสถียร
๒. บางครั้งไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้
สาขาท่าตะโก
สาขาชุมแสง
ตรวจสอบตําแหน่งที่ดินไม่พบ เนื่องจากเป็นตราจอง
สาขาหนองบัว
-
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97.33 ศูนย์ฯ ๑

สาขาตาคลี
สาขาลาดยาว
-

98.85 ศูนย์ฯ ๑

สาขาบรรพตพิสัย
สาขาพยุหะคีรี

99.17 ศูนย์ฯ ๑

สาขาท่าตะโก
มีการประชุม และทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
สาขาชุมแสง
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และให้รายงานผลอย่างสม่ําเสมอ
๒. มีการประชุมติดตามผลและแก้ไขข้อขัดข้องร่วมกัน
สาขาหนองบัว
-

99.85 ศูนย์ฯ ๑

98.71 ศูนย์ฯ ๑

98.82 ศูนย์ฯ ๑

99.11 ศูนย์ฯ ๑

98.80 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาตากฟ้า
ส่วนแยกไพศาลี
-

25 นราธิวาส
26 น่าน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาตากฟ้า
ส่วนแยกไพศาลี
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๒. มีการติดตามงาน ในการประชุมประจําเดือนทุกเดือน

สจ. น่าน
๑. มีรูปแปลงไม่มีทะเบียน จํานวน ๗,๕๓๗ แปลง เนื่องจากลงข้อมูลทะเบียนที่ดินแล้ว
สแกนไม่ได้จึงไม่มีข้อมูลในโปรแกรมสแกน

สจ. น่าน
๑. ได้มีการประชุมในสํานักงานที่ดินเพื่อร่วมกันแก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดิน

๒. รูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินโดยเฉพาะโครงการเดินสํารวจฯ ไม่ได้ลงรูปแปลงที่ดินไว้ใน
ระวางแผนที่

๒. เห็นควรให้ส่วนกลาง ดําเนินการและส่งข้อมูลมาให้สํานักงานที่ดิน
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99.14 ศูนย์ฯ ๑
99.00 ศูนย์ฯ ๑

91.59 ศูนย์ฯ ๒
88.01 ศูนย์ฯ ๑

๓. รูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินที่ดําเนินการโดยโครงการเดินสํารวจฯ เห็นควร
ให้ส่วนกลางดําเนินการและส่งข้อมูลมาให้สํานักงานที่ดิน
สาขานาน้อย
เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายตําแหน่งบ่อย ทําให้เกิดการดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ

สาขานาน้อย
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
ปฏิบัติงานนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานให้หัวหน้าทะเบียนเพื่อรายงาน
ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
๒. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลระวางแผนที่
ในระวางฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินให้ดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน
และข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินโดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งรับผิดชอบจัดทํา
รายงานให้หัวหน้าทราบ เพื่อรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย
ทราบทุกวันที่ ๕
ของเดือน

91.54 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาเวียงสา
จากการรายงานผลการเชื่อมโยง มีข้อมูลทะเบียนไม่มีรูปแปลง จํานวน ๔,600 แปลง
เนื่องจากรูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินโดยเฉพาะโครงการเดินสํารวจฯ ไม่ได้ลงระวางที่ดินไว้
ในระวางแผนที่

สาขาท่าวังผา
-

สาขาเชียงกลาง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบระวาง เนื่องจากไม่สามารถลงระวางได้ ต้องตรวจสอบรูปถ่าย
ทางอากาศ เพื่อยึดเป็นหลักในการลงระวางต่อไป

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

Page 35 of 81
ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.

86.80 ศูนย์ฯ ๑
สาขาเวียงสา
๑. ได้มีการประชุมในสํานักงานที่ดินเพื่อร่วมกันแก้ข้อมูลทะเบียนที่ดินไม่มีรูปแปลง

๒. รูปแผนที่ออกโฉนดที่ดินที่ดําเนินการโดยโครงการเดินสํารวจฯ เห็นควรให้
ส่วนกลางดําเนินการและส่งข้อมูลมาให้สํานักงานที่ดินท้องที่ดําเนินการ
สาขาท่าวังผา
ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาท่าวังผา ที่ ๑๖/๖๐ ลว. ๒๐ เมษายน
๒๕๖๐ รวมถึงมีการติดตามและให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ จพด. สาขาวัง
ผา ทราบเป็นประจําทุกวันจันทร์ และในที่ประชุมประจําเดือนทุกครั้ง
สาขาเชียงกลาง
๑. ดําเนินการประชุมปรึกษาและสอบถามปัญหา อุปสรรค จากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและหาแนวทางการดําเนินงานในการประชุมประจําเดือนธันวาคม
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. เห็นควรให้นายช่างรังวัดผู้เป็นเจ้าของเรื่องมาลงระวางให้เรียบร้อย
๓. ได้พิมพ์รายงานที่มีอักษรสีแดง ออกมาตรวจสอบเป็นรายแปลง
๔. สอบถามปัญหาจากผู้รับผิดชอบและมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินการ

87.71 ศูนย์ฯ ๑

90.93 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาปัว
สาขาปัว
๑. เจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินได้มีการโยกย้ายบ่อย จึงขาดความต่อเนื่องในการทํางาน ปัจจุบันมีการจัดประชุมในสํานักงานเพื่อร่วมกันแก้ไขข้อมูลทะเบียนที่ดินและ
รูปแปลงที่ดิน
๒. จากรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูล (มีทะเบียน-ไม่มีแปลง) พบปัญหาว่า มีจํานวน
ทั้งหมด ๖,๐๔๔ แปลง คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เชื่อมโยง ซึ่งได้
ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีข้อมูลบางส่วนเป็นงานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๙๖๖ แปลง ซึ่งไม่ได้มีการลงระวางในระบบดิจิทัล
๓. รายงานผลการเชื่อมโยง มีรูปแปลง-ไม่มีทะเบียน บางส่วนเกิดจากรายงานยกเลิก
คําขอ แต่ยังมิได้มีการแก้ไขรูปแปลง
27 บึงกาฬ
28 บุรีรัมย์

สจ. บุรีรัมย์
มีข้อมูลของสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาคูเมือง ค้างอยู่ในฐานข้อมูลของสํานักงานที่ดิน
จังหวัดบุรีรัมย์ทําให้ข้อมูลของที่ดินจังหวัดคลาดเคลื่อน
กลุ่มงานวิชาการ สจ. บุรีรัมย์ (ตรวจสอบ นสล.)
๑. ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลได้
๒. ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า นสล. แปลงใดเชื่อมต่อข้อมูลได้สมบูรณ์
๓. รูปแปลง นสล. ในข้อมูลเดิม ไม่อาจนําเข้าในระบบการบันทึกข้อมูลได้ จนกว่าจะมี
การรังวัด
สาขานางรอง ส่วนแยกละหานทราย
1. ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในบางแปลงให้ครบทั้งสามส่วนได้

สจ. บุรีรัมย์
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87.02 ศูนย์ฯ ๑

69.79
93.99

DOL1
DOL1

กลุ่มงานวิชาการ สจ. บุรีรัมย์
-

สาขานางรอง ส่วนแยกละหานทราย
1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
2. เจ้าพนักงานที่ดินติดตามการดําเนินงานเป็นระยะ

2. เมื่อเข้าไปยังโปรแกรมนําเข้าภาพลักษณ์ เพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
รูปแปลงที่ดินและภาพลักษณ์ ในแปลงที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ปรากฏว่าไม่
สามารถแจ้งปัญหาผลการเชื่อมโยงได้
3. ไม่มีโปรแกรม UDM เพื่อใช้สําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมโยง รูปแปลง
3. นําเข้าที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน
4. เมื่อเข้าไปยังโปรแกรมนําเข้าภาพลักษณ์ เพื่อที่จะตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารสิทธิ 4. ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องการเข้าใช้โปรแกรมนําเข้าภาพลักษณ์ เนื่องจากการเข้า
ปรากฎว่า ไม่สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลนั้นได้ ตามคู่มือที่ได้ให้มานั้น
ใช้งานในบางเมนูนั้น ไม่สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้

92.56 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

5. ต้องการให้ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล
ใช้เพิ่มเติม พร้อมสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม นั้น เช่น โปรแกรม UDM เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงรูปแปลง
สาขากระสัง
สาขากระสัง
มีการติดตามจาการประชุมประจําเดือน โดยจัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
สาขานางรอง
สาขานางรอง
1. จํานวนเลขที่ดินซ้ําในระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม 393 แปลง หน้าทสํารวจซ้ํา 353
1. มีโครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการนําเข้าข้อมูลที่ดิน สแกนรูปแปลงที่ดิน
แปลง อยู่ระหว่างดําเนินการ ตามโครงการฯ
การเชื่อมโยงข้อมุลที่ดินของสํานักงานที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ไม่สามารถแก้ไขเลขที่ดินรูปแปลงในระวางแผนที่ดิจิทัลที่มีการแก้ไขทางทะเบียนที่ดิน 2. การแก้ไขเลขที่ดินรูปแปลงในระวางแผนที่ดิจิทัลจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความ
แล้ว
เชี่ยวชาญจากรมที่ดิน เป็นผู้แก้ไขหรือแนะนําให้เจ้าหน้าที่ในสํานักงานที่ดิน
๓. เลขที่ดินซ้ําในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก (ธ.ค. 2560)
๔. ไม่สามารถแก้ไขเลขที่ดินในระวางแผนที่ ที่แก้ไขทางทะเบียน หรือเมื่อมีการแบ่งแยก
ส่วนแยกละหานทราย สาขานางรอง
ส่วนแยกละหานทราย สาขานางรอง
ไม่สามารถดูภาพลักษณ์และไม่สามารถสแกนเอกสารสิทธิได้
๑. เจ้าพนักงานที่ดินติดตามการดําเนินงานเป็นระยะ
๒. นําเข้าที่ประชุมประจําเดือน
๓. ต้องการให้ปรับแก้ไขในโปรแกรมนําเข้าภาพลักษณ์ให้ เนื่องจากไม่สามารถ
ดําเนินการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิได้ตามปกติ
สาขาลําปลายมาศ
สาขาลําปลายมาศ
ยังไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดในการดําเนินการดังกล่าว
ได้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุม กํากับและติดตามการดําเนินการงาน
เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ดังกล่าว แยกเป็นแต่ละฝ่ายในสํานักงานที่ดินฯ เรียบร้อยแล้ว
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90.28 ศูนย์ฯ ๑
88.41 ศูนย์ฯ ๑

92.48 ศูนย์ฯ ๑

90.98 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

29 ปทุมธานี

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาประโคนชัย
สาขาประโคนชัย
1. การนําเข้ารูปลักษณ์บางครั้งไม่ขึ้นรูปลักษณ์ ภาพเดิมที่สแกนไว้แล้ว หรือขึ้นภาพสีขาว ได้มีการประชุมประจําเดือนอยู่ทุกเดือน หัวหน้าฝ่ายได้มีการสอบถาม ปัญหาต่างๆ
ของการนําเข้าสแกนภาพลักษณ์ประจําทุกเดือน
2. นําเข้ารูปลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ok แต่โปรแกรมไม่บันทึกรูปสแกนที่สแกน
ปัจจุบันได้
3. บางโฉนดมีข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนแต่ข้อมูลไม่ขึ้นในฐานสแกน จึงไม่สามารถ
นําเข้ารูปลักษณ์ได้โดยสแกน
สาขาพุทไธสง
สาขาพุทไธสง
1. ระบบสแกนช้า ทําให้ต้องปิด - เปิด เข้ารหัสบ่อยๆครั้ง
1. ประชุมติดตาม ปัญหาอุปสรรค ประจําเดอนของสํานักงานที่ดินสาขา
2. ดึงกรอบตัดภาพเองระบบไม่สามารถตัดกรอบภาพได้
2. เห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาตรวจสอบเครื่องสแกนเพื่อให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสแกนมีปัญหาบ่อยครั้ง
สาขาสตึก
สาขาสตึก
สาขาคูเมือง
สาขาคูเมือง
๑. การเข้าใช้โปรแกรม การโหลดข้อมูลต่าง ๆ มีความล่าช้ามาก
๑. มีการประชุม ติดตาม กําชับ เจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ควรปรับปรุงโปรแกรมการนําเข้าข้อมูลต่าง ๆ ให้รวดเร็วเข้าใช้งานง่ายขึ้น
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการนําเข้าข้อมูลประเภท
รูปแปลงที่ดิน
๓. คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมการใช้งานล่าช้า
๓. ควรมีการจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนําเข้าข้อมูลต่าง ๆ ขึ้น
สจ.ปทุมธานี
สจ.ปทุมธานี
๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของข้อมูลว่าต้องดําเนินการอย่างไร เมื่อข้อมูล
มีคําสั่งแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานดังกล่าวแล้ว
เป็นระวางคาบเกี่ยว ทําให้สแกนข้อมูลทั้ง ๒ ระวาง จึงทําซื้อสแกนโฉนดเข้าระบบแล้ว
เมื่อกดรายงานประจําวัน จะขึ้นไม่เท่าจํานวนที่สแกนจริง
๒. เมื่อสแกนโฉนดเข้าระบบแล้ว กดดูรายงานประจําวัน จะแสดงข้อมูลไม่ตรงตามข้อมูล
ที่สแกนจริง
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85.16 ศูนย์ฯ ๑

93.81 ศูนย์ฯ ๑

89.46 ศูนย์ฯ ๑
88.77 ศูนย์ฯ ๑

87.98

DOL1

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

30 ประจวบคีรีขันธ์

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาลําลูกกา
๑. ได้มีการบันทึกข้อมูลทะเบียน และสแกนภาพลักษณ์ลงในระบบเดิม ซึ่ง กทผ.
เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางทะเบียนรูปแบบดิจิทัลแล้ว ไม่สามารถ
สแกนข้อมูลภาพลักษณ์เข้าระบบได้ มีแต่เพียงข้อมูลทางทะเบียน

สาขาลําลูกกา
๑. ได้จัดทําโครงการบูรณาการตรวจสอบการเชื่อมโยงและปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน โดยมีการทํางานร่วมกันทั้งฝ่ายทะเบียนและรังวัด

๒. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงานที่ดินล่าช้า การนําเข้าภาพลักษณ์แต่ละแปลงใช้
เวลาประมาณ ๑๐นาที ทําให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลล่าช้า ไม่เป็นไปตามโครงการ
หรือแผนงานที่กําหนดไว้ การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งสามส่วนยังไม่
สามารถลดจํานวนข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว

๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มอบหมายงาน
๓. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินการ

สาขาคลองหลวง
การเข้าใช้งานเมนูตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน โหลดข้อมูลมาแสดงช้ามาก
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81.26

DOL1

สาขาคลองหลวง
ฝ่ายทะเบียนได้ดําเนินการนํารายงานที่ผิดพลาดจากเมนูการตรวจสอบข้อมูล
ระวางที่ดิน ทีละหัวข้อ โดยนํารายงานทั้งหมดมาแบ่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อลดการผิดพลาด

91.35

DOL1

สาขาธัญบุรี
สจ. ประจวบคีรีขันธ์
๑. ข้อมูลบางรายการไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของสํานักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แต่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ทําให้ไม่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้

สาขาธัญบุรี
สจ. ประจวบคีรีขันธ์
๑. เจ้าพนักงานที่ดินกําชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ และให้ความสําคัญ
ในการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน ในการประชุมประจําเดือน

67.68

DOL1

๒. โฉนดที่ดินไม่มีระวาง และไม่สามารถลงระวางได้ ทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

๒. เมื่อพบปัญหาอุปสรรค ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขได้ การติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับความสะดวก เช่น
ผู้รับสายไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรง โทรติดต่อไม่ได้เป็นต้น

94.57 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาบางสะพาน
๑. ตําแหน่งที่ดินในระวางแผนที่ กับตําแหน่งที่ดินในระวางดิจิทอล ไม่ตรงกันซึ่งไม่
สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้ และการเชื่อมโยงรูปแปลงทั้งสามส่วนมีบางภาพลักษณืไม่
ตรงกับระวางแผนที่

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาบางสะพาน
๑. มีการประชุม เร่งรัด เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ

Page 40 of 81
ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.
98.54 ศูนย์ฯ ๒

๒. ภายหลังจากบริษัท สามารถ เทเลคอม จํากัด ส่งมอบ ปรากฎว่าช่างฯ ไม่ได้ลงระวาง ๒. เร่งรัดให้ฝ่ายรังวัด ลงระวางรูปแปลงในระบบ
ดิจิทัล ทําให้การเชื่อมโยงไม่มีรปู แปลงที่ดิน
31 ปราจีนบุรี
32 ปัตตานี

สจ. ปัตตานี
สจ. ปัตตานี
๑. การเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ไม่เสถียรทําให้ตอนนําเข้า ๑. ผูร้ ับผิดชอบ นางสาวจิวรรณรัตน์ ศรีอักษร (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่าย
ภาพลักษณ์ระบบไม่บันทึกภาพลักษณ์ตอนที่กําลังสแกน ทําให้ต้องนําเข้าภาพลักษณ์ใหม่ ทะเบียน) และผู้ควบคุม นายฟาริก ศรีดนุเดช นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
ทําให้การสแกนโฉนดล่าช้า
๒. ขอให้แก้ไขระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบที่ดินดิจิทัลให้เร็วและเสถียรกว่านี้
๒. ระบบล่มบ่อยครั้ง ทําให้ต้องเข้าระบบใหม่อยู่บ่อย ๆ
๓. การสแกนโฉนดในช่วงบ่ายระบบจะทํางานช้ากว่าปกติ ทําให้เกิดอุปสรรคในการสแกน
โฉนดในช่วงบ่ายถึงตอนเย็น
สาขาปานาเระ
สาขาปานาเระ
โปรแกรมโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ไม่สามารถพิมพ์รายงานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสแกนเอกสารสิทธิเสมอ
ที่ผิดพลาดได้ จึงไม่สามารถหยิบโฉดนดเพื่อแก้ไข หรือ สแกน กรณีผลการเชื่อมโยงมี
ทะเบียนไม่มีภาพสแกน

95.43 ศูนย์ฯ ๒
95.89 ศูนย์ฯ ๒

94.90 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขาสายบุรี
สาขาสายบุรี
๑. อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานจริงมีอยู่ ๗ คน โดยรักษาการในตําแหน่งเจ้า
๑. มีการประชุมติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําวัน/สัปดาห์
พนักงานที่ดินอําเภอ ๒ คน และไปช่วยราชการสํานักงานที่ดินอําเภอ ๑ คน
๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยการเดินสํารวจออกโฉนดฯ ไม่จัดส่งระวางมาให้ จํานวน ๙ ระวาง ๒. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าพนักงานจ้างเหมาในการตรวจสอบ
จํานวน ๑ อัตรา
สจ.พระนครศรีอยุธยา
33 พระนครศรีอยุธยา สจ. พระนครศรีอยุธยา
โปรแกรมนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ฯ ยังไม่เสถียร
มีการประชุมติดตามการดําเนินงานทุกสัปดาห์
สาขาเสนา
สาขาเสนา
โปรแกรมนําเข้าภาพลักษณ์ยังไม่เสถียร
มีการประชุมติดตามการดําเนินงานทุกสัปดาห์

92.22 ศูนย์ฯ ๒

34 พะเยา

95.50 ศูนย์ฯ ๑

สจ. พะเยา
-

สจ. พะเยา
๑. การจัดทําโครงการการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์
๒. คําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยาที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานฯ ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์
๓. การรายงานผลการแก้ไขโดยตรงต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑
และ ๑๕ ของเดือน
๔. ควรพัฒนาโปรแกรมและระบบให้รองรับข้อมูลที่มีอยู่จํานวนมาก
เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการทํางานในระบบเชื่อมโยงข้อมูล

98.32

DOL1

98.97 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

Page 42 of 81
ร้อยละ Type
เชื่อมได้ สนง.

สาขาแม่ใจ
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้
๑. แปลงที่อยู่ระวางคาบเกี่ยว ๒ ระวาง มีข้อมูลทะเบียนแล้วแต่บางแปลงไม่เชื่อมกับ
ข้อมูลทะเบียน
๒. นสล. มีภาพสแกนมากกว่า ๑ เมื่อลบภาพสแกนส่วนที่เกินออก ทําให้ข้อมูลทะเบียน
จะไม่เชื่อมกับภาพสแกน
๓. งานเดินสํารวจที่ลงระวางไว้แล้ว แต่มีการยกเลิกไม่ได้ออกโฉนดที่ดิน ไม่สามารถลบ
รูปแปลงออกได้
สาขาปง
๑. ข้อมูลทะเบียน-ไม่มีรูปแปลงที่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้นั้น อาจเนื่องมาจากเป็นงาน
เดินสํารวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2560 ในระวางแผ่นพิมพ์มีรูปแปลง
ไม่ได้ลงระวางในระบบดิจิทัล ทําให้ไม่มีรูปแปลงในระบบ จึงเป็นปัญหาในการเชื่อมโยง

สาขาแม่ใจ
ประชุมประจําเดือนรวบรวมปัญหาอุปสรรค

98.38 ศูนย์ฯ ๑

สาขาปง
๑. มีคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินการ ตามคําสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

96.46 ศูนย์ฯ ๑

๒. ฐานข้อมูลทะเบียน หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.๓ ก) เป็นข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบัน ทําให้ผลต่างการเชื่อมโยงข้อมูลมีการติดลบ ซึ่งขณะนี้ได้มี
โครงการตรวจสอบตําแหน่งที่ดิน น.ส.๓ก. น.ส.๓ และใบจอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

๒. มีการประชุมทุกวันสิ้นเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการ

สาขาดอกคําใต้
๑. การจดทะเบียนไม่มีการอ้างอิงคิวเดิม
๒. งานรังวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2528 ไม่มีการลงระวางดิจิทัล
๓. รูปแปลงบางส่วนเป็นระวางคาบเกี่ยวอําเภออื่น

๓. เห็นควรจัดให้มีการถ่ายทอด สอนแนะงาน วิธีดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
(งานเดินสํารวจ)
สาขาดอกคําใต้
๑. ประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อสรุปรายงานผลและปัญหาทุกสัปดาห์
๒. คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๓. เนื่องจากการเข้าไปดําเนินการแก้ไขในระบบมีความล่าช้า ขอให้สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลและปรับปรุงความเร็วของสัญญาณเครื่อข่าย

96.82 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
๔. ไม่มีรูปแปลงในระวางดิจิทัล รูปแปลงในระวางดิจิทัลไม่ตรงรูปแปลงในโฉนด หรือ
รูปแปลงในระวางดิจิทัลทับกัน
๕. มีรูปแปลง มีภาพลักษณ์ และมีทะเบียจนแล้ว แต่ฐานข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน
๖. การออกเฉพาะรายไม่ได้ลบรูปแปลง น.ส.๓ก
สาขาจุน
จากการตรวจสอบกรณี มีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลงสามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ
๑. กรณีค้นหาจากศูนย์ข้อมูลที่ดินและโปแกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM) โครงการ
สอบถาม GIS ไม่พบรูปแปลงทั้งสองระบบ
๒. กรณีค้นหาจากศูนย์ข้อมูลที่ดิน ไม่พบรูปแปลง แต่โปรแกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM)
สอบถาม GIS พบรูปแปลงที่ดนิ
สาขาเชียงคํา
๑. ปรับปรุงรูปแปลงในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ เนื่องจาก
โปรแกรมไม่อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเพียงพอทําให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาบางจุดได้
๓. ข้อจํากัดในการปรับปรุงแก้ไขรูปแปลงบางแปลงที่ไม่สามารถลบ แก้ไขเลขที่ดิน แก้ไข
ระวางและแก้ไขประเภทรูปแปลงที่ดินได้
สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน
๑. ข้อมูลรูปแปลงของฝ่ายรังวัด ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ไม่สามารถเชื่อมกับฐานข้อมูลของ
ฝ่ายทะเบียนได้ ได้โทรศัพท์ประสานงานและแจ้งข้อขัดข้องให้สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศทราบแล้ว อยู่ในระหว่างดําเนินการแก้ไข

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขาจุน
ให้ฝ่ายรังวัดดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงรูปแปลงที่ดินดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน
ให้ถูกต้อง

95.96 ศูนย์ฯ ๑

สาขาเชียงคํา
๑. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันประจําทุกวัน โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานนิติกรรม
๒. อยากให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดการเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง

92.75 ศูนย์ฯ ๑

สาขาปง ส่วนแยกเชียงม่วน
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๒. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละเดือนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูล

96.94 ศูนย์ฯ ๑

๒. จากรายงานการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูล น.ส. ๓ ก. (มีทะเบียน มีรูปแปลง มีภาพสแกน) ๓. ได้โทรศัพท์ประสานงาน และแจ้งข้อขัดข้องให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว
ยอดข้อมูลการเชื่อมโยงลดลงจากเดิม
อยูใ่ นระหว่างดําเนินการแก้ไข

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
๓. พบปัญหาในการสแกนข้อมูล ทะเบียนมีข้อมูลแต่โปรแกรมสแกนรายงานว่าไม่พบ
ข้อมูลทะเบียน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
๔. การติดต่อประสานงานระหว่างสํานักงานที่ดินกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสอบถามปัญหา การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการเชื่อมโยงข้อมูล บางปัญหา
ต้องรอคําตอบในการแก้ไขนานพอสมควร อยากให้ปรับปรุงให้เร็วกว่านี้

35 พังงา
สาขาตะกั่วทุ่ง
36 พัทลุง
37 พิจิตร

สาขาตะกั่วทุ่ง
-

สจ. พิจิตร
๑. โฉนดตราจอง - ตราจอง ในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินไม่มีข้อมูล แต่ในรายงานฐาน
เชื่อมโยงข้อมูลโฉนดตราจอง - ตราจองยังปรากฏข้อมูลของอําเภอบางมูลนาก
ตามเอกสารแนบ

สจ. พิจิตร
1. มีการประชุมติดตามงาน เร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางาน พร้อม
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดําเนินงาน

๒. เมื่อทําการแก้ไขปรับปรุงฐานทะเบียนของแนดตราจองใน Land2012 แต่ใน
โปรแกรมศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติไม่ปรากฏฐานทะเบียน ทําให้ไม่สามารถ
เชื่อมโยงรูปแปลงได้

2. เพิ่มช่องทางติดต่อ ในเรื่องการประสางานระหว่างบริษัทผู้จัดทําฐานข้อมูล
ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ 1 กับสํานักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน (ประสานแจ้งสํานักงานที่ดิน ให้ทราบว่า ขณะนี้ ไม่ได้อยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ แล้ว สํานักงานที่ดินจะต้องรับผิดชอบเอง)

3. รายการผลการค้นหา จํานวนผลเชื่อมโยงมีทะเบียน - ไม่มีรูปแปลง จํานวนแปลง
ไม่ตรงกับจํานวนรายการที่ค้นพบ (แสดงผลเป็นไฟล์ pdf)

4. โปรแกรมปรับปรุงรูปแปนที่ UDM เมื่อแก้ไขรายละเอียด มาตราส่วน หมายเลขระวาง
ประเภทที่ดิน บางครั้งไม่พบรายการปรับปรุงที่ค้นหา และบางครั้งอนุมัติปรับปรุงได้ แต่
สอบถาม GIS ก็ยังคงรายละเอียดข้อมูลก่อนการปรับปรุง
สาขาตะพานหิน
สาขาตะพานหิน
กรณีตรวจสอบรูปแปลงของโฉนดที่ดินบางแปลงมีรูปแปลงหลายแปลงแต่ไม่สามารถลบ ได้มีการประชุมชี้แจง เร่งรัดติดตามผลการดําเนินการ พร้อมกับได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ในการดําเนินงาน
ข้อมูลได้ อาจมีผลทําให้ข้อมูลการเชื่อมโยงไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร ประกอบกับยังมีที่ดิน
หลายแปลงที่ยังไม่มีการแก้ไขระวางสูนย์กําเนิดเป็นระวาง ยู ที เอ็ม
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95.37 ศูนย์ฯ ๒
97.01 ศูนย์ฯ ๒
95.88 ศูนย์ฯ ๒
98.12 ศูนย์ฯ ๑

95.43 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาบางมูลนาก
สาขาบางมูลนาก
๑. ข้อมูลบางแปลงผิดพลาดในระบบ (error) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขรูปแปลงได้
๒. ข้อมูลในระบบค้าง โดยเมื่อไขข้อมูลแล้วเกิดข้อมูลซ้ําซ้อน และไม่สามารถยกเลิก
ข้อมูลเดิมได้
สาขาสามง่าม
๑. รูปแปลงระหว่างงานย้ายแปลงกับงานเดินสํารวจไม่ค่อยสัมพันธ์กับรูปแปลง
๒. ข้อมูลของภาพลักษณ์และเอกสารสิทธิ์ที่ดินยังคงมีอยู่ในระบบโปรแกรมนําเข้าข้อมูล
ของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ์ ในฐานทะเบียนได้ลบแล้ว คงค้างแต่ในตัวโปรแกรม
สาขาโพธิ์ประทับช้าง
-

สาขาสามง่าม
มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
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เชื่อมได้ สนง.
99.98 ศูนย์ฯ ๑

99.88 ศูนย์ฯ ๑

สาขาโพธิ์ประทับช้าง
100.00 ศูนย์ฯ ๑
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๒. รายงานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์ประทับช้าง ทราบทุกวันจันทร์
๓. รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุม สํานักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพธิ์
ประทับช้าง ทุกเดือน
สาขาโพทะเล
สาขาโพทะเล
96.86 ศูนย์ฯ ๑
ตรวจพบกรณี มีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน มีการรวมโฉนดที่ดิน หรือเปลี่ยนโฉนดตราจอง มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และมีการประชุมติดตาม เร่งรัด แก้ปัญหา
หรือตราจอง เป็นโฉนดที่ดิน ซึ่งได้ลบข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนแล้ว แต่ในโปรแกรม อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
การเชื่อมโยงยังปรากฏข้อมูลอยู่

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

38 พิษณุโลก

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สจ.พิษณุโลก (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. ปัญหาเรื่องพื้นที่บางส่วนเป็นตราจองว่า " ได้ทําประโยชน์แล้ว" โฉนดตราจองบาง
แปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่เคยมาดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินเลยทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้

สจ.พิษณุโลก
๑. มีการประชุมสรุปผลการเชื่อมโยงเดือนละครั้ง และออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ทุกวันศุกร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียน e0-e6

