รายงาน
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สู่ “สานักงานทีด่ นิ ทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

๑
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการจัดทาหรือทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของสานักงานที่ดิน
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแผนฯ ไปสื่อสารเพื่อถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
หรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในแต่ละงานของแต่ละฝ่ายให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน
2. มีคาสั่งให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ มีการประชุมเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติงาน
3. ให้เจ้าหน้าทีร่ ายงานผลการปฏิบัตงิ านเพือ่ ตรวจติดตามการทางาน
4. ให้หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย สรุปผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนแล้วหรือไม่ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขการทางานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
5. รายงานผลการปฏิบัตงิ านให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทราบเพื่อสั่งการ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง
หนังสือเวียน ประกาศ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนฯ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามแผนฯ
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสาเร็จของการเปิดช่องทางการให้บริการที่มีความหลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสาเร็จของการเปิดช่องทางการให้บริการที่มีความหลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการเปิดช่องทางการให้บริการทีม่ ีความหลากหลาย
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสือ่ สารเพือ่ ให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กิจกรรมเปิดช่องทางการให้บริการประชาชน
1 นัดจดทะเบียนล่วงหน้า
๒ จดทะเบียนต่างสานักงาน
3 ขอทราบราคาประเมินต่างสานักงาน
4 ให้บริการผ่านระบบแลนด์แฟ็ก (Land fax)
5 ให้บริการผ่านสานักงานรังวัดเอกชน
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง
หนังสือเวียน ประกาศ ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๓
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จานวนช่องทางการให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๑ ช่องทาง
๒ คะแนน = จานวน ๒ ช่องทาง
๓ คะแนน = จานวน ๓ ช่องทาง
๔ คะแนน = จานวน ๔ ช่องทาง
๕ คะแนน = จานวน ๕ ช่องทาง ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
ช่องทางที่ ๑ นัดจดทะเบียนล่วงหน้า
ช่องทางที่ ๒ จดทะเบียนต่างสานักงาน
ช่องทางที่ ๓ ขอทราบราคาประเมินต่างสานักงาน
ช่องทางที่ ๔ ให้บริการผ่านระบบแลนด์แฟ็ก (Land fax)
ช่องทางที่ ๕ ให้บริการผ่านสานักงานรังวัดเอกชน
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ช่องทางที่ ๑ นัดจดทะเบียนล่วงหน้า
ช่องทางที่ ๒ จดทะเบียนต่างสานักงาน
ช่องทางที่ ๓ ขอทราบราคาประเมินต่างสานักงาน
ช่องทางที่ ๔ ให้บริการผ่านระบบแลนด์แฟ็ก (Land fax)
ช่องทางที่ ๕ ให้บริการผ่านสานักงานรังวัดเอกชน
หลักฐานอ้างอิง 
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๔
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสาเร็จของการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กีย่ วข้องนาไปปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
- ให้บริการงานใบแทน กรณีที่ต้องประกาศจาก 45 วัน เป็น 31 – 35 วัน
2. มีก ารสื่อสารเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องนาแนวทางไปปฏิบัติ โดยเมื่อรับคาขอแล้วได้
อนุมัติเบิกใบแทนโดยไม่ต้องรอประกาศครบก าหนด ส่ง ฝ่ายรัง วัดเขียนรูปแผนที่ในใบแทน ฝ่ายทะเบียน
คัดลอกรายการสารบัญจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันครบประกาศ และเมื่ อประกาศครบกาหนดแล้วให้เสนอ
เจ้าพนักงานที่ดินลงนามในใบแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด สรุปรายงานผลการดาเนินการรายงานให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบเป็นประจาทุกเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๕
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔ ความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นามาใช้ในการให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๑ ระบบ
๒ คะแนน = จานวน ๒ ระบบ
๓ คะแนน = จานวน ๓ ระบบ
๔ คะแนน = จานวน ๔ ระบบ
๕ คะแนน = จานวน ๕ ระบบ ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
ระบบที่ 1. โปรแกรม Dolcat
ระบบที่ 2 โปรแกรม Land Fax
ระบบที่ 3 โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคิวอัตโนมัติ
ระบบที่ 4 โปรแกรม GIS
ระบบที่ 5 ระบบคิวอัตโนมัติ
ระบบที่ 6 ออกใบเสร็จ – ใบสั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ระบบที่ 1. โปรแกรม Dolcat
ระบบที่ 2 โปรแกรม Land Fax
ระบบที่ 3 โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคิวอัตโนมัติ
ระบบที่ 4 โปรแกรม GIS
ระบบที่ 5 ระบบคิวอัตโนมัติ
ระบบที่ 6 ออกใบเสร็จ – ใบสั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่นามาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ผรู้ ับบริการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๖
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสาเร็จของการจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
ประจาวัน
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดินประจาวัน
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่
ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางในการจัดระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินประจาวัน
ดังนี้
-กิจกรรมแต่งตัง้ การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนที่ดินให้ถูกต้องเป็ น
ปัจจุบันตามคาสั่งสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๗
