
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 3.2 แผน 0.077 0.068 0.068 0.084 2.083 2.380 0.268 0.133 0.075 0.068 0.107 0.068 3.099 0.101

    ที่จดัเกบ็ได้ ผล 0.000 0.000

2. โครงการธนารักษป์ระชารัฐ (สฐ)

   2.1 จดัส่งข้อมูลตรวจสอบข้อเทจ็จริงนพื้นที่และ แผน จัดส่งข้อมูลตรวจสอบฯ

จดัท าแผนงานด าเนนิการโครงการ "ธนารักษป์ระชารัฐ" ผล ภายใน 25 ต.ค. 62

   2.2 ด าเนนิการส ารวจรังวดัและสอบสวนสิทธิ แผน ด าเนินการแล้วเสร็จใน

ผู้ครอบครองที่ราชพสัดุ ผล เดือน กมุภาพันธ์

   2.3 ด าเนนิการรับค าร้อง/จดัใหเ้ช่าที่รายพสัดุ แผน 1 - 100 ราย แล้วเสร็จ

(ส่วนจดัการที่ราชพสัดุรับผิดชอบ) ผล ภายใน ม.ีค. 63

3. จ านวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ขั้นตอน 6

 /แปลง /136,474
   3.1 จดัเตรียมข้อมูล แผน

ผล
   2.2 ส ารวจข้อมูลภาคสนาม แผน

ผล
   3.3 วเิคราะหแ์ละปรับปรุงชั้นข้อมูลหนว่ยที่ดิน และ แผน
ค านวณราคาประเมินที่ดิน ผล
   3.4 จดัท ารายงานการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินฯ แผน

ผล
   3.5 ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยสิ์นเพื่อ แผน
ประโยชนแ์หง่รัฐประจ าจงัหวดั ผล
   3.6 ส่งรายงานการปรับปรุงราคาการประเมินที่ดินฯ แผน

ผล

4. ช่องทางการช าระค่าเช่าที่ราชพสัดุ (E – payment) แผน 13 39 81 100 108 341 200 110 111 90 852 จากผู้เช่าทั้งหมด

(ร้อยละ 40 ในรอบ 5 เดือน, ร้อยละ 80 ในรอบ 11 เดือน) ผล 0 0 852 ราย

ด าเนินการในขั้นตอนที่
 1 แล้วเสร็จ

ราย 852

ราย 10

ราย 10

ราย 10

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
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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
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๑. การจัดเก็บและน าส่งรายได้ 35

    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 35 ด าเนินการภายในวนัที่

    2.1 งบทดลองคงเหลือที่แสดงข้อมูลทางบญัชีถูกต้อง แผน  10 ของเดือนถัดไป

ตามดุลบญัชีปกติ ผล

    2.2 ความถูกต้องครบถ้วนบญัชีเงินฝากธนาคารทกุบญัชี แผน

 ในระบบ GFMIS ผล

    2.3 ร้อยละของคะแนนบญัชีรายได้เงินนอกงบประมาณ แผน

ที่มียอดตรงกบับญัชีรายได้จดัสรรเปน็เงินนอกงบประมาณ ผล

3. การจัดท าตน้ทุนตอ่หน่วยผลผลิต คะแนน 30

     3.1 รับรองรายงานค่าใช้จา่ยทางตรง รายงานภาระงาน แผน ก าหนดส่ง กค. 

รายบคุคลและตรวจสอบการระบกุจิกรรมยอ่ยในระบบ GFMIS ผล วนัที่  16 ธ.ค. 62

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

   3.2 ส่งรายงานปริมาณผลผลิตและปนัส่วน คชจ . เข้าสู่ แผน ก าหนดส่ง กค. 

กจิกรรมยอ่ยส าหรับข้อมูลค่าใช้จา่ยประจ าปงีบประมาร พ.ศ. 2562 ผล วนัที่  27 ธ.ค. 62

   3.3 ระบรุหสักจิกรรมยอ่ยในการเบกิจา่ยเงินตามแผนงาน/ แผน ก าหนดตรวจสอบรหัสฯ

งาน/โครงการ โดยต้องระบใุนรายการขอเบกิ (ขบ 01,02,03) ผล  วนัที่ 28 ก.พ. 63

ใหไ้ด้ไม่ต่ ากวา่ 80% ของรายการขอเบกิในช่วง

ต.ค. 62 - ก.พ. 63

ส่วนบริหารทั่วไป

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

คะแนน

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม



ตัวชี้วัด งานตามภารกิจประจ า

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.
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ก.ย.

3. การจัดท าตน้ทุนตอ่หน่วยผลผลิต 

   3.4 รับรองรายงานค่าใช้จา่ยทางตรง และภาระงานรายบคุคล แผน ก าหนดส่ง กค. 

ส าหรับข้อมูลประจ าเดือนตุลาคม 2562 - มีนาค 2563 ผล วนัที่  29 พ.ค. 63

   1.5 ระบรุหสักจิกรรมยอ่ยในการเบกิจา่ยเงินตามแผนงาน/ แผน ก าหนดตรวจสอบรหัสฯ

งาน/โครงการ โดนต้องระบใุนรายการขอเบกิ (ขบ 01,02,03) ผล วนัที่  30 ก.ย. 63

ใหไ้ด้ไม่ต่ ากวา่ 80% ของรายการขอเบกิในช่วง

มี.ค. 63 - ส.ค. 63

1. การต่ออายสัุญญาเช่าและการโอนสิทธกิารเช่า/ แผน 43 804 5 3 4 859 4 2 3 2 2 2 874 1
การจดัใหเ้ช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแกก่รรม/การจดัใหเ้ช่า ผล 43 804 6 3 2 858 858

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

ส่วนบริหารทั่วไป (ต่อ)

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

บาท  -

18

ราย  -

ราย  -

ราย  -

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

ราย 875

บาท  -



ตัวชี้วัด งานตามภารกิจประจ า
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1. งานดา้นทะเบยีนที่ราชพัสด ุ(สฐ.)

1.1 การแกไ้ขปญัหาทะเบยีนซ้ าซ้อน แผน 2 2

ประจ าปงีบประมาณ 2563 ผล 0 0

1.2 การรับขึ้นทะเบยีนที่ดิน, ขึ้นทะเบยีนอาคาร แผน 51 51 50 101

ราชพสัดุ จ าหนา่ยร้ือถอนอาคารราชพสัดุ และรับ ผล 0 0

คืน-ส่งคืนที่ดินราชพสัดุ
2. งานดา้นส ารวจที่ราชพัสดุ

แผน 30 30 30 30 30 150 30 30 30 20 20 20 300

ผล 0 0

แผน 10 10 10 10 10 50 10 10 10 10 5 5 100

ผล 0 0

2.3 โครงการเชื่อมโยงราคาประเมินที่ดินใน แผน 495 495 5495 5990

ทะเบยีนที่ราชพสัดุ ผล 0 0

1. การปรับปรุงข้อมูลราคาซ้ือขายจดทะเบยีน แผน 350 350 350 350 350 1750 300 300 300 300 280 270 3500
    ใหเ้ปน็ปจัจบุนั ผล 0 0
2. การจดัท าบญัชีราคาประเมินที่ดินราชพสัดุ ขั้นตอน 5
    รายทะเบยีนผู้เช่า  /แปลง /85
    2.1 จดัเตรียมข้อมูล แผน

ผล
    2.2 ส ารวจข้อมูลภาคสนาม แผน

ผล
    2.3 วเิคราะหข์้อมูลและก าหนดมูลค่าถนน แผน

ผล
    2.4 ค านวณราคาประเมินที่ดินราชพสัดุ แผน

ผล

ราย 5990

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

แปลง 3,500

แปลง/
หลัง

1/100

2.1 การระวงัชี้แนวเขตตามประมวลกฎหมายที่ดิน ราย 300

2.2 การรังวดัจดัท าแผนที่ ราย 100

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

ทะเบียน 2
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    2.5 การจดัท าบญัชีฯ และแผนที่ประกอบบญัชีฯ แผน
ผล

3. การประเมินราคาส่ิงปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ อาคาร 1 แผน 1
ผล

แผน 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 10 10 200
ผล 0 0

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน (ต่อ)

4. การใหบ้ริการข้อมูลราคาประเมิน แปลง 200

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ



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.

1. การจัดท าควบคุมภายใน แผน รอบ 5 เดือน

ผล 6 ม.ีค. 63

2. การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

    2.1 การเบกิจา่ยเงินงบประมาณ

    2.1.1 การเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย แผน รอบ 5 เดือน

            ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  (28 ก.พ. 63) ผล วดัร้อยละ 40

    2.1.2 การกอ่หนี้ผูกพนัเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี แผน กอ่หนี้ผูกพัน

            งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทนุ รอบคร่ึงปแีรก ผล ภายใน 28 ก.พ.63

            ได้ทนัภายใน 28 กมุภาพนัธ ์2563 

    2.2 การเบกิจา่ยเงินค่าใช้จา่ยในการบริหารงานที่ราชพสัดุ รอบ 5 เดือน

    2.2.1 การเบกิจา่ยเงินค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน แผน วดัร้อยละ 30

             ที่ราชพสัดุประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563  ผล

            งบด าเนนิงานรอบคร่ึงปแีรก (ณ 31 มกราคม 2563)

    2.2.2 การกอ่หนี้ผูกพนัเงินค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน แผน กอ่หนี้ผูกพัน

             ที่ราชพสัดุประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ผล ภายใน 28 ก.พ.63

             งบลงทนุ รอบคร่ึงปแีรก ได้ทนัภายใน 
             28 กมุภาพนัธ ์2563

3. การวัดความพร้อมใชง้านเว็บไซตส์ านักงาน แผน

ผล

คะแนน 10

คะแนน 10

คะแนน 25

คะแนน 25

คะแนน 20

คะแนน 10

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
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ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดอืน

ก.ย.

1. เปล่ียนชุมชนเปน็หอ้งประชุมในที่ราชพสัดุ
   1.1 ก ารคัดเลือกพื้นที่ด าเนนิโครงการ แผน จัดส่งรายละเอียด

ผล ภายใน 15 ธ.ค. 62

   1.2 การเสนอขอความเหน็ชอบจดัท าโครงการ แผน จัดส่งเอกสาร

ผล ภายใน ธ.ค. 62

   1.3 การจดัประชุมเตรียมความพร้อม แผน ภายใน ธ.ค. 62

ผล

   1.4 การประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ แผน

ผล

   1.5 การจดัประชุมในที่ราชพสัดุ รอบ 5 เดือนแรก แผน คร้ังแรก

         ไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง ผล ภายใน ธ.ค. 62

   1.6 การส ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แผน

         รอบ 5 เดือนแรก ผล

   1.7 รายงานผลการด าเนนิโครงการ แผน จัดส่งเอกสาร

         รอบ 5 เดือนแรก ผล ภายใน 6 มี.ค. 63

   1.8 การประชาสัมพนัธโ์ครงการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ แผน

         อยา่งต่อเนื่อง ผล

   1.9 การจดัประชุมในที่ราชพสัดุอยา่งต่อเนื่อง แผน

         รอบ 6 เดือนหลัง ไม่นอ้ยกวา่ 7 คร้ัง ผล

   1.10 การส ารวจความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แผน

         รอบ 11 เดือน ผล

   1.11 รายงานผลการด าเนนิโครงการ แผน จัดส่งเอกสาร

         รอบ 11 เดือน ผล ภายใน 4 ก.ย. 63

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

คะแนน 5

คะแนน 5

คะแนน 10

คะแนน 80

คะแนน 45

คะแนน 5

คะแนน 5

คะแนน 15

คะแนน 10

คะแนน 10

คะแนน 10



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. 63

ก าหนดแนวทาง พร้อมจดัท าแผนการปฏบิติังานฯ

   1.2 รายงานผลการแกไ้ขปญัหาตาม ข้อ 1 แผน ภายในวนัที่

ผล   5 ม.ีค. 63

   1.3 เร่งรัดติดตามผลด าเนนิการ ข้อ 2 พร้อม แผน ภายในวนัที่ 

รายงานผลส าเร็จหรือปญัหาอปุสรรค (ถ้ามี) ผล  5 ม.ิย. 63

   1.4 รายงานผลการรับหนงัสือส าคัญ แผน ภายในวนัที่ 

ผล  5 ก.ย. 63

แปลง 1

แปลง 1

แปลง 1

แปลง 1

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ


