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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

สารจากอธิบดี
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นกว่าปี

ก่อนหน้า ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
โลกโดยรวม และปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศ
มหาอ�ำนาจ โดยในปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ 4.2
ทัง้ นี้ การขยายตัวในระดับดังกล่าว เกิดจากนโยบายการเงิน
การคลังที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการลงทุนด้านต่างๆ
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานหนึง่ ในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทย ได้ร่วมสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยผ่านโครงการส�ำคัญของกรมธนารักษ์ในหลายด้าน
ได้แก่ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ผ่ า นโครงการน� ำ ที่ ร าชพั ส ดุ ม าสนั บ สนุ น พื้ น ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการ E-payment
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการ
บ้านคนไทยประชารัฐ โครงการศูนย์ทพี่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
แบบครบวงจร (Senior Complex) โครงการพิสูจน์สิทธิ
การครอบครองทีด่ นิ ของบุคคลในทีด่ นิ ราชพัสดุ และโครงการ
พัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการ
แก้ปญั หาการรุกล�ำ้ คลอง นอกเหนือจากโครงการเพือ่ สนับสนุน
มาตรการดังกล่าวข้างต้น กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำโครงการ
ผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10
ซึ่งผลิตเป็นครั้งแรกในปี 2561 และการประเมินราคาที่ดิน
รายแปลง เพือ่ รองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ
และสิ่งปลูกสร้าง
ในปี 2562 อันเป็นปีมหามงคลยิ่งของประชาชนไทย
กรมธนารักษ์ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองพระราชพิธี
บรมราชาภิ เ ษก โดยการจั ด ท� ำ เหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก
เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2562 เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศและเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีอันส�ำคัญยิ่งของประชาชนไทย
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอขอบคุ ณ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมธนารั ก ษ์ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ทุ ่ ม เทร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ง าน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เพื่อให้การด�ำเนินงานของกรมธนารักษ์ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

(นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์)
อธิบดีกรมธนารักษ์
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Message from the Director- General
2018 was a year that we saw Thai economy continued expansion from previous year, although
the trade war between the USA and China affected global economic. Thai economy expanded 4.2%
from year 2017, as a result of effective fiscal and monetary policies, investment promotions and tourism
promotions.
The Treasury Department, as a unit that drive Thai economy, has support economic competitiveness
and reduce social inequality through projects such as Thailand's special economic zones, National
e-Payment, Pracharath housing project, Senior complex project, Verification ownership of the state
land tenure project, Canal banks community redevelopment to support the government policy in
tackling the canal invasion and property valuation. Moreover, The Treasury Department, first time
launch King Rama X circulation coins.
2019 is the auspicious year for Thai people, The Treasury Department participate in The Coronation
of King Rama X , by issue commemorative coin and commemorative coin with satin strap for this
auspicious occasion.
As a final remark, I would like to express my appreciation to all staffs of The Treasury Department,
for your support and dedicate to work. I believe that all staffs will continue to deliver excellence
services with honesty for Thai people.

(Mr. Amnuay Preemonwong)
Director-General of the Treasury Department
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ผู้บริหารกรมธนารักษ์
Executive Members of the Treasury Department

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
อธิบดีกรมธนารักษ์
Mr.Amnuay Preemonwong
Director-General
(Executive,Higher Level)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์
Executive Members of the Treasury Department

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Miss Amornrat Klamplob
State Property Development Advisor
(Plan and Policy Analyst,Advisory Level)

นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์
Mrs.Nongluk Kwankaew
Property Valuation Development Advisor
(Plan and Policy Analyst,Advisory Level)

นางวรนุช ภู่อิ่ม
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์
และทรัพย์สินมีค่า
Mrs.Woranuch Phu-Im
National Treasure and Mint
Management Advisor
(Plan and Policy Analyst,Advisory Level)
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ผู้บริหารกรมธนารักษ์
Executive Members of the Treasury Department

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
Miss Wilawan Veerakun
Deputy Director-General

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
Miss Chutima Sriprajaya
Deputy Director-General

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
รองอธิบดีด้านบริหาร
(ว่าง) 1 ต�ำแหน่ง
Deputy Director-General
1 (Vacant)
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
(ว่าง) 1 ต�ำแหน่ง
Deputy Director-General
1 (Vacant)
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กลุ่มงานตรวจราชการ
Inspector General

นางวาสนา ผุดผ่อง
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Wasana Pudpong
Inspector

นายพูลศักดิ์ จงเจริญ
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Pulsak Chongcharoen
Inspector

นายลือชา นิสัยกล้า
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Luecha Nisaigla
Inspector
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

กลุ่มงานตรวจราชการ
Inspector General

นางวราภรณ์ เอื้ออาทร
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Waraporn Uea-athorn
Inspector

นางอัญชลี รอดผล
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Aunchalee Rodphol
Inspector

นายวชิระ บัวมาศ
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Wachira Buamas
Inspector

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ผู้ตรวจราชการกรม (ว่าง 3 ต�ำแหน่ง)
Inspector (3 Vacant)
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กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of the Internal Audit

นางเมธาวี ท้วมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Mrs.Methawee Thuamchan
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
(Acting Internal Auditor, Expert Level)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of the Public Sector Development

นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
Mr.Attavut Spuntupongse
Plan and Policy Analyst
Senior Expert Level
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กรมธนารักษ์

ส�ำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
1
2

3

4

1. นางสาวรัศมี อริยะสุนทร
เลขานุการกรม
Miss Rasamee Ariyasunthorn
Secretary to the Department

2. นางพัชนี ภัทรพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
Mrs.Patchanee Pattarapitak
General Service Officer Senior Level

3. นายพุทธินันท์ บุญทองงาม
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Puttinun Boontong-ngam
General Administrative Officer
Senior Professional Level

4. นายอภิรักษ์ ค�ำสกุล
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Apirak Kumsakul
Public Relations Officer
Senior Professional Level
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กองเทคโนโลยีการส�ำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and Database Division
1
2

3

4

5

1. นายทวีชัย ลิยี่เก
ผู้อ�ำนวยการกองเทคโนโลยีการส�ำรวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
Mr.Taweechai Liyeege
Director Higher Level

2. นายวิรุธ แสงสิชัยพันธ์กุล
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Mr.Wirut Sangsichaipungul
Surveyor Senior Level

4. นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Mr.Chaloei Wongbandit
Surveyor Senior Level

5. นางสาวกุสุมา สังข์เสน
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Miss Kusuma Sangsan
Surveyor Senior Level
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3. นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Mr.Yunyong Chairattong
Surveyor Senior Level
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กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
State Property Right Management Division
1
2

3

4

5

6

1. นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Mrs.Wilairat Aksornpan
Director Higher Level

3. นายวินัย อนันตวรางกูล
2. นายธีรพงค์ สุขช่วย
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Mr.Winai Anantavarangkool
Mr.Thirapong Sukchuy
Real Property Procurement Officer
Senior State Property Rights Specialist
Senior Professional Level
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)

4. นายอัครพล ศักดิ์นิมิต
5. นางสาวสิริวลี สังขวิเชียร
6. ดร. สิริฉัตร ภู่ภักดี
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Akarapol Saknimit
Miss Siriwalee Sangkhawichean
Miss Sirichat Poopakdee, Ph. D.
Real Property Procurement Officer
Real Property Procurement Officer
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
Senior Professional Level
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level (1 Vacant)
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
1
2

3

4

5

1. นายฤชา วราทร
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
Mr.Ruecha Varatorn
Director Higher Level

2. นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
3. นายวิฑูร โชติกุลพิศาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Kritsada Raveepowpong
Mr.Witoon Chotikulpisarn
Senior Human Resource Management Human Resource Officer
Specialist (Human Resource Officer, Expert Level)
Senior Professional Level

5. ว่าที่ ร.อ.พรเทพ เลิศปัญญาอาวุธ
4. นางพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
Acting Capt. Pornthep Lertpanya-arwut
Mrs.Patcharaporn Kladpuang
Legal Officer Senior Professional Level
Human Resource Officer
Senior Professional Level
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Human Resourec Offier Senior Professional Level (2 Vacant)
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Regional State Property Management Division
1
2

3

4

5

1. นายธ�ำรงค์ ทองตัน
3. นายปัญญา ชายเกตุ
2. นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Tamrong Tongtan
Mrs.Prapimporn Tancharoen
Mr.Panya Chaiket
Director Higher Level
Real Property Procurement Officer
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
4. นางวิสากร สุขช่วย
5. นางเขมฤดี จันทร์คง
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Visakorn Sokchuy
Mrs.Khemrudee Chankong
Real Property Procurement Officer
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
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กองแผนงาน
Planning Division
1
2

3

4

1. นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
Mr.Apilarp Hengprasert
Director Higher Level

2. นายกฤติน มังคะลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Krittin Mangkalee
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level

3. นายพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Pirapong Sukhavisidh
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level

4. นางสาวณัฐชานันท์ อภิรักษ์ธนกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
Miss Natchanan Aphirakthanakul
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
1
2

3

4

1. นายพรชัย ควรประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr.Pornchai Kuanprasert
Director (Computer Science) Higher Level

2. นางสาวพิมพ์สราญ บ�ำเพ็ญวิบูลย์กิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
Miss Pimsararn Bumpenvibunekij
Senior InformationTechnology system and Network Specialist
(Computer Technical Officer , Expert Level)

3. นางสาวประภัสสร เจริญรัตน์รวี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Prapatson Charaenratrawee
Computer Technical Officer
Senior Professional Level

4. นายธนพล พัฒนโสภณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Thanaphon Pattanasophon
Computer Technical Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Computer Technical Officer Senior Professional Level (1 Vacant)
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ส�ำนักกฎหมาย
Bureau of Legal Affairs
1
2

3

4

5

1. นายดนัย วิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
Mr. Danai Wijarn
Director (Legal Affairs) Higher Level

2. นายธนิต กฤษณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
Mr.Tanit Kitsana
Senior Legal Specialist
(Legal Officer , Expert Level)

4. ว่าที่ ร.ต.วาสิทธิ์ นนทสิน
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Wasit Nontasin
Legal Officer
Senior Professional Level

5. นายชรินทร เข็มราช
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Charinthorn Khemrach
Legal Officer
Senior Professional Level

3. นางสาวดุษฎี ถวิลไทย
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Miss Dusadee Thawilthai
Legal Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Legal Officer Senior Professional Level (2 Vacant)
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint
1
2

3

4

5

6

1. ว่าง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกษาปณ์
Director Higher Level
(Vacant)

2. นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์
Miss Wanna Yindeeyangyurn
Senior Mint Specialist
(Mint Technical Office, Expert Level)

3. นายวุฒิชัย แสงเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
Mr.Vuthichai Sangngeon
Senior Coin Arts Spacialist
(Academic Artist , Expert Level)

4. นางจิราวรรณ สีหนนท์
5. นางสาววิลัยวรรณ คือสูงเนิน
6. นางสีนวล ค�ำพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส
Mrs.Jirawan Srihanon
Miss Wilaiwan Kuesongnoen
Mrs.Sinual Khamphan
General Administrative Officer
General Administrative Officer
Fiscal Officer Senior Level
Senior Professional Level
Senior Professional Level
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ส�ำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint
7

8

9

10

11

12

7. นางสาวจารุวรรณ คงเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Miss Jaruwan Khongphet
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

8. นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Kongsak Pornpanavan
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

9. นายธรรมนูญ แก้วสว่าง
นักวิชาการช่างศิลป์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Thammanoon Keawsawang
Academic Artist
Senior Professional Level

10. นายพิทักษ์ เหลือมพล
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Pitak Luampon
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

11. นายอชิตพล ธรรมรงค์
นายช่างโลหะอาวุโส
Mr.Achitpol Thamarong
Metal Work Technician
Senior Level

12. นายพีรศักดิ์ เลิศพรประสพโชค
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Peerasak Lertpornprasopchok
Mint Technical Officer
Senior Professional Level
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint
13

14

15

16

13. นายวิเชียร พันแสน
14. นายจ�ำนงค์ พรหมจรรย์
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ นายช่างโลหะอาวุโส
Mr.Wichain Pansan
Mr.Jamnong Promchan
General Administrative Officer
Metal Work Technician
Senior Professional Level
Senior Level

15. นายพิพัฒพงษ์ ชัยชนะพงศ์พันธ์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
Mr.Pipatpong Chaichanapongpan
Electrician Senior Level

16. นายชาตรี ดนตรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
Mr.Chatree Dontree
Mechanic Senior Level
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Mint Technical Officer Senior Professional Level (1 Vacant)
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ส�ำนักการคลัง
Bureau of Finance
1
2

3

4

5

6

1. นางอัญชลี แก้วประดับ
2. นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง
Mrs.Anchalee Keopradub
Miss Arunthip Chokratin
Director (Finance and Accounting Analyst) Senior Supply and Fiscal Specialist
Higher Level
(Fiscal Analyst , Expert Level)
4. นางกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
5.
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Kittaporn Sangsichaipunkul
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

OK1-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 21

3. นางเมธาวี ท้วมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Methawee Thuamchan
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

นางปิยพรรณ สุขสมบัติ
6.
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Piyaphan Suksombut
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

นางศานิตย์ โอฬารานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Sanit Olaranont
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
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กรมธนารักษ์

ส�ำนักการคลัง
Bureau of Finance
7

7. นางสาวทองจันทร์ มหายศ
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
Miss Thongchan Mahayos
Supply Analyst
Senior Professional Level

8

8. นางสาวชไมพร พรหมเกตุ
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
Miss Chamaipron Phromket
Supply Analyst
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Supply Analyst Senior Professional Level (1 Vacant)
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ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Bureau of Grand National Treasure
1
2

3

4

5

6

1. นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
2.
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Miss Kanchana Srithanangkool
Director Higher Level

4. นางทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Tipaphan Imsoon
General Administrative
Officer Senior Professional Level
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นายชลทิตย์ ไชยจันทร์
3.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
(งานภัณฑารักษ์)
Mr.Chonlatid Chaijan
Senior Plan and Policy Specialist (Curator)
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)

