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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

สารจากอธิบดี

ในปี 2558 ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อรองรับความท้าทายของประเทศไทย เช่น โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม โครงการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และเป็นการจัดสร้างสวน
สาธารณะที่มีการบริหารอย่างยั่งยืน และการประกาศบัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์รอบ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2559–ปี
พ.ศ. 2562) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน
นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้ปฏิรูปการด�ำเนินการในภารกิจด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของกรม ได้แก่
ด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ส�ำรวจการใช้และการเช่าที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาที่ส�ำรวจพบ
จัดท�ำแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุเป้าหมาย 5 ปี (ปี 2559–2563) และแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 1 ปี (ปี 2559)
เพื่อก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เป็นระบบและวางแผนการบริหารให้คุ้มค่าใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
เศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านท่องเที่ยว มิติด้านอนุรักษ์ และ มิติด้านศูนย์ราชการ ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์ได้ปฏิรูปการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยการปรับรูปแบบการประเมินราคาและการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนในการด�ำเนินการ ส่งผลท�ำให้กรมธนารักษ์สามารถประเมินราคาที่ดินจากรายบล็อกเป็นรายแปลงได้จ�ำนวน
ประมาณ 4 ล้านแปลง จากเดิมที่มีเป้าหมายด�ำเนินการ 5 แสนแปลง ตลอดจนการจัดท�ำคู่มือการใช้บัญชีก�ำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดิน ห้องชุด และสิ่งปลูกสร้าง และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ด้านการผลิตและบริหารจัดการเหรียญ กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงกษาปณ์
อังกฤษ (The Royal Mint) ในการอบรมให้ความรู้ทางเทคนิคการผลิตและการบริหารจัดการเหรียญให้มีประสิทธิภาพแก่
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และสนับสนุนกรมธนารักษ์ในการน�ำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกไปขยายตลาดในต่างประเทศ เพื่อรองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และทบทวนวิธกี ารบริหารจัดการเหรียญและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่การช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ด้านการอนุรกั ษ์และเผยแพร่ทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ได้จดั สร้างพิพธิ บางล�ำพู
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เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้งานในภารกิจด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์และการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนบางล�ำพู และปรับปรุงขยายพืน้ ที่
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เพื่อจัดแสดงอัญมณีและเครื่อง
ประดับที่มีค่าของแผ่นดิน นอกจากนี้ได้จัดท�ำแผนในการปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น เป็นศาลา
พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ในปีที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รางวัลมาตรฐานความโปร่งใสและมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment: ITA) อยู่ใน 10 อันดับแรก (ร้อยละ 83.77)
จากหน่วยงาน 146 หน่วยงานทั่วประเทศ และรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการด�ำเนินงานดีเด่นจากเงินทุนหมุนเวียน
การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
กระผมขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมมือ และร่วมใจกันในการผลักดันงาน
ของกรมธนารักษ์ให้ได้รับผลส�ำเร็จตามเป้าหมายและได้รับการยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี
ตามค�ำขวัญของกรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อแผ่นดินและประชา”

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
อธิบดีกรมธนารักษ์
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

Message from the Director-General
For fiscal year 2015, the Treasury Department played a vital role in managing Thailand’s national assets
to maximize benefits of the nation. Many significant plans and projects such as the use of state property for
Special Economic Zones to enhance our national competitiveness, the Social Enterprise Housing for those
with low income to reduce economic disparity, the Benchakitti Park project to promote a green economy and
a sustain park management, and the Announcement of Government Appraised Value 2016-2020 for property
taxation have been successfully implemented. In addition, the Department also implemented several major
reforms to improve its effectiveness in four key areas as follows:

State Property Management

The Department kept updating information on the use and rental of state property and strictly
enforcing related laws and regulations. Moreover, it also completed a five year master plan for state property
management (2016-2020) as well as a one year master plan for property management (2016) to facilitate its
state property management planning and system; which covers five key areas including economy, society,
tourism, conservation, and Government Center.

Property Valuation

The Department’s property valuation process underwent significant reforms in particular in the area
of how properties are to be valued for tax purposes, and in this regards modern information technologies
were embraced to support the Department’s operations; this clearly helped the Department with
successfully assessing the prices of 4 million land plots, which is much higher than the previously set target
merely at 0.5 million land plots. Furthermore, the Department’s related guidelines and regulations on
property appraisal were amended to comply with the Act on Taxation of Land and Buildings which will enter
into force in the near future.

Coin Production and Management

The Department signed a Technical Cooperation Agreement (TCA) with the Royal Mint, the United
Kingdom. The TCA is expected to help improve the Department’s coin production and management through
the Royal Mint’s provision of guidance, training and expertise, and expand the Royal Thai Mint business to
the ASEAN Community market. Moreover, the Department also attentively prepared its operations for
e-payment services, and reviewed and amended its laws and regulations to meet ASEAN community environments.
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The Department had Pipit Banglamphu officially opened to serve the general public as its learning
center and the Banglamphu community as a local museum. Furthermore, the Department also expanded
its jewelries and gems exhibition at the Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins which is located
inside the Royal Grand Palace. In addition, the Department set a plan to renovate an old building of the
Bank of Thailand in Khon Kaen Province to serve the public as its first museum in the northeast of Thailand.
As a result, recently, the Department received many government awards in several key areas such as
Public Sector Management Quality Award (PMQA) for the Category Champion 4, Transparency Award, and
Top Fund Award (TFA) for the Thai Money and Coin Display Revolving Fund. The Department also ranked in
the top 10 out of 146 public sector organizations nationwide with score of 83.77% for a good governance
and transparency performance (Integrity & Transparency Assessment: ITA).
All in all, I would like to thank to all executives and staff of the Department for their effort and
contribution to the success of the Department, and I am very proud that our success has also been widely
recognized by the public and many key government agencies; this is to clearly emphasize our Department
motto: managing national assets for the sake of the nation and all Thai people”.

(Mr. Chakkrit Parapuntakul)
Director-General of the Treasury Department

6

รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

ผู้บริหารกรมธนารักษ์

The Treasury Department’s Management Committee

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์

Mr.Chakkrit Parapuntakul
Director-General
(Executive, Higher Level)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

The Treasury Department’s Management Committee
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว

รองอธิบดีด้านบริหาร
รักษาการในตำ�แหน่ง
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

Mr.Ekawat Manakeaw

Deputy Director-General
(Executive Primary Level)
Acting Senior Property Valuation
Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

นายปรีชา มงคลหัตถี

รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Mr.Preecha Mongkolhutthi

Deputy Director-General
(Executive Primary Level)
Acting Senior State Property Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
รักษาการในตำ�แหน่ง
ทีป่ รึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สนิ มีคา่

Mr.Werawut Sripaoraya

Deputy Director-General
(Executive Primary Level)
Acting Senior National Treasure and Mint
Management Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
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Deputy Director-General
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Deputy Director-General
(Executive Primary Level)

AnnualAnnual
ReportReport
20152015
The Treasury
Department
The Treasury
Department

99

กลุ่มงานตรวจราชการ

Inspector General

นางบุปผนาถ ชินเดช

นางสาวจิดาภา อุ้มมนุษย์ชาติ

นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์

Mrs.Bubphanat Chindach

Miss Chidhapa Oummanousechart

Mr.Surapong Suksuras

นางนิตยา สีดาฟอง

นางปรานี นันทิทรรภ

นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล

Mrs.Nitaya Seedafong

Mrs.Pranee Nantitap

Miss Kanchana Srithanangkool

นางอุไรวรรณ โชติกกำ�ธร

นางสาวประไพพิศ ศรีเดชะรินทร์กุล

นางวราภรณ์ เอื้ออาทร

Mrs.Uraiwan Chotikkakumthorn

Miss Prapaipit Sridecharintkul

Mrs.Waraporn Uea-Athorn

ผูต้ รวจราชการกรม
Inspector

ผูต้ รวจราชการกรม
Inspector

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

ผูต้ รวจราชการกรม
Inspector

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

ผูต้ รวจราชการกรม
Inspector

ผูต้ รวจราชการกรม
Inspector
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กรมธนารักษ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of the Internal Audit

นางอุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

Mrs.Ubolrath Limsawat

Internal Auditor, Senior Professional Level
Acting Director of Internal Audit, Expert Level

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Office of the Public Sector Development

นางสาวนฤภร มุขแจ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

Miss Narouporn Mookjang

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
Acting Director of the Public Sector
Development office, Expert Level
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สำ�นักงานเลขานุการกรม

Office of the Secretary

นางระเบียบ คุ้มอินทร์
เลขานุการกรม

Mrs.Rabeab Kum-In

Secretary to the Department

นางพัชนี ภัทรพิทักษ์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Mrs.Patchanee Pattarapitak

General Service Officer Senior Level

นายพุทธินันท์ บุญทองงาม

นางสาวรัศมี อริยะสุนทร

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ

นักประชาสัมพันธ์ช�ำ นาญการพิเศษ

Mr.Puttinun Boontong-ngam

Miss Rasamee Ariyasunthorn

General Administrative Officer
Senior Professional Level

Public Relations Officer
Senior Professional Level

�ปี 2558
รายงานประจำ
�ปี 2558
12
กรมธนารั
กษ์ กษ์
12 รายงานประจำ
กรมธนารั

กองเทคโนโลยีการสำ�รวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

State Property Surveying and Database Division

นายสกนธ์ สุนทรชาติ

ผู้อำ�นวยการกองเทคโนโลยีการสำ�รวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

Mr.Sakon Soontornchat
Director Higher Level

นางสาวกุสุมา สังข์เสน

นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร

Miss Kusuma Sangsan

Mr.Tithiphong Pukasemvarangkoon

นายช่างสำ�รวจอาวุโส

Surveyor Senior Level

นายนิพล อนุราช

นายช่างสำ�รวจอาวุโส

Mr.Nipon Anurach

Surveyor Senior Level

นายช่างสำ�รวจอาวุโส

Surveyor Senior Level

นายสายัญ โชติกรณ์

นายช่างสำ�รวจอาวุโส

Mr.Sayan Chotikorn

Surveyor Senior Level
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กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

State Property Right Management Division

นายทวีชัย ลิยี่เก

ผู้อ�ำ นวยการกองบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

Mr.Taweechai Liyeege
Director Higher Level

นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิท์ รี่ าชพัสดุ

Miss Prapai Tangmongkolsuk

Real Property Procurement Officer
Acting Senior State Property Rights
Specialist (Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำ�นาญการพิเศษ

Miss Prapai Tangmongkolsuk

Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์

เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ

Mr.Chetta Kanjanapibool

Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)

นางสาวนรนุช เดชพิชัย

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ

Miss Noranuch Dechphichai

Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Navapong Fongsuwan

Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ
(ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
(1 Vacant)
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management Division

นายอภิชา ประสงค์ธรรม

ผู้อ�ำ นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

Mr.Apicha Prasongtum
Director Higher Level

นางสาววนิดา บุญวังทอง

นายรังษี นาหิรัญ

นายสำ�เริง งามวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

นิตกิ รชำ�นาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการพิเศษ

Miss Wanida Boonwangtong

Mr.Rungsri Nahirun

Mr.Somroeng Ngamwong

Senior Human Resource
Management Specialist
(Human Resource Officer,
Expert Level)

Legal Officer
Senior Professional Level

นายวิฑูร โชติกุลพิศาล

นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Witoon Chotikulpisarn

Mr.Kritsada Raveepowpong

Human Resource Officer
Senior Professional Level

Human Resource Officer
Senior Professional Level

Human Resource Officer
Senior Professional Level
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กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

Regional State Property Management Division

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์

ผู้อำ�นวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

Mr.Pongtorn Phakpiensup
Director Higher Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ
(ว่าง 2 ตำ�แหน่ง)
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
(2 Vacant)

นางวิสากร สุขช่วย

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ

Mrs.Visakorn Sukchuy

Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Somjit Tongborisut

Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

กองแผนงาน

Planning Division

นางสุนี จิตต์ประจง

ผู้อ�ำ นวยการกองแผนงาน

Mrs.Sunee Jitprajong
Director Higher Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ (ว่าง 2 ตำ�แหน่ง)
Plan and Policy Analyst Senior Professional Level (2 Vacant)

นายฤชา วราทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Ruecha Varatorn

Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Center

นายพรชัย ควรประเสริฐ

ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr.Pornchai Kuanprasert

Director
(Computer Science) Higher Level

นางวัชรีย์ รวีกานต์

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย

Mrs.Watcharee Raweekarn

Senior Information Technology
system and Network Specialist
(Computer Technical Officer,
Expert Level)

นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล

นางสาวพิมพ์สราญ บำ�เพ็ญวิบูลย์กิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำ นาญการพิเศษ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำ นาญการพิเศษ

Miss Patcharine Tippayapalatikul

Miss Pimsararn Bumpenvibunekij

Computer Technical Officer
Senior Professional Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำ นาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
Computer Technical Officer Senior Professional Level (1 Vacant)

Computer Technical Officer
Senior Professional Level
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

สำ�นักกฎหมาย

Bureau of Legal Affairs

นายธีรธร แช่มสนิท

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักกฎหมาย

Mr.Theerathon Chamsanit

Director (Legal Affairs) Higher Level

นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์

นายธนพร พรหมพันธุ์
นิตกิ รชำ�นาญการพิเศษ

นิตกิ รชำ�นาญการพิเศษ

Miss Rungrat Kumsup

Mr.Tanaporn Prompantu

Mr.Tanit Kitsana

นิตกิ รชำ�นาญการพิเศษ

Legal Officer
Senior Professional Level

Legal Officer
Senior Professional Level

นายธนิต กฤษณะ

Legal Officer
Senior Professional Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย (ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
Senior Legal Specialist (Legal Officer, Expert Level) (1 Vacant)
นิตกิ รชำ�นาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
Legal Officer Senior Professional Level (1 Vacant)

นายธีรพงค์ สุขช่วย

นิตกิ รชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Thirapong Sukchuy

Legal Officer
Senior Professional Level
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สำ�นักกษาปณ์

The Royal Thai Mint

นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักกษาปณ์

Miss Somruk Tangnaikuntham
Director Higher Level

นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์

Miss Wanna Yindeeyangyurn

นายวุฒิชัย แสงเงิน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ

Mr.Vuthichai Sangngeon

นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ

Miss Jirarath Chuarom

Senior Mint Specialist
(Mint Technical Office, Expert Level)

Senior Coin Arts Spacialist
(Academic Artist , Expert Level)

General Administrative Officer
Senior Professional Level

นางสีนวล คำ�พันธุ์

นางอัญชลี แก้วประดับ

นายพีรศักดิ์ เลิศพรประสพโชค

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส

นักวิชาการกษาปณ์ช�ำ นาญการพิเศษ

นักวิชาการกษาปณ์ช�ำ นาญการพิเศษ

Mrs.Sinual Khamphan

Mrs.Anchalee Keopradub

Mr.Peerasak Lertpornprasopchok

Fiscal Officer
Senior Level

Mint Technical Officer
Senior Professional Level

Mint Technical Officer
Senior Professional Level
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

สำ�นักกษาปณ์

The Royal Thai Mint

นักวิชาการช่างศิลป์ช�ำ นาญการพิเศษ

นายธรรมนูญ แก้วสว่าง

นักวิชาการกษาปณ์ชำ�นาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา ชูช่วย

นายอนันต์ วชิรพรพันธ์

Mr.Thammanoon Keawsawang

Miss Sukhanya Choochuay

Mr.Ananta Vachirapornpan

Academic Artist
Senior Professional Level

Mint Technical Officer
Senior Professional Level

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

Electrician Senior Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการคลังชำ�นาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
Fiscal Analyst Senior Professional Level (1 Vacant)
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำ นาญการพิเศษ (ว่าง 2 ตำ�แหน่ง)
Mint Technical Officer Senior Professional Level (2 Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
General Administrative Officer Sinior Professional Level (1 Vacant)

นายชาตรี ดนตรี

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

Mr.Chatree Dontree

Mechanic Senior Level
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สำ�นักการคลัง

Bureau of Finance

นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง

Mrs.Panomwan Watchapan

Director
(Finance and Accounting Analyst)
Higher Level

นางวรนุช ภู่อิ่ม

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัสดุและการคลัง

Mrs.Woranuch Phu-Im

Senior Supply and Fiscal Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)

นางเมธาวี ท้วมจันทร์

นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน

นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำ นาญการพิเศษ

นักวิชาการพัสดุช�ำ นาญการพิเศษ

Mrs.Methawee Thuamchan

Miss Arunthip Chokratin

Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

Supply Analyst
Senior Professional Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำ นาญการพิเศษ (ว่าง 3 ตำ�แหน่ง)
Finance and Accounting Analyst Senior Professional Level (3 Vacant)
นักวิชาการพัสดุช�ำ นาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
Supply Analyst Senior Professional Level (1 Vacant)

นางสาวสุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์

นักวิชาการพัสดุช�ำ นาญการพิเศษ

Miss Supaporn Yoopatanawong
Supply Analyst
Senior Professional Level
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สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Bureau of Grand National Treasure

นางศรีรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Mrs.Srirat Wattanalumleard
Director Higher Level

นางเมทินี แก้วมานพ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานภัณฑารักษ์)

Mrs.Methinee Kaewmanop

Senior Plan and Policy Specialist
(Curator)
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์

นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน

Miss Vacharee Charoensumrit
Senior National Treasure
Conservation Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

นายทิวา เผือ่ นปฐม

นางอุทัย สืบจากลี

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ

Mrs.Uthai Suebjarklee

General Administrative Officer
Senior Professional Level

นางสุวณีย์ รัตวิวฒั นาพงศ์

ภัณฑารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ

ภัณฑารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ

นักจัดการงานทัว่ ไปช�ำนาญการพิเศษ

Mr.Chonlatid Chaijan

Mr.Thiwa Pueanpathom

Mrs.Suvanee Rutvivattanapong

Curator Senior
Professional Level

Curator Senior
Professional Level

General Administrative Officer
Senior Professional Level
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สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Bureau of Grand National Treasure
ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)

นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำ นาญการพิเศษ (ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
Finance and Accounting Analyst Senior Professional Level (1 Vacant)
นักจัดการงานทัว่ ไปชำ�นาญการพิเศษ (ว่าง 2 ตำ�แหน่ง)
General Administrative Officer Senior Professional Level (2 Vacant)

สำ�นักบริหารเงินตรา

Bureau of Monetary Management

นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักบริหารเงินตรา

Miss Ratana Lerdcharoenporn
Director Higher Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)

นางสาวสุกัญญา ชูช่วย

นักวิชาการกษาปณ์ชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา

Miss Sukhanya Choochuay

Mint Technical Officer
Senior Professional Level
Acting Senior Currency Planning
Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)

นายธนันชัย วิเศษรจนา

เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
Mr.Thananchai Wisetrochana
Money Checker Senior Level

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ
(ว่าง 1 ตำ�แหน่ง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level
(1 Vacant)
นักวิชาการคลังชำ�นาญการพิเศษ
(ว่าง 2 ตำ�แหน่ง)
Fiscal Analyst
Senior Professional Level
(2 Vacant)
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สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

Bureau of Bangkok State Property Management

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร

Miss Amornrat Klamplob
Director Higher Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
(ว่าง 3 ตำ�แหน่ง)
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
(3 Vacant)

นายอรุณชัย ภัทรานนท์

นายศุภโชค บัวทอง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารที่ราชพัสดุ

นายช่างส�ำรวจอาวุโส

Mr.Aroonchai Phattranont

Mr.Suppachok Buathong

Senior State Property Management
Specialist (Plan and Policy
Analyst, Expert Level)

Surveyor Senior Level
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สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน

Bureau of Property Valuation

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน

Miss Wilawan Veerakun
Director Higher Level

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์

นางสาวขนิษฐา สมหวัง

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน
ประเมินราคาทรัพย์สิน

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำ�นาญการพิเศษ
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน

Mr.Tananpong Suksomsak

Property Valuer
Senior Professional Level
Acting Senior Land Valuation
Specialist (Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

Property Valuer
Senior Professional Level
Acting Senior Standard of
Property Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)

Miss kanidtha Somwung

นางกฤษณา กมลพัฒนานันท์

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการพิเศษ

Mrs.Krisna Kamonpattananun
General Administrative Officer
Senior Professional Level
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สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน

Bureau of Property Valuation

นางสาวขนิษฐา สมหวัง

นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ชำ�นาญการพิเศษ

Miss kanidtha Somwung
Property Valuer
Senior Professional Level

นางอารี งามศิริอุดม

นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ชำ�นาญการพิเศษ
Mrs.Aree Ngamsiri-Udom
Property Valuer
Senior Professional Level

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Tananpong Suksomsak
Property Valuer
Senior Professional Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
นักประเมินราคาทรัพย์สินชำ�นาญการพิเศษ (ว่าง 3 ตำ�แหน่ง)
Property Valuer Senior Professional Level (3 Vacant)

นางยุพิน คำ�นึงเนตร

นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ชำ�นาญการพิเศษ
Mrs.Yupin Khumnuengnet
Property Valuer
Senior Professional Level

Annual Report 2015
The Treasury Department

สำ�นักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

Bureau of State Property Development

นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพทีร่ าชพัสดุ

Mrs.Nongluk Kwankaew
Director Higher Level

ตำ�แหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ (ว่าง 3 ตำ�แหน่ง)
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level (3 Vacant)

นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป

เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์ช�ำ นาญการพิเศษ

Mr.Techawit Tuipae

Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
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สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารราชพัสดุ

Bureau of State Property Building Management

นายวันทวี บุญญเศรษฐ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษา
อาคารราชพัสดุ

Mr.Wantawee Boonyasait
Director Higher Level

นายบุญชอบ วิเศษปรีชา

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์

นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล

สถาปนิกชำ�นาญการพิเศษ

วิศวกรโยธาชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Boonchob Wisaspricha

Mr.Montree Boonyapongphun
Civil Engineer
Senior Professional Level

Civil Works Technician Senior Level

นายวีระ ป้านสกุล

นายถาวร บุญพุฒ

นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์

Architech Senior Professional Level

นายช่างโยธาอาวุโส

Mr.Weera Pansakul

Civil Works Technician Senior Level

นายช่างโยธาอาวุโส

Mr.Thaworn Boonput

Civil Works Technician Senior Level

นายช่างโยธาอาวุโส

Mr.Aisoon Suthamtewakul

นายช่างโยธาอาวุโส

Mr.Vinai Chotesirikunawat

Civil Works Technician Senior Level
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สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารราชพัสดุ

Bureau of State Property Building Management

นายพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
วิศวกรโยธาชำ�นาญการพิเศษ

Mr.Pulpatn Hankiatkla

Civil Engineer Senior Professional Level

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1

Office of the Provincial Treasury (Region 1)

นางปราณี จุณณะปิยะ

ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
Mrs.Pranee Chun na pi yar
Director of Nonthaburi
Provincial Treasury

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์

ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
Miss Chutima Sriprajaya
Director of Pathum Thani
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1

Office of the Provincial Treasury (Region 1)

นายลือชา นิสัยกล้า

ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
Mr.Luecha Nisaigla
Director of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Provincial Treasury

นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ

ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
Mr.Paiboon Chuawongboon
Director of Saraburi
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2

Office of the Provincial Treasury (Region 2)

นางวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
Mrs.Valailucksana Suebvises
Director of Chai Nat
Provincial Treasury

นางวาสนา ผุดผ่อง

ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
Mrs.Wasana Pudpong
Director of Lop Buri
Provincial Treasury

Annual Report 2015
The Treasury Department

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2

Office of the Provincial Treasury (Region 2)

นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป

ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
Miss Supattra Songprateep
Director of Sing Buri
Provincial Treasury

นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต

ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
Mrs.Thamonwan Rattirujisawet
Director of Ang Thong
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3

Office of the Provincial Treasury (Region 3)

นางสุชาดา ปั้นจาด

ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mrs.Suchada Punjard
Director of Chachoengsao
Provincial Treasury

นางพรทิพย์ พะหะละ

ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
Mrs.Pornthip Pahala
Director of Prachin Buri
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3

Office of the Provincial Treasury (Region 3)

นายธวัช ศรีวิลัย

นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์

ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
Mr.Thavat Srivilai
Director of Sa Kaeo
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
Miss Somjai Sarikaphun
Director of Nakhon Nayok
Provincial Treasury

นางชุติมา กลิ่นรัตน์

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
Mrs.Chutima Klinrad
Director of Samut Prakan
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4

Office of the Provincial Treasury (Region 4)

นายปั้น เปล่งผิว

ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Pun Plengphio
Director of Kanchanaburi
Provincial Treasury

นางรัตนา สมสวัสดิ์

ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
Mrs.Ratana Somsawad
Director of Nakhon Pathom
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4

Office of the Provincial Treasury (Region 4)

นายสนธยา ขำ�ดวง

ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Mr.Sontaya Khumdoang
Director of Ratchaburi
Provincial Treasury

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์

ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Mrs.Suksiri Boonyasait
Director of Suphan Buri
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5

Office of the Provincial Treasury (Region 5)

นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี

ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Miss Chorthip Ruangwetdee
Director of Prachuap Khiri Khan
Provincial Treasury

นายเกษมภูมิ วีรสมัย

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
Mr.Kasaembhum Verasmai
Director of Phetchaburi
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5

Office of the Provincial Treasury (Region 5)

นางบุษกร ปราบณศักดิ์

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
Mrs.Bussakorn Prabnasak
Director of Samut Sakhon
Provincial Treasury

นายนิรัตน์ วงศ์อนันต์

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
Mr.Nirat Wonganun
Director of Samut Songkhram
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6

Office of the Provincial Treasury (Region 6)

นายณัฐพล พรหมอริยะสิทธิ์

ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
Mr.Nutthapol Promariyasit
Director of Chumphon
Provincial Treasury

นางสุวรรณา ทรัพย์มี

ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mrs.Suwanna Sapmee
Director of Surat Thani
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6

Office of the Provincial Treasury (Region 6)

นายนเรศ พรหมเสน

ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
Mr.Nares Promsan
Director of Nakhon Si Thammarat
Provincial Treasury

นายสนั่น นพนภาพร

ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
Mr.Sanan Napnapaporn
Director of Phatthalung
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7

Office of the Provincial Treasury (Region 7)

นายวานิช จรุงวิภู

ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
Mr.Janieh jarungwiphoo
Director of Ranong
Provincial Treasury

นายวันชัย อัครสมพงศ์

ธนารักษ์พื้นที่พังงา
Mr.Wunchai Akrasompong
Director of Phangnga
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7

Office of the Provincial Treasury (Region 7)

นายธำ�รงค์ ทองตัน

ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Mr.Tamrong Tongtan
Director of Phuket
Provincial Treasury

นายถนัด หอมจันทร์

นางสมใจ นาคเสวตร

ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
Mr.Thanut Homchan
Director of Krabi
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Mrs.Somjai Naksawet
Director of Trang
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8

Office of the Provincial Treasury (Region 8)

นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี

ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
Mr.Chalermsak Pansri
Director of Songkhla
Provincial Treasury

นายสาธิต บุญแล

ธนารักษ์พื้นที่สตูล
Mr.Satid Boonlae
Director of Satun
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8

Office of the Provincial Treasury (Region 8)

นายอาดุลย์ จูเมฆา

ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
Mr.Ardoon Joomeka
Director of Pattani
Provincial Treasury

นางนันทพร เมืองเงิน

ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
Mrs.Nuntaporn Muangngoen
Director of Yala
Provincial Treasury

นายอังกูร บัวศรี

ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Mr.Angkul Buasri
Director of Narathiwat
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9

Office of the Provincial Treasury (Region 9)

นางสาวจุฑามาศ จันทรสร

ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
Miss Chutamas Chantarason
Director of Chanthaburi
Provincial Treasury

นายวีรวัฒน์ เที่ยงวัฒนะ

ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
Mr.Weerawat Tiangwattana
Director of Chon Buri
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9

Office of the Provincial Treasury (Region 9)

นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา

ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
Mr.Nopadon Isarangura Na Ayutthaya
Director of Rayong
Provincial Treasury

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์

ธนารักษ์พื้นที่ตราด
Mr.Kanawut Sititeerapan
Director of Trat
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10

Office of the Provincial Treasury (Region 10)

นายวชิระ บัวมาศ

ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Mr.Wachira Buamas
Director of Nong Khai
Provincial Treasury

นายดนัย วิจารณ์

ธนารักษ์พื้นที่เลย
Mr.Danai Wijarn
Director of Loei
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10

Office of the Provincial Treasury (Region 10)

นายพูลศักดิ์ จงเจริญ

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
Mr.Pulsak Chongcharoen
Director of Udon Thani
Provincial Treasury

นายสุชาติ ชัยจิตร์

ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำ�ภู
Mr.Suchat Chaijit
Director of Nong Bua Lam Phu
Provincial Treasury

นางยุพิน จงจัดกลาง

ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
Mrs.Yupin Chongchadklang
Director of Bueng Kan
Provincial Treasury

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11

Office of the Provincial Treasury (Region 11)

นายทศพร ชาลีกุล

ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
Mr.Tosporn Chaleekul
Director of Nakhon Phanom
Provincial Treasury

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
Miss Benjarat Ratchadamat
Director of Mukdahan
Provincial Treasury

ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์ สมพรชัยกิจ
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
Mr.Prajak Sompornchaikij
Director of Sakon Nakhon
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 12

Office of the Provincial Treasury (Region 12)

นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร

ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
Miss Siripimol Sritanauthaikon
Director of Roi Et
Provincial Treasury

นายนิลวัฒน์ สุนทรนิพัทธ์

ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
Mr.Nillawat Soontornnipat
Director of Maha SaraKham
Provincial Treasury

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย

ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
Mr.Ichavuth Rittaphai
Director of Khon Kaen
Provincial Treasury

นายโกวิท ฉันทจิตร

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Kovit Chantachit
Director of Kalasin
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13

Office of the Provincial Treasury (Region 13)

นายสมชาย จิรัตติกานนท์

นายมนัส ใจสอาด

ธนารักษ์พื้นที่อำ�นาจเจริญ
Mr.Somchay Jirattikhanon
Director of Amnat Charoen
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Manas Jaisa-ard
Director of Si Sa Ket
Provincial Treasury

นายประมาณ เปลี่ยนสมัย

นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา

ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
Mr.Praman Pleansamai
Director of Yasothon
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Wichian Kittijaruwatana
Director of Ubon Ratchathani
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14

Office of the Provincial Treasury (Region 14)

นายสำ�ราญ เมืองนิล

นายสมปอง ไชยโย

ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
Mr.Samran Muangnin
Director of Surin
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
Mr.Sompong Chaiyo
Director of Nakhon Ratchasima
Provincial Treasury

นายพลกฤต เมณฑกานุวงษ์

นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ

ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Mr.Pollakrit Mentaganuwong
Director of Buri Ram
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
Mr.Boonlert Viriyawut
Director of Chaiyaphum
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15

Office of the Provincial Treasury (Region 15)

ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล

นายจริยะ สัตยารักษ์

ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
Mr.Yongyuth Ruangpatarakul
Director of Chiang Mai
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
Mr.Jariya Sattayarak
Director of Mae Hong Son
Provincial Treasury

นายสุวพงศ์ สงวนศักดิ์

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ

ธนารักษ์พื้นที่ลำ�ปาง
Mr.Suwapong Sa-nguansak
Director of Lampang
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่ล�ำ พูน
Miss Vichada Junbun
Director of Lamphun
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16

Office of the Provincial Treasury (Region 16)

นายเกษม สุขแสนไกรศร

นายประภาส ศรีญาณลักษณ์

นายวิษณุ เทียนสว่าง

นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก

ธนารักษ์พื้นที่น่าน
Mr.Kasem Sukseankraisorn
Director of Nan
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
Mr.Wisanu Thiansawang
Director of Chiang Rai
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
Mr.Prapas Sriyanaluk
Director of Phayao
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่แพร่
Mr.Chaiwat Srisomnuk
Director of Phrae
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17

Office of the Provincial Treasury (Region 17)

นายวิรัช เกตุนวม

นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์

ธนารักษ์พน้ื ทีต่ าก
Mr.Weerat Ketnuam
Director of Tak
Provincial Treasury

นางสาธินี เมนะปรีย์

ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
Mrs.Sathinee Menapree
Director of Sukhothai
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Wilairat Aksornpan
Director of Phitsanulok
Provincial Treasury

นายวีระ เณรบำ�รุง

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
Mr.Weera Nenbumroong
Director of Phetchabun
Provincial Treasury

นายประจวบ สมสวัสดิ์

ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
Mr.Prajaub Somsawas
Director of Uttaradit
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18

Office of the Provincial Treasury (Region 18)

นายวิสาล ทาจวง

นางอัญชลี รอดผล

ธนารักษ์พื้นที่กำ�แพงเพชร
Mr.Visan Tajung
Director of Kamphaeng Phet
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
Mrs.Aunchalee Rodphol
Director of Phichit
Provincial Treasury

นายอำ�นาจ กลิ่นเฟื่อง

นางสาวชนิตา เกตุอร่าม

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
Mr.Amnat Glinfouang
Director of Nakhon Sawan
Provincial Treasury

ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
Miss Chanita Katealarm
Director of Uthai Thani
Provincial Treasury
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ประวัติกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์สถาปนาขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวาง
ระเบี ย บกรมในกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476 โดยรวมกรมที่มีห น้าที่สำ�คัญไว้ด้ว ยกัน 4 กรม คื อ
กรมกษาปณ์สิทธิการ กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา และ กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา ในครั้งแรกชื่อว่า “กรม
พระคลัง” ต่อมาเปลีย่ นเป็น “กรมคลัง” เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำ�นักงาน
และกรมในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495 จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อ
จากกรมคลังเป็น “กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 จนถึงปัจจุบัน โดยมีที่ท�ำ การแห่งแรกอยู่บริเวณถนนเขื่อนขัณฑ์
นิเวศ ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในปี 2503 ได้ย้ายที่ท�ำ การมาอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร และในปี 2535 ได้ย้ายที่ทำ�การ
มาอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงานในสังกัดกรม
ธนารักษ์ที่มีสำ�นักงานอยู่ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์ ได้แก่
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- สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- สำ�นักบริหารเงินตรา ตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และส่วนเก็บรักษาเงินตรา
		 สำ�นักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์ รังสิต ถนนพหลโยธิน อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
		 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- สำ�นักกษาปณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รวมถึงสำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง ได้แก่
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบลราชธานี
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ยังมี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับดูแลของกรมธนารักษ์
ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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The History of the Treasury Department
The Treasury Department was established during the reign of King Rama VII according to the
Royal Decree on Regulating Rules and Regulations of the Ministry of Finance on 23 rd May, 1933.
This establishment merged four important departments, which were the Royal Mint, the Royal Treasury
Department, the Finance Department, and the Royal and Ecclesiastical Properties Department,
into a single department called “the Royal Treasury Department”. On 9 th December, 1933 according
to the Royal Decree on Regulating Rules and Regulations for government office and department of the
Ministry of Finance 1952, the Royal Treasury Department was renamed to its present name “The
Treasury Department” on 12th March, 1952, according to the improvement of ministry and department
Act 1952. Initially, the Treasury Department located on Kuenkanniwes Road in the Grand Palace and
moved to Chakkrapong Road in Phra Nakhon district in 1960. In 1992, the office was moved to the present
location inside the Ministry of Finance complex on Rama VI Road, Phayathai district. Presently, the Treasury
Department has operating in separated offices in different locations are as follows:
- Bureau of Grand National Treasures: The office is located in the Grand Palace, Phra Nakhon
		 district, Bangkok.
- Bureau of Monetary Management: The office is located on Phahonyothin Road, Khlong Luang
		 district, Pathum Thani
- Bureau of Property Valuation: The office is located in the Government Complex
Commemorating His Majesty the King’s 80 th Birthday Anniversary 5 th December 2007 on
Chaengwattana Road, Nonthaburi.
- Bureau of Royal Thai Mint: The office is located on Phahonyothin Road, Khlong Luang district,
Pathum Thani.
- The Regional Treasury Offices in 76 provinces.
- The Regional Coin Exchange for 6 areas
- Konkean province
- Ubonratchathani province
- Chiangmai province
- Nakornsawan province
- Songkhla province
- Suratthani province
The Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD) is a state enterprise under the
supervision of the Treasury Department, the office is located on Chaengwattana Road, Laksi, Bangkok.
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
กรมธนารักษ์มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำ�รุงรักษา และการพัฒนาที่ราชพัสดุให้มีมูลค่าเพิ่มหรือก่อให้
เกิดรายได้ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และการผลิตเหรียญกษาปณ์และ
จัดสร้างเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และของสั่งจ้าง ด้วยวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและมีต้นทุนที่เหมาะสม
เพื่อให้มีจำ�นวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพ
ที่ดี เพื่อนำ�ออกเผยแพร่และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และกฎหมายอื่น
		 ที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำ�เนินการเกี่ยวกับการกำ�หนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีก่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำ�เนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล บำ�รุงรักษา การจัดให้ใช้ การจัดหาประโยชน์
การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ และการทำ�นิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการกำ�หนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ
อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำ�หนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำ�เนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และการ
จัดทำ�เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง
4. งานด้านการบริหารเงินตรา ดำ�เนินการเกี่ยวกับการรับและจ่าย การแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง
การเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดทำ� ควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงิน
คงคลัง ควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง
5. งานด้านการอนุรกั ษ์และเผยแพร่ทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดิน ดำ�เนินการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ การบูรณะ และการเก็บรักษา
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
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Responsibilities
The Treasury Department has mission to concerning an administration, maintenance and development
of the State Property that create value added or revenue. Appraise the property value for the most benefit
of the nation and people. Produce circulation coins, Decorations and Royal Thai Orders with international
standard of production method at a reasonable cost, including the monetary management and preserve the grand
national treasure that have authority and function are as follows:
(1) Implementation of the Treasury Reserves Act, the Monetary Act, the Stat Property Act and other laws
		 that concerned.
(2) Appraise the property value and other asset according to the laws that concerned.
(3) Other operations have assigned which the laws concern the authority and function of the Treasury
		 Department or Ministry of Finance or Cabinet.

Nature and Descriptions of Work
1. State Property Management Administer, maintain grant the usage, manage the ownership custody,
		 develop the State Property with efficient and execute the legal affairs of the State Property.
2. Property Valuation Appraise the property value and provide the property valuation comments which
		 will be taken into consideration when property value is determined according to the law.
3. Coin Production Produce circulating coins, commemorative coins and medallion for various auspicious
		 occasions, Royal Thai Orders and Decorations, Compensation badges and other customized coin products.
4. Monetary Management Distribute, exchange, verify, store, and administrate the Treasures Reserves.
5. Grand National Treasures Conservation and Display Conserve, restore, storage, display and
		 promulgate of The Grand National Treasures.
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วิสัยทัศน์
Vision
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล
To be the major assets management organization of the state with the good
governance principles.

พันธกิจ
Missions
1. บริหารจัดการทีร่ าชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริ ห ารจั ด การเหรี ย ญกษาปณ์ ใ ห้ เ พี ย งพอ
ต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น ให้ อ ยู่
ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำ�
ออกเผยแพร่

1. Manage the State Property in the most
efficient way that yields economical, social
and environmental benefit.
2. Appraise the property value with the best
international practices.
3. Manage the coins supply to meet the
demand of the country’s economy.
4. Preserve the Grand National Treasures with
the best conservation principle to be
ready for display.

เป้าประสงค์
Objectives
1. ใช้ประโยชน์ที่ ราชพัสดุอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. สนั บ สนุ น ให้ สั ง คม ชุ ม ชน และประชาชน
มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลง
ครอบคลุมทั่วประเทศและใกล้เคียงราคาตลาด
4. มี ร ะบบเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย
ในการผลิตและบริหารจัดการเหรียญ
5. อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
6. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการดำ � เนิ น งาน
ขององค์กร

1. To utilize the State Property in a feasible
way that can add value to the country’s
economy.
2. To support a sustainable quality of life and
environment for the society, the
community, and the citizens.
3. To establish the property valuation on
a single basis nationwide that reflects the
fair market price.
4. To optimize the technology and innovation
for coin production and management.
5. To conserve and display the Grand
National Treasures in order to promote the
country’s arts and cultures.
6. To increase ability for organization’s
operation.

Annual Report 2015
The Treasury Department

ประเด็นยุทธศาสตร์
Strategic issue
1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. Manage asset of the nation for solve poverty, quality of life and environment.
2. Manage asset of the nation for value added of economy and social.
3. Manage with the good governance principles.

กลยุทธ์
Strategy
1.
2.
3.
4.
5.

บริหารที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
พัฒนาการผลิตและการบริหารการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาการบริหารทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กรในด้านบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ

1.
2.
3.
4.
5.

Manage of the State Property for economy, social and environment.
Develop database of the property valuation.
Develop the production and exchange management of the circulating coins efficiency.
Develop of management for the Grand National Treasures efficiency.
Develop the organization for personnel area, information technology system and
organization’s culture.
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สำ�นักกษาปณ์

สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารราชพัสดุ

สำ�นักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
(หน่วยงานภายใต้ก�ำ กับของกรมธนารักษ์)

กองแผนงาน

สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

กองเทคโนโลยีการสำ�รวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

สำ�นักงานเลขานุการกรม

สำ�นักบริหารเงินตรา

สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักการคลัง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์

รองอธิบดีด้านบริหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ

กลุ่มงานตรวจราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อธิบดีกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
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กรมธนารักษ์

Bureau of Royal Thai Mint

Bureau of State Property Building
Development and Maintenance

Bureau of State Property Business Development

Regional State Property Management Division

Provincial Treasury Office
(76 Provinces)

Dhanarak Asset Development
Company Limited

Planning Division

Bureau of Grand National Treasures

State Property Surveying Technology
and Database Division

State Property Land Title Management Division

Office of the Secretariat

Bureau of Monetary Management

Bureau of Bangkok State Property Management

Bureau of State Property Valuation

Information Technology Center

Bureau of Legal Affairs

Bureau of Finance

Human Resource Management Division

Deputy Director General

Deputy Director General

State Property Development Advisor
Property Valuation Development Advisor
National Treasure and Mint Management Advisor

Deputy Director General

Public Sector Development Group
Internal Audit Group
Inspector General

Director General

Treasury Department

The Treasury Department Structure
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

อัตรากำ�ลัง (ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558)
หน่วยงาน
หน่วยงานส่วนกลาง
สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่
รวม

ราชการ
639
730
1,369

ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
416
40
456

147
143
290

470
450
920

รวม
1,672
1,363
3,035

ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
● ผลงานเด่น
1. “พิพิธบางล�ำพู”
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลงโรงพิ ม พ์ คุ รุ ส ภาเดิ ม บนถนนพระสุ เ มรุ เป็ น “พิ พิ ธ บางล�ำพู ”
เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของกรุ ง เทพฯ โดยสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
2. กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการ “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา”
กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการยิ่งใหญ่ ปี 2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา” จัดแสดงผลงาน
และพันธกิจหลักที่หลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านเทคนิคพิเศษบนโมเดลเมืองจ�ำลอง พร้อมชูไฮไลท์
การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของชาติอันประเมินค่าไม่ได้ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมภายในงาน เมื่อวันที่ 14–16 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมุ่งเน้นในการน�ำเสนอเรื่องราวพันธกิจหลักของกรมธนารักษ์ที่หลากหลายมิติ การใช้พื้นที่
ราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงจัดแสดงทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดินให้ประชาชน
ได้เข้าชมและรับรู้ถึงคุณค่าด้านการจัดเก็บอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 7 โซนหลัก ประกอบด้วย
โซนที่ 1 ถวายพระพรชัยมงคล “เสียงจากใจร่วมถวายพระพร” โซนที่ 2 งานบริหารที่ราชพัสดุ โซนที่ 3 ภารกิจด้านทรัพย์สิน
มีค่าของแผ่นดิน โซนที่ 4 โครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี โซนที่ 5 เวทีกลาง จ�ำลองสวนกลางกรุง
เบญจกิติ พร้อมชมการแสดง โซนที่ 6 ผลิตเหรียญกษาปณ์และประเมินราคาที่ดิน โซนที่ 7 จ�ำหน่ายจ่ายแลก
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Workforces (as of 11 November, 2016)
Unit: person
Divisions

Government Permanent
officers
employees

Central offices
Regional treasury offices
Total

639
730
1,369

416
40
456

Civil servants

Temporary
employees

Total

147
143
290

470
450
920

1,672
1,363
3,035

Overall Performance in the Fiscal Year of 2015
● Outstanding Projects
1. “Pipit Banglamphu”
The Treasury Department renovates building formerly known as Krurusapha Publisher and initiated
the Pipit Banglamphu project into the Treasury Department’s Learning Center and Community Library for
Banglamphu Community. On August 21, 2015, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided over
the opening ceremony of Pipit BangLamphu.
2. Exhibition “Tanarut-Kuang-Pan-Din Boli-Harn-Sub-Sin-Puen-Pacha”
The Treasury Department holds the Annual Performance Exhibition 2015 which displays our missions
on city model with special effects in various aspects; economic, social, and environmental. The highlight is
the display of the invaluable Grand National Treasures. The exhibition aims to represent our various
responsibilities such as the use of State Property under our supervision. The exhibition opens for public
between 14–16 August 2015 at the Queen Sirikit National Convention Center which is divided into 7 zones;
Zone 1 Play respect to the King “Sian-Jak-Jai-Rom-Ta-Wa-Pa-Porn” Zone 2 State property management
Zone 3 Grand National Treasures Zone 4 His Majesty the King’s royal projects Zone 5 Center stage,
Benchakitti park model, and shows Zone 6 Coin production and property valuation and Zone 7 Souvenir
shops (commemorative coins, medals, and other products)
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

3. ผลงานที่ได้รับรางวัล
		 3.1
			
			
			
			
			
			
		 3.2
			
			
			
			
		 3.3
			
			
			
			
		 3.4
			
			
			

กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ ประเภทรางวั ล นวั ต กรรมการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท�ำงานระบบ
PV SURVER เพื่ อ การส�ำรวจและจั ด เก็ บ ปั จ จั ย ตั ว แปรที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ราคาที่ ดิ น รายแปลง
ภาครั ฐ บนอุ ป กรณ์ Ipac และรางวั ล รองชนะเลิ ศ ประเภทรางวั ล นวั ต กรรมการให้ บ ริ ก ารประชาชน
และหน่วยงานภายนอก Smart App For Service ในการประกวดรางวัล “เพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 5”
ประจ�ำปี 2557 โดยมี นายจั ก รกฤศฏิ์ พาราพั น ธกุ ล อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ เข้ า รั บ รางวั ล ดั ง กล่ า วจาก
นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล
เลอ คองคอร์ด
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 หมวด 4 ด้ า นการ
วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดย นายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องเจ้าพระยา
1-2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ
กรมธนารักษ์ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์
และเงินตราไทย กรมธนารักษ์ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประเภท “ผลการด�ำเนินงานดีเด่น” โดยมี
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2558 ณ ห้ อ งแกรนด์ ไ ดมอนด์ บอลรู ม อิ ม แพคเมื อ งทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ที่ ป ระสบความส�ำเร็ จ ในการปรั บ เปลี่ ย นไปสู ่ IPv6 จากกระทรวง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยมี นายเอกวั ฒ น์ มานะแก้ ว รองอธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ เข้ า รั บ
มอบรางวัล เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3, 4 ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

3. Award Winning
		 3.1
			
			
		 3.2
			
		 3.3
			
		 3.4

The Treasury Department accepts 2 second winning prizes in the 5th MOF innovative awards
on enhancing the works with PV Survey for survey and collect property valuation factors
and on providing public and agency services with Smart App for Service.
The Treasury Department receives a PMQA Award, Category Champion 4, Analyzing
Organization’s Performance and Knowledge Management in year 2015.
The Treasury Department gains a Top Fund Award (TFA) for the Thai Money and Coin Display
Revolving Fund.
The Treasure Department obtains a Thailand IPV6 Ready Award.
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ผลงานด้านต่างๆ
● ด้านที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์มีอำ�นาจหน้าที่ในการปกครอง การดูแล บำ�รุงรักษา จัดให้ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบัน
มีที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ 12.5 ล้านไร่ และอาคารราชพัสดุประมาณ 561,848 หลัง โดยมีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ
มีจำ�นวน 147,007 ราย และผู้เช่าอาคารราชพัสดุ จำ�นวน 20,776 ราย

การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารราชพัสดุ

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558
จำ�นวน

การใช้ประโยชน์

เช่าที่ดิน
จัดให้เช่า
รวมทั้งสิ้น

ที่ดิน
(แปลง)

เนื้อที่
(ล้านไร่)

อาคาร
(หลัง)

171,600
4.713
176,313

9.455*
0.397**
9.852

534,960
26,888
561,848

หมายเหตุ

* จำ�นวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศในราชการ
กระทรวงกลาโหมอีกประมาณ 2.638 ล้านไร่ แต่ไม่ปรากฏในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
** จำ�นวนเนื้อที่จัดให้เช่าประมาณ 0.209 ล้านไร่ เป็นการจัดให้เช่าในพื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์

การจัดให้เช่า
หน่วย : ราย
จำ�นวนผู้เช่าที่ราชพัสดุ

รายการ

เช่าที่ดิน
เช่าอาคาร
รวม

รวม

เพื่อที่อยู่อาศัย

เพื่อการเกษตร

เพื่อประโยชน์อย่างอื่น

91,796

49,436

5,775

167,783

147,007
20,776
167,783
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Outstanding Performance
● State Property
The Treasury Department is authorized to administer, control, maintain improve, and grant the use
and rental of the State Property which now includes 12.5 million rai and 561,848 buildings. Accordingly,
there are 147,007 lessees for lands and 20,776 tenants for buildings.

The Utilization of the State Property and Buildings
Data as of 30 September 2015
Amount

Types of Use

For Government’s Use
For Rent
Total

Land (Plots)

Area (Million Rai)

Buildings

171,600
4.713
176,313

9.455*
0.397**
9.852

534,960
26,888
561,848

Remark
*
**

This amount does not include approximately 2.638 million rai of State Property used by the Ministry of Defense for
national security purposes.
The rental land of about 0.209 million rai is part of the areas used by the government  agencies.

State Property for Rent
Unit: Tenants/Lessees
Number of Lessees/Tenants

Types of Rent

Land Rental
Building Rental
Total

Total

Residence

Agriculture

Other Purposes

91,796

49,436

5,775

167,783

147,007
20,776
167,783
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รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
พื้นที่
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม

ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม ค่าขายที่ดินและ
ค่าขายของ รายได้
อสังหาริมทรัพย์
เบ็ดเตล็ด อาคารราชพัสดุ ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด
3,039.888
1,081.616
4,121.504

151.597
220.361
371.958

1.871
52.896
54.767

2.907
16.936
19.843

3.927
3.927

9.174
9.174

รวม
3,196.263
1,384.910
4,581.173

1. การพิสูจน์สิทธิ
		รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีทรี่ าษฎรถือครองและท�ำประโยชน์อยูใ่ นเขตทีด่ นิ ของรัฐ (ทุกประเภท) ซึง่ มีอยูเ่ ป็น
จ�ำนวนมากทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขตทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ทปี่ ระชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งในเขตที่ดินราชพัสดุด้วยเพื่อมิให้ต้องด�ำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นที่พึงประสงค์ของ
รัฐบาลในการที่จะต้องฟ้องร้องประชาชนและเพื่อเป็นการลดปริมาณงานคดีมิให้มีในศาล รัฐบาลจึงก�ำหนดมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาทางบริหาร โดยใช้วิธีการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ โดยออกระเบียบกลาง
มาใช้ส�ำหรับการพิสูจน์ว่าราษฎรอยู่ก่อนรัฐ หรือว่ารัฐหวงห้ามไว้ก่อนราษฎรเข้าอยู่ หากผลการพิสูจน์สิทธิเป็นที่ยุติแล้วราษฎร
ยอมรับสามารถด�ำเนินการไปตามผลการพิสูจน์สิทธิ แต่หากราษฎรไม่ยอมรับก็ยังสามารถฟ้องร้องกับทางราชการได้ (มาตรการ
ทางบริหารไม่ตัดสิทธิมาตรการทางกฎหมาย) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด�ำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินราษฎร
ที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ จ�ำนวน 5,430 แปลง เนื้อที่ประมาณ 31,044 ไร่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการว่าจะ
สามารถด�ำเนินการพิสูจน์สิทธิ จ�ำนวน 4,000 แปลง ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับราษฎรที่ขอพิสูจน์สิทธิ

2. การตรวจสอบสภาพการใช้และการเช่าที่ราชพัสดุ
		กรมธนารักษ์มนี โยบายในการก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทรี่ าชพัสดุในความครอบครองของส่วนราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือสอดคล้องตามภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงการเช่าที่ราชพัสดุของ
เอกชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่า พร้อมทั้งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีร่ าชพัสดุและเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ได้ตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่าพบว่ามีส่วนราชการน�ำที่ราชพัสดุในความครอบครองไปใช้ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตน�ำไปจัดหาประโยชน์นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ หรือจัดสวัสดิการไม่เป็นไปตามระเบียบฯ รวมจ�ำนวน
478 แปลง โดยได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 249 แปลง ที่เหลือ 229 แปลง อยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ
ส่วนราชการผู้ใช้ ในส่วนของผู้เช่าพบว่า มีการน�ำที่ราชพัสดุที่เช่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จ�ำนวน 2,059 ราย ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
การเช่าแล้ว จ�ำนวน 1,501 ราย ที่เหลืออีก 559 ราย อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
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Revenues of State Property Management
Unit: Million Baht
Items
Area

Central
Regional
Total

Rents Miscellaneous Sales of State
of Real
Fees
Property
Property
and Buildings

3,039.888
1,081.616
4,121.504

151.597
220.361
371.958

1.871
52.896
54.767

Fines

2.907
16.936
19.843

Sales of Miscellaneous
Miscellaneous
Income
Items

3.927
3.927

9.174
9.174

Total
3,196.263
1,384.910
4,581.173

1. Verification of Land Ownership
		 The government has a policy in resolving disputes over land ownership regarding state land, i.e.,
the national forest reserve, land managed under the Agricultural Land Reform Office, the land used by
the public for common purposes and state property (Ratchaphatsadu land). To reduce the numbers of
court cases, the government has issued administrative measures on the verification of land ownership of
state land to prove the occupation before being proclaimed by the government under the Ratchaphatsadu
Land Act. In fiscal year of 2015, 5,430 plots of land, covering a total area of 31,044 rai had been processed
through the verification of land ownership measures. In the fiscal year of 2016, an estimated 4,000 plots
of state property (Ratchaphatsadu land) are expected to be processed through this measure. With the
implementation of this measure, court cases have decreased dramatically.

2. The State Property Inspection in Compliance with the Prescribed Standardization
		 The Treasury Department always adheres to the prescribed standardization in permitting the
government agencies to make use of State Property. That is why the Treasury instructed all the Offices
of the Provincial Treasury across the country to inspect whether the use of State Property met the
prescribed rules. The inspection is to ensure that all the agencies strictly follow the Treasury’s regulations.
This also applies to State Property leased out to individuals. If the use of State Property does not comply
with the regulations, it is imperative that the problem be solved immediately. Doing that would likely
increase the revenue collection, and makes the use of State Property in a more efficient manner. In the
fiscal year of 2015, the State Property inspection revealed that about 478 plots of State Property under the
care of government agencies did not comply with the regulations. Though problems on some 249 plots have
been solved, the rest of 229 plots are still pending being solved, with the need of intervention on both
sides. Moreover, it was found that 2,059 individuals misused the State Property, and some 1,501 cases have
been corrected. The other 559 cases are waiting to be solved.
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3. โครงการ “บ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ” (Retirement Home)
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมธนารักษ์ ได้ด�ำเนินการโครงการ “บ้านพักเพือ่ ผูส้ งู อายุ” (Retirement Home) ในพืน้ ที่
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าในการด�ำเนินการ ดังนี้
		1. จังหวัดนครนายก ด�ำเนินการบนทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นย. 287 ต�ำบลปากพลี อ�ำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก เนื้อที่ 14-1-59 ไร่ โดยการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้เอกชนลงทุนพัฒนา ซึ่งกรมธนารักษ์ได้จัดส่งเงื่อนไข (TOR)
การประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นย. 287 ผังการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
จังหวัดนครนายกด�ำเนินการเปิดประมูลพัฒนาทีด่ นิ ราชพัสดุตามอ�ำนาจหน้าทีต่ อ่ ไปแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
เปิดประมูลของจังหวัดนครนายก
		2. จังหวัดเชียงราย ด�ำเนินการบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร.30 ต�ำบลศรีค�้ำ อ�ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย เนื้อที่ 64-3-98 ไร่ โดยการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปให้เอกชนลงทุนพัฒนา ซึ่งกรมธนารักษ์ได้จัดส่งเงื่อนไข (TOR)
การประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร.30 ผังการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้จังหวัดเชียงรายด�ำเนินการเปิดประมูลพัฒนาที่ดินราชพัสดุตามอ�ำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว
		 3. จังหวัดสงขลา กรมธนารักษ์อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
สข.1101 (บางส่วน) ต�ำบลพะวง อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 15-0-00 ไร่ เพื่อด�ำเนิน “โครงการก่อสร้าง
ศูนย์บริบาลผูส้ งู อายุ” (Retirement Home) ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา

4. โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones)
		 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่ง ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้
ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้เพิกถอนที่ดินของรัฐประเภทอื่นให้ตกเป็นที่ราชพัสดุและยกเว้นกฎหมายผังเมือง
จ�ำนวน 5 พื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดตาก เนื้อที่ 2,182-3-64 ไร่ จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ 1,195-1-23 ไร่ จังหวัดตราด เนื้อที่
888-2-72 ไร่ จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ 1,085-2-57 ไร่ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 718-0-35.8 ไร่ และเป็นที่ราชพัสดุยกเว้น
กฎหมายผังเมือง จ�ำนวน 1 แปลง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 1,109-1-20.3 ไร่ รวมเนื้อที่ 7,586-3-72.1 ไร่ ซึ่งคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบในการจัดสรร
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 พื้นที่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
และเอกชนเช่า คือ (1) จังหวัดตากให้ กนอ.เช่า เนื้อที่ 836-2-87 ไร่ ให้เอกชนเช่า เนื้อที่ 1,346-0-77 ไร่ (2) จังหวัดสระแก้ว
ให้หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ 525-3-00 ไร่ ให้ กนอ.เช่า 660-2-23 ไร่ (3) จังหวัดตราด ให้เอกชนเช่า 888-2-72 ไร่
(4) จังหวัดมุกดาหาร ให้เอกชนเช่า 1,085-2-57 ไร่ (5) จังหวัดหนองคาย ให้เอกชนเช่า 718-0-35.8 ไร่ และ (5) จังหวัดสงขลา
เนื้อที่ 1,196-2-20 ไร่ เพื่อน�ำไปรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลให้มีการกระจายความเจริญ
สู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
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3. Retirement Home Project
		 The Treasury Department initiates retirement home project to provide housing welfares to the
elderly. The development integrates elderly housing project with health care services and recreational
facilities. In the fiscal year of 2015, the project progression was as follows.
		
1. Nakhon Nayok This one was to be built on the plot Nor Yor 287 with the area of 14-1-59 rai in Pak
Plee Sub-district, Pak Plee district, Nakhon Nayok province. TOR has been approved by the Treasury and
forwarded to the Office of the Provincial Treasury, Nakhon Nayok. The project is now being put up for tender
so as to find the winning developer.
		
2. Chiang Rai This one was to be built on the plot Or Chor-Lor 287 with the area of 64-3-98 rai
in Si Kham Sub-district, Mae Chan district, Chiang Rai province. TOR and relevant documents have been
forwarded to the Office of the Provincial Treasury, Chiang Rai. This project is also being put up for tender
so as to find the winning developer.
		
3. Songkhla The Treasury Department allocated part of the plot Sor Khor 1101 with the area of
15-0-00 rai in Phawong Sub-district, Songkhla District, Songkhla province to the care of Songkhla Provincial
Administrative Organization in building a retirement home. The project is currently being under construction
in compliance with the written contract.

4. State Property to support the Special Economic Zones
		 Following the Order of 17/2558 dated on 15th May 2015 about the land allocation as an estate
to support the Special Economic Zones, the National Council for Peace and Order (NCPO) commanded
that titles to all the earmarked land to be developed in the Special Economic Zones be transferred to the
Treasury Department as State Property. This kind of estate would not have to comply with the rules and
regulations of the city plan and covers the areas in 5 provinces, namely Tak, with the area of 21,82-3-64
rai, Sa Kaew with the area of 1,195-1-23 rai, Trad with the area of 888-2-72 rai, Mukdaharn with the area
of 1,085-2-57 rai, Nong Khai with the area of 718-0-35.8 rai, including the one that belongs to State Property
in Songkhla, covering the area of 1,196-2-20 rai. That comes to the total of 7,586-3-72.1 rai. According to the
Special Economic Zones committee’s meeting of 3/2558 held on 25th June 2015, the committee agreed
in principle to allocate some of the land to the government agencies, some to be leased to the Industrial
Estate Authority of Thailand (IEAT) and others to be leased to the private sector. The shared allocation is as
follows. 1. In Tak, about 836-2-87 rai is leased to IEAT and about 1,346-0-77 is leased to the private sector.
2. In Sa Kaew, about 525-3-00 rai is allocated for government use and about 660-2-23 rai is leased to IEAT.
3. In Trad, about 888-2-72 rai is leased to the private sector. 4. In Mukdaharn, about 1,085-2-57 rai is leased
to the private sector. 5. In Nong Khai, about 718-0-35.8 is leased to the private sector. 5. In Songkhla, about
1,196-2-20 rai has been set aside. These areas are strategically planned to support the Special Economic
Zones, especially the ones bordering our neighboring countries.
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5. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
		 เป็นการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือแห่งนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
26 เมษายน 2554 เห็นชอบในหลักการของโครงการ โดยให้กรมธนารักษ์ด�ำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างพิจารณาก�ำหนดเงือ่ นไขในการเปิดประมูล
คัดเลือกเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล

6. โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต
		 เป็นการพัฒนาท่าเรือภูเก็ตให้เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยคงวัตถุประสงค์หลักในการเป็น
ท่าเรือเพื่อการขนถ่ายสินค้า ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2557 รับทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
28 กรกฎาคม 2558 ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ เร่งพิจารณาหาผู้ประกอบการท่าเรือน�้ำลึกภูเก็ต เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุงท่าเรือแห่งนี้ให้มีความพร้อมในการรองรับเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Cruise) ได้โดยเร็ว และอยู่ระหว่าง
ก�ำหนดเงื่อนไขการเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนเข้ามาลงทุนปรับปรุงและบริหารจัดการท่าเรือแห่งนี้

7. การจัดให้เช่าทีร่ าชพัสดุเพือ่ ด�ำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน
		 เป็นการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานทดแทนตามประกาศระเบียบคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซือ้
ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส�ำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิตไม่เกิน 5 เมกกะวัตต์ต่อแห่ง สัญญาขายไฟฟ้ามีระยะเวลา 25 ปี มีเป้าหมายการรับซื้อทั้ง
โครงการรวม 800 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุซึ่งหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ครอบครองและ
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้น�ำพื้นที่ราชพัสดุในครอบครองมาใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ หรือเป็นที่ดินที่หน่วยงานราชการ
เป็นเจ้าของที่ดิน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานราชการน�ำที่ราชพัสดุไปสมัครเข้าร่วมโครงการ
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5. Songkhla Seaport Development Project
		 The development aims to increase the capacity of the port for imported and exported products
and to enhance the capability to compete with other nearby seaports. Following the cabinet resolution
on the 26th of April, 2011, agreeing on the principle, the Treasury Department has since complied with the
relevant law and regulations to expedite the process. Now that the National Environment Board has had the
resolution in approving the project, following the general meeting of 1/2557 on the 23rd July 2014 and now
the project is on the process of contract drafting before being approved by the cabinet.

6. Phuket Seaport Development Project
		 Apart from being the seaport for imported and exported products, the Phuket Seaport
Development Project is aimed to develop itself for additional purpose as a tourist seaport. The objective
is in line with the government’s policy and now that the National Environment Board has approved the
EIA report following the general meeting of 1/2557 on the 23rd July 2014. Then the cabinet’s resolution
on the 28th July 2014 ordered the Treasury Department to expedite the process of finding the suitable
operator of the port so as to improve the port facilities necessary to support the seagoing cruise ships.

7. Land allocated to support the Solar-Cell Power Generation Project
		 This project is in line with the government’s policy in generating and using more renewable energy.
It also has to comply with the Announcement of the Energy Committee Overseeing the Buying of
Electric Power Generated from Ground-Mounted Solar Panel 2015. The Announcement is applicable to
the government agencies and agricultural co-operatives which have maximum generation capacity of
5 MW. The buying contract lasts for 25 years which the Metropolitan Electricity Authority and The Provincial
Electricity Authority aim to buy the overall of 800 MW. Moreover, the Announcement stipulates that to
be eligible for the program, the selling agency must be located on State Property only, and is required to
seek approval from the Treasury Department before joining the program.

Annual Report 2015
The Treasury Department

67

8. โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและท�ำกิน (รัฐเอื้อราษฎร์)
		 เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐเพือ่ แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
โดยการน�ำที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่เป็นที่ว่างมิได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ และที่มีผู้ถือครอง
ท�ำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาด�ำเนินการภายใต้โครงการ “รัฐเอื้อราษฎร์” เพื่อน�ำมาจัดให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิ
การเช่าเพื่ออยู่อาศัยและท�ำกิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิการเช่า
ที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและหรือที่ท�ำกิน จ�ำนวน 3,000 ราย เนื้อที่ประมาณ 22,898–3–36 ไร่ รวมผลด�ำเนินการตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547–พ.ศ. 2557 (เดือนกันยายน) ประชาชนได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและหรือ
ที่ท�ำกิน จ�ำนวน 91,163 ราย เนื้อที่ประมาณ 259,147–1–72 ไร่

9. การส�ำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม
		 เพือ่ ให้การจัดท�ำฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุมคี วามครบถ้วนสมบูรณ์ทกุ แปลง เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการทีร่ าชพัสดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมถึงประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ อาทิ หลักฐานเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ แผนทีข่ อบเขตแปลงทีด่ นิ แผนทีแ่ สดงเขตเช่า และแผนทีแ่ สดง
การบุกรุกที่ราชพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดท�ำแผนงานส�ำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 9.1 โครงการส�ำรวจรังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุ เป้าหมาย 191 แปลง สามารถด�ำเนินการได้ 199 แปลง คิดเป็น
			 ร้อยละ 104.18
		 9.2 โครงการออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่ราชพัสดุ เป้าหมาย 229 แปลง สามารถด�ำเนินการได้ 253 แปลง คิดเป็น
			 ร้อยละ 110.48
		 9.3 โครงการส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนที่แสดงรายละเอียดเขตเช่าที่ราชพัสดุ เป้าหมาย 2,235 ราย สามารถด�ำเนินการได้
			 2,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 110.51
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8. The “Rut Ua Rard” Housing Project
		The “Rut Ua Rard” Housing Project, which was initiated by the Treasury Department in accordance
with the government’s policy aiming to solve the country’s social problems and alleviate the poverty. The
State Property in 76 provinces, including Bangkok, under the care of state agencies that was not utilized,
underutilized or illegally occupied by squatters was recalled and then leased out to low-income families.
This project provided families with secure housing and opportunities to earn a living. In the fiscal year
of 2015, the Treasury Department leased about 22,898-3-36 rai to 3,000 individuals, and from 2004 till
the end of September 2014, the Treasury Department leased about 259,147-1-72 rai of state property
to 91,163 individuals.

