รายงานการประชุม
สานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ณ สานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์
2. นายชาติชาย ดรรักษา
3. นายอภิรักษ์ กุณฑล
4. นางณัฐรุจา ล้านพลแสน
5. นายภูโช ศรีแก้วหล่อ
6. นายสวาส เกตมาลา
7. นายพงษ์เทพ เลื่องสุนทร
8. นางสาวนรินทร์ ปะวะเสนัง
9. นางสาวละออ เทือกดอกไม้
10. นางสาวสุวรรณา หงษ์บุญ
11. นายบรีรักษ์ นัดทะยาย
12. นายธนเกียรติ ปะโมทะโก
13. นางสาวสาวิตรี แก้วชนะ
14. นางสาวนฤมล เทียงปัด
15. นางสาววณัชชา เขตชมภู
เปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ประธาน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก ประธาน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
หัวหน้าฝ่ายรังวัด
นักวิชาการที่ดินชานาญการ
นายช่างรังวัดชานาญงาน
นักวิชาการที่ดินชานาญการ
นายช่างรังวัดชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ชว่ ยช่างเขียนแผนที่
พนักงานเก็บเอกสาร
พนักงานบันทึกข้อมูล

: กล่าวเปิดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมราถบพิตร
ประธาน
บรมราถบพิตร

: พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

“… พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
พระราชดารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังสวนดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2541

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวนรินทร์ฯ : ฝ่า ยเลขานุก าร ได้แ จ้ง เวีย นรายงานการประชุม สานัก งานที่ดิน จัง หวัด มหาสาร
สาขานาเชือก ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ทุกท่านทราบแล้ว ตามบันทึก ที่ 2433
ลงวันที่ และได้ลงในเว็บไซต์ของสานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือกแล้วขอให้ทุกท่านรับรอง
รายงานการะชุม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2563
ประธาน
: ข้อสั่งการจากการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2563 สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
1) ให้ทุกสานักงานที่ดินบริหารจัดการงานค้าง ให้กากับ ติดตาม ตรวจสอบงานค้าง
และนามาดาเนินการให้มีการเคลื่อนไหว อย่าให้ประชาชนมาร้องเรียนที่ส่วนกลาง โดยเป้าหมายงานค้างต้อง
ลดลง ร้อยละ 80
2) ดูแลเรื่องร้องเรียน ในศูนย์ดารงธรรม
3) เตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โยจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประเด็นน่าสนใจในพื้นที่ให้พร้อม
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ขอให้ตรวจรับอย่างรวดเร็ว
ของจังหวัดมหาสารคามจะเข้าดาเนินการราวกลางปี พ.ศ.2563 โดยในระยะแรกตรวจรับระบบไฟฟ้า
5) งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้แล้ว งบลงทุนขอให้เร่งเซ็นสัญญาและ
ดาเนินการให้ได้ทันที
6) ให้ทุกสานักงานที่ดิน จัดทา QR Cord ของ LINE@ ให้เสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม
7) กาหนดตัวชี้วัดเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งจะวัดผลงานปี 2563 รวม 6 ตัวชี้วัด คือ
- บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
- บริหารระยะเวลานัดรังวัด
- บริหารจัดการงานรังวัด
- บริหารจัดการหลังการรังวัดจนถึงการแจกโฉนด
- สนับสนุนการดาเนินงาน GECC
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานระยะเวลา
8) RTK ในปี 2563 จะประกาศเพิ่ม 8 จังหวัด ซึ่งเมื่อมีการรังวัดด้วยระบบแผนที่
ชั้นหนึ่งแล้ว จะไม่มีการแก้ไขเนื่องที่รูปแผนที่อีก
9) งานค้างของฝ่ายรังวัด ขอให้กากับติดตามอย่างใกล้ชิด
10) ดูแลเรื่องการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
11) การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จะจัดสรรงบประมาณให้สานักงานที่ดิน
จังหวัดดาเนินการ โดยจะแบ่งเป็นภาค ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม กาหนดให้ไปอบรมที่จังหวัดสุรินทร์
/12) เรื่องการทูลเกล้า...
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12) เรื่องการทูลเกล้าถวายฎีกา ให้ดูแลการรายงานให้ตรงเวลา โดยรายงานผล
เบื้องต้นภายใน 15 วัน ซึ่งต้องพิจารณาว่าจะดาเนินการได้หรือไม่ และรายงานผลความคืบหน้าทุก 30 วัน
และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
13) การออกโฉนดจาก ส.ค.1 ให้จาแนกบัญชีประเภทต่างๆ ไว้ กรมที่ดินจะจัดให้มี
การประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ 2 วัน คือ วันที่ 18 มีนาคม และ 8 เมษายน
14) ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการายงานผล MIS ให้มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ซึ่งกรมที่ดินจะเปิดให้มีการรายงานผลแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้จะมีการชี้แจงและอบรมผู้ใช้งาน
ระบบก่ายการเปิดให้รายงานจริง
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
3.2 ข้อสั่งการจากการประชุมสานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 3/2563 เมื่อวันที่

5 มีนาคม 2563
ประธาน
: ข้อสั่งการจากการประชุมสานักงานที่ดิ นจังหวัดมหาสารคาม 2/2563 เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
1) โรคโควิท 19 เป็นโรคที่ร้ายแรง ขอให้ทุกท่านป้องกันและดูแลรักษาตนเอง และ
ให้งดเดินทางไปในฟื้นที่เสี่ยง
2) ขณะนี้ค่า PM 2.5 ของจังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐาน
เนื่องจากการเผาขยะ ขอให้ร่วมกันรณรงค์การคัดแยกขยะและลดการเผา
3) หากประสงค์ขอน้าอาบศพ ให้ติดต่อที่วัฒนธรรมจังหวัด หรือศูนย์ราชการ ห้อง
302
4) มีการขยายเวลายื่นชาระภาษีออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563
5) ให้กากับดูแลงานค้างของฝ่ายรังวัด ให้มีผลการเร่งรัดงานค้างตามมติที่ประชุม
กรมที่ดิน ทั้งนี้อาจจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานรังวัดของจังหวัดอีกครั้ง
6) หากสานักงานที่ดินจังหวัด สาขา มีความประสงค์จะปรับปรุงสานักงานที่ดิน ให้
จัดทาโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามา จากวงเงินไม่มากจะพิจารณาเงินนอกงบประมาณ
แต่หากวงเงินจานวนมากจะส่งไปกรม
7) การรายงานหลักเขต หากสานักงานที่ดินจังหวัด สาขาไหนยืมสาขาใดมา ขอให้
รายงานว่ายืม และสานักงานที่ดินจังหัดสาขา ที่ให้ยืมขอให้ลดจานวนหลักเขตลงในการรายงานด้วย เพื่อไม่ให้
จานวนหลักเขตของสานักงานที่ดินจังหวัดมากเกินข้อเท็จจริง
8) ขอให้ตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนและรูปแปลงที่ดินของ นสล. และให้
รายงานปัญหาอุปสรรคให้สานักงานที่ดินจังหวัดทราบด้วย
9) ให้กาชับคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการ ให้ส่งข้อมูลให้จังหวัด
โดยเร็วด้วย
10) จังหวัดจะจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของสานักงานที่ดินจังหวัด และ
สาขา ประมาณเดือนมิถนุ ายน 2563
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

/3.3 ข้อสั่งการ...

4

3.3 ข้อสั่งการจากการประชุมอาเภอนาเชือก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
ประธาน
ได้ดังนี้

: ข้อสั่งการจากการประชุมอาเภอนาเชือก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สรุป
1) ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของอาเภอ
2) ขณะนีม้ ีการระบาดของโรค โควิท 19 ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง “กินร้อน ช้อน

กลาง ล้างมือ”
3) แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หากมีการขุดบ่อบาดาลให้ทาเรื่องแจ้งมาอาเภอเพื่อจะได้ขอ
อนุญาตกรมทรัพยากรน้าบาดาล ต่อไป
4) โครงการในพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับอาเภอนาเชือก มีหลายโครงการ ขอให้ทุก
หน่วยงานร่วมช่วยเคลื่อนร่วมกัน
5) วันที่ 18 มีนาคม 2563 วันท้องถิ่นไทย ทางอาเภอนาเชือกจะจัดให้มีงานพิธีที่สนาม
หน้าที่ว่าการอาเภอ
6) วันที่ 30 มีนาคม 2563 จะจัดพิธีเปิดงานกีฬา เพื่อเชื่อมความสามัคคีของอาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค (รายงานโดยเอกสาร)
ประธาน
: ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายรังวัด รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหา
อุปสรรค ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเอกสารรวม 3 เรื่อง คือ
4.1 ผลผลิตที่ 4 งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่ให้บริการแก่ประชาชน
1) บริการด้านทะเบียนที่ดินในสานักงานที่ดิน (เอกสารหมายเลข 1)
2) บริการด้านรังวัดในสานักงานที่ดิน (เอกสารหมายเลข 2)
4.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดิน
1) การปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มูล ที่ ดิน ดิ จิทั ล พร้ อมภาพลั กษณ์ เอกสารสิ ท ธิ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ 3 ส่วน (เอกสารหมายเลข 3)
2) การตรวจสอบโดยโปรแกรม New Maps Sheet Check (เอกสารหมายเลข 4)
3) การตรวจสอบโดยโปรแกรม D-Entry (เอกสารหมายเลข 5)
4.3 ผลการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ประจาเดือนมกราคม 2563 (เอกสารหมายเลข ๒)
4.4 สรุปผลการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่ สานักงาน
ที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ (เอกสารหมายเลข 6)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.1 การจัดทา Line @ ของกรมที่ดิน
ประธาน

: กรมที่ดิน ได้จัดให้มี LINE @ ของกรมทีดิน ใน 2 LINE @ คือ
1) โครงการบอกดิน เป็นการดาเนินการที่ให้ประชาชนแชร์ตาแหน่งที่ตั้งที่ดินของ
ตนเอง พร้อมบอกรายละเอียดเอกสารสิทธิในที่ดิน เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องที่ดิน
/2) Line @ …
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2) LINE @ teedin เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ให้ประชาชนทราบ รวมทั้ง
จะสามารถติดต่อทุกสานักงานที่ดินได้ใน LINE @ นี้ โดยอธิบดีกรมที่ดินได้มีบัญชาให้ทุกสานักงานที่ดินจัดทา
LINE @ ของสานักงานที่ดิน ซึ่งสานักงานที่ดินจังหวัด สาขานาเชือก ได้มี LINE @ แล้ว ขอให้ทุกคนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกด้วย

สนง.ที่ดิน ส.นาเชือก
ID Line : @116qdtiu หรือ OR Cord

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 หนังสือกรมที่ดินที่ มท 0501.4/ว 4047 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา
นายชาติชาย
: ได้ผู้ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของอธิบดีกรมที่ดิน สรุปว่า ผู้ร้องมาติดต่อขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ไม่ระบุสาขา โดยมาถึงสานักงานที่ดินฯ เป็นคน
แรก และไปหยิบบัตรคิว ณ จุดที่วางไว้ ได้คิวที่ 2 แต่สังเกตเห็นว่าบัตรคิวที่วางไว้ให้หยิบเลขคิวขาดหายไป
และเมื่อถึงเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่เรียกคิวที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลที่เดินทางมาที่สานักงานที่ดินและยื่นเรื่องช้า
กว่าผู้ร้อง แต่การบริการของเจ้าหน้าที่รวดเร็วและเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
/สานักงานที่ดิน...
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สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้
1) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา มีจานวนรวม 17 แห่ง ให้บริการจ่ายคิว
แก่ ป ระชาชนผู้ ม าขอรั บ บริ ก ารด้ ว ยเครื่ อ งระบบบั ต รคิ ว อั ต โนมั ติ จ านวน 3 แห่ ง คื อ ส านั ก งานที่ ดิ น
กรุ งเทพมหานคร ส านั กงานที่ดิน กรุ งเทพมหานคร สาขาห้ ว ยขวาง และส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบึงกุ่ม นออกนั้นใช้ระบบหยิบบัตรคิวแบบกระดาษ
2) การแจกบั ต รคิ ว แบบกระดาษ บางสาขาได้ ว างไว้ ใ ห้ ป ระชาชนหยิ บ ด้ ว ยตนเอง
ตามล าดับที่มาถึงก่อนหลั ง บางสาขาจะให้ ประชาชนเข้าแถวรอรับคิว ที่จุดประชาสั มพันธ์ และเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์จะแจกบัตรคิวด้วยตนเอง สาหรับการเรียกคิวเข้ารับบริการนั้น จะเรียกโดยเรียงตามลาดับ
ตัวเลข ทั้งนี้สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ และสาขาหนองแขม ตรวจสอบแล้วพบว่ามีบัตรคิว
บางเลขหายไป แต่ได้จัดทาให้ครบถ้วน และกาชับให้ตรวจสอบทุกสิ้นวันทาการ มิให้สูญหายแล้ว
จึ ง เป็ น ไปได้ ว่ า การที่ ป ระชาชนพบเห็ นเลขบัต รคิว มิ ไ ด้เ รี ยงตามล าดับ อย่ างต่ อเนื่ อ ง
เกิดจากบัตรคิวที่หายไป และสานักงานที่ดินยังมิได้จัดทาให้ครบถ้วน สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กาชับ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครทุกสาขา ให้จ่ายบัตรคิว ให้แก่ประชาชนตามลาดับ ห้ามไม่ให้จ่ายบัตรคิวแก่ผู้
หนึ่งผู้ใดที่ไม่เป็นไปตามลาดับ หรือกระทาการในลักษณะลัดคิวให้แ ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่ากรณีใด ๆ และ
ส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานครได้ จั ด ท าโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารงานส านั ก งานที่ ดิ น
(ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ) ของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา เพื่อพัฒนาระบบงานบริการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ร าชการสะดวก (GECC) มี เ ป้ า หมายติ ด ตั้ ง เครื่ อ งระบบคิ ว อั ต โนมั ติ
ณ สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขา ทั้งหมด 17 สานักงาน เพื่อให้บริการได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว
และเป็นธรรม รวมถึงอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สร้างทัศนคติที่ดีในการติดต่อราชการ ให้เกิดความพึง
พอใจในระดับหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