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ระดับความสาเร็จของระบบการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
ในภาพรวม
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางระบบตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดินในภาพรวม
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในภาพรวมให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน โดยใช้การสุม่ ตรวจ 1 % ของจานวนโฉนดที่ดินทุกเดือน
- ใช้ระบบการใช้งานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน ในการตรวจสอบ
และปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินในภาพรวม
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๘
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนที่ดนิ *
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ร้อยละ ๖๐ ของจานวนข้อมูลทะเบียนที่ดนิ
๒ คะแนน = ร้อยละ ๗๐ ของจานวนข้อมูลทะเบียนที่ดนิ
๓ คะแนน = ร้อยละ ๘๐ ของจานวนข้อมูลทะเบียนที่ดนิ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๙๐ ของจานวนข้อมูลทะเบียนที่ดนิ
๕ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนข้อมูลทะเบียนที่ดิน
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
จากการสุ่มตรวจทะเบียนที่ดินจากโฉนดที่ดิน/น.ส.๓ ก จานวน.................30..............ฉบับ ปรากฏว่า
ข้อมูลถูกต้องตรงกัน จานวน...........30................ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ.............100...................)
หลักฐานอ้างอิง 
 แบบสุ่มตรวจฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
* ผู้ประเมินเป็นผู้สมุ่ ตรวจ

๙
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จของการนาหลักระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการมาใช้
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการนาหลักประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการมาใช้
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสือ่ สารให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
สรุปการดาเนินงานเดิม
1. มีการให้บริการโครงการ 75 ปี ไม่ต้องรอคิว (บริการสาหรับประชาชนผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปี
ขึ้นไป)
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1. มีการนาหลักระบบการประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการมาใช้ในปีงบประมาณ
2563 ในการให้บริการ 3 กระบวนงาน ได้แก่
1.1 การให้บริการประเภทจานอง โดยใช้ระยะเวลาในการให้บริการ ภายใน 45 นาที
1.2 การให้บริการประเภทไถ่ถอนจานอง โดยใช้ระยะเวลาในการให้บริการ ภายใน 45 นาที
1.3 การให้บริการในการขอหนังสือรับรองราคาประเมิน โดยใช้ระยะเวลาในการ
ให้บริการภายใน 30 นาที
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๐
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัว ชี้ วั ดที่ ๖ ความส าเร็ จ ของการเปิด ช่อ งทางให้ป ระชาชนได้ เ ข้ าถึ ง ข้อ มู ล ข่า วสารที่ มี ความ
หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสาเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความ
หลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสือ่ สารให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางในการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย
โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
1.1 ติดป้ายประชาสัมพันธ์
1.4 E-mail ของสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
1.2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1.5 พบ จพด.โดยตรง
1.3 จังหวัดเคลื่อนที่
1.6 เว็บไซต์สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกีย่ วข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๑
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ จานวนช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๑ ช่องทาง
๒ คะแนน = จานวน ๒ ช่องทาง
๓ คะแนน = จานวน ๓ ช่องทาง
๔ คะแนน = จานวน ๔ ช่องทาง
๕ คะแนน = จานวน ๕ ช่องทาง ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
ช่องทางที่ ๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานที่ดิน พร้อมจัดเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
ช่องทางที่ ๒ ทางเว็บไซต์ของสานักงานที่ดิน
ช่องทางที่ ๓ พบ จพด.โดยตรง
ช่องทางที่ ๔ E-mail ของสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
ช่องทางที่ ๕ จัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางที่ 6 จัดหน่วยบริการให้คาแนะนาโดยออกร่วมกับโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ช่องทางที่ ๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานที่ดิน พร้อมจัดเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
ช่องทางที่ ๒ ทางเว็บไซต์ของสานักงานที่ดิน
ช่องทางที่ ๓ พบ จพด.โดยตรง
ช่องทางที่ ๔ E-mail ของสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
ช่องทางที่ ๕ จัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางที่ 6 จัดหน่วยบริการให้คาแนะนาโดยออกร่วมกับโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่
หลักฐานอ้างอิง 
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๒
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ความสาเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการที่มีความหลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ระดับความสาเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการที่มีความหลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่มีความหลากหลาย
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานทีด่ ินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจ
บริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการที่มีความหลากหลาย โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ดังนี้
1.1 พบ จพด.โดยตรง/หัวหน้าฝ่ายโดยตรง 1.4 Line จพด./สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
1.2 หมายเลขโทรศัพท์ จพด.
1.5 E-mail สานักงานทีด่ ินจังหวัดยะลา
1.3. ตู้แสดงความคิดเห็น
1.6. เว็ปไซต์ สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัตโิ ดยทาเป็นคาสัง่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
6. นาข้อเสนอแนะของประชาขนไปสู่การพัฒนาปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบด้วยว่าได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขไปแล้วอย่างไร
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกีย่ วข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน  ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๓
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ จานวนช่องทางที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๑ ช่องทาง
๒ คะแนน = จานวน ๒ ช่องทาง
๓ คะแนน = จานวน ๓ ช่องทาง
๔ คะแนน = จานวน ๔ ช่องทาง
๖ คะแนน = จานวน ๕ ช่องทาง ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม

.

ช่องทางที่ ๑ ตู้รบั ฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางที่ ๒ สารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการขอ
ผู้รบั บริการ ผ่าน QR Code
ช่องทางที่ ๓ จัดศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนในสานักงานที่ดิน
ช่องทางที่ ๔ จัดทาเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค รับฟังความคิดเห็น
ช่องทางที่ ๕ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
.
ช่องทางที่ 6 สามารถเข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้โดยตรง
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ช่องทางที่ ๑ ตู้รบั ฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางที่ ๒ สารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของ
ผู้รบั บริการ ผ่าน QR Code
ช่องทางที่ ๓ จัดศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนในสานักงานที่ดิน
ช่องทางที่ ๔ จัดทาเว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค รับฟังความคิดเห็น
ช่องทางที่ ๕ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่
ช่องทางที่ 6 สามารถเข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้โดยตรง
หลักฐานอ้างอิง 
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๔
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสาเร็จของการจาแนกกลุ่มผู้รบั บริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการจาแนกกลุ่มผูร้ ับบริการ
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.เพิ่มช่องทางบริการ จัดให้มีช่องบริการจาแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1 กลุ่มบุคคลทั่วไป
1.2 กลุ่มผู้สงู อายุ
1.3 กลุ่มผู้พิการ – ทุพลภาพ
1.4 กลุ่มพระภิกษุสงฆ์
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน เอกสาร
การประชาสัมพันธ์
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๕
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๙ ความสาเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่มีความหลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ระดับความสาเร็จของการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่มีความ
หลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมที่มีความหลากหลาย
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานทีด่ ินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1. มีการกาหนดแนวทางในการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม
โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม จานวน 8 ช่องทาง ดังนี้
1.1 ร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดโดยตรง
1.2 เว็บไซต์ / เฟสบุค๊ ของสานักงานที่ดิน
1.3 จัดให้มศี ูนย์ดารงธรรมรับเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานทีด่ ิน
1.4 ตู้รับฟังความคิดเห็น
1.5 ผ่านทางโทรศัพท์
1.6 สารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของ

ผู้รบั บริการ ผ่าน QR Code
1.7 Line สานักงานทีด่ ินจังหวัดยะลา
1.8 E-Mail สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
.
