
ตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดอืน
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดอืน

ก.ย.

1. จ านวนรายได้จากการบริหารที่ราชพสัดุ ล้านบาท 3.44 แผน 0.020 0.020 0.210 0.616 2.202 3.068 0.128 0.020 0.086 0.020 0.049 0.020 3.391 0.049

    ที่จดัเกบ็ได้ ผล 0.000 0.000

2. โครงการธนารักษป์ระชารัฐ (สฐ)

   2.1 จดัส่งข้อมูลตรวจสอบข้อเทจ็จริงนพื้นที่และ แผน จัดส่งข้อมูลตรวจสอบฯ

จดัท าแผนงานด าเนนิการโครงการ "ธนารักษป์ระชารัฐ" ผล ภายในวนัที่ 25 ธ.ค. 61

   2.2 ด าเนนิการส ารวจรังวดัและสอบสวนสิทธิ แผน

ผู้ครอบครงที่ราชพสัดุ ผล

   2.3 ด าเนนิการจดัใหเ้ช่าที่รายพสัดุ (ส่วนจดัการ แผน

ที่ราชพสัดุรับผิดชอบ) ผล

3. จ านวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา แปลง 98,667

3.1 จดัเตรียมข้อมูลทะเบยีนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ ข้อมูล แผน

ราคาซ้ือขายแผนที่เดินส ารวจ พร้อมลงต าแหนง่ข้อมูล ผล

ราคาซ้ือขาย ข้อมูลมูลค่าถนน

3.2 ส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจดัเกบ็ปจัจยัของ แผน

หนว่ยที่ดินและข้อมูลราคาซ้ือขาย ผล

3.3 วเิคราะหแ์ละปรับปรุงข้อมูลมูลค่าถนน ชั้น แผน

ข้อมูลหนว่ยที่ดินและชื่อถนนใหถู้กต้องครบถ้วน ผล

และเปน็ไปตามเกณฑ์

3.4 จดัท ารายงานการทบทวนราคาประเมินฉบบั แผน

สมบรูณ์ ผล

4. ช่องทางการช าระค่าเช่าที่ราชพสัดุ (E – payment) แผน 50 50 50 51 51 252 167 419 จากผู้เช่าทั้งหมด

(ร้อยละ 30 ในรอบ 5 เดือน, ร้อยละ 50 ในรอบ 11 เดือน) ผล 0 0 837 ราย

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ราย 18

ราย 18

ราย 18

ราย 419



ตัวชี้วัด งานตามภารกิจประจ า
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สะสม

5 เดอืน
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.
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11 เดอืน

ก.ย.

๑. การจัดเก็บและน าส่งรายได้

    ๑.๑ การบนัทกึข้อมูลที่มีความถูกต้องระบบรับและน าส่ง แผน

เข้าสู่ระบบ GFMIS ผล

    ๑.๒ การจดัท ารายงานเงินค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน แผน

ที่ราชพสัดุ (10%) ถูกต้องสมบรูณ์  ผล

    ๑.๓ จ านวนเงินคงเหลือบญัชีเงินสดในระบบ GFMIS แผน

ถูกต้องตรงกบัรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวนั  ผล

2. รายงานการเงินในระบบ GFMIS ด าเนินการภายในวนัที่

    2.1 งบทดลองคงเหลือที่แสดงข้อมูลทางบญัชีถูกต้อง แผน  10 ของเดือนถัดไป

ตามดุลบญัชีปกติ ผล

    2.2 ความถูกต้องครบถ้วนบญัชีเงินฝากธนาคารทกุบญัชี แผน

 ในระบบ GFMIS ผล

    2.3 ร้อยละของคะแนนบญัชีรายได้เงินนอกงบประมาณ แผน

ที่มียอดตรงกบับญัชีรายได้จดัสรรเปน็เงินนอกงบประมาณ ผล

3. การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

    3.1 การเบกิจา่ยเงินงบประมาณ

    3.1.1 การเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย แผน รอบ 5 เดือน

            ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  (28 ก.พ. 62) ผล วดัร้อยละ 40

    3.1.2 การกอ่หนี้ผูกพนัเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี แผน กอ่หนี้ผูกพัน

            งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทนุ รอบคร่ึงปแีรก ผล ภายใน 30 ธ.ค.61

