แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ โดยกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1:4,000 และ มาตราส่วน
1:25,000 แก่ห น่ว ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่ว ทั้งประเทศ โดยการให้บ ริการข้อมูล ดัง กล่า ว
ต้องดาเนินการภายใต้กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553
และคู่มือประชาชน การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจัดทาขึ้นตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กลุ่มจัดการและ
บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ จึงได้จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิ น
ใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน โดยผู้ขอรับบริการ
จะได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณา
และนามาใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ได้ในทุกขั้นตอน จึงได้กาหนดแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล
แต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนาผลมาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกาหนดมาตรการการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
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3. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดาเนินการ
3.1 ผู้ อ านวยการส านั ก เทคโนโลยี ก ารส ารวจและท าแผนที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ อานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
3.2 ผู้อานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ มีห น้าที่ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
4. มาตรการการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ ได้กาหนดให้มีมาตรการในการควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่ เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553
คู่มือประชาชนการบริการแผนที่หรือข้ อมูล ทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจัดทาขึ้นตามบทบั ญญัติแห่ ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้
4.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ จากกรมพัฒนาที่ดิน ต้องยื่นหนังสือ
ขอรับบริการหรือ คาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการรับคาขอและการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ของการยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคาขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดนิ ที่กาหนดไว้
4.2 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริห ารเป็นผู้ที่มีอานาจอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ รวมทั้งพิจ ารณายกเว้นค่าบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่หน่วยราชการตามความจาเป็น
อย่างเหมาะสม ตามคาสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1129/2560 เรื่อง มอบอานาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
สั่งและปฏิบัติร าชการแทนอธิบ ดีกรมพัฒ นาที่ดิน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ข้อ 3.4) มอบอานาจให้
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร มีอานาจอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ รวมทั้งพิจารณา
ยกเว้นค่าบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่หน่วยราชการตามความจาเป็น
4.3 ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ มีหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้อานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
4.4 ผู้ อ านวยการกลุ่ ม จั ด การและบริ ก ารแผนที่ แ ละข้ อ มู ล ทางแผนที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับคาขอ การตรวจพิจารณาคาขอ และเอกสารหลักฐานประกอบ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ กรณีผู้ขอรับบริการยื่นคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับบริการ
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้ว น ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบและดาเนินการแก้ไข โดยผู้ยื่นคาขอจัดทาบันทึก
ความบกพร่องของคาขอดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้ง
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4.5 ผู้อานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อ มูลทางแผนที่ ตรวจสอบรายการข้อมูล
จานวนเงินค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม) ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายให้ เป็นไปตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ พร้อมลงนามเสนอเรื่องต่อ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่เพื่อพิจารณา ทุกครั้ง
4.6 ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของการเสนอขออนุมัติให้บริการแผนที่และการเรียกเก็บค่าบริการให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
และลงนามกากับเสนอต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริการและเรียกเก็บ
ค่าบริการหรือยกเว้นค่าบริการ ทุกครั้ง
4.7 อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
แก่หน่วยงาน/ผู้รับบริการ และพิจารณาเรียกเก็บค่าบริการหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนทีจ่ ากหน่วยงาน/ผู้รับบริการ ทุกครั้ง
4.8 ผู้ อ านวยการกลุ่ ม จั ด การและบริ ก ารแผนที่ แ ละข้ อ มู ล ทางแผนที่ ต้ อ งท าหนั ง สื อ แจ้ ง
ผู้อานวยการกลุ่มการเงิน กองคลัง เพื่อเรียกเก็บเงินค่าบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามรายการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ และจานวนเงินค่าบริการที่ได้รับการอนุมัติให้บริการและให้เรียกเก็บค่าบริการข้อมูลจากหน่วยงาน
หรือผู้ขอรับบริการ ทุกครั้ง
4.9 กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่รับชาระเงินค่าบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ พร้อมทั้งออกหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ชาระเงิน โดยกองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน
นาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
4.10 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทาลายน้าเป็นตราประทับบนแผนที่และข้อมูล ทางแผนที่
ที่ส่งมอบให้ผู้ขอรับบริการอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยจัดเอกสารหลักฐานบันทึกข้อตกลงการขอรับบริการข้อมูล
ของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยต้องแสดงจานวนข้อมูลของแต่ละรายการ จานวนเงินที่เรียกเก็บ
ค่าบริก าร หน่ว ยงาน/ชื่อ ผู้ข อรับ บริการ และชื่อผู้ให้บ ริก าร เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาคัญในการตรวจสอบ
การให้บริการแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
4.11 ผู้อานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการส่งมอบข้อมูลให้แก่ผู้ขอรับบริการ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
และครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. วิธีการตรวจสอบ
5.1 การตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน การขอรับบริการ
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้
5.1.1 ตรวจสอบการคัดแยกประเภทของผู้ขอรับบริการ การตรวจพิจารณาหนังสือขอรับบริการ
หรือคาขอรับบริการ และเอกสารหลักฐานประกอบที่ผู้ขอรับบริการยื่นต่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้
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5.1.2 ตรวจสอบเอกสารการประเมินราคาค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดทาขึ้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามจานวนข้อมูลแต่ละรายการของข้อมูลที่ขอรับบริการ
และให้บริการได้ และจานวนเงินค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม) เป็นไปตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ
5.1.3 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ และการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ (ค่าธรรมเนียม) มีความถูกต้อง เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555
5.1.4 ตรวจสอบเอกสารการเรียกเก็บค่าบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ค่าธรรมเนียม)
จากผู้ขอรับบริการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามจานวนข้อมูลของแต่ละรายการข้อมูลที่ขอรับบริการและ
ให้บริการได้ และจานวนเงินค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม) ที่ได้รับการอนุมัติให้บริการ
5.1.5 ตรวจสอบจานวนแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของแต่ละรายการที่จัดทาขึ้น เพื่อส่งมอบ
ให้แก่ผู้ขอรับบริการ มีจานวนข้อมูลของแต่ละรายการถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้รับการอนุมัติให้บริการ
5.1.6 ตรวจสอบจานวนข้อมูลที่ส่งมอบให้แก่ผู้ขอรับบริการ เอกสารหลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการ (ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดย กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน) เอกสารบันทึกข้อตกลงการขอรับบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เอกสารการอนุมัติให้บริการแผนที่ฯ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการลงนามโดยผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบและผู้มีอานาจในการลงนามถูกต้อง ครบถ้วน
กรณีตรวจสอบตาม ข้อ 5.1.1 - 5.1.6 แล้วพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
มีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง หรือมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติจนเป็นผลทาให้การบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555 ระเบียบ
คณะกรรมการพัฒนาที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553 และคู่มือประชาชน การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒ นาที่ดิ น ซึ่งจั ดทาขึ้น ตามบทบั ญ ญัติแห่ งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ให้ ผู้ อานวยการกลุ่ มจั ดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ เป็นผู้ รายงานหรือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงข้อเท็จจริงหรือรายงานข้อเท็จจริงให้ ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและ
ทาแผนที่ทราบ และพิจารณาเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น เพื่อพิจารณาดาเนินการ ต่อไป
5.2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการ
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้ผู้อานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ จากเอกสารหลักฐานการขอรับบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ทุกรายการ
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5.2.2 สอบถามข้อเท็จจริงจากข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ พร้อมทั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกร้องเรียนจัดทารายงานชี้แจงในเรื่องดังกล่าว
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ
5.2.3 ตรวจสอบข้อเท็จจริงการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการแผนที่
ในวันเวลาที่มีการร้องเรียน จากแฟ้มข้อมูลภาพเหตุการณ์ที่บันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งอยู่
ภายในศูนย์ คอมพิวเตอร์ ของ กลุ่ มจั ดการและบริ การแผนที่ และข้อมู ลทางแผนที่ โดยให้ เจ้าหน้าที่ ระบบงาน
คอมพิ วเตอร์ เ ป็ น ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในการจั ด ท าส าเนาแฟ้ มข้ อ มู ล ภาพเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ใช้เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5.2.4 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการบริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ ทราบ
และพิจารณา ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตามที่กรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้
6. การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน
6.1 ผู้อานวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานและ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรายงานสถิติการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ พร้อมทั้งตรวจสอบรายการข้อมูล
จานวนข้อมูล และจานวนเงินค่าบริการ ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แทงเรื่องส่งแจ้งให้
กลุ่มการเงิน กองคลัง เรียกเก็บจากผู้ขอรับบริการ เป็นประจาทุกเดือน
6.2 กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ จัดทาแผนการควบคุมภายในโครงการ
บริ การแผนที่และข้อมูล ทางแผนที่ของกรมพัฒ นาที่ดิน ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพ โดยมีการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว ให้กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกๆ 6 เดือน
6.3 ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการ
บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประจาทุกเดือน
6.4 กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ รายงานสถิติการให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ โดยระบุชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้ขอรับบริการ เหตุผลการนาไปใช้งาน จานวนรายการข้อมูล
จานวนเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการ และรายเอียดของข้อมูล และหน่วยงานราชการที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียกค่าบริการตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทราบเป็นประจาทุกเดือน
6.5 สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จากการร้องเรียน
ผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง และการร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือเรื่องร้องเรียนที่สามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียน
ได้อย่างถูกต้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานที่จัดไว้

