ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนงาน สารวจข้อมูลเพื่อ ทบทวนราคา ประเมิน ที่ดินรายแปลง ในพื้นที่
สานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอสหัสขันธ์ และ
อาเภอดอนจาน สาหรับประกาศใช้ ในรอบบัญชีปี พ.ศ.2559 -2562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจาเป็น
ภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็น
ที่ยอมรับ และได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชี ปี พ .ศ. 2559 – 2562 โดยมีสานักประเมินราคา
ทรัพย์สิน ทาหน้าที่ให้คาแนะนา ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
เป็นไป ตามระเบียบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
พ.ศ. 2535
เนื่องจากบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบ บัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558 จะครบ
กาหนดใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่
จะต้องดาเนินการจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบ บัญชี ปี พ.ศ. 2559 – 2562 และ
ประกาศใช้ให้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ แผนงานการสารวจข้อมูลเพื่อ ทบทวน ราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงจะดาเนินการในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอสหัสขันธ์ และอาเภอ
ดอนจาน จานวน 91,160 แปลง ซึ่งได้ดาเนินการประเมิน ราคาไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2555 - 2556 แต่
ยังไม่ได้ประกาศใช้บัญชีฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 จึงต้องทาการทบทวน การกาหนดราคาประเมินที่ดิน
ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น แปลงที่มีการแบ่งแยกใหม่ แนวถนนตัดใหม่ ตลอดจนโครงการจัดสรรใหม่
เพื่อให้สะท้อนข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง และประกาศใช้บัญชี
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 - 2562
2.2 เพื่อทบทวนการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในพื้นที่ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่
กาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอสหัสขันธ์ และอาเภอดอนจาน จานวน 91,160 แปลง ซึ่งได้ดาเนินการ
ปรับราคาประเมินไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2555 - 2556 แต่ยังไม่ได้ประกาศ ใช้บัญชีฯ
2.3 เพื่อประเมิ นราคาที่ดินให้สะท้อน ข้อเท็จจริง ของที่ดิน เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
2.4 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินรายแปลงสู่สาธารณะผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์
และของจังหวัด
2.5 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน ในการนาราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่จัดทาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป
3. เป้าหมาย
ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อทบทวนการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ในพื้นที่ที่ดาเนินการ
ประเมินราคาที่ดินรายแปลง จานวนรวม 91,160 แปลง

-24. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการใน สานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอสหัสขันธ์ และ
อาเภอดอนจาน จานวน 91,160 แปลง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558
6. ขั้นตอนการทบทวนการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง
6.1 ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินทีจ่ ะดาเนินการ ปรับปรุงแก้ไข และลงตาแหน่งแปลงซื้อขายในแผน
ที่ เพื่อให้ทราบตาแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดิน
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขาย เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงราคาของกลุ่มที่ดิน ที่มีการซื้อขาย
6.3 สารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลแปลงที่ดินที่มีการซื้อขาย ตลอดจนสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ สภาพแปลงที่ดินที่มีการแบ่งแยกใหม่ แนวถนนตัดใหม่และโครงการจัดสรรใหม่
6.4 วิเคราะห์กาหนดราคาที่ดินหรือปรับปรุงราคาสาหรับกลุ่มที่ดินที่มีข้อมูลราคาซื้อขาย
6.5 กาหนดหน่วยที่ดินหรือมูลค่าถนน (Street Value) โดยวิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ดินที่มี
ข้อมูลราคาซื้อขาย แยกตามแผ่นระวางพร้อมเปรียบเทียบความแตกต่างของมูลค่าถนนที่กาหนด
6.6 กาหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลงหรือปรับปรุงราคาประเมินที่ดินรายแปลง พร้อมลงราคา
และมูลค่าถนน (Street Value) ในแผนที่ ตลอดจนกาหนด Sub Market Group (SMG)
6.7 บันทึกราคาประเมินรายแปลง รหัสถนน (Street Value Code) และรหัส Sub Market
Group (SMG) เป็นรายแปลงในฐานข้อมูล
6.8 จัดพิมพ์ร่างบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
6.9 ตรวจสอบ/ตรวจทานราคาประเมินที่กาหนดในร่างบัญชีฯ และแผนที่ พร้อมปรับปรุงแก้ไข
(ถ้ามี)
6.10 จัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน แผนที่ราคาประเมินและแผนที่เดินสารวจ
6.11 จัดทารายงานการประเมินราคาที่ดินฉบับสมบูรณ์

-37. แผนและผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน (Work Plan) ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

(ไตรมาส)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 1 2 3 4

1. ตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินที่จะดาเนินการ ปรับปรุง
แก้ไข และลงตาแหน่งแปลงซื้อขายในแผนที่
2.วิเคราะห์ราคาซื้อขาย และลงตาแหน่งแปลงซื้อขาย
ในแผนที่เดินสารวจ
3. สารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์กาหนดราคา หรือปรับปรุงราคาสาหรับ
กลุ่มที่ดินที่มีข้อมูลราคาซื้อขาย พร้อมทั้งกาหนด
หน่วยที่ดิน หรือมูลค่าถนน
5. ทบทวนกาหนดราคาประเมินที่ดินเป็นรายแปลง
และกาหนด SMG พร้อมทั้งลงราคาในแผนที่
6. บันทึกราคาประเมินที่ดินและรหัส SMG ลงฐานข้อมูล
7. จัดทาร่างบัญชีฯ และร่างรายงานการประเมินราคา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ /
เกี่ยวข้อง
สานักงานธนารักษ์
พื้นที่กาฬสินธุ์
ส่วนประเมินราคา
ทรัพย์สิน

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ(เงิน 10 %)
จานวน
178,056
บาท
9. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %)
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์ สามารถจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง รอบบัญชีปีพ .ศ. 2559-2562 ได้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2559 สาหรับ
ให้สานักงานที่ดินนาไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม แ ละภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
10.2 หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนาราคาประเมินที่จัดทาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
11. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานตามแบบรายงานที่กาหนด โดยให้รายงานผลงาน
ทุกเดือน และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ จานวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคา

-412. ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ปัจจัยเสี่ยง
 ด้านยุทธศาสตร์ 
ด้านการดาเนินงาน
 ด้านการเงิน

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ไม่สามารถจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบ
บัญชีปี พ.ศ.2559 - 2562 ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจาก
1) เจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสานักงานธนารักษ์พื้นที่หลายพื้นที่ ยังขาดทักษะ
และประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินอย่างเพียงพอ
2) ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การได้รับข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนล่าช้า
อาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้
12.3 แนวทางการควบคุม
1) การได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่สาคัญและจาเป็น อาทิ บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลแผนที่
และข้อมูลราคาซื้อขาย ทั้งจากกรมธนารักษ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และเอกชน
2) ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินธุ์
…………………………

