สำนักงำนที่ดินจังหวัด นครปฐม มีกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนจนเป็นที่ยุติได้ร้อยละ
100 โดยเรื่องรำวร้องทุกข์ทั้งหมดได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรไว้เป็นหมวดหมู่
และเข้ำถึงได้ง่ำยเพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ กำรตรวจสอบ ลดควำมซ้ำซ้อน และ
ติด ตำมผลกำรด ำเนิ น กำรได้ ร วดเร็ ว ผ่ ำ นระบบสำรสนเทศเพื่อ กำรจั ด กำรเรื่ อ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน (E-contacts DC) และสำนักงำนที่ดิน
จังหวัดนครปฐมมีกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำร้องเรียน ดังนี้
1 . มี คำสั่ง จัดตั้ง ศูนย์ด ำรงธรรมส ำนักงำนที่ดินจัง หวั ด นครปฐม เพื่อ แก้ไข
ปัญหำกำรร้องเรียนให้เป็นที่ยุติ

2. จัดกำรเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน

3. ผลกำรดำเนินกำร สำนักงำนที่ดิน จังหวัดนครปฐม ได้แก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนใน
กำรให้บริกำรและข้อร้องเรียนนั้นได้รับกำรแก้ไขจนเป็นที่ยุติเป็นจำนวนร้อยละ 100 โดยตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2564 ถึงเดือนมกรำคม 2565 ไม่มีกำรร้องเรียนกำรให้บริกำรในงำนฝ่ำยทะเบียน
และฝ่ำยรังวัดแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรของสำนักงำนที่ดินยังได้รับคำชื่นชมจำก
ประชำชน

4. นำข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจัดทำเป็นองค์ควำมรู้เผยแพร่ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบใน
กำรประชุมประจำเดือน และนำมำวำงแนวทำงปฏิบัติ เพิ่มขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
มิให้เกิดกรณีเดียวกันเกิดขึ้นอีก เช่น ในครำวกำรประชุมเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2565
ได้นำเรื่องกำรให้บริกำรประชำชนและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในกำรให้บริ กำร
ประชำชนในงำนฝ่ำยทะเบียน ฝ่ำยรังวัด มำประชุมซักซ้อมให้เกิดควำมเข้ำใจในกำร
แก้ไขปัญหำ

คำสั่งสำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม
ที่ 7/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำน “ศูนย์รำชกำรสะดวก”
-------------------------------------------------------------------ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด นครปฐม ที่ นฐ 0020.1/16516 ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2564
รายงานกรมที่ดิน เตรียมความพร้อมในการสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(GECC) ประจาปี พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาขอรับบริการ เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนที่เดินทาง
มาติดต่อราชการ มีมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน อันจะนาไปสู่การยกระดับการให้บริการ ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเป็นการดาเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
จึงแต่งตั้งคณะทางาน “ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)” ของสานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ดังนี้
1. นายไพโรจน์
เจิ้นสว่าง
ประธานที่ปรึกษา
2. นายประสิทธิ์
เห็นวงศ์ประเสริฐ
ประธานคณะทางาน
3. นายศิษฐพงศ์
จินดาธนันท์
รองประธานคณะทางาน
4. นายธนวัฒน์
วิถีชัย
รองประธานคณะทางาน
5. ร้อยตารวจโทหญิง ณาตยา แป้นแย้ม
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
6. นางสาวจารุวรรณ น้อมนาทรัพย์
7. นางพาฝัน
ชัยมาลา
คณะทางาน
8. นายวิศรุต
พิทักษ์
คณะทางาน
9. นางสาวอารีวรรณ วรรณสุข
คณะทางาน
10. นางสาวสุชาดา
สุขุมจารี
คณะทางาน
11. นางสาววรางคณา นักสอน
คณะทางาน
12. นางนิภาพร
เกิดปั้น
คณะทางาน
13. นายพงษ์ศักดิ์
ศรีโมอ่อน
คณะทางาน
14. นางสาวกรรณิกา พ่อค้า
คณะทางาน
15. นางสาวขนิษฐา
โชติประวิทย์
คณะทางาน
16. นายเทอดศิลป์
จรรยาเสน
คณะทางาน
17. นางสาวสุภาวดี
มีเอี่ยม
คณะทางาน
18. นายสาคร
อะนุเวช
คณะทางาน
19. นายณิชพน
เมฆพระจันทร์
คณะทางาน
20. นางสรีวรรณ
เปรมปรีสุข
คณะทางาน
21. นางสาวอัจฉริยา พัฒนภรณ์
คณะทางาน
22. นางรัตนา
เพื่อตระกูล
คณะทางาน
23. นางสาวพัฒน์นรี ทุนบุญ
คณะทางาน
/ 24. รัตนา…

-224. นางสาวศิรินันท์
สามเพชรเจริญ
คณะทางาน
25. นายปรีชา
ทูลยอดพันธ์
คณะทางาน
26. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ ตุลยประโยชน์
คณะทางาน
27. นายไฉน
ไป๋สกุล
คณะทางาน
28. นายรุ้ง
ดาจะโป๊ะ
คณะทางาน
29. นายพิษณุ
เอี่ยมพินพันธุ์
คณะทางาน
30. นายสิทธิ์
บุญพามี
คณะทางาน
31. นายธนิต
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
คณะทางาน
32. นายสันติ
จิตต์สิริภาคย์
คณะทางาน
33. นางสาวกัญญาณี เพชรประเสริฐชาติ
คณะทางาน
34. นางพรรณี
โรจนสุนันท์
คณะทางาน
35. นายดารงเกียรติ จอมจันทร์
คณะทางาน
36. นายพิเชษฐ์
เครือเลา
คณะทางาน
37. นายนิรุตติ์
นุ่มสร้อย
คณะทางาน
38. นายทิพย์อนันท์
สกุลเลิศศักดิ์ศรี
คณะทางาน
39. นายลายอง
มณีรัตน์
คณะทางาน
40. นางสาวรัชดาพร มีเย็น
คณะทางาน
41. นางสาวทยุตา
ชินวรรณะโส
คณะทางาน
42. นางเรณู
พิพัฒน์นานนท์
คณะทางาน
43. นางสาวยุพิน
ถนอมศิลป์
คณะทางาน
44. นายวรรณชลิต
ชัยสิงห์เหนือ
คณะทางาน
45. นางสาวพัทธนันท์ อ่าบางยุง
คณะทางานและเลขานุการ
46. นางสาวสุภาพรรณ เสนาป่า
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
47. นางกอบแก้ว
พันธุ์ประเสริฐ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
48. นายดุลยวัต
อ่าบางยุง
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
49. นางสาววดารัตน์ โคจริก
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการและความคาดหวั ง ของประชาชนที่ ม าติด ต่ อ ขอรั บบริ ก ารใน
สานักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม
2. สนับสนุน ส่งเสริมระบบการทางาน เพื่อนาไปสู่การยกระดับการให้บริการและอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของ “ศูนย์ราชการสะดวก” ของสานักงานที่ดินจังหวัด
นครปฐม ให้ได้มาตรฐานการให้บริการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
(นายไพโรจน์ เจิ้นสว่าง)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม

