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สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมที่ดิน
อำคำรรังวัดและทำแผนที่ ต.บำงพูด
อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

10 ตุลำคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจเรื่องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ดิน
เรียน เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. รำยชื่อสำนักงำนที่ดิน ๗๓ แห่ง ตำมโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑
๒. รำยชื่อสำนักงำนที่ดินอำเภอ ๑๕ แห่ง ใช้โปรแกรม LAND 2009
๓. สติกเกอร์สำหรับติด ณ สำนักงำนที่ดิน
ตำมที่ ก รมที่ ดินได้พั ฒ นำระบบสำรสนเทศที่ ดินอย่ำงต่อเนื่ องตลอดมำ แต่ยัง ขำดกำร
ประชำสัมพันธ์ทำควำมเข้ำใจให้แก่สำนักงำนที่ดินอย่ำงเพียงพอ จึงทำให้เกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน นั้น
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงขอซักซ้อมควำมเข้ำใจกับสำนักงำนที่ดินในเรื่องกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศที่ดินในเบื้องต้น ดังนี้
๑. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดินได้ดำเนินกำรพัฒนำใน ๒ ด้ำน คือ
๑.๑ ด้ำนฐำนข้อมูลที่ดินในระบบดิจิทัล
โดยกำรจัดเก็ บ และนำเข้ำ ข้อมู ล ที่ ดิ นในโครงกำรศูนย์ ข้อมู ล ที่ ดินและแผนที่
แห่งชำติ ระยะที่ ๑ (ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งได้ดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วและโครงกำร
ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชำติ ระยะที่ ๒ (ในส่วนที่เหลือ) ซึ่งกำหนดส่งมอบงำนวันที่ ๒๕ สิงหำคม
๒๕๕๙
๑.๒ ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ดินเพื่อกำรบริกำรประชำชนในสำนักงำนที่ดิน
๑.๒.๑ โครงกำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศที่ ดิน ระยะที่ ๑ ได้ดำเนินกำรใน
สำนักงำนที่ดิน ๗๓ แห่ง (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑)
๑.๒.๒ โครงกำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศที่ ดิน ระยะที่ ๒ (ปีง บประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) รัฐบำลได้อ นุมัติงบประมำณในกำรดำเนินกำรผูก พันข้ำมปีงบประมำณ จำนวน
๒,๘๐๕ ล้ำนบำท ให้ดำเนินกำรในพื้นที่สำนักงำนที่ดินจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยก ที่เหลือทั้งหมด ในขณะนี้อยู่
ระหว่ำงกำรจัดทำร่ำงคุณลักษณะเฉพำะ (TOR)
๒. กำรใช้โปรแกรมสนับสนุนกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ในกำรบริ ก ำรประชำชนด้ำนกำรจดทะเบีย นสิท ธิและนิติก รรม ส ำนัก เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้พั ฒ นำโปรแกรมโดยเจ้ ำหน้ำที่ ของส ำนัก ฯ และได้ ติดตั้ง โปรแกรมกำรใช้ง ำนตำมควำม
เหมำะสมของจำนวนผู้มำรับบริกำร อัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว ดังนี้

/๒.๑ โปรแกรม...

-๒๒.๑ โปรแกรม LAND 2012 และระบบรังวัด ใช้โปรแกรมคำนวณรังวัด (DOLCAD)
และโปรแกรมจัดกำรข้อ มู ล ที่ ดินเพื่ อ ลงระวำงดิจิทั ล ตำมโครงกำรศูนย์ข้อมู ล ที่ ดินและแผนที่ แห่ง ชำติ
สำหรับสำนักงำนที่ดินจังหวัด /สำขำ/ส่วนแยกทั้งหมด นอกเหนือจำกสำนักงำนที่ดิน ๗๓ แห่ง ตำมข้อ
๑.๒.๑
๒.๒ โปรแกรม LAND 2009 ใช้สำหรับส ำนักงำนที่ ดินอำเภอ ๑๕ แห่ง (สิ่งที่ส่ง
มำด้วย ๒)
๒.๓ โปรแกรม LAND 2007 ใช้สำหรับสำนักงำนที่ดินอำเภอที่เหลือทั้งหมด นอกเหนือ
สำนักงำนที่ดินอำเภอ ๑๕ แห่ง ตำมข้อ ๒.๒
๓. กำรติดสติกเกอร์ให้ทรำบชัดเจน
ในกำรใช้โปรแกรม เพื่อให้เกิ ดควำมชัดเจนแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้ง ำน สำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จึงได้จัดทำสติกเกอร์ (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓) ดังนี้
๓.๑ สติ ก เกอร์สี เ ขีย ว “ส ำนั ก งำนที่ ดิ นแห่ ง นี้ ใ ช้ร ะบบในโครงกำรพั ฒ นำระบบ
สำรสนเทศที่ดิน ระยะที่ ๑ ในกำรบริหำรจัดกำร” ให้ติดสติกเกอร์ไว้ในสำนักงำนที่ดินทั้ง ๗๓ แห่ง (สิ่งที่ส่ง
มำด้วย ๑) โดยติดไว้ให้เห็นชัดเจนในฝ่ำยทะเบียน ฝ่ำยรังวัด และฝ่ำยอำนวยกำร
๓.๒ สติกเกอร์สีเหลือง “สำนักงำนที่ดินแห่งนี้ใช้ระบบ LAND 2012 ในกำรบริหำร
จัดกำร” ให้ติดสติกเกอร์ไว้ในสำนักงำนที่ดินจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยก นอกเหนือจำก ๗๓ แห่ง โดยติดไว้
ให้เห็นชัดเจนในฝ่ำยทะเบียนและฝ่ำยอำนวยกำร
๓.๓ สติก เกอร์สีฟ้ำ “ส ำนัก งำนที่ ดินแห่งนี้ใช้ระบบ LAND 2009 ในกำรบริหำร
จัดกำร” ให้ติดสติกเกอร์ไว้ในสำนักงำนที่ดินอำเภอ ๑๕ แห่ง (สิ่งที่ส่งมำด้วย ๒)
๓.๔ สติกเกอร์สีชมพู “สำนักงำนที่ดินแห่งนี้ใช้ระบบ LAND 2007 ในกำรบริหำร
จัดกำร” ให้ติดสติกเกอร์ไว้ในสำนักงำนที่ดินอำเภอที่เหลือนอกเหนือจำก ๑๕ แห่ง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและแจ้งสำนักงำนที่ดินสำขำ/ส่วนแยก/อำเภอทรำบโดยทั่วกั น
และขอให้ติดสติกเกอร์ตำมข้อ ๓ ต่อไปด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยชำลี ชื่นอุไทย)
ผู้อำนวยกำรสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
โทรศัพท์/โทรสำร ๐ – ๒๕๐๓ – ๓๓๖๘

3.1 สีเขียว
สำนักงำนที่ดินจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยก 73 แห่ง

3.2 สีเหลือง
สำนักงำนที่ดินจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยก
(นอกเหนือจำก 73 แห่ง)
ที่ใช้ระบบ LAND 2012)

LAND 2012

สำนักงำนที่ดินแห่งนี้
ใช้ระบบ LAND 2012
ในกำรบริหำรจัดกำร

สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมที่ดิน

3.3 สีฟ้ำ
สำนักงำนที่ดินอำเภอ 15 แห่ง

LAND 2009

สำนักงำนที่ดินแห่งนี้
ใช้ระบบ LAND 2009
ในกำรบริหำรจัดกำร

สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมที่ดิน

3.4 สีชมพู
สำนักงำนที่ดินอำเภอ (นอกเหนือ 15 แห่ง)

LAND 2007
ใช้ระบบ LAND 2007
ในกำรบริหำรจัดกำร
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมที่ดิน

