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Office of the Mahasarakham Provincial Treasury in Fiscal year 2560
ประจําเดือนมิถุนายน 2560
Jun-60
Unit of
Indicators
Goal
Measure
ตัวชีวัด
งานตามยุทธศาสตร์ Strategic
1. State property revenue collection
1. จํานวนรายได้จากการบริ หารที@ราชพัสดุที@จดั เก็บได้
2. the Qualitative state property database development projcet
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที@ราชพัสดุเชิงคุณภาพ (ทะเบียนประเภททัว@ ไป)
The number of land plots has been appraised
3. จํานวนแปลงที@ดินได้รับการประเมินราคา
- Number of land plots imported into the database
- จํานวนแปลงที@ดินที@นาํ เข้าฐานข้อมูล
- The number of land plots that have been appraised for import into the database
land parcels that has been revolved for import into the databases
- จํานวนแปลงที@ดินที@ได้รับการประเมินราคาเพื@อนําเข้าฐานข้อมูลหรื อจํานวน
แปลงที@ดินที@ได้การปรับราคาเพื@อนําเข้าฐานข้อมูล
4. Percentage of the success of state property inspection in compliance with the
prescribed standardization in Fiscal year 25600
4. ร้อยละความสําเร็ จของการดําเนินโครงการตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่า
ที@ราชพัสดุของสํานักงานธนารักษ์พนที
ื @ ประจําปี งบประมาณ 2560
งานโครงการสําคัญ Important project
1. Accelerated and tracking the issuance of important documents for land in the State
property project

หน่วยนับ

Million baht
ล้านบาท
Plot
แปลง

Accumulating since
Note
October 59 -June 60
สะสมตังแต่
เป้ าหมาย
หมายเหตุ
ต.ค.59 - มิ.ย.60

6.500

8.921

3

2

Plot
แปลง

144,933

ขันตอนที@ 3

Plot
แปลง

444,396

ขันตอนที@ 5

Step
ขันตอน

8 ขันตอน อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

Plot/Step

1.โครงการเร่ งรัดติดตามการออกหนังสื อสําคัญสําหรับที@ดินในที@ราชพัสดุ
แปลง/ขันตอน
งานภารกิจประจํา Job tasks
ส่วนจัดการที@ราชพัสดุ
1. To renew your contract
1. การต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ราย
2. the lease transfer/The rental agent who deceased original rent/Providing all types of rental
2. การโอนสิ ทธิการเช่า/การจัดให้เช่าแทนผูเ้ ช่าเดิมที@ถึงแก่กรรม/
ราย
การจัดให้เช่าทุกประเภท

3

อยูร่ ะหว่างประสานงาน

105

177

30

52

-2ตัวชีวัด
3. The rent arrears
3. ค่าเช่าค้างชําระ ณ 1 ก.ย.2559
- The amount of the rent owed
- จํานวนค่าเช่าค้างชําระ
- The amount the tenant owes
- จํานวนผูเ้ ช่าค้างชําระ
- The number of tenants exceed 5 years overdue and or tenants with rental arrears
exceeding 100,000 baht.
- จํานวนผูเ้ ช่าค้างชําระเกิน 5 ปี และหรื อผูเ้ ช่าที@มีค่าเช่าค้างชําระเกิน 100,000บาท

สะสมตังแต่
หมายเหตุ
ต.ค.59 - มิ.ย.60

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

บาท

223,011

103,919

ราย

79

39

ราย

3

-

สัญญา

4

4

ราย

-

-

ทะเบียน

1,683

1,504

แปลง/หลัง

10/150

11/152

แปลง

100

18

4. Contract management of construction lifting its ownership or management and hold action.

4. การบริ หารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิ ทธิm หรื อการบริ หารงานค้างดําเนินการ
4.1 Contract management of construction lifting ownership
4.1 การบริ หารสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิ ทธิm
4.2 Hold a management action.
4.2 การบริ หารงานค้างดําเนินการ
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
1. The parcel register work
1. งานด้านทะเบียนที@ราชพัสดุ
1.1 Registration info Editor improvement project at the annual budget, b.e.2560
parcels totalnumber of all types of office space.
1.1 โครงการปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลทะเบียนที@ราชพัสดุประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวนทังหมดของทุกประเภททะเบียนของสํานักงานธนารักษ์พนที
ื @
1.2 To get registered , Registration buildings Sell Demolition of buildings south of
parcels and land-parcel delivery is Raj.
1.2 การรับขึนทะเบียนที@ดิน, ขึนทะเบียน อาคารราชพัสดุ
จําหน่าย รื อถอนอาคารราชพัสดุ และรับคืน-ส่งคืนที@ดินราชพัสดุ
1.3 Fix duplicate registration/sell/withdraw/collapse/space update,correct,no fewer
than 10 cases in which no conversion problems with duplicate or incomplete registration
10 convert to convert the land forming the calculation list from the south in a digital
format,file number 1 to 15 items import converter/register.
1.3 แก้ไขปั ญหาทะเบียนซําซ้อน/จําหน่าย/เพิกถอน/ยุบรวม/ปรับปรุ งเนือที@
ให้ถูกต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 แปลงกรณี ที@ไม่มีปัญหาทะเบียนซําซ้อมหรื อ
มีไม่ครบ 10แปลงให้ขึนรู ปแปลงที@ดินจากรายการคํานวณที@ราชพัสดุ
ในรู ปแบบดิจิทลั ไพล์จาํ นวน1แปลงต่อการนําเข้ารายการ15แปลง/ทะเบียน

-2ตัวชีวัด

สะสมตังแต่
หมายเหตุ
ต.ค.59 - มิ.ย.60

หน่วยนับ

เป้ าหมาย

แปลง

100

101

ราย

130

331

ราย

100

185

แปลง

4,800

3,600

ทะเบียน

2,400

1,800

อาคารชุด/ห้องชุด

8/284

ขันตอนที@ 2

ราย

360

1054

1.4 Forming a land parcel of converted lands calculation list south south parcel
category general register file in digital format.
1.4 การขึนรู ปแปลงที@ดินราชพัสดุจากรายการคํานวณที@ดินราชพัสดุประเภท
ทะเบียนทัว@ ไปในรู ปแบบดิจิทลั ไฟล์
2. งานด้านสํารวจที@ราชพัสดุ
2.1 The lookout point field
2.1 การระวังชีแนวเขต
2.2 The survey map
2.2 การรังวัดจัดทําแผนที@
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
1. The trading update registration current.
1. การปรับปรุ งข้อมูลราคาซือขายจดทะเบียนให้เป็ นปั จจุบนั
2. Asset valuation of land,more or edit price updetes,asset assessment,land.
2. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที@ดินเพิ@มเติมหรื อการปรับปรุ งแก้ไขราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที@ดิน
3. Asset valuation,building sets,new registration
3. การประเมินราคาทุนทรัพย์อาคารชุดจดทะเบียนใหม่
4. Data rete estimate.
4. การให้บริ การข้อมูลราคาประเมิน