๒. ความซ้ําซ้อนของข้อมูลในฐานทะเบียนที่ดินยังคงมีอยู่ เนื่องจาการคาบเกี่ยวกันของ
พื้นที่รอยต่อระหว่างอําเภอ โฉนดที่ดินบางแปลงข้อมูลอาจจะอยู่ในพื้นที่ของอีกอําเภอ
หนึ่งแล้วแต่ข้อมูลยังมีอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งมีมานานมากแล้ว ไม่สามารถตรวจสอบได้ เป็น
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ ทําให้ข้อมูลซ้ําซ้อน

๒. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สํานักงานที่ดิน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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94.89 ศูนย์ฯ ๑

๓. โฉนดที่ดินออกในเขตจัดรูปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งการจัด
ที่ดินมาเป็นเวลานานก่อนการใช้ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บางโฉนดที่ดินได้มีการ
ออกโฉนดที่ดินใหม่ในเขตจัดรูปที่ดินไปแล้ว แต่ข้อมูลอาจจะยังคงมีอยู่บางส่วนที่ไม่
สามารถตรวจสอบได้
สาขาบางระกํา
ข้อมูลทะเบียนที่ดินในโปรแกรมสนับสนุนให้บริการในสํานักงานที่ดิน กับข้อมูลทะเบียน
ที่ดินในโครงการศุนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่ ๑ มีจํานวนทะเบียนที่ดิน
ไม่เท่ากัน
สาขาพรหมพิราม (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. ได้ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง ๓ ส่วนแล้ว ภายหลังจาการ
ดําเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การเชื่อมโยงข้อมูลลดลงเพียงบางส่วน โดยตาม
รายงานเชื่อมโยงไม่ลดลงเท่ากับจํานวนที่ได้ดําเนินการแก้ไขไปแล้ว
๒. ข้อมูลปริมาณเอกสารสิทธิในฐานข้อมูลทางทะเบียน (โปรแกรม 2012) กับใน
โปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินไม่ตรงกัน

สาขาบางระกํา
๑. ประชุมสรุปผลการเชื่อมโยงเดือนละครั้ง และออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานเสนอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน ทุกวันศุกร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียน e0-e6
๒. จัดให้มีการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
สาขาพรหมพิราม
๑. มีการประชุมและได้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

๒. ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญกับเรื่องระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินมาให้
คําแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

94.83 ศูนย์ฯ ๑

96.64 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขาบางกระทุ่ม
-

สาขาบางกระทุ่ม
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาบางกระทุ่ม ได้มีคําสั่งและสั่งการในที่ประชุม
ประจําเดือนทุกเดือนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายดําเนินการให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลให้ครบทั้งสามส่วนให้ได้มากที่สุดและให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ตลอดจน
ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง ได้เข้า
ไปช่วยแก้ไขปัญหา และให้คําแนะนําโดยตลอด

98.12 ศูนย์ฯ ๑

สาขานครไทย
๑. เมื่อปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว แต่ฐานข้อมูลยังเป็นฐานข้อมูลเดิม คาดว่า
โปรแกรมหรือระบบไม่มีความเสถียร
๒. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพต่ํา

สาขานครไทย
๑. รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลทุกสัปดาห์

94.45 ศูนย์ฯ ๑

สาขาวัดโบสถ์
๑. ลบเลขโฉนดที่ดินออกจากฐานทะเบียนแล้ว แต่ยังปรากฏอยู่ในโปรแกรมตรวจสอบ
ของโครงการศูนย์ฯ
๒. ปริมาณงานค้างที่ผู้ขอยังไม่มาจดทะเบียน ซึ่งฝ่ายรังวัดลงระวางดิจิทัลในระบบ
แล้วแต่ฝ่ายทะเบียนยังไม่ได้จดทะเบียน มีผลต่อรายงานที่แสดงออกมา เช่น ผู้ขอไม่มา
ดําเนินการให้เสร็จสิ้น งานระหว่างดําเนินการรอผู้ขอมาจดทะเบียน

๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายดําเนินการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบทั้ง
สามส่วนให้ได้มากที่สุดและให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
๓. ควรมีการตรวจสอบด้วยว่าโปรแกรมในการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น มีความเสถียรดี
หรือไม่
สาขาวัดโบสถ์
๑. สุ่มตรวจและรายงานผลสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ได้มีคําสั่ง
การในที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดําเนินการให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบสามส่วนให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
๒. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สํานักงานที่ดินสาขา เพื่อเพิ่มเติมความรู้
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๓. ระวางมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ มีขนาดเล็ก บางแปลงไม่สามารถสแกนได้ และบางแปลง ๓. ความเร็วของอินแทอร์เน็ตไม่แรงพอจึงไม่สามารถโหลดโปรแกรมได้เป็นบางวัน
ก็ยังลงระวางไม่ได้ และในระวางคาบเกี่ยวกับอําเภออื่นก็ปรากฏรูปแปลงแต่ฐานข้อมูลไม่มี

98.41 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๔. โปรแกรมสนับสนุนการให้บริการในสํานักงานที่ดิน ในการลงข้อมูลระวาง UTM ที่เป็น ๔. ต้องการเจ้าหน้าที่แก้ไขประจําสํานักงาน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการต่อ
ระวางคาบเกี่ยวไม่สามารถลงได้เนื่องจากโปรแกรมให้ลงได้ระวางเดียวซึ่งอาจทําให้เลขที่ สายโทรศัพท์หลายขั้นตอนและในช่วงโปรแกรมยังไม่มีความเสถียร ควรมีเจ้าหน้าที่
ดินซ้ําได้
ผู้รบั ผิดชอบโดยตรง ให้คําแนะนํา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันทีทันใด
๕. มีรูปแปลง มีข้อมูลทะเบียน มีภาพลักษณ์ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้
๖. โฉนดตราจองส่งมอบ (TOR) = ๑,๔๒๘ แปลง ผลการตามโครงการศูนย์ฯ คงเหลือ
๑,๒๘๔ แปลง จากผลต่างข้อมูลไม่ตรงโดยตรวจสอบไม่ได้ และการเชื่อมโยงไม่สามารถ
เชื่อมโยงได้ ซึ่งได้สอบถามศูนย์ฯ แล้วไม่สามารถแก้ไขให้ได้
๗. ตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว" ฐานข้อมูลทางทะเบียนไม่มีข้อมูล แต่ไม่ทราบ
สาเหตุว่าข้อมูลแสดงออกมาได้ด้วยสาเหตุใดซึ่งไม่สามารถลบออกได้
๘. นสล. ขณะตรวจรับตามสัญญา สามารถเชื่อมได้ 100% แต่ปัจจุบันไม่สามารถเชื่อม
ได้ ซึ่งได้ตรวจสอบถามศูนย์ฯ ให้ทําการแก้ไขแล้ว แต่ยังแก้ไม่ได้
๙. โปรแกรมไม่มีความเสถียร ผลการรายงานจึงต่างกัน
ธ.ค.-60
๑๐. เลขระวางที่ปรากฎในฐานข้อมูลมีซีรี่เป็นเลขโรมัน แต่ในการลงระวางดิจิทัลเป็นเลข
อารบิค ไม่สามารถแก้ไขให้ตรงกันได้ จึงทําให้ไม่สามารถเชื่อมกันได้ (ทําความเข้าใจ)
๑๑. ข้อมูลโฉนดที่ดินซ้ํากันไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้ กรณีรูปแปลงโฉนดที่ดินแปลง
เดียวกันมีรูปแปลงทับซ้อนกัน ๒ รูป ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้
ได้ประสานศูนย์ฯ เทค แล้ว แจ้งว่าต้องให้ผู้ดูแลโปรแกรมแก้ไข
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ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาวังทอง
สาขาวังทอง
๑. กรณีโฉนดที่ดินที่เป็นระวางศูนย์กําเนิด หาตําแหน่งที่ดินในระบบ UTM ไม่มีรูปแปลง ๑. มีคําสั่งสํานักงานที่ดินฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเป็นคณะทํางนตรวจสอบ
โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์" ไม่รู้ตําแหน่งที่ดินในระวาง UTM การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์
โดยจัดแบ่งข้อมูลตามรายงาน รายการผลการสอบถามข้อมูลโฉนดที่ดิน
มีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง
ฐานทะเบียนที่ดินในระบบดิจิทัลให้ถูกต้อง หากยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแปลง
ที่ดินได้ ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมส่งฝ่ายรังวัดดําเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งในการแก้ไข
ของฝ่ายทะเบียนได้รายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานที่ดินฯ สาขา ทราบ
และพิจารณาแก้ไขปัญหาเป็นรายสัปดาห์

39 เพชรบุรี

๒. งานออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินพื้นที่อําเภอเนินมะปราง
ช่างรังวัดของศูนย์เดินสํารวจฯ ไม่ลงรูปแปลงในระวางที่ดิน ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2548 - 2551

๒. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย กําหนดวิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการ
ตรวจสอบ และมอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบ

๓. กรณีงานแบ่งแยกเดิมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่ได้ใช้คําสั่งลําดับตามคําขอมาเตรียม
งาน เมื่อจดทะเบียนแบ่งแยกแล้ว จึงทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงที่ดินได้

๓. เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบให้ลงโปรแกรม DOLCAD ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียนเพื่อตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่เชื่อมกับข้อมูลของฝ่าย
รังวัดได้ โดยใช้รหัสของช่างรังวัด

๔. กรณีออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ ตรี แปลงที่ดินมีขนาดเล็กและมีการแบ่งแยก
หลายแปลงในคราวเดียวกัน ซึ่งมีการขยายรูปแผนที่จากมาตราส่วนเดิมแล้วลงรูปแปลง
แต่ในระวางขยาย ทําให้ไม่ทราบตําแหน่งที่ดินและไม่มีการสแกนรูปแผนที่ไว้
สจ. เพชรบุรี
๑. มีข้อมูลรูปแปลง ไม่มีข้อมูลทะเบียน จํานวน 7,766 รายการ รายละเอียดจากข้อมูล
การเชื่อมโยงที่ดินที่มีให้ไม่สามารถตรวจสอบได้

๔. เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลควรแสดงผลการแก้ไข
ในระบบทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

๒. มีข้อมูลทะเบียน ไม่มีข้อมูลสแกน ต้องตรวจสอบโฉนดชํารุดและสร้างโฉนดที่ดินขึ้น
ใหม่ตามมาตรา ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

สจ. เพชรบุรี
๑. วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐ ประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการดําเนินการและได้แบ่งงานให้
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด ดังนี้
๒. มีข้อมูลทะเบียน ไม่มีข้อมูลรูปแปลง จํานวน ๔,๙๘๔ รายการ ให้ฝ่ายรังวัด
ดําเนินการ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๐
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92.64 ศูนย์ฯ ๑

92.90

DOL1

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
๓. เข้าสู่ระบบงานให้บริการสอบถามข้อมูลทีดิ่น ช้ามากและเกิดข้อผิดพลาด ทําให้ไม่
สามารถดูรายงาน ฯ ได้
๔. สแกนโฉนดตราจอง ตราจองที่ว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว" ไม่ได้

40 เพชรบูรณ์

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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๓. มีข้อมูลรูปแปลง ไม่มีข้อมูลทะเบียน จํานวน ๗,๗๖๖ รายการ ให้ฝ่ายทะเบียน
โดยการแบ่งให้เจ้าหน้าที่ ๑๑ คน คนละเท่า ๆ กัน
๔. มีข้อมูลทะเบียน ไม่มีข้อมูลสแกน จํานวน ๔,๒๕๖ รยการ ให้เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลดําเนินการโดยต้องรายงานเจ้าหนักงานที่ดินจังหวัด ทราบ ทุกวันศุกร์
เริ่มวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ คาดว่าจะเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๕. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเรื่องฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินกับการเชื่อมโยงระบบ ควรมี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้
สจ.เพชรบูรณ์
สจ.เพชรบูรณ์
ผลเชื่อมโยงมีทะเบียน - ไม่มีรูปปลง จํานวน ๑๑,๖๕๐ ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีข้อสังเกตุว่า การเช็ค e0 ถึง e6 จากโปรแกรม Mapsheet Check ข้อมูล
มีจํานวนหลายแปลงที่ข้อมูลตรงกันทั้งระวาง เลขที่ดิน ตําบล มาตราส่วน และน่าจะ
ไม่ตรงกันกับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
เชื่อมโยงได้ แต่ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้

89.87 ศูนย์ฯ ๑

สาขาชนแดน
มีรูปแปลงที่ลงระวางดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
สามส่วนได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากเป็นงานรังวัดแผนที่ชั้น
สอง (เป็นการรังวัดก่อนใช้ระบบ RTK ดําเนินการ)

สาขาชนแดน

99.06 ศูนย์ฯ ๑

สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ
๑. ในกรณีมีการแบ่งแยกหรือออกโฉนดใหม่ ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนได้
แต่ตรวจสอบรูปแปลงในโปรแกรมปรับปรุงแผนที่ (UDM) ตรวจพบรูปแปลง และ
ตรวจสอบในศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ มีทะเบียน และมีภาพสแกน

สาขาหล่มสัก ส่วนแยกเขาค้อ
-

98.51 ศูนย์ฯ ๑

๒. เมื่อตรวจสอบผลพบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินผิดพลาด และนําที่ดินแปลงที่ข้อมูล
ผิดพลาด ไปทําการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม LAND 2012 แล้ว เมื่อตรวจสอบผลการ
เชื่อมโยงอีกครั้งในวันถัดไปจาการปรับปรุงข้อมูล พบว่า มีขอ้ มูลที่ดินบางแปลงซึ่งทําการ
แก้ไขในและตรวจสอบความถูกต้องในโปรแกรม LAND 2012 แล้วนั้น ข้อมูลในรายการ
เชื่อมโยงไม่มีการปรับปรุงข้อมูลแต่อย่างใด

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

41 แพร่

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สจ.แพร่
๑. สแกนโฉนดที่ดินเข้าระบบประจําวันแล้ว เมื่อตรวจสอบไม่พบข้อมูลที่สแกนหรือ
ภาพลักษณ์ที่สแกนเข้า ตรวจสอบกับฝ่ายรังวัด มีทะเบียน ไม่มีรูปแปลง พบไม่ได้สแกน
ระวางเข้าระบบเพื่อนําไปไทซ์ บางแปลงไม่พบข้อมูลในระวาง
๒. ตรวจสอบกับฝ่ายรังวัด มีทะเบียนไม่มีแปลง พบไม่ได้สแกนระวางเข้าระบบเพื่อนําไป
ไทซ์ บางแปลงไม่พบข้อมูลในระวาง
๓. ค้นหาแปลงที่สแกนไปแล้ว บางแปลงไม่มีในระบบ โปรแกรมบอกไม่มีข้อมูล
สาขาร้องกวาง (ใช้แบบฟอร์มเดิม)
หารูปแปลงไม่พบ
สาขาสูงเม่น (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจของระบบการทํางานในภาพรวมงาน
ใหม่ ๆ สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ แต่งานเก่า ๆ ที่ล่วงเลยมานานแล้ว ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาตามวิธีการที่คู่มือระบุไว้

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สจ.แพร่
มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามงานในการประชุมประจําเดือน

95.42 ศูนย์ฯ ๑

สาขาร้องกวาง

95.02 ศูนย์ฯ ๑

สาขาสูงเม่น
๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
พร้อมออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และมีการติดตามผลดําเนินการอย่างใกล้ชิด

94.02 ศูนย์ฯ ๑

๒. กรมที่ดินจัดทําคู่มือการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณี เพื่อความสะดวกในการ
เรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้
สาขาลอง
สาขาลอง (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ในภายหลัง ระบบไม่เชื่อมโยง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๒. เดิมจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Print DOL
๓. ฝ่ายรังวัด ผลการเชื่อมโยงมีทะเบียนไม่มีรูปแปลงมีปัญหา เป็นงานเดินสํารวจ ไม่ได้
ลงระวาง สอบถามเจ้าหน้าที่เดินสํารวจแล้ว เจ้าหน้าที่เดินสํารวจให้ สนส. เป็นผู้ลงระวาง
๔. ฝ่ายทะเบียนมีปัญหาผลการเชื่อมโยงมีรูปแปลงไม่มีทะเบียน เนื่องจากในระบบให้
ข้อมูลมาส่วนใหญ่มีแต่ระวางไม่มีเลขที่ดิน ไม่มีหน้าสํารวจ ทําให้ไม่สามารถค้นหาเลขที่
โฉนดได้ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าโฉนดแปลงใด เกิดความบกพร่อง

99.47 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

42 ภูเก็ต

43 มหาสารคาม

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาลอง (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
สจ. ภูเก็ต
1. การติดต่อประสานงานกับส่วนกลาง เพื่อสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

สจ. มหาสารคาม (รวบรวมสํานักงานที่ดินในพื้นที่รายงาน ๑ ชุด)
๑. ช่างรังวัดสํานักงานและช่างรังวัดศูนย์เดินสํารวจลงระวางไว้ แต่ยังไม่ได้ออกโฉนด
ที่ดินและยังไม่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน
๒. รูปแปลงที่ดินอยู่ในระวางคาบเกี่ยวกับสาขาอื่น

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาลอง
สจ. ภูเก็ต
1. มีการติดตามผลการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนในวาระติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
2. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความชํานาญในการดูแลและตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ในการเชื่อมโยงข้อมูลดดยเฉพาะเพื่อให้ความชํานาญในการดูแล
และตรวจสอบข้อมูล เพื่อทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ถูกต้อง ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล
สจ. มหาสารคาม
๑. สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา ทุกแห่ง มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน
ดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์

๒. มีการรายงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบ ผลการดําเนินการทุกวันที่ ๕
ของเดือน
๓. มีรูปแปลง-มีภาพสแกน-มีฐานทะเบียน แต่ระบบรายงานข้อผิดพลาดกรณีมีรูปแปลง- ๓. ควรมีการจัดฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้งานระบบการตรวจสอบการ
ไม่มีทะเบียน- (ยังไม่ทราบสาเหตุ) ว่าต้องแก้ไขอย่างไร
เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินให้เกิดความเข้าใจในวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินการตรวจสอบ
การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. โปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนที่ดินมีข้อมูลทะเบียนไม่ตรงกับโปรแกรม
ฐานข้อมูลที่ดิน
๕. ข้อมุลทะเบียนที่ดินของจังหวัดอื่นมาปรากฎเป็นฐานข้อมูลในระบบของสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๖. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อขัดข้องในการเชื่อมโยงเกิดจาก
สาเหตุใด
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94.30 ศูนย์ฯ ๑
94.46 ศูนย์ฯ ๒

92.76 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
๗. โฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจฯ มีการลงระวาง แต่ยังค้างลงนามในโฉนดฯ ทําให้
จํานวนรูปแปลงกับข้อมูลทะเบียนไม่ตรงกัน
๘. น.ส.๓ก. ที่มีการออกโฉนดที่ดินแล้ว ได้ลบข้อมูลทะเบียนจากฐานข้อมูลไปแล้ว แต่
ยังคงมีรูปแปลงที่ยังไม่ได้ลบออกจากฐานข้อมูล และไม่มีโปรแกรมที่จะลบรูปแปลง
ดังกล่าว
๙. โฉนดที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ดําเนินการเสร็จแล้วประมาณ ๖๐๐ แปลง แจ้งให้
สํานักงานจัดรูปที่ดินนํามารับโฉนดแล้ว แต่ยังไม่มารับ จึงไม่สามารถสแกนโฉนดที่ดินได้
๑๐. งานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ไม่ลงระวาง จึงไม่มีรูปแปลงที่ดินในระวางดิจิทัล
๑๑. ปัญหาเลขที่ดินซ้ําในระวางแผนที่ระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม และเลขหน้าสํารวจซ้ําใน
ตําบลเดียวกัน (อยู่ในขั้นดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขระหว่างฝ่ายทะเบียนกับฝ่ายรังวัด)
๑๒. มีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง (อยู่ในขั้นดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขระหว่างฝ่าย
ทะเบียนกับฝ่ายรังวัด)
๑๓. ยังไม่มีภาพสแกน (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
๑๔. เนื่องจากเครื่อง (Network Attached Storage (NAS)) ของสํานักงานที่ดินจังหวัด
มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ชํารุด ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จึงไม่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลการนําเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน (EDM) และข้อมูลการปรับปรุงแผนที่ใน
ฐานข้อมูลดิจิทัล (UDM) ได้ ทําให้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน รูปแปลงที่ดิน และ
ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้ง ๓ ด้านได้
๑๕. เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน ขาดการต่อเนื่องในการดําเนินการ และต้อง
เรียนรู้ดําเนินการเพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจ
๑๖. เดิมมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่เครื่องหมายเลขระวางสลับไม่ถูกต้อง เลขที่
ดิน เลขหน้าสํารวจผิดและซ้ํา

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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๑๗. ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลได้
44 มุกดาหาร
45 แม่ฮ่องสอน

สจ. แม่ฮ่องสอน
๑. ได้นําเข้าฐานข้อมูลและเชื่อมข้อมูลแล้ว แต่หายหรือข้อมูลดังกล่าวได้สูญหายไป
๒. อยู่ระหว่างให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข

สจ. แม่ฮ่องสอน
๑. มีคําสั่งตรวจติดตาม และปรับปรุงข้อมูล
๒. เจ้าพนักงานที่ดินได้ติดตามการทํางานโดยการมอบงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
และนําเข้าประชุมเมื่อทราบปัญหาอุปสรรค ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
ทะเบียน ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และมีการรายงานผลการดําเนินการ
ปัญหา อุปสรรค

๓. นส.๓ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการรังวัดแบ่งแยก

๓. ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์กับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินระบบไม่เสถียร
ทําให้มีข้อมูลไม่ตรงกัน

94.55 ศูนย์ฯ ๑
97.01 ศูนย์ฯ ๑

๔. เมื่อได้มีการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน นส.๓ แล้ว ได้ทําการลบข้อมูล นส.๓
ออกจากระบบแล้ว ปรากฎว่าข้อมูลในโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินในระบบไม่ลบออกจาก
ระบบทําให้มี นสล. ที่ออกโฉนดที่ดินแล้วค้างอยู่ในรายงาน
46 ยโสธร
สาขาคําเขื่อนแก้ว
สาขาคําเขื่อนแก้ว
งานโฉนดที่ดินเกิดจากมีงานรับโฉนดจากศูนย์เดินสํารวจฯ เป็นจํานวนมาก ซึ่งไม่ได้ลงรูป ได้มีการประชุมติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน
แปลงในระวางแผนที่ ซึ่งได้เร่งรัดในส่วนนี้อยู่ทําให้ข้อมูล น.ส.๓ก และ นสล. ยังไม่
เคลื่อนไหว
47 ยะลา
สาขาเบตง

สาขาเบตง
๑. โครงการเดินสํารวจฯ ไม่ได้จัดส่งระวางแผนที่ที่ทําการเดินสํารวจแล้วให้กับสํานักงานที่ดินสาขา ๑. มีคําสั่งสํานักงานที่ดินสาขา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. เจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินสาขายังมิได้รับการอบรมการลงระวางดิจิทัล กรณีออก น.ส.๓ ก.
๒. ขอระวางที่มีรูปแปลงจากเดินสํารวจที่ยังไม่ได้จัดส่งมาให้สํานักงานที่ดินสาขา
๓. บริษัทฯ กําหนดประเภทแปลงไม่ถูกต้อง
๓. ขอให้กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่มาอบรมการลงระวาง น.ส. ๓ ก.

91.68 ศูนย์ฯ ๑
93.65 ศูนย์ฯ ๑

97.02 ศูนย์ฯ ๒
95.99 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

48 ร้อยเอ็ด

49 ระนอง

50 ระยอง

สาขาจตุรพักตรพิมาน
งานเดินสํารวจออกโฉนดฯ ไม่ลงระวาง
สจ. ระนอง
กรณีมีข้อมูลทางทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลงในระหว่างช่วงเดือนมีนาคม 2560 ถึง 15
กันยายน 2560 บริษัทสามารถฯ ได้มาทําการ Copy ไฟล์รูปแปลงจาก DOLCAD และ
จะนํารูปแปลงไปลงในระบบให้ แต่ปัจจุบัน ๑๕ ธันวาคม 2560 ได้ตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว มีบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ดําเนินการลงรูปแปลงให้แล้วเสร็จ

สาขาจตุรพักตรพิมาน
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ตามคําสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๖๐
สจ. ระนอง
มีคําสั่งแต่งตั้งที่ 42/2560 ลว. 4 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน และปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัล
ในระบบคอมพิวเตอร์

สจ. ระยอง

สจ. ระยอง

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินในระบบ

๑. จัดประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบของฝ่ายทะเบียนในการตรวจสอบข้อมูล
ทางฐานทะเบียน และตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ในทุกวันทําการหลังจบงานบริการ

๒. การเข้าใช้งานระบบเพื่อสแกนภาพลักษณ์ ระบบช้าทําให้สแกนภาพลักษณ์แต่ละวัน
ได้น้อยไม่แล้วเสร็จในแต่ละวันทํางาน เจ้าหน้าที่ต้องมาดําเนินการในวันหยุดทําการ
๓. ตรวจสอบข้อมูลรูปแปลงดิจิทัลในฐานข้อมูล แต่ระบบไม่เชื่อมโยงข้อมูลกัน

๒. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันทําการ
โดยเสนอเจ้าพนักงานที่ดินทราบในวันทําการถัดไป
๓. แจ้งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบการเชื่อมโยง กรณีมีรูปแปลงดิจิทัล
ในฐานข้อมูลแล้ว ระบบไม่เชื่อมโยงกัน
๔. เห็นควรให้กรมที่ดินจัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องของสํานักงานที่ดินจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถใช้งานและ
บริหารจัดการโปรแกรมจัดการข้อมูลที่ดินในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ประสิทธิผล
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92.86 ศูนย์ฯ ๑
95.32 ศูนย์ฯ ๑
97.95 ศูนย๋ฯ ๒

76.00 ศูนย์ฯ ๒
นําร่อง

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาปลวกแดง
๑. เมื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแล้ว ระบบไม่ตอบรับตามผลที่ป้อนข้อมูลเข้าไป
เมื่อตรวจสอบในระบบแล้วคงเดิม
๒. การเชื่อมโยงข้อมูลมีปัญหาเนื่องจากโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใน
ส่วนของรูปแปลงที่ดิน
๓. เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเพิ่งเข้ามาดําเนินการปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินและได้ส่ง
มอบปริมาณงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑๐,๙๖๓ แปลง และยังไม่ได้รับการ
ตรวจจากส่วนกลาง (กองเทคโนโลยีทําแผนที่) ทําให้ขาดจํานวนแปลงที่ดินจํานวนมาก
สาขาแกลง
๑. เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
๒. เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้มาดําเนินการปรับปรุงข้อมูลรูปแปลงที่ดินให้ไปบางส่วน
และยังมีส่วนที่ขาดจํานวนแปลงที่ดินอีกที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้อง
๓. การสแกนระวางยังไม่สมบูรณ์ รูปแปลงในระวางบางแปลงไม่ถูกต้องและชัดเจน
๔. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม
๕. เลขโฉนด เลขที่ดิน หน้าสํารวจ ระวางแผนที่ที่ตั้งที่ดินในฐานข้อมูลคลาดเคลื่อน
๖. ในการลงรูปแปลงที่ดินบางแปลง ต้องทําการแก้ไขรูปแปลงที่ดินข้างเคียงด้วย
๗. ไม่สามารถหาตําแหน่งของรูปแปลงลงระวางได้
สาขาบ้านค่าย
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสแกนมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
๒. ข้อมูลบางส่วน เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่ระบบยังรายงานผลว่า
ยังไม่ได้รับการแก้ไข
๓. ข้อมูลที่ผิดพลาดบางส่วน ไม่สามารถดําเนินการลบออกจากฐานข้อมูลได้ เช่น ข้อมูล
โฉนดที่ไม่แสดงตําบลและอําเภอ

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาปลวกแดง
๑. จัดทําโครงการฯ เร่งรัดโดยใช้เวลาเลิกงานทุกวันทําการ
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76.42 ศูนย์ฯ ๒

๒. จัดทําคําสั่งผู้รับผิดชอบ
๓. ประชุมทุก ๆ สัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค
๔. เร่งรัดปรับปรุงโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น
เนื่องจากใช้เวลาโหลดข้อมูลในการลงที่หมายดิจิทัลนานมาก
สาขาแกลง
๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรังวัดได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัด
ดําเนินการโดยใช้เวลาเลิกงานของทุกวันทําการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์
๒. ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการปรับปรุงข้อมูล พร้อมมีการตรวจสอบ
ทุกวัน

83.96 ศูนย์ฯ ๒

๓. ได้ติดตามความคืบหน้าของงานพร้อมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงข้อมูล
๔. ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมาสอนวิธีการลงข้อมูล
เกี่ยวกับทําแผนที่และปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล

สาขาบ้านค่าย
ได้จัดทําคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย ที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

66.97 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๔. ไม่สามารถเข้าถึงระบบโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติได้ในบางเวลา
สาขาบ้านฉาง (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
สาขาบ้านฉาง
๑. การตรวจสอบข้อมูลที่ดินได้ตรวจสอบ e0-e6 จากโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผน ๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และหัวหน้าฝ่ายรังวัดได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัด
ที่แห่งชาติ แล้วพบว่าผิดพลาด แต่ได้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนสํานักงานที่ดินแล้ว ดําเนินการโดยใช้เวลาเลิกงานของทุกวันทําการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์
พบว่าข้อมูลส่วนมากถูกต้องแล้ว

51 ราชบุรี

๒. เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สามบูรณ์

๒. ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลการปรับปรุงข้อมูล พร้อมมีการ
ตรวจสอบทุกวัน

๓. การสแกนโฉนดที่ดินล่าช้า เนื่องจาก สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
๔. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจดทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลมีสภาพเก่า ชํารุด
บ่อยครั้ง ทําให้การปรับปรุงข้อมูลล่าช้าขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
สจ. ราชบุรี
สาขาจอมบึง
มีการรังวัดที่ดิน แต่อยู่ระหว่างรอผู้ขอมาดําเนินการจดทะเบียน
สาขาบ้านโป่ง
-