5.3 หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0515.1/ว 4189 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2563 เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
นายชาติชาย
: เพื่อให้การดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 59
มาตรา 60 มาตรา 62 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติและเป็นมาตรฐานเดียวกันให้พนักงานเจ้าหน้าที
ปฏิบัติ ดังนี้
1.) ห้ า มพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด เมื่อปรากฏหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มีการค้าง
ชาระภาษี เว้นแต่เป็นกรณีขายทอดตลาดตามคาสั่งศาล
2.) เมื่อได้รับแจ้งรายการค้างชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระงับการจดทะเบียนโอนสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือห้อง
ชุด
3.) กรณีผู้บริหารท้องถิ่นมีคาสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดของผู้เสียภาษีที่ค้างชาระให้ นาวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม
4.) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้ยกเลิกระงับการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ของผู้ค้างชาระภาษีรายใดที่แจ้งไว้ตามข้อ 2
เนื่องจากมีการชาระภาษีครบถ้วนแล้ว ให้ปฏิบัติ ดังนี้
/(1) บันทึก...

7

(1) บันทึกกรณีการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสิ้นสุดไว้ใน
หนั ง สื อขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ แ จ้ง รายการภาษีค้ า งช าระ แล้ ว ขี ด ฆ่ า
รายการในบัญชีอายัดด้วยหมึกสีแดงและบันทึกการอายัดสิ้น สุดไว้ในช่อง 6 (จัดการ
เสร็จแล้ ว ) ที่ได้มีการลงบัญชีอายัดไว้ทั้งสองบัญชี แล้วลงลายมือชื่อพร้อมด้วยวัน
เดือน ปี กากับไว้ และปลดคาสั่งห้ามโอน (ท.ด. 37) ออก
(2) กรณีใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและมีการบันทึก
ข้อมูลการอายัดลงในระบบคอมพิวเตอร์และในบัญชีอายั ดเรียงตามตัวอักษรไว้แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยกเลิกข้อมูลที่บันทึกการอายัดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อม
พิมพ์รายงานการยกเลิกข้อมูลเสนอให้หัวหน้าทะเบียนตรวจสอบ และลงนามกากับไว้
พร้อมวัน เดือน ปี
5.) การระงับการจดทะเบียนตาม 2) และ 3) ไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

5.4 หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0501.2(2)/ว 4226 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2563 เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคตอดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
นางสาวนรินทร์ฯ : กรมที่ดินขอให้แจ้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ตามคาแนะน าการป้ องกัน ควบคุมโรคไวรัส โคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขโดยเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดการเดินทางไปพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดโรค
ดังกล่าว รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบว่าบุคลากรในสังกัดได้รับการยืนยัน
จากแพทย์แล้วว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ขอให้รายงานให้กรมที่ดินทราบด้วย พร้อมให้
บุคคลดังกล่าวงดเข้ามาในบริเวณพื้นที่ทางาน และให้ดาเนินการทา Big Cleaning เพื่อทาความสะอาดและ
ทาลายเชื้อไวรัส
ค าแนะน าการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไวรั ส โคโรนา สายพั น ธ์ ใ หม่ 2019 ส าหรั บ สถาน
ประกอบการ สถานที่ทางาน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7)
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 การกาหนดตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
สานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
ประธาน
: ขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ของปี 2563 จึงขอ
กาหนดตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้ข้าราชการทุกคนใช้ตัวชี้วัดเดียวกันกับของ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา แต่ลดทอนเป้าหมายลงเป็นของแต่ละคน รายละเอียดตามแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และระบุรายละเอียดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