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัตโิ ดยทาเป็นคาสัง่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกีย่ วข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน  เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๖
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ จานวนช่องทางที่ให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๑ ช่องทาง
๒ คะแนน = จานวน ๒ ช่องทาง
๓ คะแนน = จานวน ๓ ช่องทาง
๔ คะแนน = จานวน ๔ ช่องทาง
๕ คะแนน = จานวน ๕ ช่องทาง ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
1 ร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดโดยตรง
2 เว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค ของสานักงานที่ดิน
3 จัดให้มีศูนย์ดารงธรรมรับเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานที่ดิน
4 ตู้รับฟังความคิดเห็น
5 ผ่านทางโทรศัพท์
6 สารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ .
ของผูร้ ับบริการ ผ่าน QR Code
7 Line สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
8 E-Mail สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา

สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
กาหนดแนวทางในการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม โดยเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนร้องเรียนขอความเป็นธรรม ดังนี้
1 ร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดโดยตรง
2 เว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค ของสานักงานที่ดิน
3 จัดให้มีศูนย์ดารงธรรมรับเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานที่ดิน
4 ตู้รับฟังความคิดเห็น
5 ผ่านทางโทรศัพท์
6 สารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ .
ของผูร้ ับบริการ ผ่าน QR Code
7 Line สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
8 E-Mail สานักงานที่ดินจังหวัดยะลา

หลักฐานอ้างอิง 
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๗
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสาเร็จของการนาแผนป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบของกรมที่ดินไปสู่
การปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางการนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงาน เป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ หรือสัง่ การ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางในการนาแผนป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมที่ดิน
ไปสู่การปฏิบัติ
1.1 จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกับหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆและหัวหน้าฝ่ายกับเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
1.2 มีการจัดทาการควบคุมภายในของสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๘
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละของผลการเร่งรัดงานบริการด้านทะเบียน
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้าง
๒ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๗๐
๓ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๙๐
๕ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๑๐๐
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
(๑) งานค้างก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ยกมา
จานวน .............424......ราย
(๒) งานเกิดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
จานวน ......23,610......ราย
(๓) รวมงานที่ต้องเร่งรัดดาเนินการ ( (๑) + (๒) )
จานวน ......24,034......ราย
(๔) รวมงานที่ดาเนินการเร่งรัดแล้วเสร็จ ( (๑) + (๒) )
จานวน ......23,839......ราย
(๕) คิดเป็นร้อยละ ( (๔) เปรียบเทียบกับ (๓))
ร้อยละ ........99.19......
ได้ น างานค้ า งออกโฉนดที่ ดิ น แต่ ล ะรายมาตรวจสอบว่ า ค้ า งด าเนิ น การอยู่ ใ นขั้ น ตอนใด
ต้ อ งด าเนิ น การและปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกฎหมายอย่ า งไร เพื่ อ จะได้ จั ด กลุ่ ม และคั ด แยกงาน
ออกโฉนดที่ดินที่ค้างดาเนินการ โดยสามารถดาเนินการคัดแยก (ตรวจโรค) ได้จานวน 38 ราย
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารบัญชีข้อมูลงานค้าง
 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๑๙
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของผลการเร่งรัดงานบริการด้านรังวัด
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้าง
๒ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๗๐
๓ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๙๐
๕ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๑๐๐
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
(๑) งานค้างก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ยกมา
จานวน ........1,174......ราย
(๒) งานเกิดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
จานวน ............828.....ราย
(๓) รวมงานที่ต้องเร่งรัดดาเนินการ ( (๑) + (๒) )
จานวน .........2,002......ราย
(๔) รวมงานที่ดาเนินการเร่งรัดแล้วเสร็จ ( (๑) + (๒) )
จานวน .........1,288.....ราย
(๕) คิดเป็นร้อยละ ( (๔) เปรียบเทียบกับ (๓))
ร้อยละ ...........64.34..........