๓. ได้ติดตามความคืบหน้าของงานพร้อมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงข้อมูล
๔. ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมาสอนวิธีการลงข้อมูล
เกี่ยวกับทําแผนที่และปรับปรุงแผนที่ในฐานข้อมูลดิจิทัล

สาขาโพธาราม
สาขาปากท่อ
-

สจ. ราชบุรี
สาขาจอมบึง
สํานักงานมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สาขาบ้านโป่ง
๑. มีคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ และมีการรายงานเป็นประจํา
๒. มีคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลระวางแผนที่ในฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน e0-e6
สาขาโพธาราม
มีการควบคุม กํากับและติดตามการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
สาขาปากท่อ
-
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85.31 ศูนย์ฯ ๒

97.31 ศูนย์ฯ ๒
97.98 ศูนย์ฯ ๒
96.71 ศูนย์ฯ ๒

96.55 ศูนย์ฯ ๒

96.41 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

52 ลพบุรี

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาสวนผึ้ง
สจ. ลพบุรี
สาขาบ้านหมี่
๑. เจ้าหน้าที่รังวัดไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงระวางดิจิทัล (รูปแปลงที่ดิน) ในระบบ
คอมพิวเตอร์
๒. โฉนดเล่มใหญ่ ไม่สามารถสแกนได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนในกระบวนการจัดทําเข้า
ระบบ

สาขาสวนผึ้ง
มีการประชุมประจําเดือนทุกเดือน
สจ. ลพบุรี
สาขาบ้านหมี่
๑. ฝ่ายรังวัด อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาโดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
ทักษะความชํานาญในการลงรูปแปลงที่ดินในระวางดิจิทัล
๒. ฝ่ายทะเบียน อยู่ระหว่างศึกษาวิธีการจัดทําข้อมูลเข้าสู่ระบบ

98.83 ศูนย์ฯ ๒

สาขาโคกสําโรง
ไม่พบรูปแปลงในระวาง

สาขาโคกสําโรง
๑. มีคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒. มีการประชุมหารือ อุปสรรคและหาวิธีการแก้ไข
๓. สรุปผลการดําเนินงานให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาโคกสําโรง ทราบ
สาขาชัยบาดาล
๑. มีคําสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒. มีการประชุมหารือ อุปสรรคและหาวิธีการแก้ไข
๓. สรุปผลการดําเนินงานให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ
สาขาพัฒนานิคม
สจ. ลําปาง
๑. จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อควบคุม กํากับ และการติดตามการดําเนินงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่องเนื่อง

98.88 ศูนย์ฯ ๒

สาขาชัยบาดาล
ไม่พบรูปแปลงในระวาง

53 ลําปาง

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขาพัฒนานิคม
สจ. ลําปาง
-

๒. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

96.05

DOL1

97.67 ศูนย์ฯ ๒

95.42 ศูนย์ฯ ๒

98.04 ศูนย์ฯ ๒
96.72

DOL1

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาห้างฉัตร
ไม่มีระวางแผนที่และไม่พบรูปแปลงในระวางแผนที่

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาห้างฉัตร
๑. ได้ดําเนินการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลใน
การเชื่อมโยงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยรายงานผลให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์
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98.77 ศูนย์ฯ ๑

๒. ออกคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง สาขาห้างฉัตร ที่ ๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดนิ
สาขาแม่ทะ
๑. ผู้ปฏิบัติงานจริง ยังมีความรู้ความชํานาญน้อยและมีจํานวนน้อยในแต่ละสํานักงาน
๒. ผู้บริหารส่วนใหญ่ ยังไม่มีความเข้าใจในการตรวจสอบแก้ไข กํากับดูแล หากขาด
ความตระหนักถึงความสําคัญของฐานข้อมูลที่ดินและไม่ให้ความสนใจ เปอร์เซ็นความ
เชื่อมโยงก็จะประสบผลสําเร็จได้ยาก

สาขาแม่ทะ
๑. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ

๓. ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินสํานักงานฯ ได้แก้ไข e ต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่จาก
การตรวจสอบโครงการศูนย์ฯ ยังมีรายงานจากระบบว่าพบข้อขัดข้อง e2 จํานวน ๑๒
รายการ e3 จํานวน ๒๔ รายการ และเมื่อนําเอกสารโฉดนที่ดินและสารบบที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบ พบว่า สํานักงานที่ดิน ได้มีการแก้ไขข้อขัดข้องนั้นไปแล้ว (ธ.ค. 2560)

๓. มอบหมายงานให้ดําเนินการ
๔. ติดตามผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความก้าวหน้า (อาจเป็น
รายวัน/เดือน แล้วแต่ความเหมาะสม)

สาขาแม่พริก
๑. โฉนดที่ดินเลขที่ 189947 - ไม่มีโฉนดที่ดินแปลงนี้ในสํานักงานที่ดินสาขาแม่พริก
เพราะโฉนดที่ดินมีจํานวนเพียง 18,892 แปลง (พ.ย. 2560)
๒. โฉนดที่ดินเลขที่ 17733 - เป็นโฉนดว่าง เนื่องจากมีการรวมโฉนดที่ดิน และ
ปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลยังคงเดิม (พ.ย. 2560)
๓. โฉนดที่ดินได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกไว้แล้ว แต่รูปแปลงยังไม่มีการแบ่งแยก จึงได้
ดําเนินการแก้ไขแบ่งแยกในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลรูปแปลงยังคงเป็นข้อมูลเดิมอยู่
(ธ.ค. 2560)
๔. โปรแกรมไม่เสถียร และเจ้าหน้าที่ขาดความชํานาญ จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการ
ทํางาน

๕. อํานวยการแก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่
สาขาแม่พริก
๑. นําเข้าที่ประชุม และชี้แจง มอบหมายเจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคล
๒. มีการเรียนรู้งานจากสาขาใกล้าเคียง และประสานงานกับสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมที่ดิน
๓. จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมเพื่อให้เกิดความรู้และความชํานาญในการ
ทํางาน

99.56 ศูนย์ฯ ๑

97.10 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาเสริมงาม
๑. ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร
๒. ในเดือนตุลาคม 2560 ไม่มียอดของ น.ส.๓ นสล. หนังสืออนุญาตฯ ปรากฎในระบบ
๓. ระบบรูปแปลงการเชื่อมโยงของโปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่กับฐานข้อมูลที่ดินและโป
แกรมโครงการศูนย์ฯ มีครบ แต่ระบบฟ้องว่ามีทะเบียนไม่มีรูปแปลง
สาขาวังเหนือ
-

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาเสริมงาม
-

สาขาวังเหนือ
๑. ฝ่ายทะเบียนมีรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ลําปาง สาขาวังเหนือ ทราบ ความคืบหน้าทุกเดือน
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99.89 ศูนย์ฯ ๑

97.55 ศูนย์ฯ ๑

๒. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทํา ควบคุม และกํากับติดตามผลการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
๓. เนื่องจากบางครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ดินโดยตรงได้ย้าย/แต่งตั้งไปอยู่สาขาอื่น ทําให้ผู้ที่ทําหน้าที่ต่อซึ่งมิใช่ผู้ที่เคยทํา
มาก่อนไม่ทราบวิธีการนําเข้าหรือตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมโยงได้อย่างคล่องแคล่ว
และทําได้ไม่ครบถ้วนทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้มีการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินเป็นประจําทุกปี
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
สาขาเกาะคา
สาขาเกาะคา
๑. ข้อมูลทะเบียนที่ดินที่มีเลขหน้าสํารวจซ้ําในตําบลเดียวกัน (e3) เกิดจากหลายสาเหตุ ๑. อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
เช่น เขตตําบลคาบเกี่ยวกัน มีการแก้ไขเลขหน้าสํารวจ แต่ไม่ได้แก้ไขในฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือต่อเลขหน้าสํารวจซ้ํากัน เป็นต้น
๒. ข้อมูลทะเบียนที่ดินที่มีเลขซ้ําในระวางแผนที่ UTM (e2) เกิดจากการต่อเลขที่ดนิ ซ้ํา
กันในระวางเดียวกัน
๓. กรณีไม่มีข้อมูลทะเบียนที่ดิน น.ส.๓ ก. เกิดจากบางแปลงได้มีการออกโฉนดที่ดินไป
แล้ว

๒. อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

96.81 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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๓. ประสานให้ส่วนกลางดําเนินการลบข้อมูลให้แล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข

๔. กรณีไม่มีภาพสแกนเอกสารสิทธิ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขณะดําเนินการไม่พบ
เอกสารสิทธิ อาจเกิดจากเก็บผิด หรืออยู่ระหว่างดําเนินการเรื่องเพิกถอน แก้ไข หรือกรณี
น.ส.๓ ก บางแปลงออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว แต่ไม่ได้ลบข้อมูลทางทะเบียนออกจาก
ระบบฐานข้อมูล จึงทําให้ปรากฎทะเบียน-รูปแปลง แต่ไม่ปรากฎภาพสแกน หรือ
ตรวจสอบตามโปรแกรมบันทึกภาพลักษณ์แล้ว ปรากฎ น.ส.๓ ก. เลขที่เดียวกัน แปลง
เดียวกัน มีการบันทึกซ้ํา โดยจะมีเพียงข้อมูลเดียวที่มีภาพลักษณ์ปรากฎ จึงส่งผลให้ผล
การเชื่อมโยงข้อมูลมีทะเบียน แต่ไม่มีภาพลักษณ์ ซึ่งสํานักงานไม่สามารถลบการบันทึก
ข้อมูลได้
สาขาสบปราบ
สาขาสบปราบ
๑. ข้อมูลรายละเอียดของรูปแปลงไม่ถูกต้อง
มีการติดตามและเร่งรัดในการประชุมประจําเดือน
๒. รูปแปลงที่ดินเกิน
๓. รูปแปลงที่ดินขาดหายไป
๔. รูปแปลงที่ไม่ปรากฎส่วนใหญ่เป็นงานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน บางส่วนต้องประสาน
ขอรูปแปลงจากฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัดลําปาง
สาขาเถิน
รูปแปลงที่ดินเดิมยังไม่ได้ลงระวาง
สาขางาว
กรณีมีการรวมโฉนดที่ดินแล้ว กรณี น.ส.๓ก. ได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว และกรณีมี
ข้อมูลซ้ําในฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินของสํานักงานที่ดิน ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลแล้ว โดยในฐานข้อมูลของ Land2012 ไม่พบข้อผิดพลาด แต่
ข้อมูลในรายงานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ยังคงปรากฎข้อผิดพลาดดังกล่าวอยู่ใน
รายงาน e2 e3 e4 และ e6 ทําให้รายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

สาขาเถิน
มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และมีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
สาขางาว
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบและทําการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
๒. จัดทํารายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจําทุกเดือน

99.05 ศูนย์ฯ ๑

99.51 ศูนย์ฯ ๑
98.67 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

54 ลําพูน

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สจ. ลําพูน
๑. เจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายและบางคนยังไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรมจัดการข้อมูลที่ดิน ทําให้การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลล่าช้า
๒. มีข้อมูลโฉนดที่ดินในฐานข้อมูลของส่วนกลาง แต่ไม่พบฐานข้อมูลโฉนดที่ดินทาง
ทะเบียนของสํานักงานที่ดิน

สจ. ลําพูน
๑. ได้มีการประชุมสํานักงานที่ดินฯ

๓. แปลงที่ดินที่ยังไม่มีรูปแปลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดฯ ยัง
ไม่ได้ลงระวาง (กรณีโฉนดที่ดิน)

๓. ให้ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
และให้เปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูลทะเบียนและฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ดิน
และแผนที่แห่งชาติ ถ้าไม่ตรงกันให้ติดต่อสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อดําเนินการลบฐานข้อมูลดังกล่าว
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98.19

DOL1

๒. ในกรณีแปลงที่ดินที่ยังไม่มีรูปแปลงที่ดิน ได้ให้ฝ่ายรังวัดดําเนินการตรวจสอบ
ตามบัญชีรายละเอียดที่คงเหลือ เพื่อลงรูปแปลงในระวาง และลงรูปแปลงแบบ
ดิจิทัล (UDM)

๔. แปลงที่ดินที่ยังไม่มีรูปแปลง ไม่มีภาพสแกน เนื่องจากมีบางส่วนได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน ๔. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แล้ว แต่ในฐานข้อมูลทางทะเบียนยังคงเหลือ กําลังดําเนินการตรวจสองซึ่งต้องใช้
ระยะเวลา (กรณี น.ส. ๓ก)
๕. ฐานข้อมูลทะเบียนของสํานักที่ดินฯ กับฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่
แห่งชาติไม่ตรงกัน
๖. ขาดหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
55 เลย
56 ศรีสะเกษ

สจ. ศรีสะเกษ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
ผลการเชื่อมโยงมีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง เมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินแล้ว
ไม่ปรากฎว่ามีเลขที่ดินและไม่พบโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าว
สาขาขุนหาญ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. ข้อมูลในระบบมีการดําเนินการปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดําเนินการในทิศทางที่ถูกต้อง
๒. ข้อมูลในระบบมีความคลาดเคลื่อน เช่น น.ส.๓ก. มีจํานวน ๒,๗๕๖ แปลง
แต่ในระบบมีรูปแปลง ๑๒,๑๑๓ แปลง ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน ไม่ทราบสาเหตุ

๕. ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน
โปรแกรมจัดการข้อมูลที่ดิน

สจ. ศรีสะเกษ
ประชุมกําชับทุกเดือน และมีคําสั่งของสํานักงานที่ดินจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง
สาขาขุนหาญ
๑. การประชุมและออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ดําเนินการ
๒. ข้อผิดพลาดของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดินอยู่ระหว่างตรวจสอบและปรับปรุง
ในระบบคอมพิวเตอร์

90.33 ศูนย์ฯ ๑
90.45 ศูนย์ฯ ๑

86.31 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๓. ได้ประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการ และเตรียมออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกรมที่ดิน
๔. เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่สามารถดําเนินการได้ หรือนําเข้าข้อมูลที่ผิดพลาด
ยังไม่มีพี่เลี้ยงสอนงานการนําเข้าข้อมูลทางฐานทางทะเบียนฯ จึงไม่ถูกต้อง
สาขาขุขันธ์ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
สาขาขุขันธ์
เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในโปรแกรม Land 2012 แล้ว แต่โปรแกรม ๑. ได้มีการกําชับให้เจ้าหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้แต่งตั้ง ให้หมั่นตรวจสอบการเชื่อมโยง
ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติระยะที่ ๑ ไม่ปรับปรุงแต่อย่างใด ทําให้มียอดการ
ทั้ง ๓ ส่วน ในที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน
เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผิดพลาดมากเกินความเป็นจริง

สาขากันทรารมย์ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
หากที่ดินแปลงใดต้องบันทึกระวางคาบเกี่ยวและเมื่อได้ปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนแล้ว
ปรากฏว่าระวางที่ดินแปลงนั้นไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลทางทะเบียน
สาขาราษีไศล (เนื้อความด้านบนในแบบฟอร์มถัดจาก "เรียน" ขาดหายไป)
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมของเจ้าหน้าที่

สาขาปรางค์กู่ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
-

๒. เห็นควรปรับปรุงแก้ไขระบบที่ได้รายงานปัญหาอุปสรรคในข้อ ๓ เพื่อความ
ถูกต้องของฐานข้อมูลต่อไป
สาขากันทรารมย์
ขอให้ทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกข้อมูลทาง
ทะเบียนให้รองรับกับแปลงที่ดินที่ระวางคาบเกี่ยวและเมื่อลงข้อมูลแล้ว จะทําให้
ข้อมูลในฐานทางทะเบียนนั้นสมบูรณ์ต่อไป
สาขาราษีไศล
๑. มีคําสั่งของสํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราษีไศล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง กําชับเจ้าหน้าที่ในการประชุมทุกเดือน
๒. อบรบเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
สาขาปรางค์กู่
-

57 สกลนคร
สาขาพรรณานิคม
-

สาขาพรรณานิคม
มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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87.18 ศูนย์ฯ ๑

91.94 ศูนย์ฯ ๑

91.74 ศูนย์ฯ ๑

93.98 ศูนย์ฯ ๑

87.08 ศูนย์ฯ ๑
90.50 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

58 สงขลา

59 สตูล

สาขาสิงหนคร (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. ระบบสัญญาณไม่เสถียร ล่มบ่อยครั้ง
๒. เมื่อนําเข้าข้อมูลในระบบแล้ว ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน บางครั้งข้อมูล
หายไปทั้ง ๆ ที่สแกนแล้ว

สาขาสิงหนคร
๑. จัดให้มีการประชุม
๒. กําชับเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในส่วนของงานที่เกิดใหม่
ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนเสมอ
๓. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินโดยเฉพาะ ๑ คน และเจ้าหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูล ๑ คน เพื่อ
ดําเนินการเรื่องฐานข้อมูลโดยเฉพาะ

สาขาสทิงพระ

สาขาสทิงพระ

ศูนย์เดินสํารวจฯ ส่งข้อมูลโฉนดที่ดินและรูปแปลงมาพร้อมกันเป็นจํานวนมาก ทั้งให้
เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลไม่ทัน

๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละส่วน และประชุมติดตามผลการดําเนินการทุก
อาทิตย์

สาขารัตภูมิ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
-

๒. เมื่อมีการออกโฉนดที่ดินแล้ว ทําการลบข้อมูลหลักฐานเดิมในทะเบียนออกแล้ว
ระบบควรจะลบข้อมูลรูปแปลงและข้อมูลภาพลักษณ์ออกในคราวเดียวกัน ไม่ต้อง
มาลบออกให้ซ้ําซ้อน
สาขารัตภูมิ
-
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97.68 DOL1
97.64 ศูนย์ฯ ๒

96.08 ศูนย์ฯ ๒

96.87 ศูนย์ฯ ๒
94.48 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

60 สมุทรปราการ

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาพระสมุทรเจดีย์

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาพระสมุทรเจดีย์
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65.73 ศูนย์ฯ ๒
นําร่อง

๑. เจ้าหน้าที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่งมาดําเนินการลงระบบใหม่ล่าสุด ให้เมื่อวันที่ ๑. มีการประชุมทุก ๆ สัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค
๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ทําให้การเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
๒. จัดทําโครงการเร่งรัดโดยใช้เวลาเลิกงานทุกวันทําการ
สแกนภาพลักษณ์รูปแปลงที่ดินและแผนที่ ไม่ครบทั้ง ๓ ส่วนจึงทําให้เกิดความล่าช้า
๓. จัดทําคําสั่งแบ่งงานให้มีผู้รับผิดชอบ
๒. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทางเจ้าหน้าที่สํานักเทคโนโลยี
๔. เห็นควรช่วยจัดทําโปรแกรมนําเข้าข้อมูลที่มีการสแกนในระบบเก่าที่ยังคง
สารสนเทศไม่ได้มาดึงข้อมูลสแกนภาพลักษณ์ที่สแกนระบบเก่าไว้ ทําให้ภาพลักษณ์โฉนด ตกค้างเป็นจํานวน ๑๔,๖๑๙ แปลง ที่ไม่ได้มีการอัพเดทเข้าระบบใหม่ ให้สามารถ
ที่ดิน ยังคงค้างในระบบเก่าจํานวน ๑๔,๖๑๙ แปลง ที่ไม่ได้อัพเดทลงระบบใหม่
เข้าไปในระบบใหม่ที่ได้ติดตั้งให้ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่าง
สมบูรณ์
๓. ทางเจ้าหน้าที่สํานักเทคโนโลยีสารเทศไม่ได้มีการจัดอบรมในการใช้โปรแกรมอย่าง
เป็นทางการ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทําให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบไม่สามารถดําเนินการได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

๕. เห็นควรส่งเจ้าหน้าที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแนะนําในการ
แก้ปัญหา

๔. การเชื่อมโยงข้อมูลมีปัญหาเนื่องจากโปรแกรมการถ่ายโอนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การ
สแกนภาพลักษณ์ ๑๐ แปลง ต่อเนื่อง ทําให้โปรแกรมเด้งออก และเครื่องสแกนค้าง ต้อง
ปิด - เปิดเครื่องและเข้าระบบใหม่ ทําให้ล่าชาในการอัพเดทข้อมูลระบบ
สาขาบางพลี

สาขาบางพลี

๑. จากการตรวจสอบและจัดลําดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสํานักงานที่ดินจังหวัด/ ๑. มีการประชุมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดําเนินการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล e0-e7
สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ข้อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปรากฎว่า สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี อยู่ลํา
ดัลที่ ๒๙๖ คิดเป็นร้อยละ 92.33

64.08 DOL1
นําร่อง

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๒. เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ การจัดลําดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินในสํานักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ข้อมูล ณ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ปรากฎว่า สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี อยู่
ลําดับที่ ๔๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๓

๒. มีคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล ตามโครงการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์

๓. สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี มีปริมาณงานซึ่งเป็นงานบริการ
ประชาชนในงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยเฉลี่ยวันละ ๒๐๐ รายต่อวัน และ
ปริมาณงานประเภทแบ่งแยกแต่ละเดือนประมาณ ๑๗๐ รายต่อเดือน นอกจากนั้น ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ สํานักงานที่ดินฯ ยังมีปริมาณงานแบ่งจัดสรรที่ดินรวม
ทั้งสิ้นจํานวนประมาณ ๑๐๘ โครงการ รวมเป็นจํานวนแปลงทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๘๙๐
แปลง แต่ในขณะนี้สํานักงานที่ดินฯ มีอุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์เพียง ๑ เครื่อง และ
บุคคลากรสแกนภาพลักษณ์เพียง ๑ คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณงานเกิด

๓. สํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี เห็นว่า จากปริมาณงาน
เอกสารสิทธิทั้งหมดและการตรวจสอบและจัดลําดับผลการเชื่อมโยงข้อมูลใน
สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ มียอดตัวเลขที่แตกต่างกันมาก ประกอบ
กับปริมาณงานเกิดในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยเฉลี่ยนแต่ละวันมี
จํานวนถึง ๒๐๐ รายต่อวัน

ในประเภทงานแบ่งแยกแต่ละเดือนที่มีจํานวนประมาณ ๑๗๐ รายต่อเดือน
และยังมีปริมาณงานแบ่งจัดสรรที่ดินในปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น
จํานวนประมาณ ๑๐๘ โครงการ รวมเป็นจํานวนแปลงทั้งสิ้น ๑๕,๘๙๐ แปลง
แต่มีอุปกรณ์เครื่องสแกนเนอร์สแกนภาพลักษณ์เพียง ๑ เครื่อง และบุคลากร
สแกนภาพลักษณ์ เพียง ๑ คน เท่านั้น ย่อมไม่สอดคล้องกับปริมาณเอกสารสิทธิ
ทั้งหมดและปริมาณงานเกิด ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายกรมที่ดินตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ และเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนนี้
สํานักงานที่ดินฯ จึงขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องสแกนภาพลักษณ์ พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ในด้านงานระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่อง
ในการเชื่อมโยงข้อมูลและแนะนําการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
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ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

61 สมุทรสงคราม

62 สมุทรสาคร

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สจ. สมุทรสงคราม (รวบรวมรายงานส่งในภาพรวม)

สจ. สมุทรสงคราม

-

ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจให้เห็นความสําคัญ

สจ. สมุทรสาคร

สจ. สมุทรสาคร

ฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินประจําเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ มี
ความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตรงกัน
สาขาบ้านแพ้ว

มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยการควบคุม ดูแลของหัวหน้าฝ่ายทะเบียน
สาขาบ้านแพ้ว

กรณีลงข้อมูลเปลี่ยนตําบลใหม่ ระบบไม่บันทึกข้อมูลเป็นตําบลใหม่ แต่ยังคงเป็นตําบลเดิม สาขากระทุ่มแบน
สาขากระทุ่มแบน

63 สระแก้ว

๑. กรณีมีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน มีการนําข้อมูลที่สแกนก่อนหน้านี้ไป (กทผ.) แต่ยัง
มิได้มีการนําข้อมูลนั้น มาลงข้อมูลให้ทางสํานักงานที่ดินฯ จึงทําให้ข้อมูลดังกล่าว
มีเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก

๑. มีการประชุมและแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

๒. กรณีมีทะเบียน-ไม่มีรูปแปลง เจ้าหน้าที่ได้มีการดําเนินการแล้วในบางส่วน แต่ข้อมูล
ที่ได้ทําการปรับปรุงยังไม่เชื่อมโยงกับในระบบ ทําให้จํานวนแปลงที่เชื่อมโยงได้น้อยกว่า
ความเป็นจริง

๒. มีการจัดทําโครงการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัดร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่แก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล
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73.76 ศูนย์ฯ ๒
นําร่อง

75.44 DOL1
นําร่อง

85.18 ศูนย์ฯ 2
นําร่อง
86.76 ศูนย์ฯ 2
นําร่อง

97.00 ศูนย์ฯ ๒

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

64 สระบุรี

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สจ. สระบุรี (เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ตอบแบบรายงานฯ)
สาขาพระพุทธบาท
1. ข้อมูลในโปรแกรมเชื่อมโยงไม่เป็นปัจจุบันทั้งที่มีการแก้ไขแล้ว เช่น e3 ข้อมูล
ในโปรแกรม Land 2012 เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันแต่ในข้อมูลโปรแกรมการ
เชื่อมโยงเป็นข้อมูลเดิมยังไม่มีการแก้ไข

65 สิงห์บุรี

66 สุโขทัย

2. ข้อมูลจากรายงานการเชื่อมโยง มีรูปแปลง - ไม่มีทะเบียน ตรวจสอบจากปโปรแกรม
Land2012 ปรากฏว่ามีข้อมูลทะเบียนแล้วแต่ในข้อมูลโปรแกรมการเชื่อมโยงยังมี
รายงานว่ามีทะเบียน
3. ทั้งนี้ได้ประสาน สทส. แล้ว ได้รับแจ้งว่าจะดําเนินการตรวจสอบให้
สจ. สิงห์บุรี
๑.ไม่พบฐานข้อมูลทะเบียนในระบบ จึงไม่สามารถสแกนโฉนดได้
๒. ระบบสแกนโฉนดไม่ได้ในบางครั้ง สแกนช้าในช่วงบ่าย
๓. ขาดกล้องถ่ายภาพสําหรับโฉนดขนาดใหญ่
สจ. สุโขทัย
๑. โฉนดที่ดิน (เล่มใหญ่) การนําเข้าภาพลักษณ์มีความคลาดเคลื่อน จึงต้องดําเนินการ
นําเข้าภาพลักษณ์ใหม่ทั้งหมด (ทําผิดทั้งหมดเลยหรือ?)
๒. มีการออกโฉนดที่ดินใหม่ และยังไม่ได้แจกโฉนดที่ดินแก่ผู้ขอ จึงยังไม่มีการสแกน
ภาพลักษณ์
สาขาสวรรคโลก
-

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สจ. สระบุรี
มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ที่ 32/2560
สาขาพระพุทธบาท
1. มีการประชุมในการจัดทําแผนดําเนินงาน และจัดทําคําสั่งสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาทแล้ว
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91.12 DOL1
นําร่อง
81.23 ศูนย์ฯ ๒
นําร่อง

๒. ได้ประสาน สทส . แล้ว ได้รับแจ้งว่าจะดําเนินการตรวจสอบให้

สจ. สิงห์บุรี
มีการประชุมประจําเดือน กําชับการปฏิบัติงาน

98.33 ศูนย์ฯ ๒

สจ. สุโขทัย
มีการนําเข้าที่ประชุมประจําเดือน เป็นประจําทุกเดือน

91.07 ศูนย์ฯ ๑

สาขาสวรรคโลก
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
สาขาสวรรคโลก ที่ 8/2560 ลว. 30 มี.ค. 60

94.44 ศูนย์ฯ ๑

๒. มีการนําเข้าประชุมประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 11 ลว. 28 พ.ย.
2560

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขากงไกรลาศ
๑. เมื่อสั่งแก้ไขคุณสมบัติแปลงที่ดินในโปรแกรมปรับปรุงรูปแผนที่ (UDM) แล้ว ไม่มี
รายการให้อนุมัติได้ เป็นบางครั้ง
๒. เมื่อมีผู้ใช้งานโปรแกรม UDM จํานวนมาก จะทํางานได้ช้าลง

สาขากงไกรลาศ
มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานปัญหา
อุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ มีการประชุมเพื่อชี้แนะแนวทางในการดําเนินงาน
และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

99.84 ศูนย์ฯ ๑

สาขาศรีสัชนาลัย
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบปรับปรุงฐานข้อมูลดิจิทัลในระบบ
คอมพิวเตอร์

สาขาศรีสัชนาลัย
๑. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแยกเป็นจํานวนรายแปลง

92.02 ศูนย์ฯ ๑

๒. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมาอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขา
91.98 ศูนย์ฯ ๑
สาขาศรีสําโรง
๑. มีการติดตามและตรวจสอบเป็นประจําทุกวัน โดยการรายงานให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสําโรง
๒. การจดทะเบียนแบ่งหักทางสาธารณประโยชน์ หรือโอนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ๒. ให้ฝ่ายรังวัดเร่งรัดการลงรูปแปลงในระบบให้ครบถ้วนทุกแปลง จํานวน 3,581
ไม่ปรากฎในระวาง UTM
แปลง
สจ. สุพรรณบุรี
96.62 DOL1
สจ. สุพรรณบุรี (รวบรวมตอบในภาพรวมของสํานักงานที่ดินในพื้นที่)
๑. ระบบโครงการฯ ไม่ค่อยเสถียรในการใช้งาน
๑. ให้ฝ่ายรังวัดตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน และนํามาลงระวางดิจิทัลให้เป็นปัจจุบัน
๒. โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว" ไม่สามารถหาตําแหน่งที่ดิน ๒. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง
ในระวางได้
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๓. โฉนดที่ดินรุ่นเก่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่มาทํานิติกรรมทําให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
๓. ร่วมกันประชุมและทําความเข้าใจขั้นตอนการดําเนินงาน
๔. เดิมผู้รับจ้างไม่ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นปัจจุบัน
๔. ประสานงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย
๕. รูปแปลงที่ดินแปลงใหม่ช่วงก่อนสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสอนการใช้
๕. ตรวจสอบภาพลักษณ์ที่ยังไม่ได้นําเข้าและดําเนินการนําเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
โปรแกรมยังไม่ได้ลงระวางดิจิทัล
๖. ฐานข้อมูลทะเบียนยังไม่ถูกต้องยังคงมีเลขที่ดินซ้ํา ระวางแผนที่ไม่ถูกต้อง
๖. ขอให้ปรับปรุงระบบการใช้งานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินให้มีความเสถียร
มากกว่านี้ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

สาขาศรีสําโรง (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. รูปแปลงไม่ปรากฎในระวาง UTM

67 สุพรรณบุรี

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

68 สุราษฎร์ธานี

69 สุรินทร์

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

สจ. สุราษฎร์ธานี
๑. อยู่ระหว่างดําเนินการจดทะเบียนแบ่งแยก และรวมโฉนด

๒. อยู่ระหว่างรอแจกโฉนด
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทํางาน
เท่าที่ควร
สจ. สุรินทร์
สาขาสังขะ
๑. ช่างลงระวางดิจิทัลแล้วแต่ในช่วงการอนุมัติไม่มีรูปแปลงหลังลงระวางเครื่องคอมฯ
ทํางานช้า
๒. สแกนเสร็จแล้ว ข้อมูลไม่นําเข้าประมวลผล (ธ.ค. 2560)
สาขาชุมพลบุรี
๑. กรณีมีรูปแปลงแต่ไม่มีรทะเบียน เนื่องจากเป็นงานออกโฉนดที่ดินที่ยังไม่ได้ลงนาม
๒. กรณีมีทะเบียนแต่ไม่มีรูปแปลง เนื่องจากเป็นงานออกโฉนดที่ดินจากศูนย์เดินสํารวจ
งานแบ่งแยกที่มีรูปแปลงขนาดเล็ก

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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๗. ขอให้ สทส. ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําสาขา
ให้ดําเนินการเองได้
สจ. สุราษฎร์ธานี
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน และการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ฐานข้อมูลที่ดิน
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

98.15 ศูนย์ฯ ๒

สจ. สุรินทร์
กรณีปรับปรุงข้อมูล อยากให้มีระบบแจ้งเตือนเวลาใส่เลขที่ระวาง หน้าสํารวจ
ตําบล ฯลฯ ผิด เพื่อจะได้สะดวกต่อการตรวจสอบ
สาขาสังขะ
๑. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นปัจจุบัน

90.08 ศูนย์ฯ ๑

86.65 ศูนย์ฯ ๑

๒. เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน (สนง. สาขาสังขะ)
สาขาชุมพลบุรี
๑. มีการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินประจําวัน และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับทราบ เป็นประจําทุกวัน
๒. ได้จัดทําโครงการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี (สนง. สาขาชุมพลบุรี)

92.64 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาจอมพระ
สาขาจอมพระ
๑. สํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จํานวน ๑. ได้มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามคําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
๒ คน จึงไม่อาจตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการ
สาขาจอมพระ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
เป็นหลัก ทําให้การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลไม่ต่อเนื่อง บางครั้งอาจทําให้ข้อมูล
ไม่สมบูรณ์
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96.98 ศูนย์ฯ ๑

๒. ข้อมูลทะเบียนของ น.ส.๓ก ตรวจแล้ว พบว่าบางแปลงมีการออกโฉนดที่ดินแล้ว
จึงแก้ไขข้อมูล น.ส.๓ก ทําให้มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงได้ลดลง (ธ.ค. 2560)

๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ศกึ ษาเรียนรู้ทําความเข้าใจงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
บางครั้งมีพียงการจัดส่งเอกสารให้ทําการศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ทําความเข้าใจระบบต่างๆ แตกต่างกันออกไป จึงต้องให้ความรู้แก่เจ้า
หน้าด้วยการฝึกอบรมสอนแนะงาน เพื่อเป็นการกําหนดทิศทางในการทํางาน
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สาขาท่าตูม
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
๒. เวลาในการดําเนินงาน

94.01 ศูนย์ฯ ๑

สาขาศีขรภูมิ
เครื่องเซิฟเวอร์มีปัญหา ไม่มีการสํารองข้อมูล เวลาสแกนโฉนดเข้าระบบเครื่องเซิฟเวอร์
ไม่เก็บข้อมุล ทําให้ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ (Buffalo เสีย) ส่วน (น.ส.๓ ก.) ระวางมีไม่
ครบแต่เริ่มแรก

สาขาท่าตูม
๑. มีการประชุมแบ่งงาน
๒. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๓. มีการรายงานผลการดําเนินงาน (สนง. สาขาท่าตูม)
สาขาศีขรภูมิ
กรณีปรับปรุงฐานข้อมูลอยากให้มีระบบแจ้งเตือนเวลาให้เลขที่ระวางหน้าสํารวจ
ตําบล ฯลฯ ผิด เพื่อจะได้สะดวกต่อการตรวจสอบและการทํางาน (สนง.สาขา
ศรีขรภูมิ)

ส่วนแยกสําโรงทาบ สาขาศีขรภูมิ
ระบบช้า บางครั้งรูปภาพลักษณ์ไม่ขึ้น (ธ.ค. 2560)

ส่วนแยกสําโรงทาบ สาขาศีขรภูมิ
ต้องการให้ระบบมีการเตือนเมื่อมีการสแกนแล้ว ไม่บันทึกหรือใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

91.74 ศูนย์ฯ ๑

92.95 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขารัตนบุรี
๑. มีการลงรูปแปลงเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่วนฐานข้อมูลทะเบียนและภาพลักษณ์ยังไม่ได้ลง
เนื่องจากยังไม่มีการจดทะเบียนแบ่งแยกและงานออกโฉนดยังไม่ลงนาม
๒. โปรแกรมการสแกนภาพลักษณ์ช้าและไม่สามารถเข้าทําการสแกนได้บ่อยครั้ง

70 หนองคาย

๓. อายุการใช้งานของเครื่องโปรแกรม Scan มีการใช้งานมาหลายปีจึงทําให้เครื่อง
เสื่อมสภาพลง
สาขาปราสาท
มีงานค้างดําเนินการอยู่ระหว่างรอผู้ขอมาดําเนินการจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้สแกน
สจ. หนองคาย
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเริ่มวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ - วันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นช่วงเวลาที่กรมที่ดินได้ประกาศเดินสํารวจฯ จนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๙ ปี) ซึ่งยังไม่มีการนํารูปแผนที่ลงระวางดิจิทัล

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขารัตนบุรี
๑. จัดทําโครงการเร่งรัดการเชื่อมโยง
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๒. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้รับผิดชอบรายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดิน
ทุกวันจันทร์

สาขาปราสาท
มีการประชุมและติดตามดดยให้ผู้รับผิดชอบรายการดํานเนิการอย่างสม่ําเสมอ
สจ. หนองคาย

90.75 ศูนย์ฯ ๑
87.34

DOL1

๑. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้ติดตามการทํางาน โดยการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และนําเข้าประชุมเมื่อทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน สํานักงานที่ดนิ จังหวัดมีคําสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลว. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูล
ภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และมีการรายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และระบบโปรแกรม ๒. ได้จัดทําโครงการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลในระบบ
ฐานข้อมูลมีความล่าช้าในการจัดเก็บฐานข้อมูล เช่น เมื่อทําการสแกนภาพลักษณ์หนังสือ คอมพิวเตอร์สํานักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แสดงสิทธิในที่ดินแล้ว แต่ไม่สามารถนําเข้าฐานข้อมูลได้โดยรวดเร็ว
๓. ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เสถียรทําให้มีข้อมูลไม่ตรงกัน
๔. เห็นควรจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความชํานาญในการใช้
ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลมาถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานระบบ และการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะได้ดําเนินการได้อย่าง
ถูกวิธี

71 หนองบัวลําภู

91.30 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

72 อ่างทอง

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สจ.อ่างทอง
๑. เมื่อออกเลขโฉนดที่ดินใหม่ จะเกิดยอดงานขึ้นในระบบข้อมูลทะเบียนที่ดิน ซึ่งโฉนด
ดังกล่าว อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอลงนามในโฉนดที่ดิน จึงยังไม่สามารถนําเข้าข้อมูล
ภาพลักษณ์ได้ ทําให้ข้อมูลภาพลักษณ์ในฐานข้อมูลที่ดินไม่ครบทั้ง ๓ ส่วน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สจ.อ่างทอง
๑. ประชุมมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเร่งรัดดําเนินการ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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๒. โฉนดที่ดินบางแปลงได้มีการโอนขายให้กับกรมทางหลวงและกรมชลประทานทั้งแปลง ๒. ควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ดําเนินการตามระเบียบกรมที่ดิน
ซึ่งมิได้ลงระวาง UTM จึงทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภาพลักษณ์ได้
อย่างเคร่งครัด และส่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยด่วน
๓. โฉนดที่ดินบางแปลงที่มีรูปแผนที่มาตราส่วน 1:500 ในสารบบไม่ปรากฎรูปแผนที่ ๓. มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ผ้ปู ฏิบัติงานเร่งรัดดําเนินการ
กระดาษบาง ทําให้ไม่สามารถครอบรูปในระวาง UTM มาตรส่วน ๑:๑๐๐๐, ๑:๒๐๐๐
และ ๑:๔๐๐๐ ได้
๔. ให้กรมที่ดินพิจารณาแนวทางแก้ไข
๕. ส่งโฉนดที่ดินให้ฝ่ายรังวัดตรวจสอบรูปแปลงและจัดสร้างมาตราส่วน ๑:๕๐๐
เพื่อนําไปครอบรูปและลงระวางมาตราส่วน ๑:๑๐๐๐, ๑:๒๐๐๐ และ ๑:๔๐๐๐
73 อํานาจเจริญ

สจ.อํานาจเจริญ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. เลขโฉนดที่เป็น “ศูนย์ [๐]” ในโปรแกรม Land 2012 ไม่มี
๒. โปรแกรมนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินรายการข้อมูลตําบลไม่ถูกต้อง
ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้
ส่วนแยกพนา (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. มีรูปแปลง มีฐานข้อมูลถูกต้อง มีภาพสแกน แต่เลขโฉนดนั้นยังมีอยู่ในรายการ
ไม่มีรูปแปลง
๒. มีข้อมูลของอําเภอปทุมราชวงศาอยู่ในฐานข้อมูลของส่วนแยกพนา ทําให้ผลการ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงมีรูปแปลงแต่ไม่มีทะเบียนขึ้นในระบบ

สจ.อํานาจเจริญ
๑. มีการติดตามควบคุมการดําเนินงานในที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน และ
มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมกํากับและติดตามการดําเนินงาน
๒. ควรมีการแนะนําการเข้าไปแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์
เอกสารสิทธิที่ดินรายการข้อมูล
ส่วนแยกพนา
เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกพนาได้ประชุมและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดําเนินการพร้อมรายงานผลให้ทราบเป็นประจําทุกเดือน

87.71 ศูนย์ฯ ๑

94.38 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาหัวตะพาน (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
๑. ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์มีข้อมูลซ้ํากัน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาหัวตะพาน
มีการติดตามควบคุมการดําเนินงานในที่ประชุมประจําเดือนทุกเดือน และ
มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมกํากับและติดตามการดําเนินงาน
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๒. ในการรังวัดแบ่งแยกบางแปลง ช่างรังวัดไม่ได้ลงระวาง ทําให้ไม่มีรูปแปลงที่แบ่งแยก
๓. มีการเดินสํารวจออกโฉนดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการลงระวางไว้แล้ว
ภายหลังมีการยกเลิกงานเดินสํารวจแปลงดังกล่าว ทําให้ในฐานข้อมูลมีรูปแปลงมากกว่า
ข้อมูลทะเบียน
74 อุดรธานี

สจ. อุดรธานี
๑. ระบบสแกนภาพลักษณ์ ไม่สามารถเรียกโฉนดที่พึ่งแบ่งแยกมาใหม่เข้ามาสแกนได้ ซึ่ง ๑. มีการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนในทุก ๆ วัน
ตรวจสอบฐานข้อมูลแล้วปกติ แต่เมื่อจะสแกนภาพลักษณ์ไม่สามารถดําเนินการได้ มี
จํานวน 235 แปลง (ในโครงการแลนด์แอนด์เฮาส์) โดยได้จดทะเบียนแบ่งแยกมาเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
๒. ระบบสแกนภาพลักษณ์ใช้งานได้ไม่เสถียร ตัวอย่างเช่น เมื่อค้นหาโฉนดบางแปลงแล้ว ๒. ต้องการให้ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของการสแกนภาพลักษณ์ให้มีความเสถียร
โปรแกรมหยุดการตอบสนองทันที ต้องแก้ไขเบื้อนต้นด้วยการบังคับปิดโปรแกรม แล้วเข้า มากขึ้น

สจ. อุดรธานี

โปรแกรมใหม่อีกครั้ง
๓. เมื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการสแกนภาพลักษณ์ให้ส่วนกลางทราบทาง Callcenter ทุก
ครั้งมีการรับเรื่องไว้ แต่ไม่มีการติดต่อกลับเพื่อแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา
สาขากุมภวาปี
๑. รายการโฉนดที่ดิน และ นส.๓ ก. ตรวจสอบพบมีภาพลักษณ์ มีฐานข้อมูล
ไม่พบรูปแปลง เนื่องจากไม่ได้ลงระวางรูปแปลง
๒. นสล. ตรวจสอบฐานข้อมูลพบ มีทะเบียน-ไม่มีภาพสแกน จํานวน ๑๔๔ แปลง
เนื่องจาก หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฉบับสํานักงาน ไม่สามารถสแกนได้
๓. นสล. ตรวจสอบฐานข้อมูลพบมีทะเบียน ไม่มีรูปแปลง จํานวน ๖๙ แปลง ได้
ตรวจสอบระวาง UTM ปรากกฏว่าได้ลงรูปแปลงครบทั้ง ๖๙ แปลง แต่ไม่มีเลขที่ดิน
ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถเพิ่มเลขที่ดินในรูปแปลงได้

สาขากุมภวาปี
๑. ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ ฐานข้อมูลทะเบียน
รูปแปลง และการสแกนโฉนดที่ดิน น.ส.๓ก. และ น.ส.ล.
๒. อยู่ระหว่างประสานงานให้เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ประจําสํานักงานที่ดิน
จังหวัด แก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยด่วน

94.39

DOL1

92.93 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน
สาขาหนองหาน
ไม่สามารถตรวจสอบการเชื่อมโยงเอกสารสิทธิได้ เลือกได้แต่จังหวัดส่วนอย่างอื่นคลิกไม่ได้
สาขาบ้านดุง
๑. ระบบสแกนภาพลักษณ์อินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยและช้า
๒. ระบบสแกนภาพลักษณ์ค้นหาเลขโฉนด เลข น.ส. ๓ ก. บางเลขไม่พบทําให้สแกนเก็บ
ข้อมูลไม่ได้
สาขาบ้านผือ
๑. ฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงกับข้อมูล
สารบบ
๒. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน
๓. การลงที่หมายในระวางแผนที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่มีการลงไว้
๔. มีข้อมูลทางทะเบียนในระบบแต่ไม่พบรูปแปลงในระวาง
สาขาหนองวัวซอ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
ไม่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ประมาณ ๓๖๕ แปลง เนื่องจากไม่มีการสแกนระวางที่ศูนย์เดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินดําเนินการ ข้อมูลจึงไม่สามารถเชื่อมโยงได้
สาขากุดจับ (ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่ บนเว็บไซต์ของ สทส.)
สาขาเพ็ญ
1. ค้นหาโฉนดที่ดินบางฉบับไม่เจอ
2. เครื่องสแกนข้อมูลมีความล่าช้าในการสแกนงาน
3. ระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า (หน่วง)
๔. โฉนดที่ดินจากการแบ่งแยกในนามเดิมมีเป็นจํานวนมาก ยังไม่ได้ส่งคืนห้องสารบบจึง
ไม่สามารถสแกนเข้าระบบได้ทั้งหมด