9. The Survey of State Property
		 In the fiscal year of 2015, the Treasury Department surveyed State Property to ensure the complete
collection of data such as documents proving ownership of the land, State Property maps, map showing
leased land and maps showing illegally-occupied land. The three surveys are as follows.
		 9.1		 The land Measuring Survey: targeted 191 plots and 199 plots were conducted, higher than
				 the target by 104.18 percent.
		 9.2		 The Issuance of Legal Documents for State Property: targeted 229 plots and 253 plots were
				 issued with legal documents, higher than the target by 110.48 percent.
		 9.3		 The Survey of State Property for the mapping of leased land: targeted 2,235 lessees and
				 2,470 were conducted, higher than the target by 110.51 percent.
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10. การส�ำรวจก�ำแพงเมือง–คูเมือง
		 ก�ำแพงเมือง–คูเมือง เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เช่น ป้องกันข้าศึกศัตรู หรือระบบระบายน�้ำของเมือง
ในอดีตและบางเมืองยังใช้ถึงปัจจุบัน มิได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของประชาชนคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะทาง
ทีด่ นิ เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304
(3) เป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 และกรมธนารักษ์มหี น้าทีใ่ นการปกครอง ดูแลรักษา และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ก�ำแพงเมือง - คูเมือง จึงได้
ก�ำหนดแผนการส�ำรวจก�ำแพงเมือง - คูเมือง มาอย่างต่อเนือ่ งประจ�ำทุกปี เพือ่ ป้องกันและลดปัญหาคดีการโต้แย้งสิทธิในเขตทีด่ นิ
ก�ำแพงเมือง - คูเมือง โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านโบราณ ด้านธรณีวิทยาและด้านการอ่านแปลตีความแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ ท�ำการศึกษาวิเคราะห์และน�ำผลเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงด�ำเนินการ
ส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนที่ก�ำหนดขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง - คูเมือง ในภาคพื้นดิน โดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาวิเคราะห์ สรุปผล
การด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมธนารักษ์ได้จ้างศึกษาวิเคราะห์ก�ำหนดขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง - คูเมือง จ�ำนวน
24 เมือง เช่น เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เมืองเตย จังหวัดยโสธร และเมืองน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น และท�ำการส�ำรวจ
รังวัดก�ำหนดขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง - คูเมือง ลงในภาคพื้นดิน จ�ำนวน 11 เมือง เช่น เมืองโนนเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเจีย
จังหวัดมหาสารคาม เมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ และเมืองซับจ�ำปา จังหวัดลพบุรี

11. การก�ำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม (GPS)
		 ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 (กรม.)
ก�ำหนดมาตรฐานแผนที่เป็นระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม และตามค�ำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 102/2547 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547
เรื่องวิธีปฏิบัติและการรายงานเกี่ยวกับการส�ำรวจรังวัดที่ราชพัสดุ ข้อ 12 ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในการรังวัดหาพิกัดต�ำแหน่งโดยใช้
สัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนที่ที่ราชพัสดุ ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการก�ำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม (GPS) จ�ำนวน 219 หมุด เช่น โครงการส�ำรวจก�ำแพง
เมือง–คูเมือง เมืองแล้ง จังหวัดมหาสารคาม เมืองซับจ�ำปา จังหวัดลพบุรี โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดหนองคาย จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสงขลา และโครงการส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนที่แสดงรายละเอียดที่ราชพัสดุแปลง
อ�ำเภอจอมบึง อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และแปลงเกาะเตา อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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10. The Survey of City Walls and Moats
		 The historic city walls and moats are among the country’s public properties which are exclusively
used for the benefits of the country. Such properties include ancient fortresses and irrigation canals that
were historically used to identify the city boundary and public area. Some of its remaining trace could
be found today. As these properties do not belong to any specific person or group of people, they are
considered a public property or those reserved for the common use of the people, according to the
Civil and Commercial Code Section 1304 (3). It is categorized as the State Property that the Ministry of
Finance holds the title, according to Section 4 and 5 of the Ratchaphatsadu Land Act B.E. 2518 (1975).
Every year the Treasury Department sets up a plan to survey land on which city walls and moats are located
so as to maintain land rights and historical places and to reduce ownership disputes. Experts in geology and
archeology are hired to mark the boundaries of the land on which city walls and moats are located. They
use aerial photography in analyzing the areas before presenting the reports to the Treasury Department’s
committee for approval. These experts also surveyed the land and drew maps showing the boundaries of
city walls and moats. Data collected from these surveys were used as evidence for issuing legal documents
for State Property. In the fiscal year of 2015, the surveys of 24 areas were conducted, such as the ancient
city of Yang in Nakhon Ratchasima, the ancient city of Toey in Yasothon, and the city of Noi in Roi Et. In
addition, the surveys of boundary markers were conducted such as the city of None Muang in Roi Et, the city
of Jia in Maha Sarakham, the city of Kong in Sisaket, and the city of Sub Jumpa in Lopburi.

11. Determination of Boundary Markers Utilizing the Global Positioning System (GPS)
		 The Regulations of the Office of the Prime Minister on Standardizing land Parcel Data on State Lands
B.E. 2550 (2007) stipulates the adoption of the Universal Transverse Mercator Coordinate System (UTM) as
a standard for the national land surveying system. The Order of the Treasury Department No. 102/2547 dated
on 3rd September 2004 regarding the surveying procedures and reports, Section 12 stipulates the use of the
GPS as a surveying method in the demarcation of land. In the fiscal year of 2015, the Treasury Department
has completed 219 markers in different provinces around the country using this system which include the
survey of city walls and moats of the city of Lang in Maha Sarakham, of the ancient city of Sub Jumpa in
Lopburi. Other projects were also conducted to support the setting of Special Economic Zones in Mukdahan,
Nong Khai, Sa Kaeo and Songkhla, where the use of GPS has a role to play. Those lined up to be surveyed
are of the State Property in Suan Phueng District of Ratchaburi, Koh Pha Ngan District of Surat Thani and the
one on Koh Tao Island.
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ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการเกี่ยวกับการกำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์ โดยทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
ดำ�เนินการเกีย่ วกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานอืน่ หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมีภารกิจหลัก คือ การประเมินราคาทุนทรัพย์ทด่ี นิ ห้องชุด และโรงเรือนสิง่ ปลูกสร้าง
เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ดำ�เนินการเตรียมประกาศใช้บัญชีกำ�หนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559–2562 ที่ประกาศใช้
ในวันที่ 1 มกราคม 2559 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ก�ำ หนดแผนยุทธศาสตร์ในการขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง
ในพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพสูงทัว่ ประเทศเพือ่ รองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างพ.ศ. .... มีเป้าหมายในการ
ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพิ่มขึ้นจำ�นวน 4 ล้านแปลง ทำ�ให้กรมธนารักษ์มีบัญชีกำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินรายแปลงเต็มพื้นที่จำ�นวน 16 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครนายก ชัยนาท อ่างทอง ชลบุรี อุทัยธานี บึงกาฬ แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต

การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สินได้ดำ�เนินการสำ�รวจและปรับราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ
เพื่อจัดทำ�บัญชีกำ�หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559–2562 โดยแบ่งเป็นการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
ในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 2 ล้านแปลง และในต่างจังหวัดจำ�นวน 10 ล้านแปลง และประเมินราคาที่ดินรายบล็อก จำ�นวน
20 ล้านแปลง รวมทั่วประเทศประมาณ 32 ล้านแปลง

การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สินได้ดำ�เนินการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด
ที่ขอจดทะเบียนใหม่จำ�นวน 453 โครงการ 988 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จำ�นวน 118 โครงการ 191 อาคาร ซึ่งมีการขอจดทะเบียนอาคารชุดมากที่สุดใน เขตวัฒนา เขตห้วยขวาง และเขตจตุจักร
ส่วนใหญ่เป็นอาคารชุดทีอ่ ยูใ่ นแนวรถไฟฟ้า สำ�หรับอาคารชุดทีข่ อจดทะเบียนใหม่ในภูมภิ าค จำ�นวน 335 โครงการ 797 อาคาร
ซึ่งมีการจดทะเบียนอาคารชุดมากที่สุดในจังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำ�ดับ รวมทั้งมีการปรับ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 112 โครงการ 229 อาคาร และในภูมิภาค จำ�นวน 139 โครงการ
305 อาคาร ปัจจุบันนี้มีอาคารชุดทั่วประเทศ ประมาณ 4,500 โครงการ 12,300 อาคาร
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Property Valuation
The Bureau of Property Valuation is responsible for the valuation of property and other assets according
to the pertinent legislation. It also mandated to undertake the following; giving comments about property
valuation for consideration by the Valuation Committee, acting in the capacity of secretary of Valuation
Committee according to Land Code developing valuation standards for property valuation, and providing
support for the involved agencies’ performance. The main responsibilities are to provide valuation of lands,
valuation of condominiums, and valuation of buildings for registration and legal transaction.

Outstanding Performances
In fiscal year 2015, the Bureau of Property Valuation prepared the Announcement of Government
Appraised Value 2016–2020 which releases on 1 January 2016. Moreover, Ministry of Finance set the strategic
plan to achieve 4 million land parcel valuation in high potential areas all over the country in order to
support the Act on Taxation of Land and Buildings which will enter into force in the near future. As a result,
the Treasury Department completed the full parcel based valuation in 16 provinces namely, Bangkok,
Nonthaburi, Phatumthani, Samut Prakan, Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Chachoengsao,
Nakhon Nayok, Chainat, Angthong, Chon Buri, Uthai Thani, Bueng Kan, Mae Hong Son, and Phuket.

Valuation of Lands
In fiscal year 2015, the Bureau of Property Valuation surveys and reviews the parcel and block based
valuation of 32 land parcels for the Announcement of Government Appraised Value 2016–2020 including
the parcel based revaluation of 2 million land parcels in Bangkok area and 10 million land parcels in other
provinces, and the block based revaluation of 20 million land parcels all over the country.

Valuation of Condominiums
In fiscal year 2015, the Bureau of Property Valuation determines the new registration condominium
valuations which are 191 buildings in Bangkok areas and 797 buildings regional areas and also undertakes
the condominium revaluations which are 229 buildings in Bangkok areas and 139 buildings in regional areas.
Recently, there are 12,300 buildings all over the country.
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การประเมินราคาทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ในปีงบประมาณ 2558 สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สินได้ดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559–2562 โดยสำ�รวจจัดเก็บราคาค่าแรงและค่าวัสดุ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากหน่วยงาน
ราชการ ร้านค้า และบันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างดำ�เนินการในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และสำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีแบบมาตรฐานโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรองรับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม จำ�นวน 6 ประเภท 69 แบบ

การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ผ่านช่องทางการขอทราบราคาประเมินฯ
ด้วยตนเอง หนังสือสอบถาม การสอบถามทางโทรศัพท์และการตรวจสอบราคาประเมินฯ ผ่านระบบ เพื่อให้บริการประชาชน
ที่สนใจราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ปีละไม่ต�่ำ กว่า 825,000 แปลง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยประเมินราคาที่ดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สนิ ได้พฒ
ั นาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเดินสำ�รวจ
ภาคสนาม เพื่อการประเมินราคาที่ดิน คือระบบ PV Survey ระบบดังกล่าวมีความสามารถที่จะแสดงแผนที่เดินสำ�รวจด้วย
ระบบแผนที่ดิจิทัล ซึ่งจะปรากฏรูปแปลงเช่นเดียวกับแผนที่เดินสำ�รวจที่เป็นรูปแบบกระดาษ โดยมีภาพถ่ายทางอากาศซ้อนทับ
กับแผนที่เดินสำ�รวจในอีกขั้นหนึ่ง พร้อมกับมีแบบฟอร์มต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกเก็บข้อมูลปัจจัย ตัวแปร ราคาซื้อขาย
และรูปแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงบันทึกภาพถ่ายแปลงที่ดินได้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบยังสามารถช่วยกำ�หนดพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ลงบนภาพถ่ายได้ ทำ�ให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายได้ ซึ่งจะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ในการค้นหาแปลงที่ดิน โดยระบบ PV Survey ได้นำ�ร่องในการปฏิบัติสำ�รวจภาคสนามของโครงการจ้างเอกชนประเมินราคา
ที่ดินรายแปลง อำ�เภอหนองแค และอำ�เภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง และอำ�เภอ
หนองแสง จังหวัดอุดรธานี
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Valuation of Buildings
In fiscal year 2015, the Bureau of Property Valuation surveys and reviews building valuation for
2016–2020 by collecting and recording labor cost and material cost of building from government agencies
and stores in data based on Bangkok and regional areas. There are 6 types and 69 forms of Building Standard
for registration and legal transaction.

Assessed Value Information Service
Access to property valuation can be gained through personal contact, letter, telephone call, email,
and internet. The target will be not less than 825,000 land parcels per year.

Information Technology Support for Property Valuation
In fiscal year 2015, the Bureau of Property Valuation develops PV Survey which enables to display
survey map in digital form. This system will assist staffs to check and record factors, sale prices, types and
forms of Building, and photo pictures in the system. In addition, this system will assist staffs to identify
geographic coordinates on the photo pictures. PV survey is used in the pilot projects in Nong Khae District
and Wihan Daeng District Saraburi Province, City District Khon Kaen Province, and City District and Nong
Saeng District, Udon Thani Province.
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ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์
กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน รวม
9 ชนิดราคา คือ ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ และ
ผลิตเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก เหรียญทีร่ ะลึกในโอกาสหรือวาระส�ำคัญต่าง ๆ ตลอดจนจัดสร้างเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เครือ่ งหมาย
ตอบแทน และผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างต่างๆ โดยมีผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 9 ชนิดราคา จ�ำนวน 1,706.518 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 118.01 ของเป้าหมาย
1,446.030 ล้านเหรียญ
2. ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จ�ำนวน 4,254,200 เหรียญ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้า ฯ ถวาย “รางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก 80 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
3. ผลิตเหรียญทีร่ ะลึก จ�ำนวน 377,196 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทีร่ ะลึก และเหรียญทีร่ ะลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เหรียญ
ที่ระลึกพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบ 35 ปี ทรงรับราชการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2523–พ.ศ. 2558 เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร เหรียญที่ระลึกครบ 50 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เหรียญทีร่ ะลึกหลวงพ่อทวด–พระอาจารย์ทมิ เหรียญทีร่ ะลึกประจ�ำจังหวัด เหรียญทีร่ ะลึกปีปฏิทนิ และเหรียญทีร่ ะลึกปีนกั ษัตร
เป็นต้น
4. จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือก มงกุฎไทย และดิเรกคุณาภรณ์ จ�ำนวน 122,790 ส�ำรับ/ดวง/เหรียญ
5. จัดท�ำเครื่องหมายตอบแทนและผลิตภัณฑ์สั่งจ้างต่างๆ ได้แก่ เข็ม โล่ ฯลฯ จ�ำนวน 42,852 หน่วย

ผลงานโครงการที่ส�ำคัญ
1. โครงการจัดท�ำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่
2 เมษายน 2558 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เห็นเป็นการสมควรจัดท�ำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญ
ที่ระลึกประดับแพรแถบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาล ตลอดจนน้อมน�ำจิตใจ
ของปวงชนชาวไทยให้แสดงความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า
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Mint Production
The Treasury Department is responsible for the production of circulation coin to assure its adequacy
for diary use in the economic system. The current circulation coin series is comprised of 9 denominations :
10, 5, 2 and 1 Baht and 50, 25, 10, 5 and 1 Satang. The Treasury Department also produces
commemorative coins and medals for various special occasions, and produces decorations, royal orders,
plaques, badges and other metallic art objects.
The production of each product in the year 2015 is as follows :
1. Circulation coin : 1,706.518 million coins or about 118.01% of the target (1,446.03 million coins)
2. Commemorative coins : 4,254,200 pieces for various occasions such as Coin Commemorating
the IUSS Humanitarian Soil Scientist of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 16th April 2012. Coin
Commemorating the 120th Birthday Anniversary of King Prajahipok–Rama VII. Coin Commemorating the
Celebrating of the 5th Cycle Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirinhorn. Coin
Commemorating the 80th Anniversary of the Establishment of Thamasart University. Coin Commemorating
the 50th Anniversary of the Establishment of Chiangmai University. Coin Commemorating the 100th
Anniversary of The Revenue Department.
3. Medals : 377,196 pieces for various occasions such as Medal and Medal with ribbons
Commemorating the Celebrating of the 5th Cycle Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirinhorn and various medals of revered monks.
4. Decorations and Royal Orders : 122,790 pieces
5. Plaques, badges and other metallic art objects 42,852 pieces

Performance of Significant Projects
1. Coin, Medal and Medal with ribbons Commemorating the Celebrating of the 5th Cycle Birthday
Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirinhorn
In commemorative of the 5th Cycle Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirinhorn
on April 2, 2016, the Treasury Department minted this special coins to commemorate and honor Her
Royal‘s contribution to the country.
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
th
Commemorative of the 5 Cycle Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirinhorn on April 2, 2016

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเหรียญกษาปณ์ระหว่างกรมธนารักษ์กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint
แห่งสหราชอาณาจักร
กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำความร่วมมือทางวิชาการด้านเหรียญกษาปณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวได้มีการหารือเพื่อจัดตั้ง Regional Coin
Training Center และจัดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน ระยะแรกก�ำหนดไว้ 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรการบริหารเหรียญกษาปณ์ (Coin Management Course) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน
2558 มีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมฝึกอบรมจ�ำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

2. หลักสูตรการท�ำดวงตราและอุปกรณ์ (Technical Course : Tool and Dies for the Production of Coins and
Medals) ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 ตุลาคม 2558 มีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมฝึกอบรมจ�ำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย
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2. The Technical Cooperation Agreement between The Royal Mint and The Treasury Department
The Treasury Department entered into a separate MOU setting out outline terms of a proposed
technical cooperation and service arrangement between the parties. The First Project is “Establishing
a Regional Coin Training Centre” which phase 1 has 2 courses as follows
1) Coin Management Course
The course period was during August, 31 to September, 4 2015 and there were 5 countries from
ASEAN countries who participated the course such as Cambodia, Laos, Brunei, Malaysia and Philippines.

2) Technical Course : Tool and Die for the Production of Coins and Medals
The course period was during October 5–7, 2015 and there were 4 countries from ASEAN countries
who participated the course such as Brunei, Malaysia, Philippines and Indonesia
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3. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรมธนารักษ์กับธนาคารชาติอาเซียน ประเทศกัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร์
และเวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการย่อยที่ 7 ของโครงการความร่วมมือฯ ระหว่างกรมธนารักษ์กับโรงกษาปณ์ The Royal
Mint แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนที่ไม่มีโรงกษาปณ์ก่อนที่จะเข้าไปท�ำการตลาดด้านเหรียญ
กษาปณ์ร่วมกับโรงกษาปณ์ The Royal Mint

4. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2556–2558) สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีของส�ำนักกษาปณ์และเทคโนโลยีใหม่ พร้อมจัดท�ำคู่มือ: 1) เหรียญโลหะ
ลงยาสี 2) เหรียญโลหะสองสี 3) เหรียญสีชุดดอกไม้ และ 4) เหรียญชุบสีบางส่วน
5. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงา เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ และเหรียญที่ระลึก
ประเภทรมด�ำพ่นทรายธรรมดาและขัดพิเศษ (เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลาการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แก้ปัญหาอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง และคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่สม�่ำเสมอ
6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส�ำนักกษาปณ์ แผนงานด้านการพัฒนา
บุคลากร : การฝึกอบรมระยะสั้น จ�ำนวน 10 กิจกรรม/โครงการ
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น ไคเซ็น (Kaizen) เป็นวิธีการปรับปรุงพัฒนาการผลิต หรือ
กระบวนการท�ำงานให้ดขี นึ้ ในลักษณะการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งไม่มที สี่ นิ้ สุด ส�ำนักกษาปณ์ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงาน
ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานด้วยกิจกรรมไคเซ็นเป็นประจ�ำทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส�ำนักกษาปณ์ได้เสนอผลงานเข้าประกวดใน Thailand Kaizen Award 2015 ประเภท Kaizen Suggestion System
จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ผลงาน “ก้านสะพานทันใจ” โดย นายณรงค์มนต์ วิชญ์ธนมาลา สามารถผ่าน
การพิจารณาคัดเลือกเข้าไปได้ถึงรอบชิงชนะเลิศ
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3) Jointly agreed strategy plan between The Treasury Department and CLMV National Bank
This Project is a part of Project 7 “Jointly agreed strategic plan to introduce circulation coins into
Asia Region” of The Technical Cooperation Agreement between The Royal Mint and The Treasury
Department. To have a good connection with the ASEAN countries which have no mint before contact
with RM create circulation coins market
4) New Product Development Project (Continuous Project : period 2014–2016)
The Royal Thai Mint has developed 2 new products with own and new technology include manual.
They are 1) the enamel 2) the bicolor medal 3) colored medal (flower series) 4) plated medal (with
difference color).
5) Improvement of the Manufacturing Process of Proof Coin, Royal Medal, and Toned and Special
Polished Copper Medal Project (Continuous Project : period 2014 – 2016)
To improve the manufacturing process of its popular products, unstable quality problem, reduce
production cost and reject rate.
6) Human Resource Training Program
Conduct the Human Resource Training Program of The Royal Thai Mint : the fiscal year 2016 through
10 short term training.
7) Efficiency Management with Kaizen Strategy
Kaizen is the continuous improvement process which The Royal Thai Mint has promoted the various
creative thinkings in employees with this strategy year on year. In 2015 TRM decided to offer 3 contributions
to “Thailand Kaizen Award 2015” contest, type “Kaizen Suggestion System” conduct by Technology
Promotion Association (Thailand–Japan) and one of them can go through the final.
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8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 กรมธนารักษ์ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ส�ำนักกษาปณ์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมทั้งสาระ
และบันเทิง เช่น การตอบปัญหา การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ การประกวดวาดภาพ เป็นต้น พร้อมรับเหรียญที่ระลึกวันเด็ก
แห่งชาติฟรี และของรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้จากผลส�ำรวจร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก โดยวิธี
ทอดแบบสอบถามจ�ำนวนทั้งหมด 1,020 ชุด ปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมและรับบริการด้านต่างๆ
โดยรวมร้อยละ 88.6 โดยไม่มีกิจกรรม/บริการที่ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 85 และมีข้อเสนอแนะ/ความเห็น ได้แก่
ควรจัดกิจกรรมวันเด็กทุก ๆ ปี ในส่วนของกิจกรรม รางวัล และอาหารควรจะมีมากกว่านี้ และเพิ่มความแปลกใหม่ในแต่ละปี
ด้านความรู้ความเป็นมาของเหรียญมีน้อย ในส่วนของสื่อวีดีทัศน์น่าจะมีเรื่องราวให้ความรู้มากกว่านี้ เป็นต้น

8) Activities on National Children’s Day 2015
The Treasury Department held various activities on Saturday, January 10, 2015, National Children’s
Day such as Q&A about coins, medals and other matters to promote creative thinking in children and their
parents, and other games, with a lot of prizes. The children are also given the Children’s Day medals for
free. So that, the percentage of research is about 88.6 satisfaction with activities and services, while 85.0
dissatisfaction with knowledge and variety.
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ด้านบริหารเงินตรา
ดำ�เนินการรับ จ่าย นำ�ส่ง จ่ายแลก รับแลกคืน ตรวจพิสูจน์ เก็บรักษาและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อการ
ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา ผู้รับบริการเชื่อถือและพึงพอใจในบริการ
สั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่ายเงินคงคลัง ตรวจสอบการรับ จ่าย การเคลื่อนไหวและจัดทำ�บัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสำ�นักบริหารเงินตรา รับฝาก ถอน และเก็บรักษากุญแจดอกคู่ ห้องมั่นคงและตู้เก็บเงินของสำ�นักงานคลัง
จังหวัดและส่วนราชการในส่วนกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

เหรียญกษาปณ์ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำ�รุดที่จำ�หน่าย
โดยวิธีขายทอดตลาดให้ผู้ซื้อนำ�ไปยุบหลอมในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ชนิดราคา / น�้ำหนัก
1. เหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืน
		 5 บาท 12.0 กรัม
		 1 บาท 7.5 กรัม
		 1 บาท 7.0 กรัม
50 สตางค์ 4.9 กรัม
25 สตางค์ 2.8 กรัม
รวม
2. เหรียญกษาปณ์ช�ำ รุด
10 บาท 8.5 กรัม
					 ครึ่งราคา
		 5 บาท 7.5 กรัม
					 ครึ่งราคา
		 5 บาท 6.0 กรัม
		 2 บาท 4.0 กรัม
		 1 บาท 3.4 กรัม
					 ครึ่งราคา
50 สตางค์ 4.5 กรัม
50 สตางค์ 2.4 กรัม
25 สตางค์ 2.5 กรัม
25 สตางค์ 1.9 กรัม
รวม
รวมทั้งสิ้น 1 + 2

จำ�นวนเหรียญ

จำ�นวนเงิน (บาท)

น�้ำหนัก
(กิโลกรัม)

300,000
400,000
2,000,000
560,000
560,000
3,820,000

1,500,000
400,000
2,000,000
280,000
140,000
4,320,000

3,567
2,926
13,859
2,734
1,563
24,649

13,440,000
320,000
14,220,000
270,000
2,880,000
2,660,000
83,100,000
750,000
420,000
4,600,000
560,000
3,840,000
127,060,000
130,880,000

134,400,000
1,600,000
71,100,000
675,000
14,400,000
5,320,000
83,100,000
375,000
210,000
2,300,000
140,000
960,000
314,580,000
318,900,000

113,516
2,676
105,659
1,964
17,174
10,612
280,481
2,506
1,883
11,029
1,397
7,271
556,168
580,817
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Monetary Management
The Bureau of Monetary Management is responsible for coin management throughout the country in
an effective way to provide an adequate supply of coins at all times. The Bureau carries on this important
task by employing the secure and on time approach to gain customer trust and satisfaction. The other tasks
concern treasury affairs with the Bank of Thailand and provincial treasury offices, including local government.

Withdraw coins and damaged coins sold in fiscal year 2015 to be melting
Denomination /Weight (gm.)
1. Withdraw Coins
(invalidated as legal tender)
		 5 Baht 12.0 gram
1 Baht 7.5 gram
1 Baht 7.0 gram
50 Satang 4.9 gram
25 Satang 2.8 gram
Total
2. Damaged Coins
10 Baht 8.5 gram
Half worth
5 Baht 7.5 gram
Half worth
5 Baht 6.0 gram
2 Baht 4.0 gram
1 Baht 3.4 gram
Half worth
50 Satang 4.5 gram
50 Satang 2.4 gram
25 Satang 2.5 gram
25 Satang 1.9 gram
Total
Total 1 + 2

Coins

Total amount
(Baht)

Weight
(KG.)

300,000
400,000
2,000,000
560,000
560,000
3,820,000

1,500,000
400,000
2,000,000
280,000
140,000
4,320,000

3,567
2,926
13,859
2,734
1,563
24,649

13,440,000
320,000
14,220,000
270,000
2,880,000
2,660,000
83,100,000
750,000
420,000
4,600,000
560,000
3,840,000
127,060,000
130,880,000

134,400,000
1,600,000
71,100,000
675,000
14,400,000
5,320,000
83,100,000
375,000
210,000
2,300,000
140,000
960,000
314,580,000
318,900,000

113,516
2,676
105,659
1,964
17,174
10,612
280,481
2,506
1,883
11,029
1,397
7,271
556,168
580,817

2

1

ลำ�ดับ
ที่

349.347

ล้านเหรียญ
ล้านบาท

รวมผล

22.688
104.066

“
ล้านเหรียญ
ล้านบาท

ผล

รวมผล

2.2 การรับแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
0.002

22.686

“

ผล

2.1 การรับแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในส่วนกลาง

ล้านเหรียญ
22

0.170

แผน

การรับแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

139.076

“

ผล

1.2 การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

138.906

“

ผล

120

ต.ค.57

1.1 การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

หน่วย

ล้านเหรียญ

แผน/
ผล

แผน

และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในส่วนกลาง

การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

กิจกรรม

109.722

27.927

0.001

27.926

24

326.350

140.041

0.215

139.826

120

พ.ย.57

100.315

21.817

0.001

21.816

21

427.178

176.706

0.170

176.536

110

ธ.ค.57

105.558

25.536

0.001

25.535

22

342.460

136.842

0.098

136.744

120

ม.ค.58

118.388

26.712

0.001

26.711

21

369.271

138.889

0.076

138.813

110

ก.พ.58

135.460

28.829

0.002

28.827

22

491.066

188.530

0.073

188.457

120

มี.ค.58

82.582

16.882

-

16.882

20

602.521

177.246

0.683

176.563

110

เม.ย.58

113.607

20.420

0.001

20.419

22

346.252

128.842

0.181

128.661

120

พ.ค.58

ผลงานปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ 2558

137.908

30.977

-

30.977

23

357.037

138.627

0.126

138.501

120

มิ.ย.58

136.914

30.983

0.001

30.982

23

371.838

147.139

0.110

147.029

120

ก.ค.58

131.138

31.860

0.001

31.859

23

349.119

143.914

0.204

143.710

120

ส.ค.58

124.271

28.336

0.002

28.334

22

343.930

141.745

0.160

141.585

110

ก.ย.58

1,399.929

312.967

0.013

312.954

265.000

4,676.369

1,797.597

2.266

1,795.331

1,400.000

รวม
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2

1

No.

22.688
104.066

Million coin
Million coins
Million Baht

Result

Total

0.002

22.686

2.2 The return of commemorative coins

Million coins

Result

2.1 The return of circulation coins

22

Plan

commemorative coins in the central region
Million coins

349.347

Million Baht

The returns of circulation coins and

139.076

Million coins

Total

0.170

Million coins

Result

138.906

120

Oct
2014

1.2 Distribution of commemorative medals

Million coins

Million coins

Unit

Result

Plan

Plan /
Result

1.1 Distribution of commemorative coins

coins and medals in the central region

The distribution of commemorative

Activities

109.722

27.927

0.001

27.926

24

326.350

140.041

0.215

139.826

120

Nov
2014

100.315

21.817

0.001

21.816

21

427.178

176.706

0.170

176.536

110

Dec
2014

138.889
369.271

136.842
342.460

105.558

25.536

0.001

25.535

118.388

26.712

0.001

26.711

21

0.076

0.098

22

138.813

110

Feb
2015

136.744

120

Jan
2015

135.460

28.829

0.002

28.827

22

491.066

188.530

0.073

188.457

120

Mar
2015

82.582

16.882

-

16.882

20

602.521

177.246

0.683

176.563

110

Apr
2015

2014

Overall Performance in the Fiscal Year of 2015
Bureau of Monetary Treasury, Coin Management Division 1

113.607

20.420

0.001

20.419

22

346.252

128.842

0.181

128.661

120

May
2015

137.908

30.977

-

30.977

23

357.037

138.627

0.126

138.501

120

June
2015

136.914

30.983

0.001

30.982

23

371.838

147.139

0.110

147.029

120

July
2015

131.138

31.860

0.001

31.859

23

349.119

143.914

0.204

143.710

120

Aug
2015

124.271

28.336

0.002

28.334

22

343.930

141.745

0.160

141.585

110

Sept
2015

1,399.929

312.967

0.013

312.954

265.000

4,676.369

1,797.597

2.266

1,795.331

1,400.000

Total
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-

13.500

12.400

58.400

-

อุบลราชธานี

นครสวรรค์

สงขลา

เชียงใหม่

สุราษฎร์ธานี

-

-

ชนิดราคา 2 บาท

2.000

72.300

-

8.430

4.300
1.985

8.600
3.970

3.100
10.660

14.460

ชนิดราคา 1 บาท

ชนิดราคา 50 สตางค์

9.285

86.600

5.000

52.500

23.300

5.800

-

-

86.600

5.000

52.500

23.300

5.800

-

-

20.140

2.200

6.200

2.690

1.450

3.000

4.600

40.280

4.400

12.400

5.380

2.900

6.000

9.200

ชนิดราคา 25 สตางค์

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

ชนิดราคา 1 บาท

ชนิดราคา 50 สตางค์

82.640

8.880

26.600

10.000

6.760

10.800

19.600

ชนิดราคา 25 สตางค์

20.660

2.220

6.650

2.500

1.690

2.700

4.900

0.315

0.054

0.086

0.100

0.042

0.013

0.020

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

8.865

1.145

2.570

1.900

1.600

0.650

1.000

93.000

14.000

16.425

4.990

5.115

133.530

อุบลราชธานี

นครสวรรค์

เชียงใหม่

สุราษฎร์ธานี

รวม

13.365

0.523

0.499

1.643

1.400

9.300

91.610

4.200

4.500

16.410

10.000

56.500

18.322

0.840

0.900

3.282

2.000

11.300

21.960

3.360

-

1.600

2.000

15.000

10.980

1.680

-

0.800

1.000

7.500

69.967

5.517

3.950

12.500

11.500

36.500

69.984

5.534

3.950

12.500

11.500

36.500

0.043

-

0.043

-

-

-

0.086

-

0.086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ

ชนิดราคา 2 บาท

สถิติการรับย้ายเหรียญกษาปณ์จากส่วนภูมิภาค
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

18.570

2.800

0.200

0.400

0.300

5.600

-

-

-

0.400

-

-

-

ชนิดราคา 5 บาท

53.300

15.500

1.500

-

-

5.840

1.240

1.350

ชนิดราคา 10 บาท

ขอนแก่น

ศูนย์บริหารฯ

84.300

-

รวม

ชนิดราคา 5 บาท

ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ

ชนิดราคา 10 บาท

ขอนแก่น

ศูนย์บริหารฯ

สถิติการจ่ายย้ายเหรียญกษาปณ์ ให้ส่วนภูมิภาค
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

317.110

18.192

13.483

46.935

37.500

242.010

21.534

110.071

47.420

17.352

16.813

28.820

ล้านเหรียญ

112.737

8.577

5.435

18.225

15.900

64.600

ล้านเหรียญ

รวม

201.000

ล้านบาท

311.435

18.165

183.590

66.890

25.940

6.350

10.500

ล้านบาท

รวม
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13.500

12.400

58.400

-

Nakhon Sawan

Songkhla

Chiang Mai

Surat Thani

93.000

14.000

16.425

4.990

5.115

133.530

Ubon Ratchathani

Nakhon Sawan

Chiang Mai

Surat Thani

Total

Million
Baht

-

-

-

2.000

72.300

-

8.430

13.365

0.523

0.499

1.643

1.400

9.300

Million
Coins

4.300
1.985

8.600
3.970

3.100
10.660

91.610

4.200

4.500

16.410

10.000

56.500

Million
Baht

18.570
9.285

-

-

86.600

5.000

52.500

23.300

5.800

Million
Baht
-

-

86.600

5.000

52.500

23.300

5.800

Million
Coins

1 Baht Coins

20.140

2.200

6.200

2.690

1.450

3.000

4.600

Million
Baht

40.280

4.400

12.400

5.380

2.900

6.000

9.200

Million
Coins

50 Satang Coins

20.660

2.220

6.650

2.500

1.690

2.700

4.900

Million
Baht

18.322

0.840

0.900

3.282

2.000

11.300

Million
Coins

21.960

3.360

-

1.600

2.000

15.000

Million
Baht

10.980

1.680

-

0.800

1.000

7.500

Million
Coins

2 Baht Coins

69.967

5.517

3.950

12.500

11.500

36.500

Million
Baht

69.984

5.534

3.950

12.500

11.500

36.500

Million
Coins

1 Baht Coins

0.043

-

0.043

-

-

-

Million
Baht

-

-

-

0.086

-

0.086

Million
Coins

50 Satang Coins

-

-

-

-

-

-

Million
Baht

-

-

-

-

-

-

Million
Coins

25 Satang Coins

82.640

8.880

26.600

10.000

6.760

10.800

19.600

Million
Coins

25 Satang Coins

Coin Distribution to the Provincal Area in the Fiscal Year B.E. 2015

14.460

2.800

0.200

0.400

0.300

5.600

-

-

-

0.400

-

Million
Coins
-

Million
Baht

2 Baht Coins

-

Million
Coins

5 Baht Coins

53.300

15.500

1.500

Million
Baht

5 Baht Coins

5.840

1.240

1.350

Million
Coins

10 Baht Coins

Khonkaen

Centers

84.300

-

Ubon Ratchathani

Total

-

Million
Baht

10 Baht Coins

Khonkaen

Centers

Coin Reclamation From the Provincal Area in the Fiscal Year B.E. 2015

0.315

0.054

0.086

0.100

0.042

0.013

0.020

Million
Coins

-

-

-

-

-

-

Million
Baht

-

-

-

-

-

-

Million
Coins

Commemorative Coins

8.865

1.145

2.570

1.900

1.600

0.650

1.000

Million
Baht

Commemorative Coins

317.110

18.192

13.483

46.935

37.500

201.000

Million
Baht

Total

311.435

18.165

183.590

66.890

25.940

6.350

10.500

Million
Baht

Total

112.737

8.577

5.435

18.225

15.900

64.600

Million
Coins

242.010

21.534

110.071

47.420

17.352

16.813

28.820

Million
Coins
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ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินมีค่าซึ่งมีหลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องประดับ เงินตราโบราณ เหรียญที่ระลึก ดวงตราไปรษณียากร และทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยได้
ดำ�เนินการดูแล รักษา และอนุรักษ์ให้คงสภาพที่ดี ป้องกันการชำ�รุดเสื่อมสภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้เพิ่มการควบคุม
ดูแลโดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ในการตรวจสอบสถานะ ติดตามและบันทึกข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ปรับปรุงอาคาร 5 บริเวณชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สิน
ที่ได้มาตรฐานสากล ทำ�ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จัดทำ�บรรจุภัณฑ์จากวัสดุไร้กรดสำ�หรับจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
แต่ละชิ้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันความชำ�รุดเสียหายและจัดเก็บทรัพย์สินไว้ภายในห้องมั่นคงที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ในระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้องกันการเสือ่ มสภาพ ซึง่ เป็นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ตามหลักวิชาการอนุรกั ษ์ โดยในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มีผลการดำ�เนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้ ดังนี้
1. จัดทำ�ทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้จ�ำ นวน 2,720 ชิ้น จากเป้าหมาย 2,700 ชิ้น
2. จัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้จ�ำ นวน 3,950 ชิ้น จากเป้าหมาย 3,900 ชิ้น
3. อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้จ�ำ นวน 700 ชิ้น จากเป้าหมาย 690 ชิ้น
4. อนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5 ได้จ�ำ นวน 500 แผ่นตามเป้าหมายที่ก�ำ หนด

ตัวอย่างผลงานการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
		 1. ทรัพย์สินที่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		 2. ทรัพย์สินที่ได้รับการจัดเก็บรักษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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Grand National Treasure
Outstanding Projects

The Grand National Treasure
The Bureau of Grand National Treasure oversees the management of National Treasures such
as regalia, royal decorations, ornaments, ancient currency, commemorative coins, postage stamps and other
items. Since 2012, the bureau has used Radio Frequency Identification (RFID) to record and control the
objects transportation information and location. In the fiscal year 2015, the two-storey Building 5 was
renovated as a conservation laboratory on par with international standards. The treasures are conserved
and stored in special containers made from non-acidic materials. They are also protected from humidity
and extreme temperatures in controlled rooms to prevent further deterioration. The progress results in the
fiscal year 2015 were higher than the set targets which are follows:
1. The registration of 2,720 items compared to the target of 2,700 items
2. The storage of 3,950 items compared to the target of 3,900 items
3. The conservation of 700 items compared to the target of 690 items
4. The conservation of 500 postage stamps from the reign of King Rama V

Examples of the Grand National Treasure Conservation
1. Registered treasure in the fiscal year 2015
2. Stored treasure in the fiscal year
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3. ทรัพย์สินที่ได้รับการอนุรักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Conserved treasure in the fiscal year 2015

 พระเกี้ยวทองคำ�ลงยาประดับอัญมณี

The gold enameled coronet decorated with gems

 จอนหูทองคำ�ลงยาประดับอัญมณี
The gold enameled ear-shaped ornament
decorated with gems

4. การอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากรสมัยรัชกาลที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
The conservation of postage stamps produced during the reign of King Rama V in the fiscal
year 2015
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ด้านการเผยแพร่และจัดแสดง
กรมธนารักษ์ได้เข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้ประชาชนของ คสช. โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ และพิพิธภัณฑ์เหรียญ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2557–มกราคม 2558 ซึ่งมีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 178,875 คน แยกเป็นผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ จำ�นวน
165,985 คน และผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะที่ 1) จำ�นวน 12,980 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้จัดนิทรรศการสำ�คัญต่าง ๆ ดังนี้ งานนิทรรศการ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช
อิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง จำ�นวน 3 ครั้ง คือ นิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยอันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557–31 มีนาคม 2558 นิทรรศการเครื่องมงคลราชบรรณาการสยาม
ณ พระราชวังฟงแตนโบล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน–30 มิถุนายน 2558 และนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–30 กันยายน 2558 และที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะที่ 1) ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
เหรียญกษาปณ์ ทัง้ วิวฒ
ั นาการเงินตราไทย และจัดแสดงเหรียญนานาชาติ รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมวันเด็กทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทง้ั สองแห่ง
นอกจากนี้ได้ดำ�เนินการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำ�นวน 50 ครั้ง โดยเป็นการจัดตามโรงเรียน
และสถานศึกษา จำ�นวน 29 ครั้ง และตามสถานที่จัดงานสัมมนา รวมถึงตามที่ได้รับเชิญ จำ�นวน 21 ครั้ง อาทิ งานคืนความสุข
ให้ประชาชนโดยกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1–4 งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557–6 ธันวาคม
2557 ณ บริเวณท้องสนามหลวง และงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ�ปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง ในวันที่
21 กั น ยายน 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์แ ละเงินตราไทยได้ รับ รางวั ล
ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำ�เนินงานดีเด่นประจำ�ปี 2558 และเข้าร่วมงานนิทรรศการในต่างประเทศ จำ�นวน 3 ครั้ง
คือ งานนิทรรศการ World Money Fair 2015 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม–
1 กุมภาพันธ์ 2558 งานนิทรรศการ Singapore International Coin Fair 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27–29
มีนาคม 2558 งานนิทรรศการ The 26th Tokyo International Coin Convention ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ 1–3 พฤษภาคม 2558
การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำ�หน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญกษาปณ์ และการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่าง ๆ
1. การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำ�หน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญกษาปณ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำ�นวน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจำ�นวน 1,500,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2. การทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม 2 วาระ จำ�นวน 60 เหรียญ และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
จำ�นวน 15 เหรียญ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเดือนมีนาคม 2558
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The National Treasure Publicity and Exhibitions
According to the Returning Happiness to Thai People Campaign of the National Council for Peace
and Order (NCPO), the Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins and the Coin Museum extended
free admission during August 2014 – January 2015 and had 178,875 visitors in total; 165,985 visitors at the
Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins and 12,890 visitors at the Coin Museum (Phase 1).
The Treasury Department held temporary exhibitions which include three exhibitions at the Pavilion
of Regalia, Royal Decorations and Coins, namely; “The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn”
from November 17, 2014 – March 31, 2015, “The Siamese Royal Tributes Displayed at the Palace from
Fontainebleau” from April 1 – June 30, 2015 and “The Most Exalted Order of the White Elephant” from
July 1, - September 30, 2015. The Coin Museum also held an exhibition “the Evolution of Thai Money
and International Coins.” Recreation activities on National Children’s Day (January 10, 2015) were held
at both museums as well.
In the fiscal year 2015, 50 external exhibitions were held; 29 exhibitions at schools and academic
institutions as well as 21 exhibitions at other places. For example, the first through fourth times the
Returning Happiness to Thai People Exhibition by the Ministry of Finance, the 87th Birthday Anniversary
of King Bhumibol Adulyadej on December 5, 2014 held during November 30–December 6, 2014 at Sanam
Laung, Top Revolving Fund Award 2015 on September 21, 2015 at the Impact Exhibition & Convention
Center and other fairs, festivals and occasions. Moreover, the Treasury Department participated in three
International Coin Exhibitions; the World Money Fair 2015 in Berlin, Germany from January 30–February
1, 2015, the Singapore International Coin Fair in Singapore from March 27–29, 2015 and the 26th Tokyo
International Coin Convention in Tokyo, Japan from May 1–3, 2015.
Coins and Money Presented to Members of the Royal Family
1. The Treasury Department presented income derived from the ticket sales for the Pavilion of
Regalia, Royal Decorations and Coins to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on August 20, 2015 at
Dusidalia Hall, Chitralada Villa. The income presented included 1,500,000 Baht for HRH the Princess’s
charitable purposes and 1,500,000 Baht as a donation made to Sai Jai Thai Foundation under the Royal
Patronage.
2. The Treasury Department presented 60 pieces of commemorative coins marking two occasions
and 15 pieces of medal with ribbon to Their Majesties the King and Queen and members of the royal family
in March 2015.
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การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน
นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์”
ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557–31 มีนาคม 2558
The Temporary Exhibitions
“The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn”
on November 17, 2014–March 31, 2015

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “เครื่องมงคลราชบรรณาการสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล”
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน–30 มิถุนายน 2558
“The Siamese Royal Tributes Displayed at the Palace of Fontainebleau”
on April 1–June 30, 2015




นิทรรศการหมุนเวียนชุดเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ไทย เรือ่ ง “เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก”
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม–30 กันยายน 2558
“The Most Exalted Order of the White Elephant” on July 1–September 30, 2015
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี พ.ศ. 2558 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ศาลาเครือ่ งราชอิสริยยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง
Recreation Activities on National Children’s Day 2015 on January 10, 2015 the Pavilion of Regalia, Royal
Decorations and Coins at the Grand Palace


พิพิธภัณฑ์เหรียญ
ณ ถนนจักรพงษ์
Coin Museum,
Chakrabongse Road


การเข้าร่วมงาน
นิทรรศการในต่างประเทศ
Photos of International
Coin Fairs




การเข้าร่วมงานนิทรรศการ World Money Fair 2015
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง
วันที่30 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ 2558
World Money Fair 2015 in Berlin, Germany
January 30–February 1, 2015
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การเข้ า ร่ ว มงานนิ ท รรศการ The 26 th Tokyo
International Coin Convention ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1–3 พฤษภาคม 2558
The 26th Tokyo International Coin Convention,
Tokyo, Japan May 1–3, 2015



นิทรรศการนอกสถานที่ในประเทศ
Photos of Demestic External Exhibitions
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การเข้าร่วมงานนิทรรศการ Singapore International
Coin Fair 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27–29
มีนาคม 2558
Singapore International Coin Fair 2015, Singapore
March 27–29, 2015
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งานคื น ความสุ ข ให้ ป ระชาชนโดยกระทรวงการคลั ง
ครั้ ง ที่ 1 ในวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2557 ณ โรงเรี ย น
พิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี
The 1st Returns the Happiness to the People
by Ministry of Finance, October 11, 2014
at Phibulsongkram School, Lopburi



งานคื น ความสุ ข ให้ ป ระชาชนโดยกระทรวงการคลั ง
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล ขอนแก่ น จั ง หวั ด
ขอนแก่น
The 3rd Returns the Happiness to the People
by the Ministry of Finance, October 25, 2014
at Convention Hall, Central Plaza Khonkaen,
Khonkaen

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมและนิทรรศการตามโรงเรียน
Photos of Exhibitions at Schools



โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Kankehathasai School, Luksee District, Bangkok



โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Prachaniwet School, Chatujak District, Bangkok
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ตารางแสดงจำ�นวนผู้เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
พิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะที่ 1) ศาลาธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ และสงขลา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือนตุลาคม 2557–กันยายน 2558)
สถานที่

ผู้เข้าชมชาวไทย

ศาลาเครือ่ งราชอิสริยยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
พิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะที่ 1)
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด

182,799 คน
12,913 คน

ผู้เข้าชมชาวต่างประเทศ
652,461 คน
3,629 คน
17,488 คน
10,250 คน
879,540 คน

ผลการดำ�เนินการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

● โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
เพือ่ ให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชนื่ ชมทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดินประเภทเครือ่ งถนิมพิมพาภรณ์และเครือ่ ง
ประดับอัญมณีอันวิจิตรงดงาม โดยกรมธนารักษ์ได้ดำ�เนินการปรับโครงสร้างและตกแต่งพื้นที่อาคาร รวมทั้งจัดวางตู้จัดแสดง
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกตู้จัดแสดง ระบบดับเพลิง รวมทั้งโมเดลและเทคโนโลยีประกอบการจัดแสดง
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในปี พ.ศ. 2559
● โครงการการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญระยะที่ 2
กรมธนารักษ์ได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนทางพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งได้ดำ�เนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ
และห้องเริ่มต้นอาณาจักรไท โดยจัดทำ�โครงสร้าง วางระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกตู้จัดแสดง ติดตั้งระบบ
จัดแสดง คือ ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เทคนิคการจัดแสดง เครื่องมือ และอุปกรณ์แปลภาษา รวมทั้งงานตกแต่งและ
จัดวางโมเดลแล้วเสร็จ
● โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
กรมธนารักษ์ได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนทางพัสดุในการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่ม
ดำ�เนินการปรับปรุงในเดือนตุลาคม 2558
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โครงการขยายพื้นที่จัดแสดงเครื่องประดับและอัญมณี ในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
The Royal Accessories and Jewelry Project
the Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins
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Number of Visitors at the Treasury Pavilions
in the Fiscal Year 2015 (October 2014–September 2015)
The Pavilions

Thai Visitors

Foreign Visitors

The Pavilion of Regalia,
Royal Decorations and Coins
Coin Museum (Phase 1)
The Treasury Pavilion 1, Chiang Mai
The Treasury Pavilion 2, Songkhla
Total

182,799 คน

652,461 คน

12,913 คน

3,629 คน
17,488 คน
10,250 คน
879,540 คน

Overall Performance in the Fiscal Year of 2015
● The Royal Jewelry of the Court of Siam Project at the Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins

In order that Thai and foreign visitors have an opportunity to realize and admire the beauty of ancient
Thai ornaments, the Treasury Department has expanded an exhibition room to display jewels and ornaments
in the royal court. The renovation and installation of modern display technology as well as a security system
have been in progress, and the exhibition is scheduled to open for the public in 2016.
● The Coin Museum Project (Phase 2)

The Treasury Department has proceeded with its final step of procurement. The two exhibition rooms
have been renovated and equipped with modern display technologies, safety systems and other museum
facilities.
● The Treasury Pavilion, Chiang Mai Refurbishment Project

The Treasury Department has completed its final step of procurement to the refurbishment of officials’
accommodation which will start in October 2015.
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รายงานประจำ�ปี 2558
กรมธนารักษ์

ด้านบริหารทั่วไป
● กลุ่มงานตรวจราชการ
การตรวจราชการเป็นมาตรการส�ำคัญประการหนึง่ ในการบริหารราชการแผ่นดินทีจ่ ะท�ำให้การปฏิบตั ริ าชการหรือการจัดท�ำ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย การตรวจราชการระดับกรมเป็นวิธีการหนึ่งของการควบคุม ก�ำกับ ดูแล การ
บริหารราชการของอธิบดี โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารของหน่วยงานที่รับ
การตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งานและโครงการ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด
2. การตรวจราชการเป็นไปในทางเสริมสร้างตามหลักการบริหาร ด�ำเนินการโดยวิธีประสานงาน การแก้ไขปัญหาและ
การปรับปรุงงาน ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจของเจ้าหน้าที่ มิใช่มงุ่ เพือ่ การจับผิดในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
เป็นประการส�ำคัญ นอกจากนี้ การตรวจราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถสนองนโยบายการบริหารงานของอธิบดีซงึ่ เป็นผูบ้ ริหาร
ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสภาวการณ์และข้อเท็จจริงในการบริหารราชการได้อย่างชัดเจน
3. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล วางแผน และพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตลอดจนวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของงานอันเป็นประโยชน์ต่ออธิบดี ที่จะได้ทราบและ
แก้ไขให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลและสมประโยชน์ต่อทางราชการ
4. เพื่อสดับรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็นและความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
5. เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผูต้ รวจราชการกรมกรมธนารักษ์ได้ตรวจราชการหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
โดยส่วนกลางได้ตรวจราชการ รวม 18 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค (ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่) ได้ตรวจราชการ รวม 76 พื้นที่
รวมทั้งสิ้น 112 ครั้ง โดยแบ่งการตรวจราชการออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2557–กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการถ่ายทอดแนวนโยบายต่าง ๆ ที่ส�ำคัญของรัฐบาล
กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ รวมถึงแผนงานตามยุทธศาสตร์งานตามภารกิจประจ�ำ งานภาคบังคับ และงานอื่น ๆ ของ
กรมธนารักษ์ ทั้งด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ด้านการบริหาร
เงินตรา และด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมธนารักษ์
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558–สิงหาคม 2558 เป็นการตรวจราชการส�ำนักและกองต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งรัด ติดตาม ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท�ำให้การปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคสามารถด�ำเนินการส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
● กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ในปัจจุบันต้องปฏิบัติงานในเชิงรุกและปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อทิศทางยุทธศาสตร์
ของกรมธนารักษ์ โดยมีข้าราชการและพนักงานในองค์กรเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญที่จะปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลักของ
กรมธนารักษ์ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กร ซึ่งสนองตอบยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความทันสมัยในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
จ�ำนวน 8 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
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1. การจัดท�ำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ให้กับบุคลากรของ
กรมธนารักษ์หลายช่องทาง ได้แก่ Web Site Internet และ Intranet Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 6000 และ 1111
ห้องสมุดกรมธนารักษ์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ดนิทรรศการและบอร์ดนิทรรศการภายในลิฟต์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายวารสารกรมธนารักษ์ ธนารักษ์สัมพันธ์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ
2. การด�ำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ : KM Day ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 โดยกรมธนารักษ์
ได้ด�ำเนินการจัดเก็บความรู้ด้วยการถ่ายเป็นคลิปวิดีโอการจัดการความรู้ โดยจัดเก็บความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน
3 คลิปวิดีโอ และจากผู้ที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 14 คลิปวิดีโอ รวมทั้งมีผู้ให้ความสนใจ
ส่งองค์ความรู้ในแต่ละสายงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล จ�ำนวน 45 องค์ความรู้ และคณะท�ำงานบริหารจัดการ
ความรูข้ องกรมธนารักษ์ ได้พจิ ารณาคัดเลือกองค์ความรูท้ สี่ มควรได้รบั รางวัล จ�ำนวน 20 องค์ความรู้ มีการจัดเสวนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้แกนน�ำชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสายงานด้านบริหาร ในหัวข้อเรื่อง “แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การเข้าสู่
ต�ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�ำนาญการพิเศษ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 และเมื่อวันที่ 24–25 กันยายน 2558 ได้
ด�ำเนินการจัดกิจกรรม “วันแสดงผลงานการจัดการความรู้ : KM Day” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีการน�ำเสนอผลงานและการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานการจัดการความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์
ในการแก้ไขปัญหาการท�ำงาน การจัดเสวนาเผยแพร่ความรู้ด้านที่ราชพัสดุ และด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รวมทั้งมีการมอบ
รางวัลให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการผลักดันกระบวนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3. การจัดท�ำโครงการ E–learning โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้จัดให้มีการเรียนรู้
ผ่านระบบ E–learning จ�ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, e–mail หลักสูตรมาตรฐานการประเมินราคาที่ดินคราวละมากแปลง หลักสูตร
ด้านที่ราชพัสดุ และหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ (ส่งข้าราชการเข้ารับการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือระหว่าง
กรมธนารักษ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจ�ำนวนผู้เข้าเรียนผ่านระบบ E–learning จ�ำนวน 229 คน)
4. โครงการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (Talent) โดยจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Lunch Talk) ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการที่ได้รับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) ผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ (New Wavbe) และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (Talant) ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มข้าราชการ
ดังกล่าว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน การเปิดมุมมองใหม่ๆ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกรมธนารักษ์
5. การด�ำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามแผนด�ำเนินกิจกรรม 5 ส. ของกรมธนารักษ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้ก�ำหนดให้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันท�ำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning day)
และมีการตรวจให้คะแนนการด�ำเนินกิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะท�ำงานตรวจกิจกรรม
5 ส. ซึ่งได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลหน่วยงาน 5 ส. ดีเด่น ส่วนกลาง จ�ำนวน 6 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค จ�ำนวน
6 หน่วยงาน ไปเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
6. โครงการสนับสนุนทุนศึกษาบุคลากรของกรมธนารักษ์ระดับปริญญาโท ภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกรมธนารักษ์ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้กรมธนารักษ์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรกรมธนารักษ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
กรมธนารักษ์ บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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General Administration
● Office of Inspector General

Inspector General carries out the important roles and responsibilities to advise monitor and evaluate
the works and assignments of every bureau within the Treasury Department as well as audit the performance
of all 76 Regional Treasury Offices. The office of the inspector General shall provide the Audit report upon
completing the mission and submit the findings and recommendations to the Director-General. The inspector
General compiles the report with the fairness and integrity practice on their assessments. This finding shall
provide the monitoring and evaluation mechanism to the management for improving the work process and
creating appositive change in the organization.
Inspection periods
1. December, 2014–February, 2015, Inspector general carries out government policy to all
organizations of the Treasury Department.
2. June, 2015–August, 2045, Inspector general audit and evaluate the performance of all 76 Regional
Treasury Offices.

● Human Resources Development
Human Resource Department maximizes the Treasury Department staffs by training and development
function. In fiscal year 2014, Human Resource Department organizes 8 training programs.
1. Implement the Learning Organization program to educate the Treasury Department staffs through
various forms of channels such as Internet, Intranet, Call Center, internal board exhibition, voice radio, posters and leaflets.
2. Create Knowledge management programs from retire staffs by taking 3 video clips and 14 video
clips of community leaders seminar and KM day, during 25–28 September 2015.
3. Implement the E–Learning projects as of the followings training program such as (i) the
Introduction to Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, E-mail (ii)
Standard procedures for the valuation of land (iii) Information about the state property (iv) English skills.
4. Specialist Training Programs such as knowledge exchange between high potential staffs.
5. Create the 5S campaign on February 5, 2015, concentrated on organizing the workplace, keeping
it in good order, neat and clean.
6. Provide the development of staffs’ knowledge in Master degree. A total of 15 officials participated
in the projects which aim to strengthen the department’s personnel to become highly resourceful and
professional.
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7. การด�ำเนินโครงการฝึกอบรม กรมธนารักษ์ได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพือ่ ให้เกิดสัมฤทธิผ์ ล
ตามเป้าหมายการพัฒนาบุคคลที่ก�ำหนดไว้ จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย
ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของบุคลากรที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
8. การส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
จัดโดยส�ำนักงาน ก.พ. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนักบริหารการคลัง หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ จัดโดยมูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และหลักสูตรกฎหมายมหาชน จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
● ด้านกฎหมาย
1. พระราชกฤษฎีกาเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พ.ศ. 2558
2. กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พ.ศ. 2558
3. กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร พ.ศ. 2558
4. กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนือ่ งในโอกาสทีส่ หภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทลู เกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดนิ เพือ่ มนุษยธรรม”
พ.ศ. 2558
5. กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
● ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดหาข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กรมธนารักษ์
ประชาคมอาเซียนเป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป้าประสงค์ ต้องการให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง
สามารถสร้างโอกาส และรับมือสิง่ ท้าทาย ทัง้ ด้านการเมือง ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีเป้าหมาย
ให้ประชาชนของสมาชิกประเทศอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
และสร้างความรู้สึกให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นน�้ำหนึ่งเดียวกัน กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงได้มีการปรับตัว
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับบริบทใหม่ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยจะจัดท�ำโครงการด�ำเนินการเตรียมความพร้อม
และปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ บทบาทและภารกิจต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถรองรับการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ท�ำความเข้าใจ และใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เป็นการ
เปิดเสรีให้กับผู้ที่สนใจในบทบาทภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ ผ่านทางระบบเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดท�ำและปรับปรุง
องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างกรมธนารักษ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพของการร่วมมือทางธุรกรรมระหว่างกันของกรมธนารักษ์กับคู่ประเทศสมาชิก โดยจะเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้
หลัก และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจหลักด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ และองค์ความรูท้ วั่ ไปทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประเทศสมาชิกอาเซียน
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7. Training programs base on efficiency improvement. The Treasury Department develops a result
oriented training program to achieve the department’s goals.
8. Conduct the External Human Resource Training through various seminars and meetings which aim
to strengthen the department’s personnel in term of knowledge and competence in their fields of work.
● Legal Affairs

1. The Royal Decree for commemorative coins of the Celebrations of the Auspicious Occasion of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th cycle Birthday Anniversary znd April 2015.
2. The issuance of the legal regulation of commemorative coins of the Celebrations of the
Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th cycle Birthday Anniversary
2nd April 2015.
3. The issuance of the legal regulation of commemorative coins of the 100th year celebration of the
Revenue Department.
4. The issuance of the legal regulation of commemorative coins celebration on His Majesty King
Bhumibol Adulyadej’s achievements as a soil scientist.
5. The issuance of the legal regulation of commemorative coins of the 80th years of Thammasat
University
● Information Technology Center

The Treasury Information Technology Center develops AEC information center which include all
information of the Treasury department and publish on its website. The AEC information center provides
activities, information and roles of the department relate to ASEAN Community.
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โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด กรมธนารักษ์
ปัจจุบันวิวัฒนาการห้องสมุดเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Age) โดยพัฒนา
และปรับปรุงเปลีย่ นแปลงห้องสมุดแบบดัง้ เดิมให้เป็นห้องสมุด
แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือบางครั้งก็ให้ชื่อว่าห้องสมุดดิจิตอล
(Digital Library) หรือห้องสมุดเสมือน (Virtual Library)
เป็ น การน�ำวิ ท ยาการเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ อ าทิ เ ช่ น
คอมพิ ว เตอร์ (Computer) ซอฟต์ แ วร์ (Software)
อินเตอร์เน็ต (Internet) และสื่อหลายรูปแบบ (Multimedia)
เข้ า มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานบริ ห ารจั ด การให้ กั บ การยื ม–คื น
และค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) ห้องสมุด เพื่อสนองตอบและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ (ConsumerSatisfaction) มีการให้บริการเป็นแบบออนไลน์ (Online Service) และโดยห้องสมุดของกรมธนารักษ์
ได้รับการจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นห้องสมุดที่ให้บริการครอบคลุมสาระความรู้เฉพาะทาง ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (Printing Materials)
ซึ่งได้แก่ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ บทความ หนังสือ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ต่างๆ ทีช่ ว่ ย
อ�ำนวยประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน นักวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้สามารถบริการกับประชาชนและสมาชิกกรมธนารักษ์ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยกรมธนารักษ์ได้จัดท�ำร่างโครงการพัฒนาและทดแทนระบบห้องสมุดของกรมธนารักษ์ ให้เป็นห้องสมุด
(Automatic Library) ที่มีการให้บริการแบบออนไลน์สามารถสืบค้นฐานข้อมูลได้ทุกสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ต (Internet
availability) ให้บริการสืบค้นแบบไม่จ�ำกัดเวลา (Anytime) ไม่จ�ำกัดสถานที่ (Anywhere) และไม่จ�ำกัดปริมาณผู้เข้าสืบค้น
(Anyone)
การปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมธนารักษ์เป็น
IPv6
เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากประกอบกับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
ท�ำให้ ผู ้ ใช้ ง านสามารถเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ จ าก
โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เครื่องเล่นมัลติมีเดีย
พกพา หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (IoT) และการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรับ–ส่งข้อมูลนั้นจ�ำเป็นต้องมีการระบุต�ำแหน่งในการเชื่อมต่อว่ามาจากที่ใดด้วยการระบุ
หมายเลขอินเทอร์เน็ตหรือ Internet Protocol ซึง่ เรียกกันย่อๆ ว่า IP โดยหมายเลข IP Address ทีใ่ ช้กนั ในปัจจุบนั นีเ้ ป็นระบบ
Internet Protocol version 4 หรือ IPv4 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2524
เป็นหมายเลขที่ระบุที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการเติบโต
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการใช้หมายเลขอินเทอร์เน็ต หรือเรียกกันว่าIP Address มากขึ้นเรื่อยๆ และจ�ำนวนหมายเลข
ไอพี แ อดเดรสของ IPv4 ในโลกก�ำลั ง จะถู ก ใช้ ห มดไป ไม่ เ พี ย งพอกั บ การใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ในอนาคต ซึ่ ง หากเกิ ด ขึ้ น
ก็หมายความว่าผู้ใช้ในประเทศต่างๆ จะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นได้
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กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีม่ กี ารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับและครอบคลุมงานตามภารกิจ
ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานเพื่อการบริหาร และการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งในการด�ำเนินการดังกล่าวใช้อุปกรณ์เครือข่ายเป็นพื้นฐานหลักในการประยุกต์ใช้ระบบงานสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดท�ำโครงการเพื่อปรับระบบเครือข่ายหลักให้รองรับการใช้งาน IPv6 ส่งผลให้ระบบสารสนเทศ
ของกรมธนารักษ์มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ อีกทั้งการปรับระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับ
IPv6 ยังเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ที่ก�ำหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมฯ และตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายสื่อสารข้อมูลแบบสายและแบบไร้สาย ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2555–2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทันต่อเทคโนโลยีและมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการด�ำเนินการตามโครงการนี้ท�ำให้กรมธนารักษ์ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติที่ประสบความส�ำเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนกรมธนารักษ์ รับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3, 4
ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน
พ.ศ. 2558
● Development of the Library System
At the present time, the evolution of library transforms to the information technology age
by developing traditional library to digital library or virtual library that using the network for online service.
The Treasury Department has done a draft of automatic library project that library user can searching
information by online services at anytime and anywhere.
● Modification for Communication Network System of the Treasury Department into IPv6
Internet network system nowadays is increasing extremely. The advancement of technology that
cause of users can reach an internet network system by mobile phone, tablet or electric appliances are
called Internet of things (IoT). Usability of internet network system must identify the position of network
connection by internet protocol (IP) which IP Address currently using internet protocol version 4 (IPv4)
since year 1981, IPv4 will run out in the future that cause of increasing users demand around the world
will not connect to internet network system.
The Treasury Department has done the internet protocol version 6 (IPv6) project that cause the
information technology system of the Treasury department works efficiently. This project has obtained
the award of honor from Ministry of Information and Communication Technology on September 8, 2015.
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● โครงการการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์มีภารกิจโครงการที่ส�ำคัญมากมายหลายโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม จึงได้จัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนและข้าราชการได้รับทราบถึงบทบาท
ภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อาทิ จัดท�ำข่าว จัดแถลงข่าว จัดท�ำบทสัมภาษณ์ผู้บริหารต่อสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จัดท�ำ
ข้อความประชาสัมพันธ์ในลักษณะอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ป้ายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร ข้อความ
ประชาสัมพันธ์ตู้ ATM และ Web Site Internet ของกรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวงการคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์)
จ�ำนวน 95 ครั้ง
ส�ำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่จัดให้มีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุ
เช่น โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) โครงการ
รัฐเอื้อราษฎร์ โครงการศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์และห้องสมุดชุมชน (แปลงโรงพิมพ์คุรุสภา) และโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ
(Retirement Home) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และโครงการประชาสัมพันธ์ด้านประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบ 82 ปี กรมธนารักษ์
● สื่อโทรทัศน์

สัมภาษณ์ผู้บริหารทางสถานีโทรทัศน์ เช่น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ Nation
สถานีโทรทัศน์ TNN 24 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลอัมรินทร์ สถานีโทรทัศน์ Spring News สถานีโทรทัศน์
ดิจิตอล Bright TV 20 สถานีโทรทัศน์ Voice TV และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล Now TV 26
● วิทยุ

ประชาสัมพันธ์ข้อความ บทความของกรมธนารักษ์ และโครงการประชาสัมพันธ์ อาทิ รายการสยามมานุสติ สถานี
วิทยุกองทัพบก F.M.94 รายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ F.M.92.5 รายการ
ข่าวข้นคนเนชั่น ทางสถานีวิทยุ F.M.102 รายการข่าว สถานีวิทยุ F.M. 90.50 รายการข่าว สถานีวิทยุ F.M. 106 เป็นต้น
● สื่อสิ่งพิมพ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์
ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า ASTV ผู้จัดการรายวัน บ้านเมือง ประชาชาติธุรกิจ The Nation Bangkok Post มติชน คมชัดลึก
โพสต์ทูเดย์ ข่าวหุ้นรายวัน และโลกวันนี้
การจัดท�ำโปสเตอร์ แผ่นผับ ป้ายไวนิล เพื่อเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ
● สื่ออิเล็คทรอนิกส์

Web Site กรมธนารักษ์ Web Site กระทรวงการคลัง (วายุภักษ์) Facebook ข้อความประชาสัมพันธ์ป้ายจราจรอัจฉริยะ
จ�ำนวน 40 ป้าย และอักษรวิ่งสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
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● The Public Relations and Corporate Image of Treasury Department Project
The Treasury Department has implemented many social and economic development projects, which
are in line with the Country Strategy of the Government and Ministry of Finance. These development
projects yield the social benefit and economic impact to the stakeholders. The public relations project
shall create the awareness and provide the information about the role and mission as well as the
accomplishment of the Treasury Department.
In fiscal year 2015, the Treasury Department conducted publicity to publicize works and activities
through the various branches of media such as on television, radio, printed media and electronic media,
totaling 95 items.
In addition, the highlight of the Public relations projects in fiscal year 2015 such as the use of state
property for Special Economic Zones, the NGV Gas Station project, the “Rut Ua Rard” Housing project,
the Community Library project (Khurusapha Printing), the Retirement Home project, the Grand National
Treasure project, the Property Valuation project and the 82nd Anniversary of the Treasury Department.
● Television Media

Live or pre-recorded Interview with executives and guest speakers, broadcast on Channel 3, 7,
Modern nine TV, NBT, Thai PBS and Nation TV. Digital TV on TNN Channel 24, Thairath TV, Amarin TV,
Spring News, Bright TV 20, Voice TV and Now 26.
● Radio Media

Publicity on the article of the Treasury Department in “Siammamusati”, broadcast on F.M. 94 MHz.
and “News”, broadcast on F.M. 90.5 MHz., 92.5 MHz., 102 MHz. and 106 MHz.
● Printed Media

Publicity of the Public relations projects through printed media are as follows:
Newspapers such as Bangkok Biz News, Khaosod, Thansettakitj, Thairath, Daily News, Thaipost,
Siamrath, Naewna, ASTV Manager, banmuang, Prachachat, The Nation, Bangkok Post, Matichon,
Komchadluek, Posttoday, Stock News Daily, and Dailyworldtoday.
Other printed media such as publish PR news/ articles/ special scoops/ photos/ PR activities/posters/
brochures and vinyl banners.
● Electronic Media

Publicity on Treasury’s website, Minister of Finance’s website, Facebook, Intelligent traffic signs
40 displays and Text on Televisions.
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● การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
นับจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2540 และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ตราขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน และการด�ำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่
ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ บริเวณภายในห้องสมุด กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2278 5641 โทรสาร 0 2618 3643 โดยจัดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนดและข้อมูลข่าวสาร
อื่นๆ ของกรมธนารักษ์ไว้บริการให้แก่ประชาชนที่สนใจขอตรวจดู
นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนมีค�ำขอเป็นการเฉพาะรายซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ขอให้เปิดเผย
จะเป็นข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากการให้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีการขอข้อมูลข่าวสารแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ มี
หนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือกรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมธนารักษ์ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. กรมธนารักษ์ได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
ได้ในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำดัชนีการสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไว้อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
3. กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ผ่าน 6 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ คู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ รายงานประจ�ำปี ธนารักษ์สัมพันธ์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านบุคคล (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กรมธนารักษ์)
4. จัดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานและขอค�ำแนะน�ำ
5. จัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็น และกล่องรับความคิดเห็น ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อน�ำข้อคิดเห็นต่างๆ มา
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ดังกล่าว นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ของกรมธนารักษ์ว่ามีความโปร่งใสและชอบธรรม ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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● Work Performance in 2015 in Compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
The Official Information Act, B.E. 2540 (1997) was promulgated on 9th December, 1997 which aims
to provide the essential rights of people towards public information as well as governments’ goodwill
to foster greater accountability, governance and democracy. Presently, the Treasury Department Information
Centre is located on the 4th Floor at Treasury’s library: The Treasury Department building, Soi Ari Samphan,
Rama 6 Rd, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400, Tel 0 2278 5641, Fax 0 2618 6343.
In addition, the disclosure of official information is subject to disclosure upon a specific request apart
from the Information Centre that disclosure of official information should have a written request or fill in
the form of official document.
In fiscal year 2015, the Treasury Department implemented the following activities:
1. The information of the Treasury Department proceeded through www.treasury.go.th.
2. The search index of The Official Information Act, B.E. 2540 (1997).
3. Publicize knowledge and create mutual understanding on the Official Information Act B.E.2540
through 6 channels, namely, the Official Manual of the Treasury department, Annual Report, Internal
Corporate Journal (Thanarak Samphan), Information board, website and Personal Media.
4. Invitation of the state agencies to visited the Information Service Centre of the Treasury Department
such as Office of the Permanent Secretary, Ministry of Finance and Office of the Auditor General of Thailand.
5. Distribution of the questionnaires to the clients which is finding from suggestion should be improved
a performance of the Information Service Centre.
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การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,594.614 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 103.60 ของงบประมาณการ 5,400.000 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ 4,581.173 ล้านบาท
รายได้เหรียญกษาปณ์ 974.047 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 39.394 ล้านบาท

ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ในรอบ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2554–2558)
รายได้
1. รายได้ที่ราชพัสดุ
2. รายได้เหรียญกษาปณ์
3. รายได้อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
ประมาณการรายได้
คิดเป็นร้อยละของประมาณการ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

3,692.787
870.014
25.910
4,588.711
3,800.000
120.76

3,954.351
357.903
64.050
4,376.304
4,400.000
99.46

4,697.247
1,776.914
23.532
6,497.693
4,400.000
147.67

4,663.282
742.247
25.140
5,430.669
4,900.000
110.83

4,581.173
974.047
39.394
5,594.614
5,400.000
103.60

Revenues of the Treasury Department in the Fiscal Year of 2015
Total revenues of the Treasury Department in the fiscal year of 2015 were million 5,594.614 Baht,
or 103.60 percent of the estimated revenues at 5,4000.00 million Baht. Revenues of the Treasury
Department include state property management of 4,581.173 million Baht, coin management revenues
of 974.047 million Baht, and other sources of revenues of million 39.394 Baht.

Revenues of the Treasury Department in 5 years (Fiscal years 2011 to 2015)

Unit: Million Baht

Revenues

2011

3,692.787
1. State Property Revenues
870.014
2. Coin Revenues
25.910
3. Other Revenues
4,588.711
Total
3,800.000
Estimated Revenues
120.76
Percentage of Estimated Revenues

2012

2013

2014

2015

3,954.351
357.903
64.050
4,376.304
4,400.000
99.46

4,697.247
1,776.914
23.532
6,497.693
4,400.000
147.67

4,663.282
742.247
25.140
5,430.669
4,900.000
110.83

4,581.173
974.047
39.394
5,594.614
5,400.000
103.60
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งบการเงินของกรมธนารักษ์ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
The Treasury Department’s Financial Htatemt as of 30 September, 2015
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
(Under review by Office of the Auditor General of Thailand)

กรมธนารักษ์ / The Treasury Department

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As at September 30th, 2015
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2558 / 2015

2557 / 2014

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 Cash and Cash Equivalents
		ลูกหนี้ระยะสั้น
		Short–Term Accout Receivables
		ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
		 Receivable Transfer and Short–Term
		Contribution
		วัสดุคงเหลือ / Inventories
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
		Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non–Current Assets
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
		 Premises and Equipment (net)
		สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
		 Infrastructure Assets (net)
		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
		 Other Intangible Assets (net)
		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		Total Non–Current Assets
รวมสินทรัพย์ / Total Assets
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

1,407,027,162.96

1,051,908,176.34

71,312,213.28

17,351,680.97

9,900.00

26,300.00

4,916,508.19
1,483,265,784.43

5,157,420.41
1,074,443,577.72

3,813,873,424,190.18

3,927,895,000,047.70

102,203,426.09

117,375,678.39

3,813,975,627,616.27

3,928,012,375,726.09

3,815,458,893,400.70

3,929,086,819,303.81
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งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As at September 30th, 2015
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2558 / 2015
หนี้สิน / Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น / Short–Term Payables
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
		 Creditor Transfer and Short–Term Contribution
		เงินรับฝากระยะสั้น / Short–Term Deposits
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other Current Liabilities
		รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non–Current Liabilities
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
		 The Financial leasing liabilities
		 under the contract
		เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
		 Creditor Transfer and Long–Term Contribution
		เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
		Long–Term Operating Cash Advance
		 from Government
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
		 Total Non–Current Liabilities
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets
สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets
		 ทุน / Capital
		 รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
		 Accumulated Surplus (Deficit)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน / Total Net Assets
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

2557 / 2014

112,508,473.68
6,784,669.94

69,225,623.23
6,458,246.09

1,313,298,368.47
106,848.22
1,432,698,360.31

1,049,537,831.75
61,548.22
1,125,283,249.29

18,926,437,320.50
2,770,888.94

3,580,393.39

1,375,000.00

1,625,000.00

18,930,583,209.44

5,205,393.39

20,363,281,569.75
3,795,095,611,830.95

1,130,488,642.68
3,927,956,330,661.13

3,798,788,736,108.11
(3,693,124,277.16)

3,926,588,349,366.42
1,367,981,294.71

3,795,095,611,830.95

3,927,956,330,661.13
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กรมธนารักษ์ / The Treasury Department

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 / As at September 30th, 2015
หมายเหตุ

รายได้ / Revenues
รายได้จากงบประมาณ / Government Budget
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
Revenue from Loan
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
Sales and Services Revenues
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
Revenues from Contribution
รายได้อื่น / Other Revenues
รวมรายได้ / Total Revenues
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Operating Expenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel Expenses
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ / Pension
ค่าตอบแทน / Compensation
ค่าใช้สอย / Miscellaneous Expenses
ค่าวัสดุ / Supplies
ค่าสาธารณูปโภค / Utilities Expenses
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
Depreciation and Amortization
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
Subsidy Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น / Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย / Total Operating Expenses
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Surplus (Deficit) from Operating Expenses
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

2558 / 2015

2557 / 2014

3,917,394,796.33

4,519,762,191.13
400,373,565.50

476,650.00

562,225.00

21,990,818.75

23,430,517.38

445,442,548.45
4,385,304,813.53

451,669,487.29
5,395,797,986.30

895,970,830.94
175,166,266.58
12,729,104.12
1,538,946,457.18
50,983,944.89
40,489,397.84
1,022,448,547.90

839,262,299.30
149,699,111.01
12,971,582.72
2,710,089,711.68
31,503,039.93
36,977,516.45
200,706,733.02

18,892,239.29

1,002,744,404.84

3,755,626,788.74
629,678,024.79
629,678,024.79

177,192,492.83
5,161,146,891.78
234,651,094.52
234,651,094.52
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Highilght of The Treasury Department Activities during the Fiscal year of 2015

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตร
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานศูนย์พัฒนาชาน�้ำมันในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน อ.ชร.15 ต�ำบลเวียงพางค�ำ อ�ำเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าฯรับเสด็จ
Mr. Chakkrit Parapuntakul, the director general of the Treasury Department, together with the top
executives, welcomed HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited Center for Plant Development to visit
the operational progress of the project, on February 3, 2015.
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เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ณ พลับพลาลานพระราชวังดุสิต
Mr. Ekawat Manakeaw, deputy director general of the Treasury Department, had an audience with HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn to presented commemorative coins.

Annual Report 2015
The Treasury Department

117

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการแถลงข่าวเหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
Mr. Sommai Phasee, finance minister, hosted press conference launching of coin and royal medal
commemorating the Celebrations of the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s 5th cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015.
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เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ
การแสดงผลงานกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา” พร้อมด้วยนายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผูบ้ ริหารกรมธนารักษ์ ร่วมพิธเี ปิดงานนิทรรศการฯ ครัง้ นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์
Mr. Visuth Srisuphan, deputy finance minister, together with Mr. Chakkrit Parapuntakul, the director general
of the Treasury Department, and top executives hosted the opening of “Thanarak Klang Phan Din Boriharn
Sub Sin Phoue Pracha” exhibition on August 14, 2015.
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เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดอาคาร
พิพิธบางลำ�พู โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดี
กรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn opened The Treasury Department’s center and
Community Library. Mr. Visuth Srisuphan, deputy finance minister, together with Mr. Chakkrit Parapuntakul,
the director general of the Treasury Department, and top executives had an audience with HRH Princess
Maha Chakri Sirindhorn in the grand opening ceremony, on August 21, 2015.
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เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารแถลงข่าวผลงาน
โครงการส�ำคัญของกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และน�ำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง
(มอปลาย่าง) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข นม.2806 ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Mr. Chakkrit Parapuntakul, the director general of the Treasury Department, held press conference at Lam
Ta Kong Dam (More Pla Yang) on September 26, 2015.
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เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีอันเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำ�ลอง) ขึ้นประดิษฐาน
บนพระวิมาน
Phraphommangklacharn (Jaokhunthongchai) and Mr.Sommai Pasee, Finance Minister hosted the Angel
of Weal Replica Statute had been enshrinement on November 10, 2015.
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แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Project Plan in the Fiscal Year of 2016
● ด้านที่ราชพัสดุ
แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
		 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ จั ด ท�ำแผนบริ ห ารจั ด การที่ ร าชพั ส ดุ
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทีร่ าชพัสดุให้เป็นระบบ
ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 โดยจะมีการ
ก�ำหนดแผนการบริหารจัดการใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติ
ด้ า นเศรษฐกิ จ มิ ติ ด ้ า นสั ง คม มิ ติ ด ้ า นท่ อ งเที่ ย ว มิ ติ ด ้ า น
อนุรักษ์ และมิติด้านศูนย์ราชการ กรมธนารักษ์จะจัดท�ำ
แผนบริ ห ารจั ด การที่ ร าชพั ส ดุ ปี 2559 โดยมี เ ป้ า หมาย
มิติด้านเศรษฐกิจ ที่จะท�ำให้รายได้ที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ 4,500 ล้านบาทในปี 2558 เป็นประมาณ 5,000
ล้านบาทในปี 2559

● State Property
Five-Year-Plan of State Property (2016–2520)
The Treasury Department initiates this plan
as a long–term plan in managing the State Property
as a whole, hoping that the systematic planning
from 2016 to 2520 would cover all dimensions of
State Property development, namely economic,
social, tourism, and conservation purposes, including
government agency center development. In this
five-year-plan, it is expected to generate more
revenue from 4,500 million Baht in 2515 to 5,000
million Baht in 2016.

โครงการน�ำทีร่ าชพัสดุมาสนับสนุนพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
		 ตามนโยบายรั ฐ บาลในการสร้ า งพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่
บริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมบทบาท
และใช้ โ อกาสในประชาคมอาเซี ย น โดยรั ฐ จะสนั บ สนุ น
โครงสร้างพืน้ ฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงาน
ต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมทั้ง
สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศ
เพือ่ นบ้าน ซึง่ จะเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
และด้านความมัน่ คงของประเทศ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน
เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวกรมธนารักษ์ได้จัดหาที่ดิน
ราชพัสดุทมี่ ศี กั ยภาพในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ในจังหวัดตาก สงขลา สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และจังหวัด
หนองคาย เพือ่ จัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือเอกชนเช่า

State Property to support the Special Economic
Zones
The emergence of AEC creates economic
opportunities, especially along the areas bordering
the neighboring countries. Therefore, the government
plans to support basic infrastructures, introduce
investment benefits, manage migrant workforce, set
up one-stop services, and to encourage Thai small
and medium enterprises (SMEs) to invest more in
the neighbors. This aims to increase the economic
prosperity, competitiveness, and to improve the
quality of living for the Thai people. To support the
government’s policy, the Treasury Department is
allocating the potential State Property near the
country’s borders as an estate to be developed in
the Special Economic Zones. Initially, the Special
Economic Zones would strategically cover the
development in 6 provinces, namely Tak, Songkhla,
Sa Kaeo, Trad, Mukdahan, and Nong Khai.
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โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการด้าน logistics
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
		 กรมธนารักษ์มนี โยบายในการน�ำทีร่ าชพัสดุทมี่ ศี กั ยภาพ
เหมาะสมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)
และจุดผ่านแดน (Check Point) ทีส่ �ำคัญมาสนับสนุนโครงการ
ด้าน Logistics ของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตาม
นโยบายรัฐบาล โดยด�ำเนินการ 2 แนวทางคือ
		 1. การน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนหน่วยงานที่มีภารกิจ
			 เกี่ยวกับการควบคุมการผ่านแดน (กรมศุลกากร)
		 2. การน�ำที่ราชพัสดุมาเปิดประมูลหาผู้ลงทุนพัฒนา
			 เพื่อเป็นศูนย์พักและกระจายสินค้า และเขตปลอด
			 อากร (Free Zone)

State Property for Logistics Project to Support AEC
The Treasury Department has implemented
the policy to utilize the potential State Property near
the economic corridors and the main check points
for the development of logistics projects to support
AEC (ASEAN Economic Community). To support the
government’s policy, the Treasury would focus on
either finding its strategic land suitable to be
developed as customs check points along the
borders or finding the prospective investors to
develop warehouses, distribution centers and the
duty-free zones.

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
		 ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐ ซึ่ง
จะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาการบุกรุก และจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
และจั ด ท�ำทะเบี ย นผู ้ ถื อ ครอง เพื่ อ ตอบสนองต่ อ นโยบาย
ดั ง กล่ า วกรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ก�ำหนดแผนการด�ำเนิ น โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพทั้งที่ดินและอาคาร
ราชพัสดุให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดย
จะด�ำเนินการในแปลงที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์ในราชการเป็น
ศูนย์ราชการจังหวัด อ�ำเภอ หรือที่ว่าการอ�ำเภอ ส่วนภูมิภาค
76 จังหวัด

Develop Qualitative Database of the State
Property
To decrease and mitigate the problems of
social inequality as well as to provide an easy
access to all the government’s services, the Treasury
Department has focused on squatters who live
illegally on the State Property. Having a good
database and a good register of properties on hand
is crucial to the success of State Property
management. To respond to the government’s
policy in trying to help those in poverty, the
Treasury Department has a plan to develop a good
qualitative database of State Property, both of
land and buildings. This is to ensure that the kept
information is correct, complete, and up–to–date.
The plan is expected to cover the properties under
the care of government agencies in 76 provinces.
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โครงการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก ารครอบครองที่ ดิ น ของบุ ค คลใน
ที่ราชพัสดุ
		 ตามพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตหวงห้ามที่ดินไว้ใช้
ราชการปี พ.ศ. 2481 ครอบคลุมพื้นที่ 8 อ�ำเภอ ในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งพื้นที่บางส่วนมีราษฎรครอบครองท�ำประโยชน์
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก จึงมีปัญหาว่าราษฎรที่ครอบครองท�ำ
ประโยชน์กอ่ นการประกาศสงวนหวงห้ามหรือไม่ กรมธนารักษ์
ในฐานะหน่วยงานทีม่ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาทีร่ าชพัสดุ
จึงต้องด�ำเนินการพิจารณาพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ของ
บุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุดังกล่าว ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
และเป็ น ธรรม เพื่ อ ลดปั ญ หาการร้ อ งเรี ย น และสามารถ
ก�ำหนดแนวเขตระหว่างทีด่ นิ ของรัฐและประชาชนให้เกิดความ
ชัดเจนเพือ่ ขจัดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับราษฎรทีค่ รอบครอง
ท�ำประโยชน์และอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว

Verification of Land Ownership
The Royal Decree of 1938 stipulated the
exclusive rights of land use for military purpose.
This decree covered the areas in 8 districts in
Kanchanaburi province. As there was always
a dispute over who has the legal right to the use of
land in question, the people who had been living
on the land insisted on asking for the verification
of land ownership. As the agency empowered to
look after and manage the State Property, the
Treasury Department would therefore have to come
forward to verify the rights of all concerned. This
process must be handled fairly and transparently
so as to gain confidence and trust from those living
on the land, including the public.

โครงการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ส่วนที่ 2
		 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 24 ธั น วาคม 2534
เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วน
ภูมภิ าค และให้พฒ
ั นาพืน้ ทีเ่ ดิมของโรงงานยาสูบ เขตคลองเตย
เนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ เป็นสวนสาธารณะ โดยแบ่งพื้นที่
เป็ น 2 ส่ วน คื อ สวนน�้ ำและสวนป่ า สมบู รณ์ ซึ่งสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ด�ำเนินการจัดสร้างสวนตามผังแม่บทดังกล่าว
การก่อสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติส่วนที่ 1 บริเวณสวนน�้ำ
ได้ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเปิดสวน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2547 ส�ำหรับการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติส่วนที่ 2 กระทรวง
การคลั ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ�ำนวยการ เมื่ อ วั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2557 และได้จัดจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ
รายละเอียดในการจัดสร้างสวนฯ ซึ่งมีแนวคิดการออกแบบ
โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ธรรมชาติ
พืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรม พืน้ ทีศ่ ลิ ปะและพืน้ ทีก่ ฬี า ส�ำหรับสวนดังกล่าว
จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก�ำลังกายและ
สถานทีใ่ นการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในการสร้างคุณภาพและสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน

The Forest Park (second-phase development to
Benchakiti Park)
On December 24, 1991, in accordance with
the cabinet’s resolution, the Thailand Tobacco
Monopoly’s factory was moved to provincial area
to leave the land of about 430 rai for the
development of a public park. The Ministry of
Finance, in collaboration with Bangkok’s Department
of City Planning and relating units, was responsible
for the model scheme of the park. The park was
planned with 2 developments in mind, namely the
water park and the forest park. In addition, as 1992
was the year of the 60th anniversary of Queen
Sirikit, the cabinet decided to dedicate the park as
a tribute to Her Majesty the Queen, who named
this public park “Benchakiti Park”. The water park
development was later completed and the Queen
graciously proceeded to preside over the park’s
opening ceremony on December 7, 2004. The park
was under the care of the Treasury Department
before being transferred to Bangkok Metropolitan
Administration in 2008. For the forest park to be
added to the project later, the Ministry of Finance
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โครงการบ้านมั่นคง
		 สืบเนื่องจากปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
ที่เป็นปัญหาสะสมและยืดเยื้อมานาน ทั้งปัญหาในเรื่องการ
บุกรุกที่ดินของรัฐหรือที่ดินสาธารณะ ปัญหาสภาพแวดล้อม
และสภาพความเป็นอยู่ที่ขาดการวางผังและจัดระเบียบ ขาด
สุขลักษณะ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว กรมธนารักษ์ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
และการจัดระเบียบชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ราชพัสดุ เพื่อให้
ชุ ม ชนมีความมั่นคงทั้งด้านที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อมดี โดยใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคงเป็นกลไก
ในการด�ำเนินการให้ผู้บุกรุกเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ส�ำหรับในปี 2559 จะด�ำเนินการในชุมชนแออัดในที่ราชพัสดุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนริ ม คลองเพื่ อ รองรั บ นโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล�้ำคูคลอง
		 ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครมีพนื้ ทีค่ คู ลองทัง้ สิน้ 1,161 คลอง
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือคลองสาธารณะอยู่ในความดูแล
ของกรุงเทพมหานคร และคลองชลประทานซึง่ เป็นทีร่ าชพัสดุ
จ�ำนวน 28 คลอง โดยพื้นที่ริมคลองหรือตลิ่งจะอยู่ในความ
ดูแลและรับผิดชอบร่วมกัน 3 หน่วยงาน คือ กรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ์ และ กรมชลประทาน และเมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม
2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้านสังคม
ได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ก�ำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด รวมทั้งการจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่ผู้
รุกล�้ำแนวล�ำคลองและทางระบายน�้ำต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำพิจารณา
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2558 ให้กรุงเทพมหานคร
(กทม.) ก่อสร้างเขือ่ นคสล. และประตูระบายนำ�้ คลองลาดพร้าว
คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ จาก
บริเวณเขือ่ นเดิมอุโมงค์ยกั ษ์พระรามเก้า-รามค�ำแหง ถึงประตู
ระบายน�้ำคลองสองสายใต้เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร
		 กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงได้จัดท�ำแผนด�ำเนินการ
ระยะเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองให้สอดรับกับ
โครงการบริหารจัดการสิง่ ปลูกสร้างรุกลำ�้ ล�ำนำ�้ จ�ำนวน 9 คลอง
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set up a directing committee on the 7 th of
December 2014 to look over the second–phase
development of the park. The consulting team
came up with the idea of dividing the park into 4
distinctive sections. These sections focus on nature,
culture, arts, and sports. The park is intended to be
a recreational place for the public in accordance
with the government’s policy to raise the quality of
living and to make a better environment.
The Ban Mankong Housing Project
The housing problems for the low–income
earners and the underprivileged have existed for
a very long time, including squatters on the State
Property. This issue eventually causes the situation
to deteriorate into social and environmental
problems. In tackling the problems, The Treasury
Department, in cooperation with the Community
Organization Development Institute, implemented
the Ban Mankong Housing Project, focusing on
improving the living conditions of people who had
been living in densely-populated areas located on
State Property. This aimed to create a more livable,
safer, and healthier environment for these people.
In the fiscal year of 2016, the Treasury expects
to provide some secured housing for the
densely-populated communities in Bangkok.
Community Development in Helping to Solve the
Waterways Encroachment
Currently, there are about 1,161 canals in
Bangkok. Most of them are public canals under the
care of Bangkok Metropolitan Administration, and
there are only 28 canals that are under the care
of the Royal Irrigation Department and that are
considered State Property. Therefore, The Bangkok
Metropolitan Administration, the Treasury Department
and the Royal Irrigation Department are the agencies
responsible for looking after the areas or the banks
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(คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองสามวา คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระยา
ราชมนตรี คลองพระโขนงและคลองลาดบัวขาว) โดยด�ำเนิน
โครงการน�ำร่องในพืน้ ที่ “คลองลาดพร้าว” ซึง่ จากการส�ำรวจ
ข้อมูลชุมชนริมคลองลาดพร้าวมีผู้ได้รับผลกระทบตามแผน
ระยะเร่งด่วน จ�ำนวน 43 ชุมชน รวม 7,314 ครัวเรือน
ซึ่ ง มี ชุ ม ชนที่ ต ้ อ งโยกย้ า ยออกจากพื้ น ที่ 6 ชุ ม ชน รวม
1,256 ครัวเรือน ได้แก่ ชุมชนเขตสายไหม เขตหลักสี่ เขต
ห้วยขวาง เขตดอนเมือง เขตบางเขน และเขตจตุจักร และมี
ชุมชนที่สามารถอยู่อาศัยในที่ดินเดิมได้แต่ต้องเว้นและกัน
ออกจากแนวเขตการก่ อ สร้ า ง จ�ำนวน 37 ชุ ม ชน รวม
6,058 ครัวเรือน ส�ำหรับในส่วนของกรมธนารักษ์ได้ก�ำหนด
นโยบายในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยการด�ำเนินการ
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคลองลาดพร้าวและหรือจัดท�ำ
สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการบ้านมั่นคงต่อไป
โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น บริ เวณสถานี ร ถไฟมั ก กะสั น ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
		 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ–นโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เรื่อง ข้อเสนอโครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ย ่ า นโรงงานมั ก กะสั น ของการรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย (รฟท.) เพื่อเป็น “ปอด” ของ กทม. และรองรับ
แผนการพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศ รวมทัง้ เห็นชอบ
ในหลักการที่ รฟท. จะมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ
รฟท. (ระยะยาว) ให้แก่กระทรวงการคลังเพือ่ เป็นการช�ำระหนี้
คงค้าง โดยคนร. ได้พิจารณาเรื่องการค�ำนวณมูลค่าเงื่อนไข
และระยะเวลาในการใช้ (สิทธิการเช่า) ที่ดินตามเงื่อนไขที่
เหมาะสมต่อการน�ำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยฝ่ายเศรษฐกิจ
คสช. และกระทรวงคมนาคมมีความเห็นให้ด�ำเนินโครงการ
ในพื้นที่ย่านโรงงานมักกะสันเนื้อที่ประมาณ 497 ไร่ โดยแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่สวนสาธารณะ, พื้นที่
พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยให้ค�ำนึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ไม่เป็นการเพิ่มปัญหาการจราจร วิถีชีวิตชุมชน
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังได้รับ
สิทธิการเช่าที่ดินย่านมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ในระยะยาว จ�ำนวน 99 ปี เพื่ อ ช�ำระหนี้ ค งค้ า งมู ล ค่ า

along these waterways. Head of the National Council
for Peace and Order (NCPO) for social development
has ordered the Ministry of Social Development and
Human Security, and Office of The National Economic
and Social Development Board to find appropriate
measures in solving the problems commonly found
in highly crowded community living along these
canals, including providing permanent and affordable
housing for them. The cabinet then approved the
resolution proposed by the Strategic Committee for
Water Resources Management to grant additional
budget of 2015 for the Bangkok Metropolitan
Administration to build reinforced concrete
embankments and water gates for major canals, such
as Ladprao Canal, Bang Bua Canal, Thanon Canal,
Song Canal, and Bang Sue Canal. This aims to solve
the flood problems both in Bangkok and around its
vicinity. The Bangkok Metropolitan Administration
has set up an immediate action plan to solve the
waterways encroachment in compliance with the
plan to deal with the illegal man-made constructions
along the 9 waterways, namely Bang Khane Canal,
Prem Prachakorn Canal, Samwa Canal, Prawet
Burirom Canal, Phraya Rachamontri Canal, Phra
Khanong Canal, and Lad Bua Khao Canal. The project
would initially be implemented along Ladprao
Canal. According to the primary survey on the spot,
it was found that about 43 communities, comprised
of 7,314 households would be affected one way
or another, and 6 communities in the districts of
Sai Mai, Lak Si, Huai Khwang, Donmuang, Bang
Khane and Chatujak, comprised of 1,256 families
had to move out of the area. The rest of 37
communities, comprised of 6,058 families were still
allowed to live on, but confined to specific area.
The Treasury Depart did its part by signing MOU
with the relevant agency to jointly develop Ladprao
Canal community. The Ban Mankong Housing Project
was part of the plan to provide the community with
decent housing.
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61,846 ล้านบาท ซึ่งจะท�ำให้การบริหารสัญญาเช่าเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนของประเทศและเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อภาครัฐ นอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่ในส่วน
สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ ท�ำให้ประชาชนได้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ลานกิจกรรม และสถานที่ออกก�ำลังกาย
รวมทั้งแหล่งศึกษาหาความรู้อันจะท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
● ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
		 กรมธนารักษ์มีภารกิจในการด�ำเนินการก�ำหนดราคา
ประเมินของอสังหาริมทรัพย์และจัดท�ำบัญชีก�ำหนดราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั่ ว ประเทศเพื่ อ ส่ ง
ให้ ก รมที่ ดิ น ใช้ เ ป็ น ฐานในการค�ำนวณค่ า ธรรมเนี ย มการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งในการก�ำหนดราคาประเมิน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะคราวให้ ใช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น สี่ ป ี นั บ แต่ วั น
ประกาศใช้บัญชี โดยกรมธนารักษ์ด�ำเนินการประเมินราคา
ทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศ 32 ล้านแปลง ประกอบด้วย การ
ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง 12.9 ล้านแปลง การ
ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก 19.1 ล้านแปลง การ
ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จ�ำนวน 69 แบบ การ
ประเมินราคาห้องชุดประมาณ 8,100 อาคาร โดยจัดท�ำบัญชี
ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีก�ำหนดราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ โรงเรื อ นสิ่ ง ปลู ก สร้ า งทั่ ว ประเทศ เพื่ อ
ประกาศใช้ ร อบบั ญ ชี ป ี พ.ศ. 2559–2562 ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2559 ส�ำหรับบัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ห้องชุด จะด�ำเนินการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์เมื่อบัญชี
ของอาคารชุดนั้นๆ ครบรอบ 4 ปี
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The Development Project of Makkasan Railway
Station (The State Railway of Thailand (SRT))
The cabinet’s resolution on 24th of February
2015 acknowledged and agreed on the State
Enterprise Policy committee’s proposal to develop
the Makkasan Railway Station as the “Lung” of
Bangkok and to support the rail system of the
country. It also agreed in principle that SRT would
give the exclusive rights of land use on Makkasan
Railway Station to the Ministry of Finance. The
committee has also looked into the term of lease
rights that is feasible for commercial development.
Now that the National Council for Peace and Order
(NCPO) and the Ministry of Transport have given
the green light in developing the Makkasan Railway
Station, covering the area of about 497 rai. The
development would be divided into 3 sections; as
a public park, a museum and a commercial area,
and is expected to have a minimal impact on the
environment and the community around the
station. The State Enterprise Policy committee then
had a resolution on the 31st of August 2015 for
the Ministry of Finance to accept the long-term right
of land use from SRT. This 99–year–right of land use
was in return for the the liabilities debt of 61,846
million Baht owed to the Ministry of Finance. This
project is expected to generate the income worth
the investment as well as to provide a new
recreational spot for the public.
Property Valuation
The Treasury Department’s mission is to make
valuation list of property for calculating the fees for
registration rights and juristic acts, the valuation list
in each cycle can be used for not more than 4 years
since its declaration date. The Treasury Department
manages the evaluation of property target 32
million land parcels copose of evaluation of land
parcels 12.9 million land parcels, evaluation of land
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ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีแผนงานโครงการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. แผนงานด้ า นการประเมิ น ราคาที่ ดิ น ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 3 แผนงาน
1.1 แผนงานส�ำรวจข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ราคาที่ ดิ น
			 รายแปลงในภูมิภาคจ�ำนวน 4 ล้านแปลง
1.2 แผนงานส�ำรวจข้ อ มู ล และประเมิ น ราคาที่ ดิ น
			 รายแปลงส�ำหรั บ แปลงแบ่ ง แยกใหม่ ใ นพื้ น ที่
			 กรุ ง เทพมหานคร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
			 จ�ำนวน 10,000 แปลง
1.3 แผนงานประกาศใช้ บั ญ ชี ก�ำหนดราคาประเมิ น
			 ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รอบบั ญ ชี ป ี พ.ศ. 2559–2562
			 ทั่ ว ประเทศ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน
			 32 ล้านแปลง
2. แผนงานด้ า นการประเมิ น ราคาอาคารชุ ด ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
2.1 แผนงานประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุด
			 ที่ ข อจดทะเบี ย นใหม่ ป ี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
			 จ�ำนวน 214 อาคารชุด
2.2 ส�ำรวจข้ อ มู ล เพื่ อ ปรั บ ราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์
			 ห้องชุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป้าหมายรวม
			 จ�ำนวน 1,895 อาคาร
3. แผนงานประกาศใช้ บั ญ ชี ก�ำหนดราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชีปี 2559–2562
ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 77 จังหวัด
4. แผนงานด้านบริการข้อมูลบัญชีก�ำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
		 ก�ำหนดเป้าหมายที่ให้บริการข้อมูลบัญชีก�ำหนดราคา
ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ผ ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ปี ล ะไม่ น ้ อ ยกว่ า
825,000 แปลง

block 19.1 million land parcels, evaluation of land
and housing 69 models and evaluation of
condominium 8,100 buildings that to make
nationwide for valuation list of land and valuation
list of land and housing, nevertheless, the valuation
list for the years 2016–2019 has been effected on
January 1, 2016, for the part of valuation list of
condominium will improve the price when
complete 4 years of the account itself.
Projects plan in the Fiscal Year of 2016
1. Evaluation of land in the fiscal year of 2016
for 3 plans.
1.1 Determined the parcel based valuation
		 in regional areas for 4 million land parcels.
1.2 Determined the parcel based valuation
		 for the discrimination of new land parcel
		 in Bangkok for 10,000 land parcels.
1.3 Promulgation of the new valuation list
		 for the years 2016–2019 for 32 million
		 land parcels.
2. Evaluation of condominium in the fiscal year
of 2016 for 2 plans.
2.1 The new register condominium valuation
		 for 214 buildings.
2.2 The condominium revaluation for 1,895
		 buildings.
3. Promulgation of valuation list of land and
housing for the years 2016 - 2019 in 77 provinces.
4. Access to property evaluation data service
through a variety of channel that not less than
825,000 land parcels.
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ด้านเหรียญกษาปณ์และด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน

● Mint Production
Technical Cooperation Projects between the
Treasury Department and the Royal Mint of the
United Kingdom (2015–2016)
The cooperation projects between the
Treasury Department, Thailand and the Royal Mint
of the United Kingdom began with the mutual
concept made by the Thai and British governments
on Thai–UK Strategic Dialogue I Conference at the
Ministry of Foreign Affairs on May 20, 2013. They
signed the Memorandum of Understanding Relating
to a Strategic Partnership between the Royal Mint,
the Treasury Department, Royal Thai Government
and the Royal Ming, HM Treasury, the United
Kingdom to develop Thai-British Mint relations. The
MOU aimed to collaborate on technical projects
and widen the royal mints capability for preparing
an economy expansion and an investment in the
future.

โครงการจั ด ประชุ ม Mint Directors Conference
(MDC) ครั้งที่ 29 (ระยะเวลาโครงการ 2558–2559)
		 การประชุม Mint Directors Conference (MDC)
เป็นการประชุมระหว่างโรงกษาปณ์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ
ทั่ ว โลก ปั จ จุ บั น มี โ รงกษาปณ์ ส มาชิ ก 47 แห่ ง จาก
43 ประเทศทั่วโลก โรงกษาปณ์สมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมปีเว้นปี (โดยการเสนอตัว) กรมธนารักษ์
ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุม MDC ครั้งที่ 29 ในปี 2559
ในระหว่างการประชุม MDC ครั้งที่ 28 ที่ประเทศเม็กซิโก
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และได้รับการรับรองด้วยมติ
เอกฉันท์จากประเทศสมาชิกการประชุม MDC เป็นการประชุม
ระดับโรงกษาปณ์จากทั่วโลกประมาณ 350–400 คน มีการ
จัดประกวดเหรียญกษาปณ์ (Coin Competition) ประกวด
บรรจุภัณฑ์ (Packaging Competition) มีคณะท�ำงานย่อย
2 ชุด คือ MDC–Technical Committee และ Marketing
Committee ท�ำหน้าที่ศึกษาวิจัยในเรื่องเทคนิคการผลิตและ

The 29th Mint Directors Conference (MDC) Project
(2015–2016)
The Mint Directors Conference (MDC) was
held among 350–400 directors of public mints
coming from around the world. Presently, there are
47 mint members from 43 countries. Mint members’
directors take turns hosting the conference alternate
years (offer oneself). The Treasury Department,
Thailand offered herself to be the host country of
the 29th MDC in 2016 and was decided by unanimous
mint-member votes during the 28th MDC at Mexico
in May 2014. The coin activities for MDC 2016 will
include Coin Competition and Packaging Compettion. MDC–Technical Committee and Marketing
Committee have duties to research the technical
production and marketing and choose research to

		โครงการความร่ ว มมื อ ด้ า นเทคนิ ค ระหว่ า ง
กรมธนารั ก ษ์ กั บ โรงกษาปณ์ The Royal Mint แห่ ง
สหราชอาณาจักร (ระยะเวลาโครงการ 2558–2559)
		 โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมธนารั ก ษ์ กั บ
โรงกษาปณ์ The Royal Mint เกิดจากแนวคิดการร่วมมือ
ในลักษณะทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษจาก
การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย–สหราชอาณาจักรใน
ด้ า นต่ า ง ๆ (Thai–UK Strategic Dialogue) ครั้งที่ 1
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
โดยได้ มี ก ารลงนามภายใต้ ข ้ อ ตกลงในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
เกีย่ วกับความเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกรมธนารักษ์
กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint (Memorandum of
Understanding Relating to a Strategic Partnership
between The Royal Thai Mint,Treasury Department,
Royal Thai Government and The Royal Mint, HM
Treasury, United Kingdom) ในการพัฒนาความสัมพันธ์
ของทั้ ง 2 โรงกษาปณ์ โดยก�ำหนดที่ จ ะมี ก ารให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคระหว่างไทยและอังกฤษในการพัฒนา
ขีดความสามารถของโรงกษาปณ์เพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ขยายการค้าและการลงทุนในอนาคต
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การตลาดตามล�ำดับ และคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อน�ำเสนอใน
ที่ประชุมทางวิชาการของ MDC แต่ละครั้ง โดยเจ้าภาพต้อง
ท�ำหน้าที่ประสานคณะท�ำงานแต่ละชุดเพื่อให้การจัดประชุม
MDC ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้น�ำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทรงเปิดการประชุม Mint Directors Conference (MDC)
ครั้งที่ 29 ณ โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. และทรงรับเชิญ
เสด็จพระราชด�ำเนินในวันและเวลาดังกล่าวแล้ว

present in the academic conference of MDC. The
host country has to cooperate with each committee
aiming to make MDC successful following its
objectives. By the Treasury Department’s invitation,
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn is opening the
29th MDC at Centara Grand at Central World Hotel
on May 2, 2016 at 9.00 a.m.

โครงการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
		 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12
สิงหาคม 2559 กรมธนารักษ์จึงเห็นควรจัดท�ำเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และ
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ให้ แ ผ่ ไ พศาลทั้ ง ในประเทศและนานาประเทศ
ตลอดจนน้อมน�ำจิตใจของปวงชนชาวไทย ให้แสดงความกตัญญู
กตเวที และความจงรักภักดีพร้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วหล้า

Commemorative Coins and Commemorative
Medals Commemorating the 7th Cycle Birthday
of HM Queen Sirikit on August 12, 2016 Projects
On the occasion of the 7th Birthday of HM
Queen Sirikit on August 12, 2016, the Treasury
Department will issue coins commemorating the 7th
cycle of HM Queen Sirikit to make Thai people raise
awareness of her royal grace and enhance her
prestige considerably through Thailand and foreign
countries.

โครงการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย
		 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2541
เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย และ
เห็นชอบให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย กรม
ธนารักษ์จึงพิจารณาเห็นควรจัดท�ำโครงการเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกช้างไทยขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รงมี พ ระราชด�ำริ ไว้ ใ น
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีเพื่อให้ช้าง
อยู่คู่กับคนได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน และเป็นการปลูกจิตส�ำนึก
ให้รัก เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันระหว่างช้างกับคน การมี
ส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ชา้ งไทยให้คงอยูค่ ปู่ ระเทศไทยตราบนาน
เท่านาน มีการคาดหวังทีจ่ ะน�ำเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกดังกล่าว
ออกจ�ำหน่ายทั่วโลก โดยจัดท�ำเป็นโครงการความร่วมมือกับ
โรงกษาปณ์ อั ง กฤษ (The Royal Mint) เพื่ อ เผยแพร่

Commemorative Thai Elephant Coins Project
On May 26, 1988 the cabinet approved the
designation of March 13 as Thai Elephant Day and
the white elephant as the Thai symbol. The
Treasury Department therefore produced
Commemorative Thai Elephant Coins to honor His
Majesty King Bhumibol, the founder the RoyalInitiated Kuiburi National Forest Reserve Area
Conservation and Rehabilitation Project. The project
aimed to show that elephants and local people could
depend on each other, and to make the general
public aware of the significance of this relationship,
including the participation of local people in the
ongoing elephant conservation efforts. The Treasury
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Department intends to distribute the Commemorative
Thai Elephant Coins around the world in collaboration
with the Royal Mint of the United Kingdom and to let
foreign people know the Thai King’s role in elephant
conservation.

โครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนด้านการ
รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
		 กรมธนารั ก ษ์ เ พิ่ ม การบริ ห ารจั ด การเหรี ย ญกษาปณ์
ด้านการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ในส่วนกลางทีส่ �ำนักบริหาร
เงินตราในการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และน�ำ
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้น
เพื่อลดปริมาณการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการเข้ารับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

The Return of Circulation Coins Project
The Treasury Department has another coin
management duty which is the return of circulation
coins at the Bureau of Monetary Treasure to send
them back to the economic system. The aims are
to decrease a number of new produced-coins and
serve people the purpose well.

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
		 กรมธนารักษ์ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงการคลังในการปรับปรุงและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น
เพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีข่ องการเรียนรูแ้ ละเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยในส่วนกลางได้จัดให้มี
โครงการปรับปรุงและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ได้แก่
		 - โครงการขยายพื้ น ที่ จั ด แสดงเครื่ อ งประดั บ และ
			 อัญมณีในพิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
		 - โครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งส�ำนักบริหาร
			 เงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญ
		 - โครงการพิพิธบางล�ำพู
		 ส่ ว นภู มิ ภ าคจั ด ให้ มี โ ครงการปรั บ ปรุ ง และจั ด สร้ า ง
พิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ได้แก่
		 - โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
		 - โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
		 - โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารส�ำนั ก งานธนาคาร
			 แห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์

Museum Management Project
The Treasury Department followed the policies
of the government and the Ministry of Finance
regarding the refurbishment and construction of the
central and provincial museums to be new learning
and travel centers. The three central museums are
as follows;
- The Royal Jewelry of the Court of Siam
		 Project in the Pavilion of Regalia, Royal
		 Decorations and Coins
- The Refurbishment Project of transforming
		 the Bureau of Monetary Treasure into the
		 Coin Museum
- The Pipit Banglamphu Project
The three provincial museums are as follows;
- The Treasury Pavilion, Chiang Mai
		 Refurbishment Project
- The Treasury Pavilion, Songkhla Refurbish		 ment Project
- The Refurbishment Project of the Bank of
		 Thailand, Khonkaen Branch to become a
		 new museum
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โครงการปรั บ ปรุ ง และสร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค
ทั้ง 3 แห่ง
		 ด้วยกรมธนารักษ์มีนโยบายที่จะบริหารทรัพย์สินของ
ประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ขยายการจัดแสดงทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดินและปรับปรุงศาลา
ธนารักษ์ในส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแพร่ความรู้เชิง
วัฒนธรรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
ศิลปะงานช่างชั้นสูงของไทย ผ่านการจัดแสดงเงินตราไทย
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
ทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ด้วยรูปแบบและสื่อการจัดแสดงที่ทันสมัย
ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบอาคารเพื่ อ ให้ เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และขยายโอกาสให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมและ
ตระหนักในคุณค่า ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและวิวัฒนาการของเงินตราไทย
มากขึ้น เพื่อร่วมกันรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
อั น จะส่ ง ผลให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมขยายตั ว ไป
ทั่วภูมิภาค และน�ำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น
และประเทศไทยในภาพรวมต่อไป อีกทัง้ ยังเป็นการพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจึงได้จัดท�ำแผนงาน/โครงการ
ปรับปรุงและสร้างพิพธิ ภัณฑ์ในส่วนภูมภิ าค รวม 3 แผนงาน/
โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะเวลาด�ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
โครงการปรับปรุงขยายส่วนจัดแสดงศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัด
สงขลา ระยะเวลาด�ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2560
และโครงการศาลาธนารักษ์ 3 จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลา
ด�ำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2561

The Refurbishment and Construction of Museums
in the Provincial Regions
It is the Treasury Department’s policy to
increase the social and economic value of the
national treasures and to maximize the beneficial
use of State Property. A project therefore has been
developed to expand the display of national
treasures and publicize Thai history, arts and
cultures to provincial regions. The aims are to make
both Thai people and foreign tourists realize the
significance and value of the national treasure, and
to conserve these treasures as the nation’s cultural
heritage for the next generations. It also aims to
boost cultural tourism in the regions, thus increasing
income for local residents and the national income
as a whole. The project involves the refurbishment
of two existing museums, the Treasury Pavilion in
Chiang Mai and Songkhla during the fiscal year
2017–2018, as well as the establishment of a new
museum, the Treasury Pavilion in Khonkaen province
during the fiscal year 2016–2018.

