รายงานการประชุม
สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
ครั้งที่ 1 / 2563
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก
----------------------------------

ผูมาประชุม
1. นางสาวนริสรา มาลัยพงษ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก ประธาน
2. นายชาติชาย ดรรักษา
หัวหนาฝายทะเบียน
3. นายอภิรักษ กุณฑล
หัวหนาฝายรังวัด
4. นางณัฐรุจา ลานพลแสน
นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
5. นายภูโช ศรีแกวหลอ
นายชางรังวัดชํานาญงาน
6. นายสวาส เกตมาลา
นักวิชาการทีด่ ินชํานาญการ
7. นายพงษเทพ เลื่องสุนทร
นายชางรังวัดชํานาญงาน
8. นายธนกฤต ลอสีทอง
นายชางรังวัดชํานาญงาน
9. นางสาวนรินทร ปะวะเสนัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
10. นางสาวละออ เทือกดอกไม นักวิชาการที่ดินปฏิบตั ิการ
11. นายบรีรักษ นัดทะยาย
พนักงานสถานที่
12. นางสาวอัญชิสา ศรีสงคราม พนักงานเขียนแผนที่
13. นายธนเกียรติ ปะโมทะโก
พนักงานขับรถยนต
14. นางสาวสาวิตรี แกวชนะ
ผูชว ยชางเขียนแผนที่
15. นางสาวนฤมล เทียงปด
พนักงานเก็บเอกสาร
16. นายไชยยันต อิ่มอุบล
พนักงานบันทึกขอมูล
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสุวรรณา หงสบุญ
ลาคลอด
เปดประชุมเวลา 17.00 น.
ประธาน

: กลาวเปดประชุมและประชุมตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมราถบพิตร
ประธาน
บรมราถบพิตร

: พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

/“...ความสุข
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“...ความสุขความเจริญนี้ แมเปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง
แตในวิถีชีวิตของคนเหลานั้น ยอมตองมีทั้งสุขและทุกข ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เปนปกติธรรมดา
ทุกคนจึงตองเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการใหพรอม อยาประมาท....”
พระราชดํารัส พระราชทานแกปวงชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2559
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวารที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

นางสาวนรินทรฯ : ฝายเลขานุการ ไดแจงเวีย นรายงานการประชุมสํานักงานที่ดิน จังหวัด มหาสารคาม
สาขานาเชือ ก ครั้ ง ที่ 10/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2562 ให ทุ ก ท า นทราบแล ว ตามบั น ทึ ก
ที่ มค 0020.07/9426 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ขอใหทุกทานรับรองรายงานการะชุม
หัวหนาฝายรังวัด : ขอแกไขนามสกุลจาก “กุลฑล” เปน “กุณฑล”
มติที่ประชุม

ฝายเลขานุการแกไขตามที่ประชุม และที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
2563

3.1 สรุปขอสั่งการจากการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 6 มกราคม

ประธาน
: ข อสั่ งการจากการประชุ มกรมที่ ดิ น ครั้งที่ 12/2562 เมื่ อวั น ที่ 6 มกราคา 2563
สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1) ศูนยดํารงธรรม เนนย้ําหากมีเรื่องรองเรียน เจาพนักงานที่ดินตองใหความสําคัญดูแล
ทุกขสุขของประชาชนผูรองเรียนดูแลประชาชนใหดี ไมตองใหเรื่องเขามาถึงสวนกลาง
2) งานฎีการองเรียนขอความเปนธรรม ตองรายงานใหอธิบดีทราบและเปนผูลงนามเอง
ขอใหผูเกี่ยวของ ดําเนินการใหไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
3) งานคางดําเนินการ คางนาน ใหผูตรวจราชการกรม ติดตามงานใหลุลวงไปดวยดี ไม
ควรมีงานคางดําเนินการเกิน 20 % งานคางงานระหวาง ดําเนินการดวยความลาชาคือความไมยุติธรรม
4) ของขวัญปใหม 2563 ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดและสาขาจัดทําธงญี่ปุน J-Flag เพื่อ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 2 เรื่อง คือ เรื่องคิวรังวัดลดลงจาก 60 วัน เหลือ 50 วัน และ ระบบการ
ตรวจสอบที่ดินของตนเอง ดวยแอ็บพริเคชั่น LandsMaps
5) ที่ดินที่มีปญหาในพื้นที่ ใหเจาพนักงานที่ดิน ฯ รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
และนําเขาศูนยดํารงธรรมของจังหวัด เพื่อเรงรัดการดําเนินการแกปญหาใหตอเนื่อง และอธิบายขั้นตอนตาง ๆ
ใหประชาชนเขาใจ
การเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินตองดําเนินการตามหลักเกณฑในการเดินสํารวจให
ประชาชนไดรับประโยชนมากที่สุด และมีความทั่วถึง
/การแก
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การแกปญหาที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนบุกรุกอยูแลวใหนําเรื่องเขาระบบ คทช.
เพื่อบูรณาการแกปญหากับสวนราชการอื่น ๆ รวมกันในการดูแลประชาชนที่เดือดรอน
6) การบริหารงานบุคคล สําหรับการยายใหเขียนคําขอรองขอยายทุกตําแหนงเพื่อจะได
จัดคนใหเหมาะสมสอดคลองกับความจําเปน สวนการสอบ การเลื่อนตําแหนง การทําผลงานเพื่อประเมินเขาสู
ตําแหนงให กองการเจาหนาที่ดําเนินการดวยความรวดเร็ว เพื่อประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่กรมที่ดิน
7) การดูแล ขาราชการที่ดิน ที่ประสบสาธารณภัย ใหสหกรณออมทรัพยกรมที่ดิน มี
สวนรวมในการบรรเทาปญหาหรือหากองทุนชวยสนับสนุน และใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัด ดูแลเอาใจใสขาราชการ
ที่บรรจุใหม ใหดูแลเรื่องที่พักอาศัย มอบผูตรวจกรมใหติดตามดวย
8) ใหกองฝกอบรมและกองการเจาหนาที่รวมกันจัดทําแผนฝกอบรมระดับตน ระดับกลาง
ระดับสูง ใหมีการฝกอบรมผานเว็บ conference เชน เรื่องภาษีที่ดิน และประสานขอใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นสงวิทยากรมาบรรยาย
9) ของขวัญปใหม 2564 คิดไวลวงหนา คือ การพัฒนาระบบการนัดจดทะเบียนลวงหนา
และการกํ าหนดกระบวนงานมาตรฐานการให บ ริการประชาชน เรื่อ งรังวัด สอบเขต แบ งแยกโฉนด ให มี
มาตรฐานที่ชัดเจน
ของขวัญปใหม 2565 คือ เรื่อง การจดทะเบียนตางสํานักงานแบบ online เพื่อลด
ภาระคาใชจายของประชาชน และ การยกเลิกสําเนาเอกสาร 23 รายการ โดยจะใหทดลองทําในสํานักงาน
เปาหมายกอน เมื่อไดผลแลวคอยประกาศใชจริง
10) ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดพัฒนางานบริการใหดีและสงสํานักงานที่ดินสาขาเขารับ
การประเมินเพื่อเขารับรางวัล GECC หรือรางวัลศูนยราชการสะดวกจังหวัดละ 1 แหง
11) ใหความสําคัญกับนโยบายหองน้ําสะอาดเพื่อบริการประชาชน
12) ฝากเรื่องการตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลตางๆ เพื่อเตรียมการสําหรับการ
ติดตั้งระบบตามโครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 สําหรับสํานักงานที่ดินที่ไดรับการสงมอบ
คอมพิวเตอรแลว ขอใหอยานํามาใชใหนําออกมาและตรวจรับพรอมการติดตั้งระบบ
13) ขอใหตรวจนอบและเรงรัดการตรวจสอบหลักทรัพยอยาใหลาชา โดยเฉพาะของ ปปช.
14) ขอให ตรวจสอบการดําเนิ นการตามมาตรการลดค าธรรมเนียม กรณีขายไมเกิน 1
ลานบาท อยาใหเจาหนาที่นํามาใชในการหาผลประโยชน
15) การแกไขปญหาของสมัชชาคนจน ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ทาน
จะลงไปแก ไขป ญ หาในพื้ น ที่ดวยตนเอง ขอใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหเปนปจจุบัน และถูกตอง
ครบถวนดวย
16) นอกจากการลดระยะเวลานัด รังวัด เหลือ 50 วัน ตามที่ เปน ของขวัญ ป ใหมในป
2563 แลว ขอใหเรงรัดการสงงานใหเปนไปตามมาตรฐานเวลาดวย
17) ขอใหรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปใหครบทุกสํานักงาน
18) ใหเตรียมความพรอมในการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2563
19) ขอใหเรงรัดการสงขอมูลการสํารวจพื้นที่ตกคางการเดินสํารวจ
20) ใหเรงดําเนินการเกี่ยวกับ ส.ค.1 ที่ไดยื่นคําขอไวแลว ขอใหนํามาแยกประเภทออก
ตามปญหาหรือประเด็นตางๆ กรมที่ดินจะเรงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการทํางานในเรื่องนี้
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
/3.2ขอสั่ง
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6 มกราคม 2563

3.2 ขอสั่งการจากการประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 1/2563 เมื่อวันที่

ประธาน
: ข อสั่งการจากการประชุมสํ านักงานที่ดิ นจั งหวัดมหาสารคาม 1/2563 เมื่ อวัน ที่ 6
มกราคม 2563 สรุปไดดังนี้
1) ใหดําเนินกิจกรรมจิตอาสาอยางตอเนื่อง และเมื่อไดรวมกิจกรรมแลวใหรายงานให
จังหวัดทราบดวย
2) ผังเมืองรวมของจังหวัดมหาสารคาม ประกาศใชแลว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ผังเมืองรวมชุมชนที่ประกาศใชแลว มีที่อําเภอบรบือ โกสุมพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย หากจะดําเนินการอะไรใหนําผัง
เมืองชุมชนมาพิจารณาดวย
3) โครงการรถไฟความเร็วสูง จะดําเนิ นการในอํ าเภอเมือง กุดรัง บรบือ ขอใหเตรียม
ความพรอมดวย
4) อํ า เภอยางสี สุ ร าช มี ก ลุ ม ขบวนการประชาชนเพื่ อ สั งคมที่ เป น ธรรมหรื อ พี มู ฟ แต
เคลื่อนไหวไมรุนแรง
5) คทช. ไดสงมอบพื้นที่ที่อําเภอชื่นชม เชียงยืนแลว แตยังไมมีขอมูลรูปแปลงและรายชื่อ
บุคคล
6) ขอใหตรวจสอบ นสล. ที่ไมมีรูปแลง กับขอมูลทะเบียน นสล. ใหถูกตองตรงกัน เพื่อ
เตรียมการในการเชื่อมโยงฐานขอมูลในระบบ
7) ขอใหเตรียมความพรอมเกี่ยวกับจุดไฟฟา ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน
ระยะที่ 2
8) กีฬาเชื่อมความสัมพันธ จะจัดใหมีในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ 2563
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ
3.3 ขอสั่งการจากการประชุมอําเภอนาเชือก ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 6 มกราคม

2563
หัวหนาฝายทะเบียนฯ : ขอสั่งการจากการประชุมอําเภอนาเชือก ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563
สรุปไดดังนี้
1.จะมีการรวมน้ําใจเนื่องในงานกาชาดอําเภอนาเชือก ในวันที่8 มกราคม 2563
และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 9 มกราคม 2563
2.ขอเชิญรวมงานมินิมาราธอนอําเภอนาเชือก ในวันที่ 19 มกราคม 2563
3.อําเภอจะจัดใหมีการรวมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ขอเชิญทุก
หนวยงานเขารวมกิจกรรมดวย
4.อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําเดือนมกราคม ที่ตําบลหนองเรือ ในวันที่ 15 มกราคม2563
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรค (รายงานโดยเอกสาร)
ประธาน
: ฝ า ยอํ า นวยการ ฝ ายทะเบี ย นและฝายรังวัด รายงานผลการปฏิ บั ติ งานและป ญ หา
อุปสรรค ของเดือนธันวาคม 2562 โดยเอกสารรวม 3 เรื่อง คือ
/4.1ผลผลิต
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4.1 ผลผลิตที่ 4 งานดานทะเบียนและรังวัดที่ดินที่ใหบริการแกประชาชน
1) บริการดานทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน (เอกสารหมายเลข 1)
2) บริการดานรังวัดในสํานักงานที่ดิน (เอกสารหมายเลข 2)
4.2 การปรับปรุงฐานขอมูลที่ดิน
1) การปรับปรุงฐานขอมูลที่ดินดิจิทัล พรอมภาพลักษณเอกสารสิทธิ ในระบบ
คอมพิวเตอรใหสามารถเชื่อมโยงกันได 3 สวน (เอกสารหมายเลข 3)
2) การตรวจสอบโดยโปรแกรม New Maps Sheet Check (เอกสารหมายเลข 4)
3) การตรวจสอบโดยโปรแกรม D-Entry (เอกสารหมายเลข 5)
4.3 ผลการจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน ประจําเดือนธันวาคม 2562 (เอกสารหมายเลข ๒)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู
5.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ (ฝายทะเบียน)
หัวหนาฝายทะเบียนฯ : ลักษณะเฉพาะของทรัพยอิงสิทธิ ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของสิทธิซึ่งบัญญัติไวภายใต
พระราชบัญญัตินี้ ไดแก
- การกอตั้งทรัพยอิงสิทธิมีกําหนดระยะเวลาสูงสุดไมเกิน 30 ป
- ทรัพยอิงสิทธิสามารถกอตั้งไดโดยการจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินและการโอน ทรัพยอิง
สิทธิไปยังผูทรงทรัพยอิงสิทธิรายอื่นตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
- ทรัพยอิงสิทธิอาจกอตั้งไดเฉพาะแคบน (ก) ที่ดินวางเปลาและไมไดใชประโยชน หรือ (ข)
ที่ดินซึ่งใชประโยชน ซึ่งประกอบดวยสิ่งปลูกสรางและสวนควบ หรือ (ค) หองชุดซึ่ง จดทะเบียนภายใตกฎหมาย
หองชุด ทั้งนี้ การจดทะเบียนแยกสวนสิทธิดังกลาวบนที่ดินแปลง เดียวกันใหคูสัญญาหลายฝายจะไมสามารถ
กระทําได
- เมื่ อ ได ก อตั้ งทรัพ ยอิงสิ ทธิขึ้น เจาของอสังหาริมทรัพ ยไมส ามารถกอทรัพ ยสิท ธิอื่น ๆ
เหนือทรัพยอิงสิทธิเดียวกันนั้นโดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูทรงทรัพย อิงสิทธิได
- เจาของอสังหาริมทรัพยยังคงไวซึ่งกรรมสิทธิ์ในการจําหนาย หรือจํานองทรัพยสิน หรือ
ใชทรัพยสินเปนหลักประกันทางธุรกิจ
- ผู ท รงทรั พ ย อิ งสิ ท ธิส ามารถใช สิ ท ธิได เสมื อ นเป น เจาของทรัพ ย เวน แต สิ ท ธิในการ
จํ า หน า ยทรั พ ย สิ น หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ เพื่ อ เรี ย กคื น การครอบครองทรั พ ย สิ น นั้ น จากบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง เข า
ครอบครองโดยมิชอบ ในกรณีดังกลาวผูทรงทรัพยอิงสิทธิจะตองแจงถึงการกระทําดังกลาวตอเจาของทรัพยสิน
ทันทีเพื่อใหเจาของทรัพยสินเปนผูดําเนินการ
- ผู ท รงทรัพ ย อิงสิ ทธิอาจโอนสิทธิ หรือ ให เชาชวงทรัพยอิ งสิทธิโดยไมตองไดรับ ความ
ยินยอมจากเจาของทรัพยกอนก็ได
- ทรั พ ย อิ งสิ ท ธิ ส ามารถนํ าไปเสนอเพื่ อ ใช เป น หลั กประกั น กับ สถาบั น การเงิน โดยการ
จํานองหรือเปนหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
/-ผูทรง
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- ผู ทรงทรัพยอิงสิทธิอาจ แก ไข ดัดแปลงและกอสรางสิ่งปลู กสรางขึ้นบนอสังหาริมทรัพย
และไดไปซึ่งกรรมสิทธิเหนือทรัพยสินที่ถูกแกไข ดัดแปลงและการกอสรางดังกลาวในชวง ระยะเวลาที่สิทธิใน
ทรัพยอิงสิทธินั้นยังมีผลอยู
- ในกรณีที่ผูทรงทรัพยอิงสิทธิเสียชีวิต ทรัพยอิงสิทธิดังกลาวสามารถตกทอดทางมรดก ไปยัง
ทายาทจนกวาจะครบกําหนดระยะเวลาที่จดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิที่ยังเหลืออยู
การกอตั้งและการจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิ
การกอตั้งทรัพยอิงสิทธิแตกตางจากทําสัญญาเชาทั่วไปเนื่องจากการกอตั้งทรัพยสิทธิ ไมได
เกิดขึ้นผานการเขาทําสัญญาแตเกิดจากการยื่นคําขอจดทะเบียนฝายเดียวโดยเจาของ อสังหาริมทรัพยเอง ทั้งนี้
ในการกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ เจาของอสังหาริมทรัพยตองแสดงเอกสารสิทธิใน ที่ดิน
(โฉนด หรือ น.ส.4)
หรื อหนั งสื อแสดงกรรมสิ ท ธิ ห องชุ ด และชํ าระคาธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น เป น จํ านวน 20,000 บาท
เจาของอสังหาริมทรัพยอาจจดทะเบียนสิทธิไดในระยะเวลาถึง 30 ป สํานักงานที่ดินจะดําเนินการออกหนังสือ
รับรองทรัพยอิงสิทธิ 2 ฉบับ หลังการชําระคา ธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองเปนจํานวน 10,000 บาท
โดยฉบับหนึ่งจะถูกเก็บไวที่สํานักงาน ที่ดิน และอีกฉบับหนึ่งจะออกใหแกผูทรงทรัพยอิงสิทธิรายแรก ซึ่งไดแก
เจาของอสังหาริมทรัพย ณ เวลาที่มีการจดทะเบียนสิทธิ เมื่อดําเนินการจดทะเบียนทรัพยอิงสิทธิแลว เจาของ
ทรัพยอาจเขาทํา สัญญาโอนทรัพยอิงสิทธิใหแกผูทรงสิทธิรายอื่นที่มีความประสงคจะใชประโยชนจากทรัพยสิน
ตามวัตถุประสงคและกําหนดเวลาที่ตกลงกัน (กําหนดระยะเวลาดังกลาวจะตองยังอยูภายใตกรอบ ระยะเวลา
ตามที่จดทะเบียน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0502.2/ว 28395 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของขาราชการ (ฝายอํานวยการ)
นางสาวนรินทรฯ (รก.หัวหนาฝายอํานวยการ) : การลาของขาราชการประกอบไปดวย 11 ประเภท ดังนี้
(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจสวนตัว
(๕) การลาพักผอน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคูสมรส
(๑๑) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
การลาป ว ย ข า ราชการซึ่ งประสงค จ ะลาป ว ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว ให เสนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปน จะเสนอหรือจัดสง
ใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลา
/ไดจะ
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ได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็วการลาปวยตั้งแต ๓๐ วัน
ขึ้นไป ตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควร ผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยอื่นซึ่งผูมี
อํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน
ถาผูมีอํานาจ อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองของแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไป
รับ การตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
การลาคลอดบุ ต ร ข า ราชการซึ่ ง ประสงค จ ะลาคลอดบุ ต ร ให เสนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบั งคับบั ญ ชา ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่น ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรอง ของ
แพทย การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลว ตองไม
เกิ น ๙๐ วั น ข า ราชการที่ ได รั บ อนุ ญ าตให ล าคลอดบุ ต รและได ห ยุ ด ราชการไปแล ว แต ไม ได ค ลอดบุ ต ร
ตามกําหนด หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตอนุญาตใหยกเลิก วันลา
คลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลา
ประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปน
การลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร
การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบ
ดวยกฎหมายที่คลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือ
ในวั น ที่ ล าภายใน ๙๐ วั น นั บ แต วั น ที่ คลอดบุต ร และให มี สิ ท ธิล าไปช วยเหลื อภริย าที่ค ลอดบุ ต รครั้ งหนึ่ ง
ติดตอกันได ไมเกิน ๑๕ วันทําการ ผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุญาตดวยก็ได
การลากิ จ ส ว นตั ว ข า ราชการซึ่ ง ประสงค จ ะลากิ จ ส ว นตั ว ให เสนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชา ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุ
จําเปน ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจําเปนไว แลวหยุดราชการไป
กอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสง
ใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก ที่มาปฏิบัติราชการ ขาราชการที่ลาคลอดบุตร หากประสงคจะลากิจ
สวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ
การลาพักผอน ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปงบประมาณหนึ่งได ๑๐ วันทําการ
เวนแต ขาราชการดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน
ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก
ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก
ผูซึ่งลาออกจากราชการเพอดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแลวตอมา ไดรับบรรจุเขารับ
ราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ
ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ แลวตอมา ไดรับ
บรรจุเขารับราชการอีก
/ถาใน
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ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบ ๑๐ วัน
ทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับ วันลาพักผอนใน
ปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินํา
วันลาพักผอนสะสม รวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ ใหขาราชการที่ประจําการใน
ตางประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซึ่งตั้งอยูในภูมิภาค แอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มี
ความเปนอยูยากลําบาก เมืองที่มีภาวะ ความเปนอยูไมปกติ และเมืองที่มีสถานการณพิเศษ มีสิทธิลาพักผอน
ประจําปในปหนึ่งไดเพิ่มขึ้นอีก ๑๐ วันทําการ สําหรับวันลาตามขอนี้มิใหนําวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับป
ตอไป การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ กําหนดอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจ
อนุญ าตจะอนุญ าตให ลาครั้งเดี ยวหรือหลายครั้ง ก็ได โดยมิให เสีย หายแกราชการ ข าราชการประเภทใดที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวา
วันลาพักผอนตามระเบียบนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนตามที่ กําหนดไวในสวนนี้
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิ ธีฮัจย ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุป สมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับถือ ศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให เสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน ในกรณี มีเหตุพิเศษไม
อาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน ประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจ
ของผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุ ญาต ใหลาไปประกอบพิ ธีฮัจย จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วันนับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
นับแตวันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ทั้งนี้ จะตอง
นับรวมอยู ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตการลา ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลา
อุ ป สมบทหรื อได รั บ อนุ ญ าตให ล า ไปประกอบพิ ธีฮัจ ยและไดห ยุ ดราชการไปแลว หากปรากฏวามี ป ญ หา
อุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบั ติ
ราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ใหผูมีอํานาจตาม พิจารณาหรืออนุญาตใหยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจยโดยให ถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการ
ตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชา กอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง สวนขาราชการ
ที่ ได รั บ หมายเรีย กเข า รั บ การเตรี ย มพลให ร ายงานลาต อผู บั งคั บ บั ญ ชาภายใน ๔๘ ชั่ ว โมงนั บ แตเวลารับ
หมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น
โดยไมตองรอรับ คําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการขึ้น
ตรง หรือหัวหนาสวนราชการ ในกรณีที่ขาราชการตามวรรคหนึ่งเปนหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงใหรายงานลา
ตอรัฐมนตรี เจาสังกัด ถาเปนหัวหนาสวนราชการใหรายงานลาตอปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขึ้น
ตรงแลวแตกรณี เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมา
รายงานตั ว กลั บ เข า ปฏิ บั ติ ร าชการตามปกติ ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาภายใน ๗ วั น เว น แต ก รณี ที่ มี เหตุ จํ าเป น
ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง หัวหนาสวนราชการ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด อาจขยายเวลาใหไดแต
รวมแลวไมเกิน ๑๕ วัน
/การลา
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การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ในประเทศหรือตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบั ญชา
ตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ ยกเวนผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง แลวแตกรณี
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ญ าต การอนุ ญ าตของหั ว หน า ส ว นราชการตามวรรคหนึ่ ง เมื่ อ อนุ ญ าตแล ว ให ร ายงาน
ปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง แลวแตกรณี ทราบดวย ในกรณีที่ขาราชการตามวรรคหนึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงใหเสนอหรือจัดสงใบลา ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด ถาเปนหัวหนาสวนราชการใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอปลัดกระทรวงหรือหัวหนา สวนราชการขึ้นตรง แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาอนุญาต
การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ ใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อ
พิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การสั่งใหขาราชการไปทํา การซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ขาราชการที่ลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศที่มีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันครบ กําหนดเวลาและใหรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรี
เจ าสั งกัด ทราบภายใน ๓๐ วัน นั บ แต วัน ที่ กลับ มาปฏิบั ติห นาที่ราชการ การรายงานผลเกี่ยวกับ การลาไป
ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานตามที่กําหนดไว ทายระเบียบนี้
การลาติดตามคูสมรส ขาราชการซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชา ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณา
อนุญาตใหลาได ไมเกิน ๒ ป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีก ๒ ป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน ๔ ป
ถาเกิ น ๔ ป ให ลาออกจากราชการ ในกรณี ที่ขาราชการตามวรรคหนึ่ งเป นปลั ดกระทรวง หรือหัวหนาส วน
ราชการขึ้นตรงใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคู
สมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต ใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวม
แล ว จะต องไม เกิน ระยะเวลา ตามที่ กํ าหนด และจะต องเปน กรณี ที่ คูส มรสอยูป ฏิ บั ติห นาที่ ราชการ หรือ
ปฏิบัติงาน ในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกัน ไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลา ในระหวางเวลา ที่คูสมรสอยูปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลา ติดตามคูสมรสอีก เวนแตคู
สมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย แลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลา ติดตามคูสมรสไดใหม
การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ขาราชการผูใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการ หากขาราชการผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่
จํ าเป น ต อ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการ หรื อ ที่ จํ าเป น ต อ การประกอบอาชี พ แล ว แต ก รณี มี สิ ท ธิ ล าไปฟ น ฟู
สมรรถภาพดานอาชีพครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไมเกิน ๑๒ เดือน
ขาราชการที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น นอกจากที่
กําหนดในวรรคหนึ่งและผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวายังสามารถรับราชการตอไปได หากขาราชการผู
นั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน ตอการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพ ดานอาชีพดังกลาวครั้งหนึ่งได
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไมเกิน ๑๒ เดือน หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองตองเปนหลักสูตรที่สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันที่ไดรับ
/การรับ
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การรั บ รองจากหน ว ยงานของทางราชการ เป น ผู จั ด หรื อ ร ว มจั ด ข า ราชการซึ่ ง ประสงค จ ะลาไปฟ น ฟู
สมรรถภาพด านอาชีพ ให เสนอหรือ จั ดสงใบลาตอผูบังคับ บัญ ชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจพิจ ารณาหรือ
อนุญาตพรอมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ หลักสูตรที่ประสงคจะลา และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อพิจารณา
อนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของแตละตัวชี้วัด
ประธาน
: จากมติที่ประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก ครั้งที่ 10/2562 ได
พิ จ ารณาและจั ดทํ ารายละเอี ย ดการดํ าเนิ น งานของ แผนปฏิบั ติการ (Action Plan) การพั ฒนาคุ ณภาพการ
ใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแลวนั้น รวมทั้งไดเสนอแผนปฏิบัติการฯ ใหทานผูตรวจราชการ
กรมที่ดิน เขต 12 พิจารณาแลว ทานผูตรวจราชการกรมไดเสนอแนะและมีประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
1) ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลทางทะเบียนที่ดินใหมีความถูกตอง (ทบ.)
2) ใหมีการปรับปรุง/ตรวจสอบฐานขอมูลเรื่องการอายัดที่ดิน (ทบ.)
3) ใหมีการทําบัญชีคุมและกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม (Rover) (รว.)
4) จัดทําบัญชีทําลายเอกสาร และเสนอบัญชีทําลายเอกสารสงจังหวัดทราบ (ทบ.)
5) จัดทําใบงบหนางานคางกองกลาง (รว.)
6) ตรวจสอบยอดเงินสดใหมียอดรงกับในบัญชี (อก.)
7) จัดทําบัญชีคุมการรับ/ใชโทรศัพท (อก.)
8) แกไขคําสั่งการนําสงเงินฝากธนาคารใหเปนปจจุบัน (อก.)
ซึ่งไดเพิ่มเติมลงในแผนปฏิบัติการฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6
ทั้งนี้ ไดทําประกาศแจงใหประชาชนทราบ และจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

: ใหผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดพิจารณาดําเนินการตามแผนฯ และใหรวบรวมผล
การดําเนินงานในแตละตัวชี้วัดแลวรายงานในที่ประชุมประจําเดือน โดยใหบรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรค
โดยใหรายงานครั้งแรกในการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

6.2 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมที่ดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
ประธาน
: จากมติที่ประชุมสํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขานาเชือก ครั้งที่ 10/2562
ไดพิจารณาและจัดทํารายละเอียดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําป 2563
(เอกสารหมายเลข 7)
มติที่ประชุม

: ใหทุกฝายรวมกันพิจารณาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน และรวบรวมสง
/ฝายอํา
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ฝายอํานวยการ เพื่อใชในการประกอบการตรวจราชการของทานผูตรวจราชการ
กรมที่ดิน ในครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และขอบังคับ
วาดวยจรรยาขาราชการกรมที่ดิน
ประธาน
: โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนดใหมี
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรู ความรายแรง
แหงการกระทําผิดหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย สํานักงาน ก.พ.
จึงไดกําหนดคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 9 ประการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ทั้งนี้ กรมที่ดินไดนําสาระสําคัญของประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนดังกลาว มา
กําหนดเปน ขอบังคับกรมที่ดิน วาดวยจรรยาขาราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2552 รวม 8 ขอ ดังนี้
ขอ 1 ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติ หนวยงาน และสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนจน
ขอ 2 ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักใน
หนาที่ ความรับผิดชอบ
ขอ 3 โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ
ขอ 4 ไมเลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และปราศจากอคติ
ขอ 5 มุงผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคา
/ดวยวิ
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ดวยวิธีการที่ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชน และหนวยงาน โดยใชทรัพยากร
อยางประหยัดและเหมาะสม
ขอ 6 มีจิตบริการ
ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ดวยความมีอัธยาศัย
ไมตรี
ขอ 7 ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมคิ ุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม
ขอ 8 รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร
ประพฤติ ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี เสริมสราง
ภาพลักษณของกรมที่ดินใหเปนที่นาเชื่อถือ ศรัทธาและไววางใจของประชาชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
พอเพียง

7.2 การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ประธาน
: เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแตครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒ นาและบริหารประเทศ
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวหนาตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท
โดยคํานึงถึงหลักการ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว โดยการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงที่ดี จะตองตั้งอยูภายใตเงื่อนไข ความรูและ
คุณธรรม
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยปฏิบัติสิ่งงายๆ
ดังตัวอยางนี้
1) ยึดหลักประหยัด ตัดทอนคาใชจายที่ไมจําเปนในทุกดาน
ลด ละ ความฟุมเฟอยในการดํารงชีวิต
2) ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูใน
ภาวะขาดแคลนในการดํารงชีพ
3) ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนที่รุนแรงและไมถูกตอง
4) ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิงชั่วรายใหหมดไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
7.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ประธาน : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16

เมษายน 2562 กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม หรือ หลักเกณฑ การประพฤติ ปฏิ บั ติ อยางมี คุณ ธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ประกอบไปดวย
/1)ยึดมั่น

13

1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ อันไดแกชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
2) ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่
3) กลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
4) คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และมี
จิตสาธารณะ
5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
7) ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทาง
ราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา

19.00 น.

