
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดือน

ก.ย.

1. จ ำนวนรำยได้จำกกำรบริหำรท่ีรำชพัสดุท่ีจัดเก็บได้ 

(ล้ำนบำท) (พธ.) 1.1.1 ผลกำรจัดเก็บรำยได้ปกติตำม ล้ำนบำท 3.976 แผน 0.050 0.062 0.212 0.700 2.353 3.377 0.251 0.098 0.044 0.044 0.082 0.024 3.920 0.056

สัญญำเช่ำ 80คะแนน  1.1.2. ผลกำรด ำเนินกำร ผล

หำรำยได้

   2.1 จัดส่งข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงนพ้ืนท่ีและ แผน จัดส่งข้อมูลตรวจสอบฯ ภำยในวันท่ี 30 ต.ค. 63

จัดท ำแผนงำนด ำเนินกำรโครงกำร "ธนำรักษ์ประชำรัฐ" ผล ด ำเนินกำรส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตำมหนังสือท่ี กค 031809/1492 ลว 29 ต.ค. 63

   2.2 ด ำเนินกำรส ำรวจรังวัดและสอบสวนสิทธิ แผน

ผู้ครอบครงท่ีรำชพัสดุ ผล

   2.3 ด ำเนินกำรจัดให้เช่ำท่ีรำชพัสดุ (ส่วนจัดกำร แผน แล้วเสร็จภำยใน 

ท่ีรำชพัสดุรับผิดชอบ) ผล เดือน มีนำคม 2564

3. ช่องทำงกำรช ำระค่ำเช่ำท่ีรำชพัสดุ (E – payment) แผน 5 5 10 11 31 3 3 3 4 4 3 51

(ร้อยละ 60 ในรอบ 5 เดือน, ร้อยละ 100 ในรอบ 11 เดือน) ผล รอบ 11 เดือน รำยงำนภำยในวันท่ี 3 ก.ย. 64

1. กำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ/กำรโอนสิทธิกำรเช่ำ/กำรจัดให้ แผน 552 281 10 10 10 863 5 4 4 4 3 2 885

เช่ำแทนผู้เช่ำเดิมท่ีถึงแก่กรรม/กำรจัดให้เช่ำทุกประเภท ผล

2.  ค่ำเช่ำค้ำงช ำระ 

     2.1 จ ำนวนค่ำเช่ำค้ำงช ำระ แผน

ผล

     2.2 จ ำนวนผู้เช่ำค้ำงช ำระ แผน

ผล

ตัวช้ีวัด  งานตามภารกิจประจ า

885

รำย 0

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนจัดกำรท่ีรำชพัสดุ

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด  งานตามยุทธศาสตร์

รำย 9

รำย 9

รำย 9

2. โครงกำรธนำรักษ์ประชำรัฐ (สฐ)

รำย 51

บำท 0

รำย
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1. ตรวจสอบข้อมูลผู้เช่ำในระบบงำนจัดประโยชน์และสัญญำเช่ำประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2564
ร้อยละควำมส ำเร็จของจ ำนวนผู้เช่ำท่ีได้รับกำรตรวจสอบ แผน 0 65 65 65 65 260 44 44 43 43 43 43 520

และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบงำนจัดประโยชน์และสัญญำเช่ำ ผล

(ร้อยละ 30 ในรอบ 5 เดือน, ร้อยละ 60 ในรอบ 11 เดือน)

2. เปล่ียนชุมชนเป็นห้องประชุมในท่ีรำชพัสดุ
   2.1 ก ำรคัดเลือกพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำร แผน ภำยในวันท่ี

ผล  30 ต.ค. 63

   2.2 กำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อม แผน ภำยในวันท่ี 

ผล 27-พ.ย.-63

   2.3 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ แผน รอบ 5 เดือน 1 ต.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

         (5 ช่องทำง) ผล

   2.4 กำรจัดประชุมในท่ีรำชพัสดุ รอบ 5 เดือนแรก แผน รอบ 5 เดือน 1 ต.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

         ไม่น้อยกว่ำ 2 คร้ัง (คบจ. 1 คร้ัง) ผล

   2.5 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร แผน รอบ 5 เดือน 1 ต.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

         รอบ 5 เดือนแรก ผล

   2.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร แผน รอบ 5 เดือน ภำยในวันท่ี 5 มีนำคม 2564

         รอบ 5 เดือนแรก ผล

คะแนน 10

คะแนน 10

คะแนน 40

คะแนน 15

คะแนน 15

คะแนน 10

กิจกรรม หน่วยนับ หมายเหตุ

 -2-

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนจัดกำรท่ีรำชพัสดุ

รำย 520

ตัวช้ีวัด  งานโครงการส าคัญ

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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   2.1 จัดส่งข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงนพ้ืนท่ีและ แผน จัดส่งข้อมูลตรวจสอบฯ ภายในวันท่ี 30 ต.ค. 63

จัดท ำแผนงำนด ำเนินกำรโครงกำร "ธนำรักษ์ประชำรัฐ" ผล ด าเนินการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือท่ี กค 031809/1492 ลว 29 ต.ค. 63

   2.2 ด ำเนินกำรส ำรวจรังวัดและสอบสวนสิทธิ แผน

ผู้ครอบครงท่ีรำชพัสดุ ผล

   2.3 ด ำเนินกำรจัดให้เช่ำท่ีรำยพัสดุ (ส่วนจัดการ แผน แล้วเสร็จภายใน 

ท่ีรำชพัสดุรับผิดชอบ) ผล มี.ค.-64

1. งำนด้ำนทะเบียนท่ีรำชพัสดุ (สฐ.)
1.1 กำรแก้ไขปัญหำทะเบียนซ้ ำซ้อนหรือ กำรข้ึน แผน 2 3 5 0 0 0 0 11 0 16

รูปแปลงท่ีรำชพัสดุ ผล

 - ธพ. ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของทะเบียนซ้ ำซ้อนพร้อมจัดท ำแผนด ำเนินงำนปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลทะเบียนท่ีรำชพัสดุปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมแบบ ปช.01-06 แล้วเสร็จแจ้งกรมธนำรักษ์ทรำบ ภายในวันท่ี 29 มกราคม 2564

 - ธพ. ตรวจสอบข้อมูลหลักฐำนทะเบียนท่ีรำชพัสดุซ้ ำซ้อน พร้อมจัดท ำรำยละเอียดประกอบเพ่ือเสนออธิบดีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยแจ้งกรมธนำรักษ์ทรำบ (ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน ให้เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 5 เดือนมีนาคม และส้ินสุดวันท่ี 5 เดือน สิงหาคม 2564)

 - ธพ. น ำข้อมูลตำมข้ันตอนท่ี 3 ไปปรับปรุงแก้ไขในระบบงำนทะเบียนท่ีรำชพัสดุจังหวัดให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วแจ้งให้กรมธนำรักษ์ทรำบ (ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน ให้เร่ิมต้ังแต่ 25 เดือนมีนาคม และส้ินสุดวันท่ี 25 เดือนสิงหาคม 2564)

1.2 กำรรับข้ึนทะเบียนท่ีดิน, ข้ึนทะเบียนอำคำร แผน 8 8 8 8 8 40 10 10 10 10 10 11 101

รำชพัสดุ จ ำหน่ำยร้ือถอนอำคำรรำชพัสดุ และรับ ผล

คืน-ส่งคืนท่ีดินรำชพัสดุ

2. งำนด้ำนส ำรวจท่ีรำชพัสดุ
แผน 25 25 30 30 30 140 30 30 30 30 20 20 300

ผล

แผน 552 281 10 10 10 863 5 4 4 4 3 2 885

ผล

16ทะเบียน

แปลง/
หลัง

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนจัดการฐานข้อมูล

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ราย 9

ราย

ราย 9

9

1/100

ราย

2.2 กำรรังวัดจัดท ำแผนท่ี ราย 885

2. โครงการธนารักษ์ประชารัฐ (สฐ)

2.1 กำรระวังช้ีแนวเขตตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน

ตัวช้ีวัด  งานตามภารกิจประจ า

ตัวช้ีวัด  งานตามยุทธศาสตร์

300
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2.3 โครงกำรตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และผู้เช่ำท่ีรำชพัสดุ แผน 959 959 959

ในระบบงำนทะเบียนท่ีร ำชพัสดุ ประจ ำปี พ.ศ.2564 ผล
 - ธพ. ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลผู้ใช้และผู้เช่ำท่ีรำชพัสดุท่ียังขำดควำมสมบูรณ์ในระบบงำนทะเบียนท่ีรำชพัสดุ ตำมท่ีกรมธนำรักษ์จัดส่งให้พร้อมจัดท ำแผนด ำเนินงำนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลท่ีรำชพัสดุ ตำมแบบ ผช.01 -ผช.06 

แล้วแจ้งให้กรมธนำรักษ์ทรำบ ภำยในวันท่ี 31 ธันวำคม 2563

1.ระดับควำมส ำเร็จของกำรเร่งรัดติดตำมกำร

ออกหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีดินในท่ีรำชพัสดุ (สฐ.)

   1.1 ตรวจสอบสำเหตุ และแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรค้ำง แผน แล้วเสร็จ

กำรออกหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีดินในท่ีรำชพัสดุพร้อม ผล ภายใน 15 ม.ค. 64

จัดท ำแผนปฏิบัติง ำน (Action Plan)  ให้ได้มำซ่ึง

หนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีดินในท่ีรำชพัสดุตำมเป้ำหมำย

ท่ีก ำหนด ลงในแบบฟอร์ม ก (ไตรมำส 1)

   1.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมแผน แผน แล้วเสร็จ

ปฏิบัติงำนในไตรมำสท่ี 1 ลงในแบบฟอร์ม ข ผล ภายใน 28 ก.พ. 64

พร้อมเอกสำรประกอบ  (ไตรมำส 2)

   1.3 เร่งรัดติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำม แผน แล้วเสร็จ

ไตรมำสท่ี 2 พร้อมรำยงำนผลส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร ผล ภายใน 5 มิ.ย. 64

หรือปัญหำอุปสรรคท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผน

ปฏิบัติงำนได้ (ถ้ำมี) พร้อมเอกสำรหลักฐำนแสดงควำม

คืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร (ไตรมำส 3)

   1.4 รำยงำนผลกำรรับหนังสือส ำคัญส ำหรับท่ีดิน แผน แล้วเสร็จ

ในท่ีรำชพัสดุจำกส ำนักงำนท่ีดินจังหวัด/สำขำ/ส่วนแยก ผล ภายใน 31 ส.ค. 64

ลงในแบบฟอร์ม ค  (ไตรมำส 4)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

แปลง 1

แปลง 1

แปลง 1

ตัวช้ีวัด  งานตามภารกิจประจ า (ต่อ)

 -2-

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนจัดการฐานข้อมูล

กิจกรรม หน่วยนับ

แปลง 1

ตัวช้ีวัด  งานโครงการส าคัญ

ทะเบียน 959
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2. โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ท่ีรำชพัสดุ แผน 7 7 10 17 ภายในวันท่ี 

ของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจเช่ำตำม พ.ร.บ. ผล  5 ของทุกเดือน

ท่ีรำชพัสดุ พ.ศ. 2562
   2.1 ตรวจสอบเอกสำรและฐำนข้อมูลกำรใช้
ท่ีรำชพัสดุของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จำกระบบ
งำนทะเบียนท่ีรำชพัสดุ เพ่ือคัดแยกฐำนข้อมูล
2.1.1 ฐำนข้อมูล Grade A, Grade A, B แล้วเสร็จ

ให้ด ำเนินกำรจัดท ำรูปแผนท่ีแสดงรำยละเอียด ภายใน 5 ม.ค. 64

ท่ีรำชพัสดุ และอำคำรท่ีรำชพัสดุ/ เน้ือท่ีใช้สอย/ 
เน้ือท่ีปลูกสร้ำง/รำคำค่ำก่อสร้ำง/ รำคำค่ำเส่ือม
สภำพตลอดจนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือด ำเนินกำร
จัดให้รัฐวิสำหกิจเช่ำต ำม พ.ร.บ. ท่ีรำชพัสดุ 
พ.ศ. 2562และรำยงำนกรมธนำรักษ์ 
พร้อมแนบไฟล์ดิจิตอล (ไตรมำส 1)
2.1.2 ฐำนข้อมูล Grade C Grade C ให้จัดท ำ แล้วเสร็จ

แผนปฏิบัติงำนพร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ภายใน 30 พ.ย. 63

เพ่ือด ำเนินกำรรังวัดจัดท ำแผนท่ีแสดงรำยละเอียด
ท่ีรำชพัสดุ/ ตรวจสอบสภำพอำคำรรำชพัสดุ/ 
เน้ือท่ีใช้สอย/ เน้ือท่ีปลูกสร้ำง/ รำคำค่ำก่อสร้ำง/ 
รำคำค่ำเส่ือมสภำพ ตลอดจนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือด ำเนินกำรจัดให้รัฐวิสำหกิจเช่ำฯ และ
รำยงำนกรมธนำรักษ์

ตัวช้ีวัด  งานโครงการส าคัญ (ต่อ)

 -3-

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนจัดการฐานข้อมูล

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

แปลง 17



ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดือน

ก.ย.

   2.2 ฐำนข้อมูล Grade C Grade C Grade C แล้วเสร็จ

ให้ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนท่ีด ำเนินกำรปฏิบัติงำน ภายใน 28 ก.พ. 64

ภำคสนำมตำมแผนท่ีก ำหนด และรำยงำน
กรมธนำรักษ์พร้อมแนบไฟล์ดิจิตอล (ไตรมำส 2)
   2.3 น ำฐำนข้อมูล Grade A, B, C Grade แล้วเสร็จ

A, B, C Grade A, B, C ท่ีด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ภายใน 28 มิ.ย. 64

ในไตรมำส 1, 2 และ 3 ของหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนและระบบ GIS 
กรมธนำรักษ์ รำยงำนกรมธนำรักษ์พร้อม
แนบไฟล์ดิจิตอล (ไตรมำส 3)
   2.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กรมธนำรักษ์ แล้วเสร็จ

ทรำบ พร้อมแนบไฟล์ดิจิตอล (ไตรมำส 4) ภายใน 28 ส.ค. 64

ตัวช้ีวัด  งานโครงการส าคัญ (ต่อ)

 -4-

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนจัดการฐานข้อมูล

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ



ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดือน

ก.ย.

1.1 จัดเตรียมข้อมูล แผน อยู่ระหว่างด าเนินการ

ผล ในข้ันตอนท่ี 1

1.2 ประกาศพ้ืนท่ีด าเนินการ แผน

ผล

1.3 ส ารวจข้อมูลภาคสนาม แผน

ผล

1.4 วิเคราะห์ข้อมูลราคาซ้ือขายและก าหนดมูลค่าถนน แผน

ปรับปรุงช้ันข้อมูลหน่วยท่ีดินและค านวณราคาประเมินท่ีดิน ผล

1.5 จัดท ารายงานการปรับปรุงราคาประเมินท่ีดิน แผน

ผล

1.1 จัดเตรียมข้อมูลแปลงท่ีดินท่ีเกิดข้ึนใหม่ และยังมิได้ แผน

ก าหนดราคาประเมิน และระวางแผนท่ีระบบพิกัดฉาก UTM ผล

1.2 ตรวจสอบข้อมูลและต าแหน่งท่ีต้ังของแปลงท่ีดินท่ี แผน

เกิดข้ึนใหม่และยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน พร้อมลง ผล

รายละเอียดให้แผนท่ีส ารวจ

1.3 ส ารวจสภาพแปลงท่ีดินและหน่วยท่ีดินท่ีเกิดข้ึนใหม่ แผน

และยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน และหน่วยท่ีน ามา ผล

เปรียบเทียบ

ตัวช้ีวัด  งานตามยุทธศาสตร์

1. จ านวนแปลงท่ีดินท่ีได้รับการประเมินราคา ข้ันตอน/แปลง 5/236,884

ตัวช้ีวัด  งานตามภารกิจประจ า

1. การประเมินราคาท่ีดินกรณีแบ่งแยกใหม่/ตกหล่น ข้ันตอน/แปลง 6/25,000

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ



ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดือน

ก.ย.

1.4 ประเมินราคาท่ีดินแปลงท่ีดินและหน่วยท่ีดิน แผน

ท่ีเกิดข้ึนใหม่และยังมิได้ก าหนดราคาประเมิน ผล

1.5 ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน แผน

เพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจ าจังหวัด ผล

1.6 เสนอประกาศราคาประเมินท่ีดิน แผน

ผล

2. การจัดท าบัญชีราคาประเมินท่ีดินราชพัสดุ 
    รายทะเบียนผู้เช่า

2.1 จัดเตรียมข้อมูล แผน

ผล

2.2 ส ารวจข้อมูลภาคสนาม แผน

ผล

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดมูลค่าถนน แผน

ผล

2.4 ค านวณราคาประเมินท่ีดินราชพัสดุ แผน

ผล

2.5 การจัดท าบัญชีฯ และแผนท่ีประกอบบัญชี แผน

ผล

3. การให้ค าปรึกษาด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน แผน 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 1 20

    แก่องค์กรปกครองฯ/ประชาชน ผล 0 2 4 6

แผน 100 100 100 100 100 500 85 85 85 85 85 75 1000

ผล

 -2-

ตัวช้ีวัด  งานตามภารกิจประจ า

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ข้ันตอน/แปลง 5/85

คร้ัง 20

4. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน ราย/แปลง 1,000



ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดือน

ก.ย.

๑. การจัดเก็บและน าส่งรายได้ 35

    ๑.๑ บันทึกข้อมูลระบบรับและน ำส่งเข้ำสู่ระบบ GFMIS แผน

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผล

    ๑.๒ กำรจัดท ำรำยงำนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน แผน

ท่ีรำชพัสดุ (10%) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผล

    ๑.๓ บัญชีเงินสดในระบบ GFMIS มีจ ำนวนคงเหลือ แผน

ถูกต้องตรงกับรำยงำนเงินสดคงเหลือประจ ำวัน  ผล

2. รายงานการเงินในระบบ GFMIS 35 ด ำเนินกำรภำยในวันท่ี

    2.1 งบทดลองคงเหลือท่ีแสดงข้อมูลทำงบัญชีถูกต้อง แผน  5 ของเดือนถัดไป

ตำมดุลบัญชีปกติ ผล

    2.2 บัญชีเงินฝำกธนำคำรทุกบัญชี ในระบบ GFMIS แผน

มีควำมถูกต้องครบถ้วน ผล

    2.3 บัญชีรำยได้เงินนอกงบประมำณต้องมียอดตรงกับ แผน

บัญชีรำยได้จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมำณ ผล

3. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต คะแนน 30

     3.1 รับรองรำยงำนค่ำใช้จ่ำยทำงตรง รำยงำนภำระงำน คะแนน 5 แผน ก ำหนดส่งภำยใน

รำยบุคคลและตรวจสอบกำรระบุกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ผล วันท่ี  30 พ.ย. 63

ส ำหรับข้อมูลค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

   3.2 ส่งรำยงำนปริมำณผลผลิตและปันส่วน คชจ. เข้ำสู่ คะแนน 10 แผน ก ำหนดส่งภำยใน

กิจกรรมย่อยส ำหรับข้อมูลค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำร พ .ศ. 2563 ผล วันท่ี  25 ธ.ค. 63

   3.3 ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในกำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนงำน/ คะแนน 5 แผน ก ำหนดตรวจสอบรหัสฯ

งำน/โครงกำร โดยต้องระบุในรำยกำรขอเบิก (ขบ 01,02,03) ผล  วันท่ี 26 ก.พ. 64

ให้ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 80% ของรำยกำรขอเบิกในช่วง
ต.ค. 63 - มี.ค. 64

5

คะแนน 15

คะแนน 10

15

คะแนน 15

คะแนน

แผนปฏิบัติงานกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนบริหำรท่ัวไป

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ตัวช้ีวัด  งานตามภารกิจปกติ

คะแนน 10

คะแนน



ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
สะสม

5 เดือน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

สะสม
11 เดือน

ก.ย.

   3.4 รับรองรำยงำนค่ำใช้จ่ำยทำงตรง และภำระงำนรำยบุคคล คะแนน 5 แผน ก ำหนดส่งภำยใน

ส ำหรับข้อมูลประจ ำเดือนตุลำคม 2563 - มีนำค 2564 ผล วันท่ี  31 พ.ค. 64

   3.5 ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในกำรเบิกจ่ำยเงินตำมแผนงำน/ คะแนน 5 แผน ก ำหนดตรวจสอบรหัสฯ

งำน/โครงกำร โดนต้องระบุในรำยกำรขอเบิก (ขบ 01,02,03) ผล วันท่ี  8 ต.ค. 64

ให้ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 80% ของรำยกำรขอเบิกในช่วง
เม.ย. 63 - ก.ย. 64

1. การจัดท าควบคุมภายใน แผน

ผล

2. การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

    2.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 50

    2.1.1 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย แผน รอบ 5 เดือน

            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  (ณ 28 ก.พ. 64) ผล วัดร้อยละ 40

    2.1.2 กำรก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แผน ก่อหน้ีผูกพัน

            งบประมำณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รอบคร่ึงปีแรก ผล ภำยใน 31 ธ.ค.63

            ได้ทันภำยใน 31 ธันวำคม 2563 

    2.2 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีราชพัสดุ (เฉพำะกำรบริหำรงำนส ำนักงำน) รอบ 5 เดือน

    2.2.1 กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน แผน วัดร้อยละ 40

             ท่ีรำชพัสดุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ผล

            งบด ำเนินงำนรอบคร่ึงปีแรก (ณ 28 ก.พ. 64)

    2.2.2 กำรก่อหน้ีผูกพันเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน แผน ก่อหน้ีผูกพัน

             ท่ีรำชพัสดุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผล ภำยใน 28 ก.พ.64

             งบลงทุน รอบคร่ึงปีแรก ได้ทันภำยใน 

             28 กุมภำพันธ์ 2564

1. การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ วัดธนำรักษ์พ้ืนท่ีโดยผู้บริหำรจะประเมินผลด้วยคะแนนสมรรถนะ

คะแนน 10

คะแนน 20

คะแนน 10

 -2- 

10

ตัวช้ีวัด  งานตามภารกิจปกติ (ต่อ)

คะแนน 50

ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนบริหำรท่ัวไป

กิจกรรม หน่วยนับ

ตัวช้ีวัด  งานภาคบังคับ

ตัวช้ีวัด  ตามนโยบายของกรม

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

คะแนน

(รอบ 5 เดือน  มี.ค. 64)


