ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนงานสารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก
โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ในพื้นที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ อาเภอ
ยางตลาด อาเภอหนองกุงศรี อาเภอห้วยเม็ก และอาเภอท่าคันโท
ประจาปี
งบประมาณ 2558
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
เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
พ.ศ. 2535
เนื่องจากบัญชีกาหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบ บัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558 จะ
ครบกาหนดใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 255 8 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 255 8 สานักงานธนารักษ์พื้นที่
กาฬสินธุ์ จะต้องดาเนินการจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบ บัญชี ปี พ.ศ. 2559 –
2562 และ ประกาศใช้ให้ทันในวัน ที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ แผนงานการสารวจข้อมูลเพื่อปรับราคา
ประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม จะดาเนินการในพื้นที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์
จานวน 4 อาเภอ อาเภอยางตลาด อาเภอหนองกุงศรี อาเภอห้วยเม็ก และอาเภอท่าคันโท
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ยู ที
เอ็ม ในพื้นที่ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ จานวน 47 พื้นที่
2.2 เพื่อจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที
เอ็ม และประกาศใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ.2559 - 2562
3. เป้าหมาย
ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม
ในท้องที่ อาเภอยางตลาด อาเภอหนองกุงศรี อาเภอห้วยเม็ก และอาเภอท่าคันโท จานวน 138,073 แปลง
4. พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์ อาเภอยางตลาด อาเภอหนองกุงศรี อาเภอ
ห้วยเม็ก และอาเภอท่าคันโท5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2558
6. แผนและผลการดาเนินงาน
6.1 เป้าหมายการดาเนินงาน
จานวน 138,073 แปลง

-2แผนการดาเนินงาน (Work Plan) ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2558

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ
หน่วยงานที่
2559
รับผิดชอบ
(ไตรมาส)
/เกี่ยวข้อง
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1. จัดเตรียมข้อมูลแผนที่ และข้อมูล
ราคาซื้อขายจากสานักงานที่ดิน
2. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขาย และ
ลงตาแหน่งข้อมูลราคาซื้อขาย
ในแผนที่
3. สารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์กลุ่มที่มีข้อมูลซื้อขาย
และประเมินราคาที่ดิน
5. กาหนดหน่วยราคาประเมินที่ดิน
รายบล็อก
6. จัดทาแผนที่ประกอบบัญชีราคา
ประเมินรายบล็อกโดยใช้ระวาง
แผนที่ ยู ที เอ็ม
7. พิมพ์ร่างบัญชีและจัดทาร่างรายงาน

สานักงานธนารักษ์
พื้นที่กาฬสินธุ์
ส่วนประเมินราคา
ทรัพย์สิน

7. ประมาณการค่าใช้จ่าย
7.1 เงินงบประมาณ จานวนประมาณ 376,142 บาท
7.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %)
จานวนประมาณ 316,242 บาท
8. แหล่งเงินทีจ่ ะใช้จ่ายตามโครงการ
8.1 เงินงบประมาณของกรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ 2558
8.2 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %)
9. ประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ กาฬสินธุ์ สามารถจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายบล็อก 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. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะได้รับ
ไม่มี

-311. การติดตามประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กาหนดและ
ประเมินผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ จานวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคา
12. ความเสี่ยงและแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย ได้มากกว่า 1 ข้อ)



ด้านยุทธศาสตร์
ด้านการเงิน




ด้านการดาเนินงาน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

12.2 ความเสี่ยงของโครงการ/แผนงาน
การประเมินราคาที่ดินราย
บล็อก โดยใช้ระวางแผนทียู่ ที เอ็ม ในภูมิภาคอาจไม่บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เนื่องจาก
1) อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินไม่เพียงพอกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสานักงานธนารักษ์พื้นที่
2) เจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสานักงานฯ (หลายพื้นที่ ) ยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านประเมินฯ อย่างเพียงพอ
3) ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่นการได้รับข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนล่าช้า
อาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้
12.3 แนวทางการควบคุม
1) การได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่สาคัญและจาเป็น อาทิ บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลแผนที่
และข้อมูลราคาซื้อขาย ทั้งจากกรมธนารักษ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และเอกชน
2) ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัดให้มีการสอนแนะงาน ให้ความรู้ (Coaching) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะ
ได้ปฏฺ ิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ส่วนประเมินราคาทรัพยสิน
14. ผู้ประสานงานแผนงาน/โครงการ
14.1 ผู้อานวยการส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
..............................................................