            ได้ทนัภายใน 30 ธนัวาคม 2561 

    3.2 การเบกิจา่ยเงินค่าใช้จา่ยในการบริหารงานที่ราชพสัดุ รอบ 5 เดือน

    3.2.1 การเบกิจา่ยเงินค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน แผน วดัร้อยละ 30

             ที่ราชพสัดุประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562  ผล

            งบด าเนนิงานรอบคร่ึงปแีรก (ณ 31 มกราคม 2562) 

ส่วนบริหารทั่วไป

หมายเหตุ

คะแนน 10

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คะแนน 10

คะแนน 5

คะแนน 10

คะแนน 10

คะแนน 5

คะแนน 10

คะแนน 10

คะแนน 10
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5 เดอืน
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    3.2.2 การกอ่หนี้ผูกพนัเงินค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน แผน กอ่หนี้ผูกพัน

             ที่ราชพสัดุประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562 ผล ภายใน 28 ก.พ.62

             งบลงทนุ รอบคร่ึงปแีรก ได้ทนัภายใน 

             28 กมุภาพนัธ ์2562

1. การต่ออายสัุญญาเช่าและการโอนสิทธกิารเช่า/ แผน 841 1 1 1 4 848 4 4 3 4 3 4 870

การจดัใหเ้ช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแกก่รรม/การจดัใหเ้ช่า ผล 0 0

ทกุประเภท
2.  ค่าเช่าค้างช าระ 

     2.1 จ านวนค่าเช่าค้างช าระ แผน

ผล

     2.2 จ านวนผู้เช่าค้างช าระ แผน

ผล

     2.3 ร้อยละของจ านวนผู้เช่าค้างช าระเปรียบเทยีบ แผน

ปกีอ่น ผล

     2.4 จ านวนผู้เช่าค้างช าระเกนิ 5 ปี แผน

ผล

     2.5 จ านวนค่าเช่าค้างช าระเกนิ 100,000 บาท แผน

ขึ้นไป ผล

3. บริหารสัญญากอ่สร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ หรือ สัญญา/ แผน

บริหารสัญญาเช่าอาคาร เร่ือง ผล

ราย 870

บาท  -

ราย  -

ราย  -

ราย  -

คะแนน 10

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ส่วนบริหารทั่วไป (ต่อ)

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

บาท  -

17



ตัวชี้วัด งานตามภารกิจประจ า

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดอืน
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1. งานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ (สฐ.)
1.1 การแกไ้ขปญัหาทะเบยีนซ้ าซ้อนหรือ การขึ้น แผน 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10

รูปแปลงที่ราชพสัดุ ผล 0 0

1.2 การรับขึ้นทะเบยีนที่ดิน, ขึ้นทะเบยีนอาคาร แผน 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9 9 10 100

ราชพสัดุ จ าหนา่ยร้ือถอนอาคารราชพสัดุ และรับ ผล 0 0

คืน-ส่งคืนที่ดินราชพสัดุ

2. งานด้านส ารวจที่ราชพัสดุ
2.1 โครงการพฒันาฐานข้อมูลที่ราชพสัดุ

    เชิงคุณภาพ
แผน ภายในวนัที่ 

ผล  21 ธ.ค. 61

   2.1.2 รายงานผลการปฏบิติังานพร้อมส่งส าเนา แผน ภายในวนัที่

แผนที่ต้นร่างและรายการค านวณใหก้รมธนารักษ์ ผล   28 ม.ิย. 62

   2.1.3 รายงานผลการปรับปรุงแกไ้ขระบบงานทะเบยีน แผน ภายในวนัที่ 

ที่ราชพสัดุ ใหก้รมธนารักษ์ ผล  31 ก.ค. 62

   2.1.4 รายงานผลการน าเข้าหรือปรับปรุงข้อมูล แผน ภายในวนัที่ 

รูปแปลงที่ราชพสัดุและรายการอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างฯ ผล  31 ส.ค. 62

แผน 23 23 23 23 23 115 23 23 23 22 22 22 250

ผล 0 0

แผน 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9 9 10 100

ผล 0 0

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียน 10

แปลง/
หลัง

1/100

   2.1.1 จดัท าแผนปฏบิติังานรายงานกรมธนารักษ์ แปลง 3

แปลง 3

แปลง 3

แปลง 3

2.2 การระวงัชี้แนวเขตตามประมวลกฎหมายที่ดิน ราย 250

2.3 การรังวดัจดัท าแผนที่ ราย 100



ตัวชี้วัด งานตามภารกิจประจ า
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1. การปรับปรุงข้อมูลราคาซ้ือขายจดทะเบยีน แผน 350 350 350 350 350 1750 300 300 300 300 280 270 3500

    ใหเ้ปน็ปจัจบุนั ผล 0 0

2. การประเมินราคาทนุทรัพยท์ี่ดินเพิ่มเติม แผน 25 25 25 50

ผล 0 0

3. การจดัท าบญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพยโ์รงเรือน 

ส่ิงปลูกสร้างรอบบญัชี ป ีพ.ศ. 2563 - 2564  

3.1 จดัเตรียมแบบมาตรฐานโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง แบบ 69 แผน

ผล

3.2 ส ารวจและจดัเกบ็ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน แบบ 69 แผน

ราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ผล

3.3 บนัทกึข้อมูลค่าแรงและค่าวสัดุโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง แบบ 69 แผน

ในระบบบญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพยโ์รงเรือน ผล

ส่ิงปลูกสร้าง

3.4 วเิคราะหแ์ละตรวจสอบราคาประเมินโรงเรือนส่ิง แบบ 69 แผน

ปลูกสร้างผ่านระบบบญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ ผล

โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง

3.5 จดัท าร่างบญัชีก าหนดราคาประเมินทนุทรัพย์ แบบ 69 แผน

โรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง/ ประชุมคณะอนกุรรมการก าหนด ผล

ราคาประเมินทนุทรัพยป์ระจ าจงัหวดั
แผน 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 10 10 200

ผล 0 0

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

แปลง 3500

แปลง 50

4. การใหบ้ริการข้อมูลราคาประเมิน แปลง 200
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1. การจดัท าต้นทนุต่อหนว่ยผลผลิต คะแนน 25

     1.1 รับรองรายงานค่าใช้จา่ยทางตรง รายงานภาระงาน แผน ก าหนดส่ง กค. 

รายบคุคลและตรวจสอบการระบกุจิกรรมยอ่ยในระบบ GFMIS ผล วนัที่  14 ธ.ค. 61

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

   1.2 ส่งรายงานปริมาณผลผลิตและปนัส่วน คชจ . เข้าสู่ แผน ก าหนดส่ง กค. 

กจิกรรมยอ่ยส าหรับข้อมูลค่าใช้จา่ยประจ าปงีบประมาร พ.ศ. 2561 ผล วนัที่  28 ธ.ค. 61

   1.3 ระบรุหสักจิกรรมยอ่ยในการเบกิจา่ยเงินตามแผนงาน/ แผน ก าหนดตรวจสอบรหัสฯ

งาน/โครงการ โดยต้องระบใุนรายการขอเบกิ (ขบ 01,02,03) ผล  วนัที่ 28 ก.พ. 62

ใหไ้ด้ไม่ต่ ากวา่ 80% ของรายการขอเบกิในช่วง

ต.ค. 61 - ก.พ. 62

   1.4 รับรองรายงานค่าใช้จา่ยทางตรง และภาระงานรายบคุคล แผน ก าหนดส่ง กค. 

ส าหรับข้อมูลประจ าเดือนตุลาคม 2561 - มีนาค 2562 ผล วนัที่  31 พ.ค. 62

   1.5 ระบรุหสักจิกรรมยอ่ยในการเบกิจา่ยเงินตามแผนงาน/ แผน ก าหนดตรวจสอบรหัสฯ

งาน/โครงการ โดนต้องระบใุนรายการขอเบกิ (ขบ 01,02,03) ผล วนัที่  31 ส.ค. 62

ใหไ้ด้ไม่ต่ ากวา่ 80% ของรายการขอเบกิในช่วง

มี.ค. 62 - ส.ค. 62

2. การจดัท าควบคุมภายใน แผน

ผล

3. การพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจทิลัด้านการใช้ดิจทิลั แผน

ของบคุคลากร ผล

4. การจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ  (PMQA)
4.1 ก าหนดตัวชี้วดัและเปา้หมายของกรมธนารักษสู่์ระดับ แผน

บคุคลฯ ผล

4.2 การลดระยะเวลากระบวนงานบริการ (รอบ 5 เดือน) แผน

ผล

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

คะแนน 25

คะแนน 20

คะแนน 10

คะแนน 10

(ตรวจประเมินผลรอบ 11 เดือน )

(รอบ 5 เดือน 6 มี.ค. 62)

(รอบ 5 เดือน 28 ก.พ. 62) (รอบ 11 เดือน 6 ก.ย. 2562 )

(รอบ 5 เดือน 28 ก.พ. 62) (รอบ 11 เดือน 6 ก.ย. 2562 )



ตัวชี้วัด งานภาคบังคับ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดอืน
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดอืน

ก.ย.

4.3 จดัท าแผนธรรมาภบิาลหรือนโยบายก ากบัดูแล แผน

องค์กรที่ดี ผล

4.4 การจดักจิกรรมสนบัสนนุชุมชนและเสริมสร้างความ แผน

ผูกพนัของบคุคลากรในหนว่ยงาน ผล

4.5 การจดัเกบ็องค์ความรู้ (KM) แผน

ผล

คะแนน 12

คะแนน 12

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

คะแนน 12

(รอบ 11 เดือน 6 ก.ย. 2562 )

(รอบ 11 เดือน 6 ก.ย. 2562 )

(รอบ 9 เดือน 14 มิ.ย. 2562 )



ตัวชี้วัด งานโครงการส าคัญ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดอืน
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดอืน

ก.ย.

1.ระดับความส าเร็จของการเร่งรัดติดตามการ
ออกหนงัสือส าคัญส าหรับที่ดินในที่ราชพสัดุ (สฐ.)

   1.1 ตรวจสอบสาเหตุ และแนวทางแกไ้ขปญัหา แผน ภายในวนัที่ 

การค้างการออกหนงัสือส าคัญฯ ตามที่กรมธนารักษ์ ผล  15 ม.ค. 62

ก าหนดแนวทาง พร้อมจดัท าแผนการปฏบิติังานฯ

   1.2 รายงานผลการแกไ้ขปญัหาตาม ข้อ 1 แผน ภายในวนัที่

ผล   5 ม.ีค. 62

   1.3 เร่งรัดติดตามผลด าเนนิการ ข้อ 2 พร้อม แผน ภายในวนัที่ 

รายงานผลส าเร็จหรือปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) ผล  5 ม.ิย. 62

   1.4 รายงานผลการรับหนงัสือส าคัญ แผน ภายในวนัที่ 

ผล  5 ก.ย. 62

2. เงินประกนัการเช่า 
   2.1 - ปรับปรุงข้อมูลเงินประกนัการเช่าใน แผน จัดส่งข้อมูลปรับปรุงฯ

ระบบจดัประโยชนแ์ละสัญญาเช่าใหค้รบถ้วน ผล ภายในวนัที่ 28 ก.พ. 62

         - ตรวจสอบ/ยนืยนัข้อมูลเงินประกนัในบญัชีเงิน

ฝากคลังและระบบจดัประโยชนฯ์ สรุปจานวนเงินประกนั

ที่ไม่ทราบวา่เปน็ของผู้เช่ารายใด และเงินประกนัที่ผู้เช่า

ไม่มาดาเนนิการถอนคืนใหเ้ปน็ข้อมูลปจัจบุนั และรายงาน

ใหก้รมธนารักษท์ราบ

   2.2 - ปรับปรุงข้อมูลเงินประกนัในบญัชีเงินฝากคลัง แผน

         - ติดตามผู้เช่าที่เลิกเช่าและผู้รับสัญญาที่พน้ภาระ ผล

ผูกพนั ใหม้าด าเนนิการถอนคืนเงินประกนั

40

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

แปลง 1

แปลง 1

แปลง 1

แปลง 1

คะแนน 40

คะแนน



ตัวชี้วัด งานโครงการส าคัญ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดอืน
ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดอืน

ก.ย.

   2.3 น าเงินประกนัส่วนที่ไม่ทราบวา่เปน็ของผู้เช่ารายใด/ แผน

ไม่ทราบที่มาของเงินฝาก และเงินประกนัที่ผู้เช่าไม่มา ผล

ด าเนนิการถอนคืนนาเงินส่งเปน็รายได้แผ่นดินแล้วบนัทกึ

ข้อมูลการถอนคืนเงินประกนัดังกล่าวในระบบจดัประโยชนฯ์ 

และรายงานกรมธนารักษเ์พื่อทราบ

3. การจดัท าฐานข้อมูลที่ราชพสัดุเพื่อการบริหาร (สฐ.) แผน 4 4 8 4 4 4 20 ภายในวนัที่ 

ผล 0 0  5 ของทุกเดือน
แปลง 20

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ

คะแนน 20

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ


