ชื่อแผนงาน : แผนงานจัดเตรียมแผนที่และบัญชีกาหนดราคาประเมินที่ดินรายบล็อก
โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชีปี พ.ศ.2559 - 2562
ในสานักงานธนารักพื้นที่กาฬสินธุ์
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 แผนงานจัดเตรียมแผนที่และบัญชีกาหนดราคาประเมินที่ดิน
รายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม เพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชีปี พ .ศ.2559 - 2562 (งานที่ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ 2557) ซึ่งได้ดาเนินการ ประเมิน ราคาไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2557 แต่การจัดทาแผนที่
และบัญชีกาหนดราคาประเมินที่ดินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และยัง ไม่ได้ประกาศใช้บัญชีฯ โดยในปีงบประมาณ
2558 จะเป็น การจัดเตรียมแผนที่และบัญชีกาหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลงเพื่อประกาศใช้ในรอบบัญชีปี
พ.ศ.2559 - 2562
2 .วัตถุประสงค์
จัด เตรียมแผนที่และ บัญชี กาหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ที่ดิน รายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่
ยู ที เอ็ม เพื่อประกาศใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 - 2562
3. เป้าหมาย
ดาเนินการ จัด เตรียมแผนที่และ บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รายบล็อก โดยใช้
ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ในพื้นที่ที่ดาเนินการประเมินราคาที่ดิน รายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ใน
ปีงบประมาณ 2557 จานวนรวม 230,322 แปลง
4. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์ จานวน 11 อาเภอ อาเภอกมลาไสย อาเภอ
ร่องคา อาเภอฆ้องชัย อาเภอสมเด็จ อาเภอนามน อาเภอสามชัย อาเภอคาม่ว
ง อาเภอห้วยผึ้ง
อาเภอกุฉินารายณ์ อาเภอนาคู และอาเภอเขาวง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558
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6. แผนและผลการดาเนินงาน
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
ปีงบประมาณ 2559

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ /
เกี่ยวข้อง

(ไตรมาส)

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

1. ตรวจสอบข้อมูลแผนที่ และบัญชีที่จะดาเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข
2.วิเคราะห์ ปรับปรุงราคา กลุ่มที่ดินที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง
และรูปแผนที่เปลี่ยนแปลง
3. ทบทวนหรือกาหนดหน่วยราคาประเมินที่ดิน
4. จัดทาแผนที่ประกอบบัญชีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก
โดยใช้ระวางแผนที่ ยูทเี อ็ม
5. จัดทาร่างบัญชีฯ และร่างรายงานการประเมินราคา

สานักงานธนารักษ์
พื้นที่ 51 พื้นที่

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %)
จานวน 17,557 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ายตามโครงการ
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %)
9. ประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์ สามารถจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 ได้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้ทันใน
วันที่ 1 มกราคม 2559 สาหรับให้สานักงานที่ดินนาไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
9.2 หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนาราคาประเมินที่จัดทาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 วิธีการประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานตามแบบรายงานที่กาหนด โดยให้รายงานผลงาน
ทุกเดือน และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
10.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ จานวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคา
11. ความเสี่ยง และแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
11.1 ปัจจัยเสี่ยง
 ด้านยุทธศาสตร์ 
ด้านการดาเนินงาน
 ด้านการเงิน

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