6.
5. นางปิยานุช เปลี่ยมปลื้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Piyanuch Pliampluem
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

นายทิวา เผื่อนปฐม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน
Mr.Thiwa Pueanpathom
Senior National Treasure 		
Conservation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)
นางสาวทัศนีย์ หมู่เกลี้ยง
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Tassanee Mooklieng
Dissemination Technical Officer
Senior Professional Level
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กรมธนารักษ์

ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Bureau of Grand National Treasure
7

7. นางสาวชวนพิศ ทองใบ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Miss Chuanpis Thongbai
General Administrative Officer
Senior Professional Level

8

8. นางสาววรรณิษา ปัตพิบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Miss Vanisa Patpibul
General Administrative Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ภัณฑารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Curator Senior Professional Level (2 Vacant)
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ส�ำนักบริหารเงินตรา
Bureau of Monetary Management
1
2

3

4

5

6

1. นางเมทินี แก้วมานพ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินตรา
Mrs.Methinee Kaewmanop
Director Higher Level

2. นางสาวสุกัญญา ชูช่วย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา
Miss Sukhanya Choochuay
Senior Currency Planning Specialist
(Fiscal Analyst , Expert Level)

3. นางสาวมณฑาทิพย์ พิชญาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Miss Montatip Pichayaporn
General Administrative Officer
Senior Professional Level

4. นางสาวสัญญา รุ่งเรือง
5. นางสาวบุบผา ศรีอรุณเรืองแสง 6. นางสาวเพ็ญนภา พงศ์พันธุ์
นักวิชาการคลังช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังช�ำนาญการพิเศษ
Miss Sanya Rungruang
Miss Bubpha Sriarunruangsaeng
Miss Pennapa Pongphan
Fiscal Analyst Senior Professional Level Fiscal Analyst Senior Professional Level Fiscal Analyst Senior Professional Level
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กรมธนารักษ์

ส�ำนักบริหารเงินตรา
Bureau of Monetary Management
7

7. นางนภัทร กันติพงศ์พิพัฒน์
เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
Mrs.Naphat Kantipongpipat
Money Checker Senior Level
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8

8. นางจินดาวรรณ แสไพศาล
เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
Mrs.Jindawan Sawepaisran
Money Checker Senior Level
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ส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Bureau of Bangkok State Property Management
1
2

3

4

5

1. นางบุษกร ปราบณศักดิ์
2. นางวิสากร สุขช่วย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
Mrs.Visakorn Sukchuy
Mrs.Bussakorn Prabnasak
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level Acting
Director Higher Level
Senior State Property Management Specialist (Plan and Policy Analyst, Expert Level)
3. นางวรินทรา มีชูวาศ
4.
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Varintra Meechuvad
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร
5.
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Jeerisuda Lapjit
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level

นายนเรศ สังขินท์
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Mr.Nared Sungkhin
Surveyor Senior Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level (1 Vacant)
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กรมธนารักษ์

ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Bureau of Property Valuation
1
2

3

4

5

6

1. นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Mr.Tananpong Suksomsak
Director Higher Level

2. ว่าง
3.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานประเมินราคาทรัพย์สิน
Senior Standard of Property Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)
(Vacant)
4. นางสาวชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง
5. นางสาวภารดี เอกชน
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Miss Cheerakanya Wangcharoenrung Miss Paradee Agachon
General Administrative Officer
Property Valuer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
6. นายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Akekalak Chalermcheep
Property Valuer
Senior Professional Level
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นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน
Mrs.Uengthip Jongpattanasinsuk
Property Valuer Senior Professional Level Acting
Senior Land Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)
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ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Bureau of Property Valuation
7

8

9

7. นางพนารัตน์ ทูลธรรม
8. นางจ�ำปี บุญส่ง
9. นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Phanarat Toontam
Mrs.Jampee Boonsong
Miss Kanchaya Thavapuck
Property Valuer
Property Valuer
Property Valuer
Senior Professional Level
Senior Professional Level
Senior Professional Level
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Property Valuer Senior Professional Level (2 Vacant)
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property Development
1
2

3

4

5

1. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพที่ราชพัสดุ
Mrs.Suksiri Boonyasait
Director Higher Level

2. นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล 3. นายอภินพ วัฒโน
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Taraporn Singhaphan Mahittafongkul Mr.Apinop Wattano
Real Property Procurement
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level
Officer Senior Professional Level

4. ดร. สุรทิน กรีด�ำรงศักดิ์
5. นางสาวฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Suratin Greedumrongsak , Ph. D.
Miss Titirat Amonwasutun
Real Property Procurement
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level
Officer Senior Professional Level
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ส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Bureau of State Property Building Management
1
2

3

4

5

6

1. นายวันทวี บุญญเศรษฐ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนา
และบ�ำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Mr.Wantawee Boonyasait
Director Higher Level

2. นางสาวนันท์ปภัทร นวเลอทรัพย์ 3. นายเอกฤทธิ์ อ�ำพันพงษ์
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ
นายช่างโยธาอาวุโส
Miss Nanpaphathr Navalersuph
Mr.Ekarit Ampunpong
Civil Engineer
Civil Works Technician
Senior Professional Level
Senior Professional Level

4. นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Aisoon Suthamtewakul
Civil Works Technician
Senior Level

5. นายวีระ ป้านสกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Weera Pansakul
Civil Works Technician
Senior Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
สถาปนิกช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Architech Senior Professional Level (1 Vacant)
นายช่างโยธาอาวุโส (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Civil Works Technician Senior Level (1 Vacant)
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6. นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Vinai Chotesirikunawat
Civil Works Technician

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Civil Engineer Senior Professional Level (1 Vacant)
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1
Office of the Provincial Treasury (Region 1)
1

2

3

4

1. นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
Miss Supattra Songprateep
Director of Nonthaburi
Provincial Treasury

2. นายอรุณชัย ภัทรานนท์
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
Mr.Aroonchai Phattranont
Director of Pathum Thani
Provincial Treasury

3. นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
Miss Chorthip Ruangwetdee
Director of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Provincial Treasury

4. นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
Mr.Chaiwat Srisomnuk
Director of Saraburi
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2
Office of the Provincial Treasury (Region 2)
1

2

3

4

1. นางวัชรีย์ รวีกานต์
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
Mrs.Watcharee Raweekarn
Director of Chai Nat
Provincial Treasury

2. นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
Miss Rungrat Kumsup
Director of Lop Buri
Provincial Treasury

3. นางสาวนรนุช เดชพิชัย
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
Miss Noranuch Dechphichai
Director of Sing Buri
Provincial Treasury

4. นางอรทัย จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
Mrs.Orathai Chongcharoen
Director of Ang Thong
Provincial Treasury
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3
Office of the Provincial Treasury (Region 3)
1

2

3

4

5

1. นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
2. นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
Mr.Tithiphong Pukasemvarangkoon
Miss Narouporn Mookjang
Director of Chachoengsao
Director of Prachin Buri
Provincial Treasury
Provincial Treasury
4. นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
5.
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
Mrs.Thamonwan Rattirujisawet
Director of Nakhon Nayok
Provincial Treasury
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3. นายนิพล อนุราช
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
Mr.Nipon Anurach
Director of Sa Kaeo
Provincial Treasury

นายปั้น เปล่งผิว
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
Mr.Pun Plengphio
Director of Samut Prakan
Provincial Treasury

16/5/2562 17:39:44

Annual Report 2018 The Treasury Department

35

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4
Office of the Provincial Treasury (Region 4)
1

2

3

4

1. นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Boonlert Viriyawut
Director of Kanchanaburi
Provincial Treasury

2. นายมนัส ใจสอาด
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
Mr.Manas Jaisa-ard
Director of Nakhon Pathom
Provincial Treasury

3. นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Mr.Surat Nuipom
Director of Ratchaburi
Provincial Treasury

4. นายประมาณ เปลี่ยนสมัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Mr.Praman Pleansamai
Director of Suphan Buri
Provincial Treasury
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5
Office of the Provincial Treasury (Region 5)
1

2

3

4

1. นายศุภโชค บัวทอง
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Mr.Suppachok Buathong
Director of the Prachuap Khiri Khan
Provincial Treasury

2. นางสาวขนิษฐา สมหวัง
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
Miss kanidtha Somwung
Director of Phetchaburi
Provincial Treasury

3. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
Miss Somjai Sarikaphun
Director of Samut Sakhon
Provincial Treasury

4. นางกนิษฐา ทะมา
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
Mrs.Kanidtha Tama
Director of Samut Songkhram
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6
Office of the Provincial Treasury (Region 6)
1

2

3

4

1. นายถกล ย่องหิ้น
ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
Mr.Takon yonghin
Director of Chumphon
Provincial Treasury

2. นายจงภัก ใจดี
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mr.Jongphak Jaidee
Director of Surat Thani
Provincial Treasury

3. นายนิวัฒน์ นันทคีรี
ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
Mr.Niwat Nantakere
Director of Nakhon Si Thammarat
Provincial Treasury

4. นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
Miss Patcharine Tippayapalatikul
Director of Phatthalung
Provincial Treasury
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7
Office of the Provincial Treasury (Region 7)
1

2

3

4

5

1. นางปรีดา ทวีวงษ์
ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
Mrs.Preeda Thaweewong
Director of Ranong
Provincial Treasury

2. นายถาวร บุญพุฒ
ธนารักษ์พื้นที่พังงา
Mr.Thaworn Boonput
Director of Phangnga
Provincial Treasury

4. นายอาดุลย์ จูเมฆา
ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
Mr.Ardoon Joomeka
Director of Krabi
Provincial Treasury

5. นายถนัด หอมจันทร์
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Mr.Thanut Homchan
Director of Trang
Provincial Treasury
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3. นายเกษมภูมิ วีรสมัย
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Mr.Kasaembhum Verasmai
Director of Phuket
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8
Office of the Provincial Treasury (Region 8)
1

2

3

4

5

1. นายสมมาตร มณีหยัน
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
Mr.Sommart Maneeyan
Director of Songkhla
Provincial Treasury

2. นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
Mr.Boonchob Wisaspricha
Director of Satun
Provincial Treasury

4. นายสาธิต บุญแล
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
Mr.Satid Boonlae
Director of Yala
Provincial Treasury

5. นายสุรัตน์ หอมทวี
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Mr.Surat Homtavee
Director of Narathiwat
Provincial Treasury
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3. นางสุนันทา สกุลสันติ์
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
Mrs.Sunanta Sakulsan
Director of Pattani
Provincial Treasury
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9
Office of the Provincial Treasury (Region 9)
1

2

3

4

1. นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
Miss Pinsiri Pientanyakankul
Director of Chanthaburi
Provincial Treasury

2. นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
Mr.Kanawut Sititeerapan
Director of Chon Buri
Provincial Treasury

3. นายอังกูร บัวศรี
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
Mr.Angkul Buasri
Director of Rayong
Provincial Treasury

4. นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
Miss Thassapan Charoenkit
Director of Trat
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10
Office of the Provincial Treasury (Region 10)
1

2

3

4

5

1. นายเกริกชัย พรหมดวง
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Mr.kreakchai phromduang
Director of Nong Khai
Provincial Treasury

2. นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่เลย
Miss Vichada Junbun
Director of Loei
Provincial Treasury

3. นายสุชาติ ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
Mr.Suchat Chaijit
Director of Udon Thani
Provincial Treasury

4. นายสมชาย จิรัตติกานนท์
5. นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวล�ำภู
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
Mr.Somchay Jirattikhanon
Mr.Chetta Kanjanapibool
Director of Nong Bua Lam Phu
Director of Bueng Kan
Provincial Treasury
Provincial Treasury
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11
Office of the Provincial Treasury (Region 11)
1

2

3

1. นายธนพร พรหมพันธุ์
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
Mr.Tanaporn Prompan
Director of Nakhon Phanom
Provincial Treasury

2. นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
Miss Kanya Chaipimool
Director of Mukdahan
Provincial Treasury

3. นางอารี งามศิริอุดม
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
Mrs.Aree Ngamsiri-Udom
Director of Sakon Nakhon
Provincial Treasury

OK1-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 42

16/5/2562 17:40:03

Annual Report 2018 The Treasury Department

43

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 12
Office of the Provincial Treasury (Region 12)
1

2

3

4

1. นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
Mr.Somjit Tongborisut
Director of Roi Et
Provincial Treasury

2. นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
Mr.Ichavuth Rittaphai
Director of Khon Kaen
Provincial Treasury

3. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
Miss Benjarat Ratchadamat
Director of Maha SaraKham
Provincial Treasury

4. นายโกวิท ฉันทจิตร
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Kovit Chantachit
Director of Kalasin
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13
Office of the Provincial Treasury (Region 13)
1

2

3

4

1. นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
ธนารักษ์พื้นที่อ�ำนาจเจริญ
Miss Panpinkan Sakuntamalik
Director of Amnat Charoen
Provincial Treasury

2. นายไสว สะอาด
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Sawai Sa-ard
Director of Si Sa Ket
Provincial Treasury

3. นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
Mr.Navapong Fongsuvun
Director of Yasothon
Provincial Treasury

4. นายไพโรจน์ คุ้มทรง
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Pairoje Kumsong
Director of Ubon Ratchathani
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14
Office of the Provincial Treasury (Region 14)
1

2

3

4

1. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
Mrs.Pooncharat Sinsakchai
Director of Surin
Provincial Treasury

2. นายส�ำราญ เมืองนิล
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
Mr.Samran Muangnin
Director of Nakhon Ratchasima
Provincial Treasury

3. นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Miss Sawvakon Nuthong
Director of Buri Ram
Provincial Treasury

4. นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
Mrs.Naowarat Boonwanno
Director of Chaiyaphum
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15
Office of the Provincial Treasury (Region 15)
1

2

3

4

1. นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
Mr.Supachai Tangwattanakorn
Director of Chiang Mai
Provincial Treasury

2. นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
Miss Suleeporn Permpool
Director of Mae Hong Son
Provincial Treasury

3. นายอรรถพล คนเพียร
ธนารักษ์พื้นที่ล�ำปาง
Mr.Auttaphon Konpien
Director of Lampang
Provincial Treasury

4. นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
ธนารักษ์พื้นที่ล�ำพูน
Miss Jaruwan Sirisawangmek
Director of Lamphun
Provincial Treasury

OK1-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 46

16/5/2562 17:40:10

Annual Report 2018 The Treasury Department

47

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16
Office of the Provincial Treasury (Region 16)
1

2

3

4

1. นายรังษี นาหิรัญ
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
Mr.Rangsri Nahirun
Director of Nan
Provincial Treasury

2. นายสุนทร ค�ำยวง
ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
Mr.Soonthon Kamyoung
Director of Phayao
Provincial Treasury

3. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
Mr.Montree Boonyapongphan
Director of Chiang Rai
Provincial Treasury

4. นายส�ำเริง งามวงศ์
ธนารักษ์พื้นที่แพร่
Mr.Samroeng Ngamwong
Director of Phrae
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17
Office of the Provincial Treasury (Region 17)
1

2

3

4

5

1. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
Mr.Techawit Tuipae
Director of Tak
Provincial Treasury

2. นางยุพิน จงจัดกลาง
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Yupin Chongchadklang
Director of Phitsanulok
Provincial Treasury

4. นายวิสาล ทาจวง
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
Mr.Visan Tajougn
Director of Phetchabun
Provincial Treasury

5. นายประจวบ สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
Mr.Prajaub Soms awas
Director of Uttaradit
Provincial Treasury
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3. นายพรชัย พงษ์ภู่
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
Mr.Pornchai Pongphoo
Director of Sukhothai
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18
Office of the Provincial Treasury (Region 18)
1

2

3

4

1. นายสายัญ โชติกรณ์
ธนารักษ์พื้นที่ก�ำแพงเพชร
Mr.Sayan Chotikorn
Director of Kamphaeng Phet
Provincial Treasury

2. นายนิพนธ์ เลิศล�้ำ
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
Mr.Nipon Lertlum
Director of Phichit
Provincial Treasury

3. นายวิรัช เกตุนวม
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
Mr.Virat Ketnuam
Director of Nakhon Sawan
Provincial Treasury

4. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
Mrs.Phaiboon Potchanarungvakul
Director of Uthai Thani
Provincial Treasury
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กรมธนารักษ์

ประวัติกรมธนารักษ์ The History of the Treasury Department
กรมธนารั ก ษ์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยการรวมกรมพระคลั ง
มหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาทีห่ ลวงและกัลปนา และ
กรมกระษาปณ์สทิ ธิการเข้าด้วยกัน เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม
2476 โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวง
การคลัง พุทธศักราช 2476 โดยใช้ชื่อว่า “กรมพระคลัง”
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมคลัง”เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2476 ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด วางระเบี ย บราชการ
ส�ำนักงานและกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476
จากนัน้ ได้มี พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติโอนอ�ำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2495 จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จาก “กรมคลั ง ” เป็ น
“กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 ตราบจนถึงปัจจุบัน
สถานที่ ตั้ ง ท� ำ การของกรมธนารั ก ษ์ ตั้ ง อยู ่ ใ น
พระบรมมหาราชวัง บริเวณริมถนนเขื่อนขัณฑ์นิเวศ ตั้งแต่
มีการจัดตั้งกรมเป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2503 ได้ย้ายที่ท�ำการจากพระบรมมหาราชวังมา
ตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร และ
ในปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายที่ตั้งท�ำการจากถนนจักรพงษ์
มาอยู ่ ใ นบริ เวณกระทรวงการคลั ง ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ มีหน่วยงานในสังกัดที่มีส�ำนักงานตั้ง
อยู่ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์ ได้แก่
• ส� ำ นั ก ทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของแผ่ น ดิ น ตั้ ง อยู ่ ที่ ซ อย
รามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
• ส�ำนักบริหารเงินตรา ตัง้ อยูท่ ถี่ นนพหลโยธิน ต�ำบล
คลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
• ส� ำ นั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง อยู ่ ที่ อ าคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
• ส�ำนักกษาปณ์ ตัง้ อยูท่ ถี่ นนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึง่
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
• ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง
ได้แก่
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบลราชธานี
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จ� ำ กั ด (ธพส.) เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ล
ของกรมธนารั ก ษ์ ตั้ ง อยู ่ ที่ ถ นนแจ้ ง วั ฒ นะ เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร
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The Treasury Department was established
on 23 May, 1933, in the reign of King Rama VII. It
was comprised four principle departments: the
Royal Thai Mint, the Great Royal Treasury
Department, the Monetary Department, and the
Department of Royal State Property and Public
Property. It was established by the Royal Decree
for Reorganizing Agencies of the Ministry of Finance,
B.E. 2476 (1933). It was originally the Royal Treasury
Department later changed to The Finance
Department on 9 December 1933, according to the
Royal Decree on Reorganizing State Enterprise
Policy Offices and Departments, B.E. 2495 (1952),
and was then changed again to The Treasury
Department on 12 March 1952, its current name.
Later on it was relocated on Chakkrapong
Road,Chanasongkram, Pranakorn District, Bangkok
in B.E. 2503 (1960), and was finally relocated again
to the present site, which is at the Ministry of
Finance on Rama VI Road, SamsenNai, Phayathai,
Bangkok. The Treasury Department has bureau,
units and sub offices throughout the country to
serve all nationwide.
• Bureau of Grand National Treasure is located
on Rambuttri Alley, Chao Fa Road, Chanasongkhram
sub-district, PhraNakorn district, Bangkok
• Bureau of Monetary Management Bureau
is located on Phrahonyothin Road, KlongLoung,
Prathumthani province.
• Bureau of Property Valuation Bureau is
located at Ratthaprasasanabhakti Building,
Chaengwatthana Government Complex in Bangkok
(commemorating His Majesty the King’s 80th
Birthday Anniversary,5 December, BE 2550)
• Bureau of Royal Thai Mint is located on
Phahonyothin Road, Klongnueng sub-district,
KlongLuang district, PathumThani province.
• The regional coin exchange and
management in 6 areas (Hub)
- Khonkaen province
- Ubonratchathani province
- ChiangMai province
- Nakornsawan province
- Songkhla province
- Suratthani province
Dhanarak Asset Development Company
Limited is a state enterprise under controlled of
the Treasury Department and located at Chang
Watthana road, Lak si, Bangkok.

16/5/2562 17:41:50

Annual Report 2018 The Treasury Department

51

หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities
กรมธนารักษ์มภี ารกิจเกีย่ วกับการปกครอง การดูแล
การบ�ำรุงรักษาและการพัฒนาทีร่ าชพัสดุให้มมี ลู ค่าเพิม่ หรือ
ก่อให้เกิดรายได้ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
สูงสุดของประเทศชาติ และประชาชน และการผลิตเหรียญ
กษาปณ์และจัดท�ำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้าง
ด้วยวิธกี ารผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานสากลและมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและ
เก็ บ รั ก ษาทรัพ ย์สินมีค่าของรัฐให้มีความปลอดภั ย และ
อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อน�ำออกเผยแพร่และสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น คลั ง
กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมิน
ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละทรั พ ย์ สิ น อื่ น ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรม หรื อ ตามที่ ก ระทรวง หรื อ คณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

The Treasury Department has missions to
maintain, develop and manage all state properties
that create value added or revenue. Appraise the
nation assets value for the best benefit to the
nation. It is also manufacturing coins, Decorations
and Royal Thai Orders, and other general orders
with international standard method at reasonable
cost. Other important missions are responsible for
monetary management, and preserve and
safekeeping the Grand National Treasure for public
displaying in order to show Thai cultural heritage.
The department has full legal power and authority
by the followings.
1. To proceed in legal act on the Treasury
bill, Monetary law, State property law, and other
relevant laws.
2. To appraise the property value and other
assets.
3. To perform any other acts as required by
the laws as the authority of the department, or as
assigned by the Ministry or Cabinet.

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ Nature and Descriptions of Work
1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การปกครอง การดูแล บ�ำรุงรักษา การจัดให้ใช้ การจัดหา
ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ และท�ำนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด�ำเนิน
การเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดราคาประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก
และการจัดท�ำเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เครือ่ งหมายตอบแทน
และของสั่งจ้าง
4. งานด้านการบริหารเงินตรา ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การรับ-จ่ายแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง
การเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดท�ำ ควบคุม และตรวจสอบ
บัญชีเงินคงคลัง ควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง
5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่า
ของรัฐ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการ การอนุรักษ์ การเก็บรักษา
การจัดแสดง และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า
ของรัฐ

OK2-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 51

1. State Property Management Responsible
in develop, maintain, manage to increase the
properties value, collect revenues, and take care
of properties acts of laws.
2. Property Valuation Appraise real estates
and other properties values in accordance with
relevant laws, and offer opinion for determining
the appraised value of real estates.
3. Mint Production manufacturing coins,
commemorative coins, Decorations and Royal Thai
Orders, award medals and other orders from
general clients.
4. Monetary Management Take care of
currency receiving, paying, exchanging, verify
disbursement, delivery, coins storage.
5. Grand National Treasure Conservation and
Display Manage and preserve the precious assets
of the nation. Promote and educate Thai culture
and history through those precious assets to public.
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กรมธนารักษ์

วิสัยทัศน์ Vision
“บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน”
Professionally manage national assets through good governance for balance and sustainable
economy and society.

พันธกิจ Missions
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐาน
สากล
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
ของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ

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. Display and preserve the Grand National
Treasures with the best conservation principle for
cultural heritages of our country.

ภารกิจ Duty
1. ปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์
จั ด ท� ำ นิ ติ ก รรม และด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
2. จัดท�ำ น�ำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และ
ด�ำเนินการเกีย่ วกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตราและ
งานรับจ้างท�ำของ
3. รับ-จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
4. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า
ของรั ฐ และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กรมธนารักษ์

1. Administer Ratchaphatsadu land and make
a legal act by using Ratchaphatsadu Acts.
2. Circulation coin, commemorative coins,
Decorations and Royal Thai Orders, award medals
production and other orders from general clients.
3. Treasury Reserve control according to
Treasury Reserves Acts.
4. Appraise real estates and other properties
values in accordance with relevant laws.
5. Manage and preserve the precious assets
of the state.

ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategy Issues
1. การบริหารทรัพย์สนิ ของประเทศ เพือ่ ให้เกิดมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารทรัพย์สิน เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำใน
สังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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1. Develop and manage State Properties and
National Assets to achieve of economy and society
value added.
2. Develop and manage State Properties to
solve the problem of poverty, quality of life, and
environment.
3. Manage the organization by Good
Governance policy.
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เป้าประสงค์ Objectives
1. กระตุน้ ให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานในระบบ
เศรษฐกิจ
2. การลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับประชาชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ที่ราชพัสดุ และการให้บริการ
4. มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลง
ครอบคลุมทั่วประเทศ
5. การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาด
เข้าสู่ Industry 4.0
6. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
พิพิธภัณฑ์
7. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถขององค์ ก รด้ ว ยระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

1. To encourage investment and employment
in economy
2. To decrease difference and increase good
quality of life for people
3. To increase the state property database
and service’s management ability
4. To establish the property valuation on a
single basis nationwide
5. To improve processing and marketing for
Industry 4.0
6. To increase the museum’s management
ability
7. To increase the organization’s operation
ability by efficiency management system

โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
The Treasury Department Structure

อธิบดีกรมธนารักษ์
Director General
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
State Property Development Advisor
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
National Treasures and Mint Management
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Property Valuation Development Advisor
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
Deputy Director General

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
Deputy Director General

รองอธิบดีด้านบริหาร
Deputy Director General

รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
Deputy Director General

ส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Bureau of Bangkok State
Property Management

ส�ำนักบริหารเงินตรา
Bureau of Monetary
Management

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Management Division

ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Bureau of Property
Valuation

กองเทคโนโลยีการส�ำรวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and
Database Division

ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Bureau of Grand
National Treasures

กองแผนงาน
Planning Division

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information
Technology Center

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
State Property Right
Management Division

ส�ำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint

ส�ำนักการคลัง
Bureau of Finance

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Regional State Property
Management Division
ส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Bureau of State Property Building
Management
ส�ำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property
Development
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
Office of the Provincial
Treasury (76 Provinces)
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(หน่วยงานภายใต้ก�ำกับกรมธนารักษ์)
Dhanarak Asset
Development
Company Limited

ส�ำนักกฎหมาย
Bureau of Legal Affairs
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

กลุ่มงานตรวจราชการ
Office of Inspector
General
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Public
Sector Development
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit
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(As on 1st January 2019)
st
ststst Number of Employees (As on 1 Janua
ary
2018)
Number
Number
Numberof
of
ofEmployees
Employees
Employees(As
(As
(Ason
on
on111 January
January
January2019)
2019)
2019)
ary 2018)
อัตราก�ำลัง (ณ วันทีary
่ ary
1 2018)
มกราคม
2562)
ary
2018)
2018)

รายงานประจำ�ปี 2561

Number
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(As onลูกจ้1st
January
2019)
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ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
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คราว
รวม
รวม
รวม
หน่
วยงาน ลูลูลูกกกจ้จ้จ้าางชั
(อัตรา) 2,110 (อัตรา)
((อั(อั364
อัตตตรารารา)))
((อั(อั633
อัตตตรารารา)))
((อั(อั372
อัตตตรารารา)))
((อั(อัอัตตตรารารา)))
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729 741 1,753 364
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Government Permanent
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Officers
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Government
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Unit
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Civil
CivilServants
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741
364
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372Officers
Officers
Officers
Officers
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Employees
Employees
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Employees
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796
53
729 741
Central175
Offices
741
741
741
364
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364
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372
372
372
1,537
417
808 Offices 1,101 796
76 Regional
796
796
796
53
53
53
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1,537
1,537
1,537
1,537
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417
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1,101
1,101
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Total
Permanent
Total
Total
Total
Employees
2,110
1,753 364
2,110
2,110
2,110
3,863 53
1,753
1,753
1,753
417
3,863
3,863
3,863

ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พนักงาราชการ ล
(อัตรา)
633
175
808

Civil Servants
633
175
808

Fiscal Year 2018 Performance
ผลงานเด่น Outstanding Project

กรมธนารักษ์ได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2560 โดยผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรวม 9 ชนิดราคา ประกอบด้วยเหรียญชนิดราคา 10 บาท 5 บาท
2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ พร้อมทั้งได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
ให้ออกจ่ายแลกในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
The Treasury Department first issued circulation coins of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun, on April 6, 2018. There are 9 denominations of the circulation coins such
as 10 Baht 5 Baht 2 Baht 1 Baht 50 Satang 25 Satang 10 Satang 5 Satang and 1 Satang.
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ผลงานที่ได้รับรางวัล Award
1. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
The Best Financial Management Organization Award
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กรมธนารักษ์ได้รับรางวัล
องค์กรที่มีผลการด�ำเนินงานดีเด่นด้าน “เงินทุนหมุนเวียน
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดิน
และการท�ำของ”ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลจาก
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล
จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Mr. Patchara Anantasilp, Director-General
received the “Top Fund Award for Coins, Grand
National Treasure and product Management Fund”
from Prime Minister General Prayut Chan-o-cha on
9 th August 2018 at Royal Jubilee Ballroom,
Challenger Hall, Impact, Muang Thong Thani
2. รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
The 7th MOF Innovation Award of fiscal year 2018

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กรมธนารักษ์ได้รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ระดับกรม : สาขาผลงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ชนะเลิศระดับ Silver “ฐานข้อมูลทันสมัย ตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอนกับการประเมินราคาที่ดินด้วยภูมิศาสตร์สารสนเทศประยุกต์ขั้นสูง” ระดับบุคคล : สาขาแนวคิดผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่ รางวัลชนะเลิศระดับ Gold “ข้อมูลที่ดินพร้อมใช้ในมือ “Prompt Land” โดยนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รับมอบรางวัล จาก
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล
เลอคองคอร์ด
Mrs.Nongluk Kwankaew, Deputy Director-General Acting for Real Estate Development Appraiser
Consultant received 2 winning awards in the 7th MOF Innovative Awards of Fiscal Year 2018 from Mr.
Apisak Tantivorawong, Chancellor of the Exchequer on 27th September 2018 at Le Concorde ballroom,
2ndFloor, Swissotel Le Concord Hotel.
1. Silver Award “best of Modern and Easy by Geographic information system (GIS)”
2. Gold Award “Prompt Land”
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3. โล่รางวัลจากเครือข่ายคนไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
Healthy Organization by the Royal College of Physicians of Thailand (RCPT)
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
รองอธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ รั บ มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ
จากเครือข่าย คนไทยไร้พงุ โดยความร่วมมือระหว่าง เครือข่าย
คนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประทศไทย
Mrs.Nongluk Kwankaew, Deputy DirectorGeneral Acting for Real Estate Development Appraiser
Consultant received the award from Thai Health
Promotion Foundation on 6th July 2018
4. รางวัลด้านสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018
The award from NCDs Forum 2018
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะผู้แทนอธิบดี
กรมธนารั ก ษ์ ร่ ว มโครงการประชุ ม วิ ช าการ Non
Communicable Disease Forum 2018 และรับโล่รางวัล
ด้านสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum
2018 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Mr.Attavut Spuntupongse, Plan and Policy
Analyst Senior, Expert Level represented The
director general of the Treasury Department
attended The Non Communicable Disease Forum
2018 and received the award from NCDs Forum
2018 on 8th August 2018 at Impact Muang Thong Thani
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ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ General Performances

ด้านที่ราชพัสดุ State Property Management
สนับสนุนที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกินให้กับราษฎร
Allocate suitable land for residential and
occupational purposes
พัฒนาที่ราชพัสดุรองรับสังคมผู้สูงอายุ
Allocate suitable land to
support the ageing society
พัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่เชิงอนุรักษ์
และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
Promote green areas, tourism
and nature conservation

ยั่งยืน
SUSTAINABLE

จัดสรรที่ราชพัสดุให้ส่วนราชการใช้
ตามความจ�ำเป็น
Allocate suitable land
for public uses
ขอคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในท�ำเลที่ตั้ง
Recall land with high commercial
value from public agencies.
เชิงพาณิชยกรรมจากส่วนราชการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
Solve illegal squatting on
Ratchaphatsadu land

มั่นคง
SECUE

มั่งคั่ง
WEALTHY

พัฒนาที่ราชพัสดุสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าเข้าประเทศ
Generate income from Ratchaphatsadu land
สนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
Allocate suitable land to support basic infrastructure
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
Promote foundation economy
เป้าประสงค์ / Objectives
1. เพิ่มมูลค่าและรายได้ที่ราชพัสดุ
มิติด้าน
มิติด้าน
Create and add value to
ท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ
Ratchaphatsadu land
Tourism
Economy
2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
Support the basic infrastructure
การจัดการที่ราชพัสดุ
3. กระตุน้ เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
5 มิติ
Stimulate the economy of
Ratchaphatsadu
มิติด้าน
มิติด้าน
Land
Management
the country
อนุรักษ์
สังคม
Conservation 5 Dimensions
Social
เป้าประสงค์ / Objectives
เป้าประสงค์ / Objectives
1. ประชาชนมีที่อยู่อาศัย
1. อนุรักษ์สถาปัตยกรรมมิติด้าน
ที่ดินท�ำกินอย่างมั่นคง
ไทยอันทรงคุณค่า
People have secure
ศูนย์ราชการ
เพื่อเป็นมรดกของชาติ
jobs and housing
Government Center
2. สร้างสังคมผู้สูงอายุที่ยั่งยืน
Conserve Thai architecture
Make ageing society
for the next generations
sustainable
to come
เป้าประสงค์ / Objectives
3.
เพิ่มพื้นที่สาธารณะ
2. ศูนย์การเรียนรู้
1. บูรณาการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
Add more public spaces for
สืบสานวัฒนธรรมชุมชน
better living
Make use of Ratchaphatsadu land efficiently
Make more learning centers 2. กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการก่อสร้างในระบบเศรษฐกิจ 4. สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
in promoting
ตามนโยบายการคลัง
4.
Strengthening
the community
community cultures
Stimulate economy in construction industry
เป้าประสงค์/ Objectives
1. สร้างรายได้มูลค่าสู่ภาคท้องถิ่น
Generate and distribute income
2. กระตุ้นการท่องเที่ยว
Stimulate tourism
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Create more tourist spots
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การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

The Management of Ratchaphatsadu land
ที่ราชพัสดุ
12.51ล้านไร่
Ratchaphatsadu land
12.51 million Rais
กรมธนารักษ์ บริหารจัดการ
10.36 ล้านไร่
Managed by the Treasury Department
10.36 million Rais

ใช้ในราชการ เพื่อความมั่นคง
2.15 ล้านไร่
National Security Purposes
2.15 million Rais

ก�ำหนดเขตหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
These areas are reserved according to the Royal Decree of Restricted Lands:
จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2479
เนื้อที่ 124,189 - 2 - 28 ไร่
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
จ.ลพบุรี จ.สระบุ
รี พ.ศ.2479
ที่ราชพัส
ดุ
Nakhon
Sawan
2479
124,189-2-28 Rais
Lopburi, Saraburi 2479		
12.51ล้าจ.ลพบุ
นไร่ รี จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2483
เนื้อที่ 826,136 - 3 - 49 ไร่
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2479
(ล�ำดับที่3 ) เนื้อที่ 374,716 - 2 - 10 ไร่ The Management of Ratchaphatsadu land
กรมธนารักษ์
Lopburi
,
Nakhon
Sawan
2483
826,136-3-49 Rais
ใช้ในราชการ
Lopburi, Saraburi 2479
(No.3rd)
374,716-2-10 Rais
บริหารจั
ดการ
เพื่อความมั่นคง
จ.ฉะเชิ
ง
เทรา
จ.ปราจี
น
บุ
ร
ี
พ.ศ.2482
เนื้อที่ 825,578 - 2 - 99 ไร่
10.36
ล้
า
นไร่
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2485
2.15 ล้านไร่
Chachoengsao,
Prachinburi
2482
Ratchaphatsadu
land825,578-2-99 Rais
Lopburi, Saraburi 2485 กาหนดเขตหวงห้ามทีด่ ินตามพระราชกฤษฎีกา
จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2479
เนื้อที่ 124,189 - 2 - 28 ไร่
12.51 million Rais - 49
จ.ประจวบคี
รีขันพ.ศ.ธ์ พ.ศ.
้อทีไร่่ 1,348 - 2 - 99 ไร่
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2479
จ.ลพบุ
รี จ.นครสวรรค์
2483 2485 เนื้อที่ 826,136 - 3เนื
จ.ลพบุ
ร
ี
จ.สระบุ
ร
ี
พ.ศ.2479
(ล
าดั
บ
ที
3
่
)
เนื
อ
้
ที
่
374,716
2
10
ไร่
จ.ฉะเชิ
ง
เทรา
จ.ปราจี
น
บุ
ร
ี
พ.ศ.2482
เนื
้อที่ 825,578 - 21,348-2-99
- 99 ไร่
Managed
by
The Management of Ratchaphatsadu land
Prachuap
Khiri
Khan
2485
Rais
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2485
รีขันธ์ พ.ศ. 2485
เนื้อที่
1,348 - 2 - 99 ไร่
National Security Purposes
theจ.ประจวบคี
Treasury Department
5.62 million Rais

63.07 million Rais

Ratchaphatsadu
กรมธนารั
กษ์บริหารจัดland
การ

12.51 million Rais
These areas are reserved according to the Royal Decree of Restricted Lands:
Managed by
จานวน
The Management of Ratchaphatsadu
Nationalland
Security Purposes
the Treasury
การใช้Department
ประโยชน์
Lopburi,
Saraburi
2479้อที่
Nakhon Sawan
ที
ด
่
น
ิ
เนื
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
5.62อาคาร
million
Rais2479
63.07 million Rais
rd
Lopburi, Saraburi
(No.3
(แปลง)
(ล้2479
านไร่
) ) 374,716-2-10 Rais Ratchaphatsadu
(หลัLopburi
ง) , Nakhon
ที่ราชพัสดุ
land Sawan 2483
12.51Chachoengsao,
million Rais Prachinburi 2482
Lopburi,
Saraburi8.895
2485Lands:
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ใช้รThese
areas
to the Royal Decree
of Restricted
12.51ล้are
านไร่reserved according 183,448
าชการ
534,960
ที่ราชพัสดุ
Managed
Prachuap Khiri Khan 2485
จัดให้เช่า
4,692
0.396by
26,888
Lopburi, Saraburi12.51ล้
2479านไร่
สงวนไว้
ใช้ราชการ
Lopburi,
Saraburi
2479 (No.3rd)
Lopburi, Saraburi
รวมทั้ง2485
สิ้น

กรมธนารักษ์
บริหารจัดการ

10.36 ล้ากรมธนารั
นไร่ กษ์

บริหารจัดการ

ล้านไร่ามทีด่ ินตามพระราชกฤษฎีกา
ก10.36
าหนดเขตหวงห้
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2479
กาหนดเขตหวงห้
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2479
(ลาดับที่3 ) ามทีด่ ินเนืตามพระราชกฤษฎี
้อที่ 374,716 - 2ก-า10 ไร่
จ.ลพบุรรี ี จ.สระบุ
รี พ.ศ.2479
จ.ลพบุรี จ.สระบุ
พ.ศ.2485
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2479 (ลาดับที่3 )
จ.ลพบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2485

เนื้อที่ 374,716 - 2 - 10 ไร่

ใช้ในราชการ

2,253
374,716-2-10
เพื่อRais
ความมั่นคง
ใช้ในราชการ
2.15
ล้านไร่
190,393

จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2479
จ.ลพบุรี จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2483
จ.นครสวรรค์
พ.ศ.น2479
จ.ฉะเชิ
งเทรา จ.ปราจี
บุรี พ.ศ.2482
จ.ลพบุรรี จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2483
จ.ประจวบคี
ีขันธ์ พ.ศ. 2485

เพื่อความมั่นคง

เนื้อที่ 124,189 - 2 - 28 ไร่
2.15 ล้านไร่
เนื้อที่ 826,136 - 3 - 49 ไร่
124,189 -- 22 -- 99
28 ไร่
เนืเนื้อที้อที่ ่ 825,578
ไร่
เนืเนื
้อที้อ่ ที่ 826,136
1,348 - -23- -9949ไร่ไร่

the Sawan
Treasury Department
Nakhon
2479
124,189-2-28 Rais
millionSawan
Rais 2483
1.165
4,470 Rais
Lopburi63.07
, Nakhon
826,136-3-49
Chachoengsao,
Prachinburi 2482 825,578-2-99
10.456
566,318 Rais
These areas are reserved according to the Royal Decree of Restricted Lands:
Prachuap Khiri Khan Under
2485 Management
1,348-2-99
Rais Department
of the Treasury
Lopburi, Saraburi 2479
Lopburi, Saraburi 2479 (No.3rd)
Lopburi, Saraburi 2485

เนื้อที่ 825,578 - 2 -of
99 ไร่the Treasury Department
Under Management

จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี พ.ศ.2482

National Security Purposes

Nakhon Sawan 2479
Lopburi , Nakhon Sawan 2483
Chachoengsao,
Prachinburi 2482
Amount
Prachuap Khiri Khan 2485

374,716-2-10 Rais

เช่าอาคาร
จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2485
เนื้อที่ 1,348 - 2 - 99 ไร่
Types of Use
Land
Area
กรมธนารักษ์บริหารจัดการ
21,887 ราย
Amount
(Plots(
(Million
Rais(
กรมธนารั
ก
ษ์
บ
ริ
ห
ารจั
ด
การ
6,147 ราย
เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย Under Management of the Treasury Department
เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
จานวนราย
6,147
Types of Use
Use
183,448 Building 8.895
93,511 For Government’s Area
Land
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน
เนืจ้อานวน
ที่
อาคาร
(Plots( ราย For Rent (Million Rais(
4,692 (Units(
0.396
Amount
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน
เนื้อ)ที่
อาคาร
(หลั
ง)
For(แปลง)
Government’s
Use(ล้านไร่
183,448
8.895
534,960
Types
of
Use
Reserved
for
Government
Use
2,253
1.165
Land
Area
51,135
ราย
รายได้
จ
ากการบริ
ห
ารที
ร
่
าชพั
สดุ
ราย
ราย
(แปลง)
(ล้านไร่)
(หลัง)
ใช้ราชการ
8.895
534,960
For183,448
Rent
4,692
0.396
(Plots(26,888
(Million Rais(
51,135
ใช้
ร
าชการ
183,448
8.895
534,960
Total
190,393
10.456
จัดให้เช่า
4,692 for Government
0.396 Use
26,888
For Government’s
183,4484,470
8.895
Reserved
2,253
1.165Use
ราย
เช่า
0.396
26,888
สงวนไว้จัใดช้ให้ราชการ
2,2534,692
1.165
4,470
For Rent 10.456
4,692566,318
0.396
เช่าที่ดินเพื่อประกอบการเกษตร
Total
190,393
สงวนไว้
2,253
1.165
4,470
Reserved for Government Use
2,253
1.165
รวมทั้งสิใช้้นราชการ
190,393
10.456
566,318
รวมทั้งสิ้น
190,393
10.456
566,318
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
พื้นที่

Total

ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม ค่าขายที่ดินและ
forดBuildings
อสังหาริมทรัพRental
ย์
เบ็
เตล็ด
อาคารราชพัสดุ

ส่วนกลาง
7,144.092
140.764
เช่าอาคาร ส่วนภูมภ
ิ าค
1,273.706 568116286.771
21,88721,887
ราย
Landราย
Rental for
427.535
Other Purposes 8,417.798
รายรวม
เช่าทีเช่่ด6,147
อยู่อ่ออยูาศั่อยาศัย
เช่าที่ดินเพื
อย่างอื่นอย่างอื6,147
6,147
ราย
าินทีเพื
่ดิน่อเพื
เช่่อาทีประโยชน์
่ดินเพื่อประโยชน์
่น ราย
6,147
6,147 ราย
93,511
93,511
ราย ราย 518135
เช่าอาคาร

51,13551,135
ราย ราย
Land Rental forราย ราย ราย
Agricultural Purposes
51,13551,135

Rental
for Buildings
ค่าขายของ

ค่าปรับ

เบ็ดเตล็ด

190,393
รายได้
เบ็ดเตล็ด

124,189-2-28 Rais
826,136-3-49 Rais
825,578-2-99 Rais
1,348-2-99 Rais

5.62 million Rais

124,189-2-28 Rais
826,136-3-49 Rais
825,578-2-99 Rais
1,348-2-99 Rais

Building
(Units(

534,960
26,888
4,470
Building

(Units(
566,318
534,960
26,888
4,470

10.456

566,318

รวม

665.795
1.800
1.000
7,959.384
for Buildings 5.933
568116Rental
29.500Land Rental for21.115
13.058
16.779
1,640.929
Land
Rental
for
Residential Purposes
6,147
108266
Purposes
LandOther
Rental
for
Residential
Purposes
568116
22.915
14.058
22.712
9,600.313
108266695.295
Land Rental for
Land
Rental
for
Residential Purposes
6,147
108266
Other Purposes

518135

518135

รายได้
for
รายได้จากการบริ
จากการบริหหารที
ารที่ร่ราชพั
าชพัสดุ Land Rental
Revenues from Ratchaphatsadu land
Land Rental forRevenues from Ratchaphatsadu land

Revenues from Ratchaphatsadu land

Agricultural
PurposesPurposes
Agricultural

ราย ราย
เช่่อาทีประกอบการเกษตร
่ดินเพื่อประกอบการเกษตร
เช่าที่ดินเพื

หน่ววยย:: ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
ItemsยมAreaค่าขายที่ดRents
Miscellaneous
ค่าธรรมเนี
ินและ of Real ค่าค่ขายของ
าขายของ
รายได้ Sales of Land
รายการรายการ ค่าเช่าค่าเช่า ค่าธรรมเนี
ยม ค่าขายที่ดินและ
รายได้
Property
Fees
andรวม
ค่าบปรับ
ค่าปรั
รวมBuildings
งหาริ
เบ็Central
ดดเตล็ด อาคารราชพั
อาคารราชพั
เบ็
ดเตล็
เตล็ดด 665.795
7,144.092
พื้นที่ พื้นทีอสั่ งหาริอสัมทรั
พย์มทรัพย์เบ็ดเตล็
สดุ สดุ
เบ็140.764
ดเตล็
ด ด เบ็เบ็ดดเตล็
ส่วนกลาง

7,144.092

140.764

665.795

1.800

Regional 665.795
1,273.706 1.800
ส่วนกลาง
7,144.092
140.764
ส่วนภูมภิ าค
1,273.706
286.771
29.500
21.115
ส่วนภูมภิ าค
1,273.706
286.771
29.5008,417.79821.115
Total
รวม
8,417.798
427.535
695.295
22.915
รวม
8,417.798
427.535
695.295
22.915
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1.000

286.771
1.000
13.058
13.058
427.535
14.058
14.058

5.933

7,959.384

5.933 29.500
7,959.384
16.779 1,640.929
16.779 695.295
1,640.929
22.712 9,600.313
22.712 9,600.313

Items Area

Fines

Rents of Real

Unit: Million Baht
Sales of Land
Fines
developme
nt

Miscellaneous

Unit: Million Baht

Sales of Miscellaneous

Sales of Miscellaneous
Miscellaneous
Total
Buildings
Items
Items Area
Rents of RealProperty
MiscellaneousFees SalesIncome
ofandLand
Fines
Sales of Miscellaneous
Items
Central Property
7,144.092
140.764
665.795
1.800
1.000
Fees
and
Buildings
1.800
1.000
5.933
7,959.384 Items
Regional

Central
21.115

7,144.092

Regional
22.915

1,273.706

Total

8,417.798

Total

1,273.706

140.764

286.771

8,417.79813.058 427.535

286.771
14.058
427.535

Unit: Million Baht
Miscellaneous
Total
Income
Miscellaneous
Total
5.933
7,959.384
Income

developme

665.795
16.779

1.800 1,640.929

1.000

developme
nt
16.779
1,640.929
5.933nt
7,959.384

29.500
22.712

21.1159,600.313

13.058

16.779

1,640.929

695.295

22.915

14.058

22.712

9,600.313

29.500

695.295

21.115
22.915

13.058
14.058

22.712

9,600.313
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ผลการด�ำเนินงานตามโครงการส�ำคัญ

The important past projects
มิติด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว For economic and tourism development
1. โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
เห็นชอบให้โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหาคร เป็น
โครงการตามนโยบายของรั ฐ บาลภายใต้ ป รั ช ญาแห่ ง
“ศาสตร์พระราชา” และความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
และเมื่ อ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2560 อนุ มั ติ ใ ห้ โ ครงการ
พัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 4 - 2 - 34 ไร่
เพือ่ ก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานครสามารถด�ำเนินการ
คัดเลือกเอกชนได้ โดยไม่ใช้วิธีการประมูล ซึ่งหอชมเมือง
กรุงเทพมหานครจะเป็นต้นแบบในการน้อมน�ำ “ศาสตร์
พระราชา” สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่
ทีม่ คี วามโดดเด่นตามเอกลักษณ์ไทยมีสญ
ั ลักษณ์สำ� คัญแห่ง
ยุค New Global Destination ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป
กรมธนารักษ์ได้ลงนามในสัญญากับมูลนิธหิ อชมเมือง
กรุงเทพมหารคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ปัจจุบัน
อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการก�ำกับดูแลและติดตาม ตามพระราช
บัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

1. The Bangkok Observation Tower

The cabinet had a resolution on the 13th of
December 2016, agreeing upon the idea of Bangkok
having an observation tower and on the 27th of
June 2017 the cabinet also approved the process
of selecting the specific project developer, allowing
the Bangkok Observation Tower to be erected on
the Ratchaphatsadu land plot no. Kor Tor 3275 in
Klong San district, with the area of around 4-2-34 Rais.
Following the philosophy of “Science of the King”
for sustainable development and the state
concept, the government aims to create a
2. โครงการจัดให้เช่าทีร่ าชพัสดุ ราย บริษทั ไทยออยล์ unity
new landmark of Bangkok, presenting Thailand as
a New Global Destination so as to boost the
จ�ำกัด (มหาชน)
economy and tourism at the same time.
The Treasury Department signed an
agreement with the Foundation of Bangkok
Observation Tower on the 7th of August 2018. The
project is currently in progress and to be monitored
in accordance with the regulations concerning the
Private Investments in State Undertakings Act B.E.
2556 (2013)

2. The lease to Thaioil Public Company
Limited (TOP)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
เห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุน กรณีการ
จัดให้ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) เช่าที่ราชพัสดุ
บริเวณถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางพระ และต�ำบลทุ่งสุขลา
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,499 - 3 - 26 ไร่
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The cabinet had a resolution on the 27th of
June 2018, approving the selection results and the
draft on the joint investment agreement in leasing
Ratchaphatsadu land plot of 1,499-3-26 Rais on
Sukhumvit Rd., Tambon Bang Pla, and Tambon
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พร้อมอาคารสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ จ�ำนวน 80 รายการ และ
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด
(มหาชน) เช่าทีร่ าชพัสดุดงั กล่าวตามพระราชบัญญัตกิ ารให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อด�ำเนิน
กิจการโรงกลั่นน�้ำมัน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่
11 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2595 โดยค่าเช่า
ตลอดอายุสัญญาเบื้องต้นประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดย
ในวันลงนามสัญญากรมธนารักษ์ได้จัดเก็บค่าเช่าและค่า
ธรรมเนี ย มการต่ อ อายุ สั ญ ญาล่ ว งหน้ า เป็ น เงิ น 2,961
ล้านบาท

Tung Sukhla, Amphoe Sriracha, Chonburi province,
with on-site properties of at least 80 items attached
to the land to the company. On behalf of the
Ministry of Finance, the Treasury
Department signed
the agreement on the 21thof August 2018 in
compliance with the regulations concerning the
Private Investments in State Undertakings Act B.E.
2556 (2013). The contract is for the purpose of oil
refinery, with the
lease lasting for another 30 years,
from the 11th September 2022 to the 10th of
September 2052. The total value of the lease is
roughly estimated at about 12,000 million Baht,
with the up-front fee of 2,961 million Baht paid
out in advance to the Treasury.

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต

3. Phuket Seaport Development Project

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531
เห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ�ำกัด เป็น
ผูบ้ ริหารจัดการท่าเรือสงขลาและภูเก็ต และได้จดั ท�ำสัญญา
มีก�ำหนดระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2531
ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2541 และต่อมากระทรวงการคลังได้
ให้ความเห็นชอบให้แยกสัญญาการบริหารจัดการท่าเรือ
ทั้งสองแห่งออกจากกัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2546
พร้อมเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ตอ่ อายุสญั ญามาอย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ด�ำเนินโครงการ
พัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
และการขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้เปิดประมูลหาผู้ลงทุน
โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต มีก�ำหนดระยะเวลา 30 ปี
นับแต่วนั ลงนามในสัญญา โดยให้เสนอโครงการมูลค่าไม่ตำ�่ กว่า
116.891 ล้านบาท และเสนอค่าธรรมเนียมการจัดหา
ประโยชน์ไม่ต�่ำกว่า 139.50 ล้านบาท ซึ่ง บริษัท ภูเก็ต ดีพ
ซี พอร์ต จ�ำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล
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The cabinet had a resolution on the 31th
of May 1988, agreeing to let the Chaophaya
Terminal International CO.,LTD manage the port of
Songkhla and Phuket, with the rights of operation
for 10 years, starting from the 21th of October 1988
to the 20th of October 1998. Then the Ministry of
Finance approved the split of operation contract
between the two ports, effective on the 21th of
October 2003 onwards. As the Ministry of Finance
had a policy to develop the port of Phuket as a
tourist and a cargo port, the Treasury sought the
winning developer, requesting the minimum lease
compensation of at least 116.891 million Baht,
together with, the up-front fee of at least 139.50
million Baht. Phuket Deep Sea Port Co., Ltd. then
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ปัจจุบันกรมธนารักษ์ กับบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต
จ�ำกัด ลงนามในสัญญาการบริหารงานและด�ำเนินกิจการ
ท่าเรือภูเก็ต ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยสัญญามี
ผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้บริษัทฯ
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการตามเงือ่ นไขของสัญญาฯ โดยกรมธนารักษ์
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ จ�ำนวนเงิน
345 ล้ า นบาท และค่ า เช่ า คงที่ ป ี แรก 15.5 ล้ า นบาท
ปรับเพิ่มร้อยละ 15 ทุก 5 ปี ส่วนแบ่งรายได้ก่อนหักค่า
ใช้จ่ายร้อยละ 5 ต่อปี
won the rights to operate the port for 30 years, effective from the date of agreement signing, which
took place on the 9th of May 2018, but the contract would take effect from the 1st of May 2018 onwards.
Under the contract, Phuket Deep Sea Port Co., Ltd. must pay a fixed fee of 15.5 million Baht each year
for the first five years, plus revenue-sharing of 5% before expense deductions every year. The fee will
be raised by 15% every five years.

4. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531
เห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ�ำกัด เป็น
ผูบ้ ริหารจัดการท่าเรือสงขลา จัดท�ำสัญญาครัง้ แรกมีกำ� หนด
ระยะเวลา 10 ปี ภายหลังกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้
กรมธนารักษ์ต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี 2553 บริษทั เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ�ำกัด เสนอ
แผนการเพิม่ ศักยภาพของท่าเรือด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง
หน้าท่าและติดตั้งเครนหน้าท่า 3 ตัว พร้อมทั้งปรับปรุง
ลานตู้สินค้า เพิ่มเติมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้วยเงินลงทุน
ประมาณ 1,854 ล้านบาท และขอขยายอายุสัญญาฯ ออก
ไปอีก 25 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 – 2581) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงท่าเรือสงขลาให้เป็นท่าเรือหลักส�ำหรับการน�ำเข้า
และส่งออกสินค้าโดยตรงจากภาคใต้ตอนล่าง และเพิ่ม
ศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับท่าเรือปีนงั ประเทศมาเลเซีย
เพื่อลดความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจะเพิ่ม
ศักยภาพท่าเรือน�ำ้ ลึกสงขลาให้สามารถรองรับสินค้าทีน่ ำ� เข้า
และส่งออกของภาคใต้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้ความเห็นชอบใน
หลั ก การของโครงการ ประกอบกั บ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) แล้ว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
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4. Songkhla Seaport Development Project
th

The cabinet had a resolution on the 31 of
May 1988 agreeing to let the Chaophaya Terminal
International CO.,LTD manage the port of Songkhla,
with the initial rights of operation for 10 years, and
later in 2010 the Chaophaya Terminal International
CO.,LTD proposed a plan to increase the potential
of the port operation by improving its cargo
facilities, such as adding 3 new container cranes.
This port improvement adds additional investment
of about 1,854 million Baht. Therefore, the
concession has then been extended for another
25 years (From 2014 - 2038). The government also
aims to make the port of Songkhla a major port
for imported and exported products from the
southern area of Thailand and to enhance its
capability to compete with other nearby seaports,
such as the Port of Penang in Malaysia. To minimize
the economic loss in competition to other ports
and to support an increasing volume of cargoes in
theth south, the cabinet had a resolution on the
26 of April 2011 agreeing upon the principle of
improving the port of Songkhla. The National
Environmental Board has already approved the
reports on the environmental impact assessment
(EIA), and the project is currently being open to
public tender, in compliance with the regulations
concerning the Private Investments in State
Undertakings Act B.E. 2556 (2013).
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5. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ง 5. Development Project at Mo Chit Bus
หมอชิต
Terminal (Chatuchak)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เห็นชอบ
ในหลักการแนวทางการด�ำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 63-2-65 ไร่ ตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการตาม
มาตรา 72 แห่งพ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 โดยการแก้ไข
สั ญ ญาก่ อ สร้ า งและบริ ห ารโครงการพั ฒ นาระบบ
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานในที่ ร าชพั ส ดุ บ ริ เวณสถานี ข นส่ ง
หมอชิตระหว่างกรมธนารักษ์กบั บริษทั บางกอกเทอร์มนิ อล
จ�ำกัด (BKT) ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2539 และให้
กระทรวงการคลังด�ำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ถกู ต้องครบถ้วน ก่อนทีจ่ ะมีการลงนามผูกพัน
ในสัญญา โดยมีรูปแบบโครงการในลักษณะผสมผสานเป็น
สถานีขนส่ง โรงจอดและซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า พื้นที่ราชการ
และอาคารเชิงพาณิชย์ มูลค่าโครงการประมาณ 26,916.89
ล้านบาท พื้นที่โครงการ 712,350 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่
เชิงพาณิชย์ 600,350 ตารางเมตร ประกอบด้วย โรงแรม
ส�ำนักงานให้เช่าเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์และศูนย์การค้า และ
พื้นที่ชดเชยส่วนราชการ 112,000 ตารางเมตร
กระทรวงการคลังได้มีค�ำสั่งที่ 1665/2561 ลงวันที่
28 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
สั ญ ญาก่ อ สร้ า งและบริ ห ารโครงการพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ง
หมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุนฯ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนิน
การตามมติคณะรัฐมนตรี
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The cabinet passed a resolution on the 24th
of October 2018, agreeing upon the principle of
implementing development project at Mo Chit Bus
Terminal, Chatuchak District, Bangkok, with an area
of 63-2-65 Rais, and in accordance with the
proposal approved by the Committee stipulated
in Section 72 under the regulations concerning the
Private Investments in State Undertakings Act B.E.
2556 (2013). The revision of construction and
management contract, dated on the 8th August
1996 between Treasury Department and Bangkok
Terminal Co., Ltd. (BKT) was made in such a way
that the Ministry of Finance would have to take
relevant steps before the new contract is signed
and has a binding effect on both sides. The project,
with the mixed-use development in mind, would
consist of a depot, a maintenance facility for sky
trains, commercial buildings, and an area of
reserved for use by government agencies. The
whole project is valued at 26,916.89 million Baht,
covering the total area of 712,350 sq. meters. The
area of 600,350 sq. meters is set aside for
commercial purpose to include a hotel, offices for
rent, serviced apartments and a shopping center.
The Ministry of Finance issued an Order No.
1665/2561 dated 28th of November 2018 to appoint
a supervisory committee overseeing the
construction and management contract related to
the development of basic infrastructure in
compliance with the regulations concerning the
Private Investments in State Undertakings Act B.E.
2556 (2013). The project is now underway in
accordance with the cabinet’s resolution.
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6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงดัดแปลงอาคาร
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
เห็นชอบให้แก้ไขสัญญาการบริหารและด�ำเนินกิจการศูนย์
การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ติ์ ามความเห็นของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ โดยให้
บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด ได้รับสิทธิในการบริหารเป็นเวลา 50 ปี นับตั้งแต่วัน
ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการบริหารและด�ำเนิน
กิ จ การศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ ฉบั บ ลงวั น ที่
9 เมษายน 2539 (รวมระยะเวลาเตรี ย มการก่ อ สร้ า ง
การรือ้ ถอน การก่อสร้างดัดแปลง และการบริหารโครงการ)
ผลประโยชน์ที่ทางราชการได้รับต้องมีมูลค่าการก่อสร้าง
ไม่ตำ�่ กว่า 6,000,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) 5,100,554,708 บาท
และเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาการบริหารและ
ด�ำเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฉบับลงวันที่
9 เมษายน 2539 โดยให้น�ำข้อสังเกตของส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดไปพิจารณาด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป รวมทัง้ ให้นำ�
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวส่งให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีการลงนามต่อไป
ในการนี้ กระทรวงการคลังได้น�ำเรียนราชเลขานุการ
ในพระองค์ ส มเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9
ขอให้น�ำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง
ดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ซึง่ ได้นำ� แนว
ความคิดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ การสืบสานพระราช
ปณิธาน และมุง่ เน้นในการปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตามที่ได้
รับพระราชทานพระนามาภิไธย โดยให้ใช้ชื่ออาคารฯ ว่า
“ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ให้เป็นศูนย์การประชุม
แห่งชาติที่มีความทันสมัยของประเทศในระดับสากล และ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม และรับทราบเงือ่ นไข พร้อมทัง้ ช�ำระ
เงินค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียม จ�ำนวน 422 ล้านบาท
และวางหลักประกัน จ�ำนวน 610 ล้านบาท โดยบริษัท
เอ็น.ซี.ซีฯ จะเริ่มด�ำเนินการรื้อถอน เพื่อปรับปรุง ดัดแปลง
อาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในปี 2565
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6. A construction and renovation project on
Queen Sirikit National Convention Center
(QSNCC)

The Cabinet passed a resolution on the 17th
of January 2017 approving the amendment of the
operation and management contract for Queen
Sirikit National Convention Center in compliance
with the supervisory board’s decision. N.C.C.
Management & Development Co., Ltd. has been
granted the rights for 50 years to manage QSNCC,
effective from the date signed in the amended
contract dated on the 9th of April 1996 (The
duration includes all the processes of demolition,
modification, construction, and an operation to
the center). The entire project is valued at
6,000,000,000 Baht, and is expected to generate
the revenue of (the present value) 5,100,554,708 Baht.
This amount includes the rent and the up-front
fees. Before further agreement signing, observations
would be forwarded to Office of The Attorney
General for consideration and comments. The
Ministry of Finance graciously asked the royal
secretary for permission to inform Her Majesty
Queen Sirikit of the renovation arrangement to the
QSNCC. The renovation would be made to improve
the center to a higher level and up to par with
those of international ones, and in line with the
name of the center, graciously granted by the
Queen, “Queen Sirikit National Convention
Center”. On the 21th of December 2561 (2018),
N.C.C. Management & Development Co., Ltd. signed
the agreement, left collateral of 610 million Baht,
and paid out 422 million Baht for the rent and
up-front fees. The company would demolish,
modify and construct the center, starting from the
13th of April 2019 and expected to complete the
renovation process in B.E. 2565 (2022)
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

7. โครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก 7. Development project on Eastern
Economic Corridor (EEC)
(Eastern Economic Corridor: EEC)
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี
เป้าหมายหลักในการยกระดับอุตสาหกรรมเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศเติบโต ได้
ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ใน
เขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพืน้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพือ่ ให้ดำ� เนินการพัฒนา
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกให้เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลัก
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงได้มกี ารประกาศบังคับใช้พระราช
บัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ซึ่ง
มาตรา 53 ก�ำหนดว่า “กรณีที่คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมติให้น�ำที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง
การน�ำไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้อ�ำนาจทั้งปวงของ
กรมธนารักษ์เกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุนนั้ เป็นอ�ำนาจของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...”
โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กรมธนารักษ์และส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(สกพอ.) ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ราชพัสดุในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่ ง สกพอ. ได้ แ จ้ ง ความประสงค์ ข อใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มี
มติเห็นชอบให้กำ� หนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทีจ่ ดั ตัง้ บน
ที่ราชพัสดุ จ�ำนวน 3 แห่ง จ�ำนวน 2 แปลง ได้แก่
1. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รย.333
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร่ ซึ่ง
ก�ำหนดเขตส่งเสริมเมืองการบิน ภาคตะวันออก บริเวณ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
2. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.347
เนือ้ ทีท่ งั้ แปลงประมาณ 759-2-17 ไร่ บริเวณอ�ำเภอศรีราชา
จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง ก� ำ หนดเขตส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล (เขต EECd) และเขตส่งเสริมนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ณ อุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทั้ ง นี้ กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ จั ด ส่ ง บั ญ ชี ร ายการที่ ดิ น
ราชพัสดุและอาคารสิ่งปลูกสร้างตามฐานข้อมูลทะเบียน
ณ ปัจจุบัน ตลอดจนสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ที่ได้
ประกาศจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 แปลง
เพื่อส่งมอบให้ สกพอ. พิจารณาด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้
ตกลงร่วมกันตามอ�ำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
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Development project on Eastern Economic
Corridor is a strategic plan under Thailand 4.0. The
main goal is to upgrade the industry, increasing
competitiveness in order to promote the country's
economy to grow in the long term. Initially, the
plan would target the area in 3 provinces, namely
Chonburi, Rayong and Chachoengsao. To make the
EEC conform to the principle of sustainable
development, it is necessary to proclaim the
Eastern Special Development Zone Act B.E. 2561
(2018), which stipulated in Section 53 that “In the
case that the Policy Committee resolves to
establish a Special Economic Promotional Zone
on state land, as well as to lease out or sublease
out, all authority of the Treasury Department with
respect to such state land shall be the authority
of the Office”. On the 23th of May 2561 (2018)
Eastern Economic Corridor (EEC) Office and he
Treasury, held a joint meeting to discuss the
matters on how to allocate state land on the
corridor, and initially agreed to locate 3 special
economic promotional zones on 2 plots of
Ratchaphatsadu land, namely
1. Ratchaphatsadu land plot no. Ror Yor 333
of 6,500 Rais in Ban Chang District, Rayong province
is marked as an eastern aviation hub, located in
the vicinity of U-TAPAO airport.
2. Ratchaphatsadu land plot no. Chor Bor
347 of 759-2-17 Rais in Si Racha District, Chonburi
province is set aside as Digital Park Thailand or
EECd, together with, an Eastern Economic Corridor
of Innovation (EECi), located in the vicinity of Space
Inspirium.
In the meantime, the Treasury already sent
list of registered properties and all the relevant
contracts concerning the 2 plots of Ratchaphatsadu
land to Eastern Economic Corridor (EEC) Office for
further consideration.
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8. โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรมธนารักษ์น�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่การค้าการลงทุน
เมืองชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศใน
ท้องถิน่ และกระจายความเจริญลงสูภ่ มู ภิ าค พร้อมทัง้ รองรับการ
เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพิม่ การจ้างงานอันเป็นการสร้าง
ความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชน ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วและเป็นรูปธรรม ซึง่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ได้
ก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 จ�ำนวน 5 พืน้ ที่ (ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด)
และระยะที่ 2 จ�ำนวน 5 พื้นที่ (หนองคาย กาญจนบุรี
เชียงราย นครพนม นราธิวาส) และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ค� ำ สั่ ง ที่ 17/2558 สั่ ง ณ วั น ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และค�ำสั่งที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่
20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพิกถอนที่ดินของรัฐประเภทอื่น
ให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบให้กรมธนารักษ์จัดให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ใช้ ป ระโยชน์ ให้ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทยและเอกชนเช่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย
กรณีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า
จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
แปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ ตก.591 (บางส่ ว น) ต� ำ บล
ท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ
671-2-05 ไร่
กรณีเอกชนเช่า
จัดให้บริษทั พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จ�ำกัด เช่าทีด่ นิ
ราชพัสดุในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี แปลง
หมายเลขทะเบียนที่ กจ.209 (บางส่วน) ต�ำบลบ้านเก่า
อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ
2,979-0-72 ไร่
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8. Special Economic Zones Project