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
สาขาหนองหาน
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89.63 ศูนย์ฯ ๑

สาขาบ้านดุง
-

สาขาบ้านผือ
๑. มีการประชุมประจําเดือนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

85.59 ศูนย์ฯ ๑

๒. มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
๓. มีคําสั่งตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ระบบ Map Sheet Check
สาขาวัวซอ
ให้ดําเนินการนํารูปแปลงเข้าระบบ เพื่อจะได้เชื่อมข้อมูลได้ทั้งสามส่วน

92.55 ศูนย์ฯ ๑

สาขากุดจับ
สาขาเพ็ญ
ได้มีคําสั่งสํานักงานเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ (คําสั่งสํานักงาน)

95.13 ศูนย์ฯ ๑
93.46 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
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สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (นสล.) มีการสแกนภาพลักษณ์เอกสารเข้าไปในระบบแล้ว
มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปแล้ว เมื่อตรวจสอบแล้ว กลับไม่พบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล

สาขากุมภวาปี ส่วนแยกโนนสะอาด
ได้มีคําสั่งที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ
เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดิน

93.67 ศูนย์ฯ ๑

สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน
๑. ฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงกับข้อมูล
สารบบ
๒. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน
ส่วนแยกศรีธาตุ สาขากุมภวาปี
ไม่พบอุปสรรคในการดําเนินงาน

สาขาหนองหาน ส่วนแยกทุ่งฝน
-

85.28 ศูนย์ฯ ๑

ส่วนแยกศรีธาตุ สาขากุมภวาปี
คําสั่งสํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี ส่วนแยกศรีธาตุ ที่ ๒๒/๒๕๕๘
เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

82.86 ศูนย์ฯ ๑

ส่วนแยกน้ําโสม สาขาบ้านผือ
มีคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

93.28 ศูนย์ฯ ๑

ส่วนแยกน้ําโสม สาขาบ้านผือ
๑. ระบบสแกนภาพลักษณ์ อินเทอร์เน็ตขัดข้องบ่อยครั้ง และช้า
๒. ระบบสแกนภาพลักษณ์ค้นหาเลขเอกสารสิทธิ์บางเลขไม่พบทําให้สแกนเก็บข้อมูลไม่ได้
๓. น.ส.๓ก. ไม่ได้ลงระวาง และรูปมีขนาดเล็ก
75 อุตรดิตถ์

90.28 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

76 อุทัยธานี

77 อุบลราชธานี

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สจ. อุทัยธานี
๑. ได้นําเข้าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว แต่หายหรือข้อมูลดังกล่าวได้สูญหายไป
๒. โฉนดที่ดินบางแปลงได้สูญหายหรือป่นกรอบจึงไม่สามารถสแกนโฉนดที่ดินได้

สจ. อุทัยธานี
๑. มีคําสั่งตรวจติดตามและปรับปรุงข้อมูล
๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้ติดตามการทํางาน โดยการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและนําเข้าประชุมเมื่อทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกับสํานักงานที่ดินจังหวัด

๓. อยู่ระหว่างให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข

๓. มีคําสั่ง ที่ ๖/๒๕๖๐ ลว. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิและ
มีการรายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค

๔. โฉนดตราจองได้มีการรังวัดออกโฉนดที่ดินแล้วและได้ลบข้อมูลตราจองออกจาก
ฐานข้อมูล (ปรับปรุงข้อมูล) แต่ในโครงการศูนย์ข้อมูลในระบบยังมีข้อมูลค้างอยู่
๕. นส. ๓ ก. เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการรังวัดแบ่งแยก
๖. เมื่อได้มีการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน นส ๓ ก. แล้ว ได้ทําการลบข้อมูล
นส. ๓ ก. ออกจากระบบแล้ว ปรากฏว่าข้อมูลในโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินในระบบ
ไม่ลบอออกจากระบบ ทําให้มี นส. ๓ ก. ที่ออกโฉนดที่ดินแล้วค้างอยู่ในรายงาน

๔. ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์กับโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดนิ ระบบไม่เสถียร
ทําให้มีข้อมูลไม่ตรงกัน
๕. มีวิธีควบคุมกํากับและติดตามการดําเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลและปัญหา
อุปสรรคในที่ประชุมประจําเดือนของสํานักงานทุกเดือน

สจ.อุบลราชธานี
๑. เอกสารสิทธิที่มีการแบ่งแยกใหม่ หรือออกเอกสารสิทธิใหม่ ยังไม่มีการสแกนและ
นําเข้า

สจ.อุบลราชธานี
๑. มีการประชุมติดตามการดําเนินการและนําปัญหาอุปสรรคมาปรึกษา
เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการประชุมประจําเดือนของจังหวัดและของแต่ละฝ่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจําทุกเดือน และจัดทําคําสั่งแต่งตั้งสํานักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ ๕๐/๒๕๖๐ ลว ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
พร้อมกับรายงานผลการดําเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบเป็นประจําทุก
สัปดาห์

๒. ข้อมูลภาพลักษณ์ไม่ตรงกับรูปแปลงเนื่องจากงานเดินสํารวจยังไม่มีการลงระวางหรือ
ข้อมูลรูปแปลง และงานรังวัดที่มีการรังวัดแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการรอจดทะเบียน
แบ่งแยกหรือพิจารณาลงนาม

๒. ขออนุมัติจัดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพิ่มอีกจํานวน ๑ อัตรา เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการสแกนและนําเข้าข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน
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97.72 ศูนย์ฯ ๑

92.60

DOL1

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๓. ปริมาณงานสแกนเอกสารและนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ในแต่ละวัน ซึ่งมีงานเกิด
ที่ต้องดําเนินการประมาณ ๑๐๐ ราย โดยมีเอกสารที่ต้องสแกนประมาณแปลงละ
๕ ฉบับ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐ ฉบับ แต่สามารถดําเนินการได้ ๕๐ แปลง หรือ
ประมาณ ๒๕๐ ฉบับ ซึ่งจะมีเอกสารค้างสแกนและนําเข้าประมาณ ๒๕๐ ฉบับ
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเพียง ๑ อัตรา

๓. ผลการเชื่อมโยงในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ แตกต่างจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงรูปแบบของระบบการรายงาน

กลุ่มงานวิชาการ สจ. อุบลราชธานี
๑. นสล. มีออกใหม่ ยังไม่มีการสแกนและนําเข้าข้อมูล

กลุ่มงานวิชาการ สจ. อุบลราชธานี

๒. ไม่มีความต่อเนื่องในการดําเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความชํานาญ
ในการสแกนเอกสารรวมทั้งใช้เครื่องดังกล่าว
สาขาตระการพืชผล (ให้ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงานใหม่บนเว็บไซต์ สทส.)
๑. รูปแปลงที่เชื่อมโยงข้อมูลไดม่ได้ส่ว+นใหญ่เป็นงานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินที่ศูนย์
อํานวยการเดินสํารวจเข้าดําเนินการและให้ส่วนกลางนําเข้ารูปแปลง จากการตรวจสอบ
สาเหตุที่เชื่อมโยงรูปแปลงไม่ได้เกิดจากมาตราส่วนไม่ถูกต้องตามรูปแบบมาตรส่วนของ
กรมที่ดิน เช่น ๑/๔ ๑/๕ ๑/๒ ๑/๕๐๐๐ เป็นต้น จึงทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้
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ประสานฝ่ายทะเบียน ขอใช้เครื่องสแกนเพื่อนําเข้าข้อมูลภาพลักษณ์ รวมทั้งขอ
คําแนะนําในการใช้เครื่องดังกล่าว

สาขาตระการพืชผล
๑. สํานักงานที่ดินฯ มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้แล้ว
๒. หัวหน้าฝ่ายรังวัดได้ประสานกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศทางโทรศัพท์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญแก้ไข

93.88 ศูนย์ฯ ๑

๒. รูปแปลงโฉนดที่ดินที่ศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินําเข้าระบุเป็นมาตราส่วน ๑:๒ ,๑: ๓. กรณีเชื่อมโยงรูปแปลงของงานเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจํานวนมาก ควรให้
๔ ,๑:๕ และ ๑:๕๐๐๐ ทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์โฉนดที่ดินได้
ส่วนกลางรับไปดําเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถดีกว่า
เจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดิน
สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ทราบวิธีการและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งเจ้าหน้าที่คนปัจจุบันไม่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการ
และขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่คนเก่าที่ลาออกไป

สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่
๑. ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และ
ให้ความสําคัญในการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันน โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานปัญหา
อุปสรรคให้เจ้าพนักงานที่ดิน หัวหน้าส่วนแยกทราบ ภายในวันที่ ๒ ของทุกเดือน
๒. เห็นควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดิน

91.30 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด
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ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาเขื่องใน
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด ยังไม่เข้าใจวิธีการดําเนินการในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่ดินดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์
สาขาน้ํายืน
เนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบ มีการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี
ศูนย์เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินได้ส่งมอบโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานและสารบบที่ดิน
แปลงที่ได้แจกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอไปแล้ว เพื่อจัดเก็บไว้ที่สํานักงานที่ดิน ซึ่งทาง
สํานักงานที่ดินได้ดําเนินการสแกนภาพลักษณ์โฉนดที่ดินและบันทึกข้อมูลสารบบที่ดิน
ลงในฐานทะเบียนแล้ว แต่เนื่องจากทางศูนย์อํานวยการเดินสํารวจยังไม่ได้ส่ง
รูปแปลงที่ดินมาให้ จึงไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เป็นรูปแปลงที่ดินได้

สาขาเขื่องใน
๑. ติดตามกํากับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน
๒. ควรจัดให้มีการอบรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สาขาน้ํายืน
๑. ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ และมีการประชุมเร่งรัดการดําเนินการ
เพื่อให้มีความคืบหน้าทุกเดือน
๒. ให้ส่วนกลางประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่เกิดจาก
การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินมาลงในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ครบทั้งสามส่วน

98.28 ศูนย์ฯ ๑

สาขาวารินชําราบ
๑. งานเดินสํารวจตามมาตรา ๕๘, ๕๘ทวิ ส่งเฉพาะโฉนดที่ดินไม่มีการลงรูปแปลงให้
สํานักงานที่ดิน ได้ลงข้อมูลทะเบียน ภาพลักษณ์แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
รูปแปลงได้

สาขาวารินชําราบ
๑. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กําชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเมื่อทําการสอบสวน
จดทะเบียนแล้ว ให้ทําการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

95.74 ศูนย์ฯ ๑

๒. ปัญหาระบบการบันทึกภาพลักษณ์ของ น.ส.๓ก. เมื่อมีการนําเข้าภาพลักษณ์แล้ว ไม่
ปรากฎภาพลักษณ์ กรมที่ดินมาตรวจแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
๓. เมื่อบริษัทสามารถฯ ได้ลงรูปแปลงในแผนที่ดิจิทัลแล้ว ปรากฎว่าลงผิด
ช่างสํานักงานที่ดินไม่สามารถทําการแก้ไขได้

๒. ควรมีการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว มีบ่อยครั้งที่ระบบขัดข้องและได้ประสานโปรแกรมที่ดิน กว่าจะแก้ไข
ปัญหาได้ใช้เวลานานพอสมควร ทําให้ประชาชนต้องรอนาน

96.12 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาเดชอุดม
สาขาเดชอุดม
๑. มีงานศูนย์เดินสํารวจฯ ที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงรูปแปลงที่ดิน จํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๖๕
๑. ได้มีการประชุม และได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตามคําสั่งสํานักงานที่ดิน
แปลง (แยกเป็นงานปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จํานวน ๗ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๓ แปลง ปี จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ที่ ๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๕๖๗ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๗๐๖ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๖๐๔ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๗๘ แปลง) และงานในส่วนของสํานักงานฯ
จํานวน ๔,๔๓๙ แปลง ที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงรูปแปลงได้ (ส่วนใหญ่งานปี พ.ศ. ๒๕๕๖
- ๒๕๕๗)
๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชํานาญในการนําเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินเพื่อเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทะเบียน
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการนําเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินช้า
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๒. ในส่วนของงานเดินสํารวจฯ ที่ยังไม่มีข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (จํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๖๕
แปลง) เห็นควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ นําเข้า
ข้อมูลรูปแปลงที่ดินต่อไป
๓. จัดอบรมในเรื่องการนําเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน

๔. จากการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทั้งสามส่วน แต่ในระบบปรากฎว่าข้อมูล
ไม่เชื่อมโยงกัน
๕. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินเมื่อมีการแบ่งแยกใหม่ในระบบรูปแปลงจะทับรูปแปลงเดิม
๖. ข้อมูลรูปแปลงที่ได้ดําเนินการแก้ไขแล้ว แต่ภายหลังได้ตรวจสอบปรากฎว่าข้อมูลยัง
ไม่มีการเชื่อมโยง
๗. ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่สามารถเชื่อมโยงได้ จะต้องลบรูปแปลงเก่าแล้วทําการดิจิไทด์
ใหม่ (ซึ่งมีรูปแปลงอยู่แล้ว)
๘. จากรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็น ๙๓.๓๘% แต่ปรากฏ
ว่ายอดการเชื่อมโยงของเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ลดลงเป็น ๘๘.๖๖% ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แก้ไข
อย่างต่อเนื่องไม่ทราบสาเหตุ
สาขาม่วงสามสิบ
สาขาม่วงสามสิบ
เมื่อมีการจดทะเบียนแบ่งแยกทั้งที่ได้จดทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ฐานข้อมูล ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และได้กําชับให้
ไม่เป็นปัจจุบันโดยไม่พบข้อมูลโฉนดแปลงแบ่งแยกในฐานข้อมูล
เจ้าหน้าทีป่ รับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

95.13 ศูนย์ฯ ๑

ที่

สํานักงานที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัด

ปัญหา-อุปสรรค และข้อจํากัดในการดําเนินงาน

วิธีการควบคุม กํากับ/ติดตามผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ

สาขาพิบูลมังสาหาร
๑. ระบบสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปรับปรุงฐานข้อมูล
๓. ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว มักไม่สมบูรณ์ หรือหายจากระบบในบางครั้ง
๔. เข้าระบบยาก บางครั้งเข้าระบบไม่ได้ โหลดข้อมูลไม่ได้

สาขาพิบูลมังสาหาร
๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล และประชุมผู้รับผิดชอบ
๒. มีคําสั่งการตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๓. ให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๔. จัดหางบประมาณหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบโดยเฉพาะ

สาขาเขมราฐ
-

๕. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหา และการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง กรมที่ดินควรส่งเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําและรับทราบ
ปัญหา
สาขาเขมราฐ
-
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97.28 ศูนย์ฯ ๑