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารบัญชีข้อมูลงานค้าง
 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๐
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ร้อยละของงานรังวัดที่ดาเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อเดือน เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน (ยกเว้น จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส )
๑ คะแนน = ร้อยละ ๘๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๒ คะแนน = ร้อยละ ๙๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๓ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๑๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๕ คะแนน = ร้อยละ ๑๒๐ ของมาตรฐานการรังวัด ขึ้นไป
เกณฑ์การประเมิน (เฉพาะ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส )
๑ คะแนน = ร้อยละ ๖๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๒ คะแนน = ร้อยละ ๗๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๓ คะแนน = ร้อยละ ๘๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๔ คะแนน = ร้อยละ ๙๐ ของมาตรฐานการรังวัด
๕ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของมาตรฐานการรังวัด ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
(๑) รวมงานรังวัดที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐาน
จานวน ........972...ราย
(จานวนช่างรังวัด x จานวนเดือน x ๑2)
(๒) รวมงานรังวัดที่เจ้าพนักงานที่ดินสัง่ ถอนจ่าย
จานวน .........636...ราย
(จานวนงานรังวัดที่เจ้าพนักงานที่ดินสัง่ ถอนจ่ายของช่างรังวัดทุกคน)
(๓) ร้อยละของงานรังวัดที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ ........65.43....
( (๒) เปรียบเทียบกับ (๑) )
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารบัญชีข้อมูลงานค้าง
 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๑
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของผลการเร่งรัดงานด้านวิชาการทีด่ ิน
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้าง
๒ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๗๐
๓ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๘๐
๔ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๙๐
๕ คะแนน = มีการจัดทาบัญชีข้อมูลงานค้างและดาเนินการเร่งรัดได้ ร้อยละ ๑๐๐
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
(๑) งานค้างก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ยกมา
จานวน ..........75........ราย
(๒) งานเกิดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
จานวน ........590.........ราย
(๓) รวมงานที่ต้องเร่งรัดดาเนินการ ( (๑) + (๒) )
จานวน ........665........ราย
(๔) รวมงานที่ดาเนินการเร่งรัดแล้วเสร็จ ( (๑) + (๒) )
จานวน ........661........ราย
(๕) คิดเป็นร้อยละ ( (๔) เปรียบเทียบกับ (๓))
ร้อยละ .........99.40..........
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารบัญชีข้อมูลงานค้าง
 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ าน
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๒
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ จานวนนวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนาเพื่อการบริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๑ นวัตกรรม
๒ คะแนน = จานวน ๒ นวัตกรรม
๓ คะแนน = จานวน ๓ นวัตกรรม
๔ คะแนน = จานวน ๔ นวัตกรรม
๕ คะแนน = จานวน ๕ นวัตกรรม ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
ผ
นวัตกรรมที่ 1. GPS ประกอบการขอรังวัดหารูปแปลงที่ดิน
นวัตกรรมที่ 2. google map ดูร่องรอยการทาประโยชน์
นวัตกรรมที่ 3. Land Maps ประกอบการสอบสวนการจดเบียน
นวัตกรรมที่ 4. ขึ้นรูปแปลงที่ดินในพื้นที่ในวันรังวัด
นวัตกรรมที่ 5. การใช้ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง (IKNO) ตรวจสอบรายการบุคคล
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
นานวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนาเพื่องานบริการมาใช้ จานวน 5 นวัตกรรม
นวัตกรรมที่ 1. GPS ประกอบการขอรังวัดหารูปแปลงที่ดิน
นวัตกรรมที่ 2. google map ดูร่องรอยการทาประโยชน์
นวัตกรรมที่ 3. Land Maps ประกอบการสอบสวนการจดเบียน
นวัตกรรมที่ 4. ขึ้นรูปแปลงที่ดินในพื้นที่ในวันรังวัด
นวัตกรรมที่ 5. การใช้ทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง (IKNO) ตรวจสอบรายการบุคคล
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน เอกสาร
การประชาสัมพันธ์
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๓
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการด้านกระบวนงาน/ขั้นตอนการให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ไม่มีการสารวจความพึงพอใจ หรือความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ ๖๕
๒ คะแนน = ร้อยละ ๗๐
๓ คะแนน = ร้อยละ ๗๕
๔ คะแนน = ร้อยละ ๘๐
๕ คะแนน = ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
มีการสารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของ .
ผู้รบั บริการ ผ่าน QR Code ร้อยละ 91.23
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแบบสารวจความพึงพอใจ
 เอกสารสรุปประเมินผลความพึงพอใจ
 เอกสารการนาผลความพึงพอใจและนาข้อเสนอแนะไปดาเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๔
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ระดับความสาเร็จของการกาหนดมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการกาหนดมาตรฐานพฤติกรรมบริการ
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนาไปปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางในการกาหนดมาตรฐานพฤติกรรมการให้บริการ ดังนี้
1.1 การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทุกวันพฤหัสบดี
1.2 การพัฒนาการสื่อสารกับผูร้ ับบริการ ด้วยภาษาพูดและภาษากายที่เป็นมิตร
1.3 การปลูกฝังเจ้าหน้าที่ให้มีจิตสานึกในการให้บริการด้วยความจริงใจ โปร่งใส
เป็นธรรม
1.4 ปลูกฝังการใช้มารยาทในการรับโทรศัพท์ให้พูดด้วยน้าเสียงทีเ่ ป็นมิตร
หากไม่แน่ใจในคาตอบให้มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน เอกสาร
การประชาสัมพันธ์
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๕
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล ของข้าราชการและสานักงานที่ดิน
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางการเปิดช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและสานักงานที่ดิน
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการรวบรวม ประมวลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนามาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการปรับปรุง/พัฒนา
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนา
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุป เสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบ หรือสัง่ การ
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการปรับปรุง/พัฒนา
ของสานักงานที่ดิน
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานทีด่ ินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการและสานักงานทีด่ ินจังหวัดยะลา จานวน 6 ช่องทาง
1.1 การจัดให้มตี ู้รับฟังความคิดเห็น
1.2 ติดเบอร์โทรศัพท์เจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้ประชาชนร้องเรียนเรื่องทุจริตของ
เจ้าหน้าที่
1.3 เข้าพบเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลาโดยตรง
1.4 ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานทีด่ ินจังหวัดยะลา และกรมที่ดิน
1.5 ผ่าน e-mail ,facebook ของสานักงานทีด่ ินจังหวัดยะลา
1.6 ผ่านทางไปรษณีย์
2.มีการรวบรวม ประมวลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผน
การปรับปรุง/พัฒนา
3.มีการติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนา
4. สรุปผลการดาเนินงาน รายงาน จพด.ทราบ
5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการปรับปรุง/พัฒนาโดยปิดประกาศสานักงานทีด่ ิน
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน  ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๖
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.กาหนดแนวทางในการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร จานวน 5 แนวทาง
1.1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
1.2 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-learning)
1.3 การสอนงาน หรือการ coaching โดยหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ /หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน/รังวัด/อานวยการ/ควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
1.4 ฝึกอบรมโครงการผ่านระบบ VDO CONFERENCE ของกรมที่ดิน
1.5 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเป็นข้าราชการที่ดี
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๗
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการด้านบุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ไม่มีการสารวจความพึงพอใจ หรือความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ ๖๕
๒ คะแนน = ร้อยละ ๗๐
๓ คะแนน = ร้อยละ ๗๕
๔ คะแนน = ร้อยละ ๘๐
๕ คะแนน = ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
มีการสารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของ
ผู้รบั บริการ ผ่าน QR Code ร้อยละ 93.26
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแบบสารวจความพึงพอใจ
 เอกสารสรุปประเมินผลความพึงพอใจ
 เอกสารการนาผลความพึงพอใจและนาข้อเสนอแนะไปดาเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๘
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ จานวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของบุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๔ เรื่อง ขึ้นไป
๒ คะแนน = จานวน ๓ เรื่อง
๓ คะแนน = จานวน ๒ เรื่อง
๔ คะแนน = จานวน ๑ เรื่อง
๕ คะแนน = ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ไม่มี
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๒๙