The Treasury Department allocated
Ratchaphatsadu land to support the government's
policy in developing and promoting border trades
and investments. This project aims to increase the
quality of life, to distribute wealth evenly, to
narrow the gap of inequality, to increase
competitive ability of the country, to solve national
security problems, to create more jobs for people,
and eventually to quickly accelerate the economy
of the country as a whole. Special Economic
Development Zone Policy Committee, in the first
phase, designated 5 provinces (Tak, Sa Kaeo,
Songkhla, Mukdahan, Trat) in special economic
zones, and another 5 (Nong Khai, Kanchanaburi,
Chiang Rai, Nakhon Phanom, Narathiwat) in the
second phase. The head of the National Council
for Peace and Order (NCPO) issued the Order No.
17/2558 (2015), dated on 15th of May 2558 (2015)
and the Order No. 74/2559 (2016), dated on 20th
of December 2559 (2016) in commanding that titles
to all the earmarked land to be developed in the
Special Economic Zones be transferred to the
Treasury Department as Ratchaphatsadu land. The
Special Economic Zones 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.
In the fiscal year 2018 alone, 2 plots of
Ratchaphatsadu land were leased out to.
Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
The Treasury granted a lease on
Ratchaphatsadu land plot no. Tor Kor 591 of 671-2-05 Rais,
located on Thasailuad Sub-district, Mae Sod District
to Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT).
The private sector
The Treasury granted a lease on
Ratchaphatsadu land plot no. Kor Jor 209 of 29790-72 Rais, located on Ban Kao Sub-district,
Kanchanaburi District to Prompriengchai
Construction Co. Ltd.
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9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางช�ำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
ด้วยปัจจุบนั รัฐบาลได้มนี โยบายสนับสนุนระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E- Payment)
โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ประชาชนสามารถใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์แทนการช�ำระ
เงินสดเพิ่มขึ้น ในส่วนของกรมธนารักษ์ ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า
ที่ราชพัสดุ โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมธนารักษ์ได้เพิ่มช่องทางการรับช�ำระค่าเช่าที่ราชพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งสิ้น 14 ช่องทาง ประกอบด้วย

9. E-Payment

The government has a clear policy to support the (National E-Payment) and thus tries to promote
the financial transactions electronically in both the public and private sector. As for the Treasury, it has
developed many more E-Payment options for tenants and lessees. To be exact, in 2018 the Treasury
offered 14 channels of payments as below

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดเป้าหมายให้ผู้เช่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผู้เช่าทั้งหมดในแต่ละจังหวัด
ใช้ช่องทางการช�ำระค่าเช่าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เช่าช�ำระค่าเช่าผ่าน E-Payment จ�ำนวน 40,303 ราย
คิดเป็นร้อยละ 23.32 ของผู้เช่าทั้งหมด
In fiscal year 2561 (2018), the Treasury set a target that at least 10% of the number of
tenants and lessees in each province should opt to pay their rents through our 14 channels of
payment. However, the Treasury, in all, achieved that 40,303 of tenants and lessees settled their
payments electronically, equivalent to 23.32%.
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มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม For Social and Environmental benefits

1. โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”
ระยะที่ 2 (การด�ำเนินการปี 2561)

ส�ำนักพระราชวังได้จัดท�ำรูปแบบโครงการจัดสร้าง
สวนป่า “เบญจกิติ” (Conceptual Master Plan) เนื้อที่
320 ไร่ โดยมีวงเงินค่าจัดสร้างทัง้ สิน้ 950 ล้านบาท โดยการ
ก่อสร้างเป็น 3 ระยะ ตามการส่งมอบพืน้ ทีข่ องโรงงานยาสูบ
โดยที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”
ระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ วงเงิน171,000,000 บาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”
ระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ และระยะที่ 3 เนื้อที่
ประมาณ 128 ไร่ ซึง่ รูปแบบการจัดสร้างยังคงแนวต้นไม้เดิม
ในพื้นที่และออกแบบเลนจักรยาน เลนเดิน - วิ่ง โดยค�ำนึง
ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้สวนป่าเป็นส�ำคัญ

1. The Forest Park (second-phase
development to Benchakiti Park 2018)

Bureau of the Royal Household (BRH) came
up with the plan to build a forest park “Benchakiti
Park” as a tribute to the Queen. The Conceptual
Master Plan was drawn on the plot of land of about
320 Rais, with the construction budget of 950
million Baht. The construction process is divided
into phases after the relocation arrangement of
the Thailand Tobacco Monopoly’s factory. The
Treasury Department has already completed the
1st phase of “Benchakiti Park” on the area of 61 Rais
and done on the budget of 171,000,000 Baht.
The 2nd-phase development to “Benchakiti Park”
2561 is now underway, and to be put on the area
of about 131 Rais, and the 3rd-phase development
would stand on the area of 128 Rais. The concept
of the park is still the same, currently underway
with the design of biking and running tracks, also
paying more attention to the safety of the park
visitors.

2. โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล�้ำคูคลอง

รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้ำล�ำน�้ำสาธารณะและจัดระเบียบที่อยู่อาศัย ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายให้แก่ผู้อยู่อาศัยตามแนวคูคลองและทางระบายน�้ำ โดยด�ำเนินการในพื้นที่คลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อก่อน
เป็นล�ำดับแรก โดยกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ของโครงการบ้านมั่นคง โดยมีรูปแบบการด�ำเนินโครงการ ดังนี้

2. Community Development in Helping to Solve the Waterways Encroachment

The government has a policy in helping to solve the waterways encroachment. Thus, many
agencies are ordered to find appropriate measures in solving the problems commonly found in highly
crowded community living along these canals. The initial plan is to begin with specific canals first, such
as Ladprao and Bang Sue Canals. The Treasury Department supported the scheme by following the
guidelines like those of Baan Mankong Project’s. The guidelines are as below.
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1) การปรับปรุงในที่ดินเดิม โดยเช่าที่ดินร่วมกัน
และจัดระเบียบการอยู่อาศัยโดยเสนอรูปแบบให้การเคหะ
แห่งชาติขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
2) การสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ ในลักษณะการซื้อ
หรือเช่าที่ดินและปลูกสร้างที่พักอาศัยร่วมกัน
3) การเช่าซื้ออาคารในโครงการที่มีอยู่แล้ว เช่น
โครงการบ้านเอื้ออาทร หรือโครงการของการเคหะแห่งชาติ
ส�ำหรับการด�ำเนินการในปี 2561 กรมธนารักษ์
ด�ำเนินการจัดให้เช่าจ�ำนวน 10 ชุมชน 1,01 ครัวเรือน
ส่งผลให้ผลการด�ำเนินการจัดให้เช่าก่อนปี 2559 - 2561
รวมทั้งสิ้น 36 ชุมชน 4,573 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ
194-2-69 ไร่

1) Improvements of land use made on the
same site: National Housing Authority takes a lease
on Ratchaphatsadu land from the Treasury and
sub-lets it for the people living in the same
community.
2) Make a new community on the new site:
People build their new homes on a new site by
either buying or taking a lease on the land.
3) Buy properties readily available on the
market: Such properties on the market include
Baan Eua Arthorn and other housing projects by
National Housing Authority.
In 2561 (2018) the Treasury Department
successfully leased out Ratchaphatsadu land
to people in 10 communities or 1,019
households. In all, from 2559-2561 (2016-2018),
the lease of 194-2-69 Rais has been taken by
36 communities, equivalent to 4,573 households.

OK2-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 68

16/5/2562 17:42:00

Annual Report 2018 The Treasury Department

69

การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว

Housing development of communities living along Lat Phrao canal

Lat Phrao canal stretches 31.9 k.m., passing 6 districts, namely
Sai Mai, Don Muang, Lak Si, Bang Khen, Chatujak and Huai
Khwang. About 50 communities, equivalent to 6,868 households
live along this canal, covering the area of 911-2-72 Rais.
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3. โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
และวันที่ 18 เมษายน 2560 เห็นชอบกรอบการด�ำเนิน
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้าน
ธนารักษ์ประชารัฐ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐได้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นการชัว่ คราว และหรือให้เจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐและประชาชนที่ปัจจุบันไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยที่
อยู่อาศัยทุกประเภทที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพั สดุที่มีราคา
ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อหน่วย รวมถึงการซ่อมแซมและ
หรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ ที่มี
วงเงิ น ไม่ เ กิ น 500,000 บาทต่ อ หน่ ว ย โดยธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดวงเงิน
สินเชือ่ ประมาณ 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ผ่อนปรน ระยะ
เวลาการกูไ้ ม่เกิน 2 ปี เพือ่ สนับสนุนสินเชือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
โดยมีรปู แบบการด�ำเนินโครงการ 2 รูปแบบ ได้แก่ โครงการ
เช่าระยะสั้น (Rental) เป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการ
ลงทุนก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย เพื่อจัดให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐเช่าพักอาศัยเป็นรายเดือน โดยมีพื้นที่โครงการ คือ ที่ดิน
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5050 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ ง เทพมหานคร เนื้ อ ที่ ป ระมาณ เนื้ อ ที่
3-1-79 ไร่ และโครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) เป็น
โครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น
บ้านแถว / บ้านเดีย่ ว / อาคารชุดพักอาศัย เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง โดยมีพนื้ ทีโ่ ครงการ คือ ทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ พบ.260 และ พบ.261 ต�ำบลชะอ�ำ อ�ำเภอชะอ�ำ
จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 29-3-95 ไร่ และเนื้อที่
ประมาณ 21-0-11 ไร่ ตามล�ำดับ
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3. Thanarak Pracharat Housing Project

On the 19th of April 2560 (2017), the cabinet
had a resolution, agreeing upon the operation
framework of providing a decent housing for
government officers and those without homes of
their own, called, Thanarak Pracharat Housing
Project, which is to be built on Ratchaphatsadu land.
The government aims to stimulate the
economy through this project. To be entitled to
the scheme benefits, the value of all types of
housing to be built on Ratchaphatsadu land would
not be above 1,000,000 Baht and for those with
homes of their own already built on Ratchaphatsadu land
are entitled to a credit of not more than
50,000 Baht for repairing and renovating purposes.
The Treasury Department, in cooperation with,
Government Housing Bank and the Government
Savings Bank would grant a home loan of about
4,000 million Baht to the project developers, for
the duration of 2 years and with special interest
rates. The framework of operation is divided into
2 categories. The short-term rental is that
developers invest by constructing apartment
buildings for government offices to rent monthly.
Ratchaphatsadu land plot Kor Tor 5050, with an
area of 3-1-79 Rais, located in Samsen Nai Sub-district,
Phaya Thai District, Bangkok would be one of
Ratchaphatsadu land plots to be in this category.
Another one is long-term leasehold. The developers
invest by constructing different types of property,
including single houses, townhouses (row houses)
and apartments. Government officers would take
out the long-term leases on these properties, which
are to be built on Ratchaphatsadu land plots, Por Bor
260 and 261, located in Cha Am Sub-district,
Cha Am District, Phetchaburi province, with an area of
29-3-95 Rais and 21-0-11 Rais, respectively.
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ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
โครงการเช่าระยะสั้น (Rental)
ด�ำเนินการโดยบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้
จ�ำกัด (มหาชน) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 8 ชั้น
จ�ำนวน 2 หลัง 432 ยูนิต ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ
รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการ
ผู้ชำ� นาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมได้
มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 36/2561 เมื่ อ วั น ที่
19 กรกฎาคม 2561
Areeya Property (PCL.) would construct
two 8-story buildings, consisting of 432 units as
Environment Impact Assessment (EIA) has
already been approved according to the
meeting report of 36/2561 (2018), dated on the
19th July 2018.
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โครงการเช่าระยะยาว (Leasehold)
ด�ำเนินการโดยบริษัท กลอรี่ แมเนจเมนท์
จ�ำกัด ก่อสร้างทาวน์เฮาส์พกั อาศัย โดยแปลง พบ.260
จ�ำนวน 377 ยูนิต อยู่ระหว่างการปรับสภาพพื้นที่
และแปลง พบ. 261 จ�ำนวน 263 ยูนิต ด�ำเนินการ
ก่อสร้างบ้านพักอาศัยเฟสแรกจ�ำนวน 43 หลัง แล้ว
เสร็จ 100% โดยในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่ม
ด�ำเนินการก่อสร้างในเฟสที่ 2 จ�ำนวน 100 หลัง และ
เฟสที่ 3 จ�ำนวน 120 หลังตามล�ำดับ
Glory Management Limited would
construct 377 units of townhouses on
Ratchaphatsadu land plot Por Bor 260 and
263 units on plot Por Bor 261 in Phetchaburi
province. About 43 units have already been
completed. In the fiscal year 2562 (2018) the
company plans to construct 100 more units
of phase 2 and later on add another 120 units
in phase 3.
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4. โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
ด� ำ เนิ น โครงการที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย
เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้มี
รายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย มีงาน มีรายได้เพียงพอ ต่อการ
ด�ำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเมื่อวันที่ 3 มกราคม
2561 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบการด� ำ เนิ น
โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ประชาชนที่ได้รับ
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน
35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3. ประชาชนทั่วไป ได้มี
ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ โดย
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ก� ำ หนดรู ป แบบโครงการเป็ น ประเภท
ทีอ่ ยูอ่ าศัย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย บ้านแถว บ้านแฝด และ
อาคารชุดพักอาศัย มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยไม่นอ้ ยกว่า 28 ตารางเมตร
ระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทต่อหน่วย และก�ำหนด
ให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่
โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของท้องถิ่น และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ
และขอให้กระทรวงการคลังด�ำเนินการให้ถกู ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทัง้ ด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์ได้คัดเลือกที่
ราชพัสดุทมี่ ศี กั ยภาพและมีความเหมาะสม จ�ำนวน 5 แปลง
เพื่อน�ำมาด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ดังนี้
1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.633 ต�ำบลพลูตาหลวง
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เนื้อที่ประมาณ 10-0-00 ไร่
2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.573 ต�ำบลทับใต้
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ประมาณ 6-2-91 ไร่
3. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 ต�ำบลเวียง
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เนื้อที่ประมาณ 3-3-86 ไร่
4. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452 ต�ำบลดอนหัน
อ�ำเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่ประมาณ 40-2-02 ไร่
5. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่ประมาณ 15-0-96 ไร่
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4. Baan Kon Thai Pracharat Project