/ตัวชี้วัดผลงาน...
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ตัวชี้วัดผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 1

ผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานที่ดิน

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายอานวยการ

ระดับความสาเร็จของการเร่งรัดงานค้าง

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการเร่งรัดงานค้างก่อนปี 2563

ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายรังวัด

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานบริการประชาชนใน

ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายรังวัด

ภาพรวม
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหางานค้างการออก นสล.

ฝ่ายอานวยการ
ฝ่ายทะเบียน

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสาเร็จของการเร่งรัดงานค้างแจกโฉนดที่ดินให้แก่
ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 3

ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ E-inspection

ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายรังวัด/
ฝ่ายอานวยการ
ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 5 ความสาเร็จของการยกระดับการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนตามเกณฑ์คุณภาพการให้บริการด้าน

ฝ่ายอานวยการ

พื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 5.2 จานวนเรื่องร้องเรียนต่อพฤติกรรมการให้บริการ

ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายรังวัด/
ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสาเร็จของการจัดระบบงานและส่งอานวยความ

ฝ่ายอานวยการ

สะดวก
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความสาเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามี

ฝ่ายอานวยการ

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสานักงานที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ระดับความสาเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ฝ่ายอานวยการ

ข่าวสารของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5.6 ระดับความสาเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผ็รับบริการ

ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายรังวัด/
ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสาเร็จของการสร้างราชการใสสะอาด

ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของงานรังวัดที่ดาเนินการเสร็จต่อเดือน

ฝ่ายรังวัด
/ตัวชี้วัดผลงาน...
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ตัวชี้วัดผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของงานรังวัดที่ดาเนินการเสร็จทั้งหมดภายในเวลา

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายรังวัด

มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษา

ฝ่ายทะเบียน

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการของฝ่ายทะเบียน
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสาเร็จของการบันทึกข้อมูลทางทะเบียน

ฝ่ายทะเบียน

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของการเก็บรักษาหลักฐานและควบคุม

ฝ่ายทะเบียน

เอกสารสิทธิและหลักฐานที่ดิน
ตัวชี้วัดที่ 13 ความสาเร็จของการควบคุมภายใน

ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 14 ความสาเร็จในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายทะเบียน/ฝ่ายรังวัด/
ฝ่ายอานวยการ

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฝ่ายอานวยการ
(PMQA)
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้
หารือแนวทางการจัดทา กาหนดค่าคะแนน น้าหนัก และวิธีการคานวณ
กับคุณสุวรรณา หงส์บุญ ฝ่ายอานวยการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 มาตรฐานการรับโทรศัพท์และการบันทึกการรับโทรศัพท์ ของสานักงานที่ดิน
จังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
ประธาน
: เพื่อเป็นการเตรียมการสาหรับการขอรับรองของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งเป็น
นโยบายสาคัญของกรมที่ดิน จึงได้กาหนดมาตรฐานการรับโทรศัพท์ และการบันทึกการรับโทรศัพท์ของ
สานักงานที่ดินขึ้น รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8
มติที่ประชุม

ให้ผู้รับโทรศัพท์ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว และจดบันทึกการรับโทรศัพท์
ทุกครั้ง

6.3 แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) ของสานักงาน
ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
ประธาน
: เพื่อเป็นการเตรียมการสาหรับการขอรับรองของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จึงได้
จัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องของสานักงานที่ดินจังหวัด สาขาขึ้น เพื่อสาหรับใช้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินใน
สานักงานที่ดิน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9
มติที่ประชุม

ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษาแผนบริหารความต่อเนื่องดังกล่าว และนาไปปฏิบัติเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินขึ้น
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกรมที่ดิน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมที่ดิน

ค่านิยมกรมที่ดิน

11

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา

19.00 น.

ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุวรรณา หงษ์บุญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลงชื่อ......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก