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๒ จานวนรายการสิ่งอานวยความสะดวกตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ไม่เกิน ๑๖ รายการ
๒ คะแนน = ๑๗ รายการ
๓ คะแนน = ๑๘ รายการ
๔ คะแนน = ๑๙ รายการ
๕ คะแนน = ๒๐ รายการ ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 
 ๑. ป้ายบอกทางแสดงที่ตั้งของสานักงานที่ดิน
 ๒. ป้ายแสดงจุดบริการ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับบัตรคิว จุดรับคาขอ ฯลฯ
 ๓. ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 ๔. ระบบคิวอัตโนมัติ
 ๕. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 ๖. เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับบริการ
 ๗. เทคโนโลยีในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 ๘. ที่พักรอสาหรับประชาชนที่เพียงพอและเหมาะสม
 ๙. น้าดื่ม/เครื่องดื่ม สาหรับประชาชน
 ๑๐. สถานที่/ป้ายบอกทางแสดงที่ตั้งที่จอดรถสาหรับประชาชน
 ๑๑. หนังสือพิมพ์/วารสาร/สิ่งพิมพ์ สาหรับประชาชน
 ๑๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาหรับประชาชน
 ๑๓. โทรทัศน์ หรือสื่อเพื่อความบันเทิงอื่น ๆ
 ๑๔. กล่องรับฟังความคิดเห็น
 ๑๕. บัตรแสดงชื่อ-สกุล พร้อมตาแหน่งประจาตัวบุคลากรขณะปฏิบัติงาน
 ๑๖. ป้ายชื่อ-สกุล พร้อมตาแหน่งของบุคลากรประจาโต๊ะ/เคาน์เตอร์
 ๑๗. สถานที่ประกอบศาสนกิจ (รายการให้เลือก)
 ๑๘. เครื่องปรับอากาศ/พัดลม
 ๑๙. ป้ายแสดงวิสัยทัศน์กรมที่ดิน
 ๒๐. ห้องน้า/ป้ายบอกทางแสดงที่ตั้งห้องน้าสาหรับประชาชน
 ๒๑. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาหรับประชาชน (รายการให้เลือก)
 ๒๒. ทางลาดสาหรับประชาชน/สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ สาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ
(รายการให้เลือก)
หลักฐานอ้างอิง 
 ภาพถ่าย หรือเอกสารแสดงรายการสิ่งอานวยความสะดวก
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๓๐
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่
ตัวชี้วัดที่ ๒๓.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาอาคารสถานที่
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาอาคารสถานที่
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.มีการกาหนดแนวทาง/กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาอาคารสถานที่ จานวน 7
แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ
1.1. ปรับภูมิทัศน์ป้ายสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
1.2. การพัฒนาที่พักรอสาหรับประชาชนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
1.3. ปรับภูมิทัศน์นอกอาคารสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
1.4. การปรับปรุงสถานทีเ่ ก็บระวางของฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
1.5. การพัฒนาห้องสารบบ
1.6. การพัฒนาห้องน้าสาหรับประชาชน
1.7. การพัฒนาห้องน้าสาหรับเจ้าหน้าที่
.
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยทาเป็นคาสั่งและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน  เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๓๑
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๓.๒ จานวนพื้นที่ (ตามที่กาหนด) ที่ได้รบั การพัฒนา
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = จานวน ๑ พื้นที่
๒ คะแนน = จานวน ๒ พื้นที่
๓ คะแนน = จานวน ๓ พื้นที่
๔ คะแนน = จานวน ๔ พื้นที่
๕ คะแนน = จานวน ๕ พื้นที่ ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
พื้นที่ที่ 1.ปรับภูมทิ ัศน์ป้ายสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
พื้นที่ที่ 2.การพัฒนาที่พักรอสาหรับประชาชนที่เหมาะสมและเพียงพอ
พื้นที่ที่ 3.ปรับภูมทิ ัศน์นอกอาคารสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
พื้นที่ที่ 4.การปรับปรุงสถานทีเ่ ก็บระวางของฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
พื้นที่ที่ 5.การพัฒนาห้องสารบบ
พื้นที่ที่ 6.การพัฒนาห้องน้าสาหรับประชาชน
พื้นที่ที่ 7.การพัฒนาห้องน้าสาหรับเจ้าหน้าที่
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
มีการกาหนดแนวทาง/กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาอาคารสถานที่ จานวน 7 แนวทาง/
กิจกรรม/โครงการ
พื้นที่ที่ 1.ปรับภูมทิ ัศน์ป้ายสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
พื้นที่ที่ 2.การพัฒนาที่พักรอสาหรับประชาชนที่เหมาะสมและเพียงพอ
พื้นที่ที่ 3.ปรับภูมทิ ัศน์นอกอาคารสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา
พื้นที่ที่ 4.การปรับปรุงสถานทีเ่ ก็บระวางของฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
พื้นที่ที่ 5.การพัฒนาห้องสารบบ
พื้นที่ที่ 6.การพัฒนาห้องน้าสาหรับประชาชน
พื้นที่ที่ 7.การพัฒนาห้องน้าสาหรับเจ้าหน้าที่
หลักฐานอ้างอิง 
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๓๒
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ไม่มีการสารวจความพึงพอใจ หรือความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ ๖๕
๒ คะแนน = ร้อยละ ๗๐
๓ คะแนน = ร้อยละ ๗๕
๔ คะแนน = ร้อยละ ๘๐
๕ คะแนน = ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
มีการสารวจความต้องการความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการ
ของผูร้ ับบริการ ผ่าน QR Code ของผู้รบั บริการด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
ร้อยละ 89.84
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแบบสารวจความพึงพอใจ
 เอกสารสรุปประเมินผลความพึงพอใจ
 เอกสารการนาผลความพึงพอใจและนาข้อเสนอแนะไปดาเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสัง่ การ
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๓๓
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ ระดับความสาเร็จของการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = ระดับที่ ๑ มีการกาหนดแนวทางในการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
๒ คะแนน = ระดับที่ ๒ มีการนาแนวทางฯ ไปสื่อสารให้ผู้เกีย่ วข้องนาไปปฏิบตั ิ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๓ คะแนน = ระดับที่ ๓ มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔ คะแนน = ระดับที่ ๔ มีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายวัน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน
๕ คะแนน = ระดับที่ ๕ มีการรายงานผลการดาเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบหรือสั่งการ
สรุปการดาเนินงานเดิม
ตามรายงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ “สานักงานทีด่ ินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส
ใส่ใจบริการ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
1.มีการกาหนดแนวทางในการแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จานวน 6 กิจกรรม/
แผนงาน/โครงการ ดังนี้
1.1 ช่วยกิจกรรมงานกาชาดของจังหวัดยะลา
1.2 บริจาคทุนการศึกษา นักเรียนเรียนดี และยากจน
1.3 ตรวจวัดความดันโลหิตให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
1.4 บริจาคโลหิต
1.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ไปวัดทุกวันพระ)
1.6 ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อไห้ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายที่ดิน
2. มีการสื่อสารเพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องนาไปปฏิบัตโิ ดยทาเป็นคาสัง่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยจัดทาเป็นประกาศ
3. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
4. มีการสรุปผลการดาเนินงาน
5. มีการรายงานให้ จพด.ทราบ
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารแนวทางการดาเนินงาน เช่น แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 เอกสารการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น รายงานการประชุม คาสั่ง หนังสือเวียน ฯลฯ
 เอกสารการประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ โปสเตอร์ ฯลฯ
 เอกสารสรุปผลการติดตามการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข
 เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน
 เอกสารรายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
 ภาพถ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๓๔
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ในภาพรวม)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ไม่เกินร้อยละ ๘๐
๒ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๘๕
๓ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๙๐
๔ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๙๕
๕ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐
สรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
(๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- งบบุคลากร
……..370,100.......บาท
- งบดาเนินการ
…..8,683,681…..บาท
- งบลงทุน
….....376,635…..บาท
รวม
…..9,430,416…..บาท
(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- งบบุคลากร
….....239,680……..บาท
- งบดาเนินการ
….5,158,629.21..บาท
- งบลงทุน
….....196,635……..บาท
รวม
…5,594,944.21…บาท
(๓) คิดเป็นร้อยละ ( (๒) เปรียบเทียบกับ (๑) )
ร้อยละ......59.33............
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

๓๕
รายงานผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(งบลงทุน)
เกณฑ์การประเมิน
๑ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ไม่เกินร้อยละ ๘๐
๒ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ ๘๕
๓ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ ๙๐
๔ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ ๙๕
๕ คะแนน = มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐
สรุปแนวทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
(๑) งบลงทุนที่ได้รบั การจัดสรร
…376,635…..บาท
(๒) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
…196,635.....บาท
รวม
………-.………….. บาท
(๓) คิดเป็นร้อยละ ( (๒) เปรียบเทียบกับ (๑) )
ร้อยละ.......52.21.............
หลักฐานอ้างอิง 
 เอกสารสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