The government has a policy to provide a
decent housing for the low-income earners and
the underprivileged. Therefore, on the 3th of
January 2561 (2018) the cabinet had a resolution,
agreeing upon the operation framework of “Baan
Kon Thai Pracharat Project”, focusing on 1) People
who are entitled to have State Welfare Card.
2) Income earners of 35,000 Baht or less per month.
3) General people. This project aims to provide 3
types of housing, including single houses, duplexes,
and condominiums with the minimum space of at
least 28 m2 and the price ranging from 35,000 700,000 Baht per unit. The communal space of
30% is good for living and ample enough for all
activities to take place. The Ministry of Finance
pushes forward the project in accordance with the
rules, law and the cabinet’s resolution so that it
can get off the ground as soon as possible.
On the fiscal year 2561 (2018) the Treasury
Department allocated 5 suitable plots of
Ratchaphatsadu land as a pilot project. They are
as follows.
1. Ratchaphatsadu land plot no. Chor Bor
633 of 10-0-00 Rais, located in Sattahip District,
Chonburi province.
2. Ratchaphatsadu land plot no. Por Khor
573 of 6-2-91 Rais, located in Thap Tai Sub-district,
Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan province.
3. Ratchaphatsadu land plot no. Chor Ror
359 of 3-3-86 Rais, located in Wiang Sub-district,
Muang District, Chiang Rai province.
4. Ratchaphatsadu land plot no. Khor Kor
452 of 40-2-02 Rais, located in Don Han Sub-district,
Muang District, Khon Kaen province.
5. Ratchaphatsadu land plot no. Chor Mor
1745 of 15-0-96 Rais, located in Chang Phueak
Sub-district, Muang District, Chiang Mai province.
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โดยกรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ แจ้ ง ให้ จั ง หวั ด พื้ น ที่ น� ำ ร่ อ ง
ด�ำเนินการเปิดประมูลเพือ่ จัดสร้างและบริหารโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อโครงการ “บ้านคนไทย
ประชารัฐ” ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง กฎหมาย
ที่ราชพัสดุ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอ�ำนาจหน้าที่
ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับ
สิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุทั้ง 5 พื้นที่ดังกล่าวและได้จัดท�ำ
สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เ พื่ อ การก่ อ สร้ า งและบริ ห าร
โครงการ “บ้ า นคนไทยประชารั ฐ ” กั บ ผู ้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
พัฒนาทีด่ นิ ราชพัสดุแล้ว 4 พืน้ ที่ คือ ชลบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
เชียงใหม่ และขอนแก่น ส�ำหรับพื้นที่เชียงราย อยู่ระหว่าง
แจ้งให้ผไู้ ด้รบั สิทธิฯ มาจัดท�ำสัญญาเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุฯ ต่อไป

OK2-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 73

73

The Treasury instructed the Offices of the
Provincial Treasury that all of these parcels should
be open to tender and in accordance with all the
relevant laws, rules and regulations. Known to the
public as “Baan Kon Thai Pracharat Project”, the
Treasury has already got all five developers and
four of them from Chonburi, Prachuap Khiri Khan,
Chiang Mai and Khon Kaen have signed agreements
with the Treasury. Only developer of Chiang Rai has
yet to sign a lease with the Treasury when ready.
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ภาพตัวอย่างโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ”
Photos showing simulated atmosphere of “Baan Kon Thai Pracharat Project”

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 15-0-96 ไร่
Ratchaphatsadu land plot no. Chor Mor 1745 of
15-0-96 Rais, located in Chang Phueak Sub-district,
Muang District, Chiang Mai province.

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452 ต�ำบลดอน
หั น อ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น
เนื้อที่ประมาณ 40-2-02 ไร่
Ratchaphatsadu land plot no. Khor Kor
452 of 40-2-02 Rais, located in Don Han
Sub-district, Muang District, Khon Kaen
province.

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.573 ต�ำบลทับใต้ อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ประมาณ 6-2-91 ไร่
Ratchaphatsadu land plot no. Por Khor 573
of 6-2-91 Rais, located in Thap Tai Sub-district,
Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan province.

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.633 ต�ำบลพลูตาหลวง
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 10-0-00 ไร่
Ratchaphatsadu land plot no. Chor Bor 633 of
10-0-00 Rais, located in Sattahip District,
Chonburi province.
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กรมธนารักษ์ได้จัดพิธีลงนาม
สัญญาเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุเพือ่ การก่อสร้างและบริหารโครงการ
“บ้านคนไทยประชารัฐ” พื้นที่ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์
พร้อมแถลงข่าวการด�ำเนินโครงการ
On the 28th of November 2561 (2018) the Treasury
gave a press release on “Baan Kon Thai Pracharat
Project” and the signing ceremony on the leases
of Ratchaphatsadu land to be developed in
Chonburi and Prachuap Khiri Khan provinces.
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5. Senior Complex Project

5. โครงการศู น ย์ ที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ
แบบครบวงจร (Senior Complex)
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 10 ล้านคน
หรือร้อยละ 15.92 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีจ�ำนวน
ผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสร้างที่พักอาศัย
ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ จึ ง เป็ น นโยบายส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาลและ
มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จะต้ อ งจั ด ท� ำ
โครงการเพือ่ รองรับ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสูส่ งั คม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย การจ้างงานผู้สูงอายุการสร้างที่พักอาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) การให้สินเชื่อที่อยู่
อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage) การบูรณาการ
ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ โดยให้กรมธนารักษ์จัดท�ำโครงการ
“ศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior
Complex) ภายใต้หลักประชารัฐ เพื่อให้ผู้สูงอายุตั้งแต่
55 ปีขนึ้ ไป มีทพี่ กั อาศัยบนทีร่ าชพัสดุพร้อมอุปกรณ์สงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินโครงการ 2
รูปแบบ
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Thailand is approaching the ageing society
soon and presently having the elderly of about 10
million or around 15.92% of the overall population.
The country is likely to reach the fully aged society
in 2568 (2025), and is expected to have the elderly
of about 20% at that time. It is undeniable that
would affect the economy and society at large.
The government came up with measures to tackle
the problem in the future, such as provision of
suitable accommodation, provision of reverse
mortgage through financial institutions, provision
of job retraining, and provision of appropriate
pension scheme. Therefore, building a Senior
Complex should be one of the key policies of the
government to provide necessary facilities to
support these people. The cabinet then had a
resolution on the 8th of November 2559 (2016) to
build a senior complex as proposed by the Ministry
of Finance. The Complex would be built and cater
specifically for the elderly of at least 55 years of age.
It would provide decent accommodation with
facilities fitted for the living of the elderly, and
would also save the cost of caring for them when
they get old. The Senior Complex would be
supported by both the public and private sectors.
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Ratchaphatsadu land plot no. Chor Bor 219 of 48-1-42 Rais, located
in Bang Lamung Sub-district, Bang Lamung District, Chonburi province.
The cabinet agreed that the change of color code (blue) in the city
plan is needed, and is waiting to be proclaimed in the Royal Gazette.
The feasibility study is now being conducted by the Department of
Older Persons.
3. Chiang Mai
The Treasury Department has leased out Ratchaphatsadu land
plot no. Or Chor Mor 20 of 7-2-76 Rais, located in Pa Dad Sub-district,
Muang District, Chiang Mai province for the duration of 30 years. The
plan is to build a Senior Wellness center (CMU).
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มิติด้านศูนย์ราชการ The Government Complex Project

1. โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ่ ว นขยายศู น ย์ ร าชการ 1.The Government Complex Project
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 Commemorating His Majesty the King’s
พื้นที่โซน C
80th Birthday Anniversary, Zone C,
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 on Changwattana Rd.
อนุ มั ติ ใ นหลั ก การโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ส ่ ว นขยายศู น ย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาม 2550 พื้นที่
โซน C บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0493
(บางส่วน) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ประมาณ 81 – 2 – 59 ไร่ ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) กรอบวงเงินลงทุนรวม 30,000 ล้าน
บาท เชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่
โซน A และโซน B พื้นที่อาคารรวม 610,000 ตารางเมตร
และพืน้ ทีจ่ ดั สรรรองรับหน่วยงานใช้ประโยชน์รวม 510,000
ตารางเมตร จ�ำนวน 11 หน่วยงาน โดยมีแนวคิดในการ
ออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการฯ ไม่นอ้ ยกว่า 40% แนวคิดระบบการบริหาร
แบบแนวตั้ง (Vertical Management System) โดยจัดให้
แต่ละหน่วยงานมีทางเข้า - ออก และที่จอดรถยนต์เฉพาะ
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงจัดให้มบี ริการรถรับ - ส่งภายใน
โครงการฯ
ส�ำหรับการช�ำระค่าเช่าอาคารโครงการพัฒนาพื้นที่
ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ พืน้ ทีโ่ ซน C กรมธนารักษ์ขออนุมตั ิ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อจัดท�ำสัญญาเช่าพื้นที่
อาคารกับ ธพส. แทนทุกหน่วยงานในโครงการฯ ทั้งนี้ คาด
ว่ า จะเริ่ ม งานก่อสร้างอาคารได้ในปีงบประมาณ 2562
และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์
เพื่อให้หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่อาคารประมาณปี 2565
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The Cabinet passed a resolution on the 26th
of November 2018 approving adding an extension
to The Government Complex Project
Commemorating His Majesty the King’s 80th
Birthday Anniversary, Zone C, located on
Ratchaphatsadu land plot no. Kor Tor 0493 of 81-2-59 Rais,
Thung Song Hong Sub-district, Lak Si District,
Bangkok. Under the investment budget of
30,000 million Baht, the extension is to link zone
A and B of the complex, covering a total space of
610,000 m2, and the communal space of 510,000 m2.
The design concept is focusing on energy saving,
adding green space of at least 40% and adopting
Vertical Management System. The extension would
be able to serve 11 units, with car park and access
to entrances and exits of their own. Shuttle bus
service is also available free of charge within the
complex.
On behalf of the Ministry of Finance, the
Treasury would take the lease of the extension,
Zone C from Dhanarak Asset Development
Company Limited through committed budget. The
construction would begin in 2562 (2019) and
expected to be ready for all the agencies to move
in 2565 (2022).

16/5/2562 17:42:03

78

รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

2. โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานส�ำนักประเมิน 2. Construction of Office Building of the
ราคาทรัพย์สิน ของ ธพส. (พหลโยธิน 11)
Bureau of Property Valuation, Dhanarak
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ น� ำ ที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลข Asset Development Company Limited
ทะเบี ย นที่ กท.2615 (บางส่ ว น) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 2 - 1 - 48 ไร่ (Paholyothin 11)
มาจัดให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เช่า
เพื่อด�ำเนินโครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน ใช้ประโยชน์
ของกรมธนารักษ์ ส�ำหรับเป็นอาคารส�ำนักงานของส�ำนัก
ประเมินราคาทรัพย์สิน มีก�ำหนดเวลา 17 ปี นับแต่วันที่ 1
มิถนุ ายน 2561 เป็นต้นไป โดย ธพส. จะด�ำเนินการก่อสร้าง
อาคารสูง 4 ชั้น จ�ำนวน 1 หลัง พร้อมที่จอดรถสูง 5 ชั้น
จ�ำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 9,975 ตาราง
เมตร ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง ธพส. ด�ำเนินการก่อสร้างโครงการ
อาคารส� ำ นั ก งานฯ และคาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ภายใน
7 ธันวาคม 2562

The Treasury leased out Ratchaphatsadu
land plot no. Kor Tor 2615 of 2-1-48 Rais, located
in Sam Sen Nai Sub-district, Phaya Thai District,
Bangkok to Dhanarak Asset Development Company
Limited. The company would build 14-story office
building, together with a 5-story car park, for the
Bureau of Property Valuation to use for the duration
of 17 years. The office would provide usable space
of around 9,975 m2, and expects to be complete
on the 7th of December 2562 (2019)

มิติด้านการอนุรักษ์ For conservation
1. โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการที่ดิน 1. Conservation of City Walls and Moats
ก�ำแพงเมือง - คูเมือง
for Community Development
ก�ำแพงเมือง - คูเมือง เป็นสิง่ ก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ มานาน
ท�ำให้มสี ภาพทรุดโทรมเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา และไม่
สามารถระบุ ข อบเขตที่ ชั ด เจนได้ จึ ง ท� ำ ให้ ย ากแก่ ก าร
ปกครอง บ�ำรุง ดูแล และใช้ประโยชน์ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
กรมธนารักษ์และไม่อาจชี้ขอบเขตได้ กรณีที่มีการรังวัดขอ
ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้กับ
ประชาชน ซึ่งมีที่ดินติดกับที่ดินก�ำแพงเมือง - คูเมือง จึง
ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่อาจออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ติดกับที่ดินก�ำแพงเมือง - คูเมืองได้
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงการคลังในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้ได้มา
ซึง่ ความชัดเจนเกีย่ วกับขอบเขตทีร่ าชพัสดุทเี่ ป็นทีด่ นิ ก�ำแพง
เมือง - คูเมือง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์
ได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการรังวัดแนวเขตทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง - คูเมือง
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City walls and moats are mostly the
constructions that were built a long time ago so
their conditions deteriorate through time and their
exact boundaries are hard to locate. The Treasury
always finds it difficult to manage this kind of
property as it has to deal with the private land
owners who have their land adjacent to that of
the Treasury’s. Disputes usually occur when the
owners ask the land office to issue the deeds for
their land rights. Therefore, to mitigate the problem
and to make things clear to all concerned about
the correct boundaries of the adjacent land, the
Treasury initiates a measure to do the surveying of
the city walls and moats around the country. The
Treasury has arranged the signing of Memorandum
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เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การอนุรักษ์ก�ำแพง
เมือง - คูเมือง เมืองโบราณบ้านไชยนารายณ์ จังหวัด
เชียงราย, การอนุรกั ษ์กำ� แพงเมือง - คูเมืองน่าน จังหวัดน่าน,
การอนุ รั ก ษ์ ก� ำ แพงเมื อ ง - คู เ มื อ งเพชรบู ร ณ์ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์, การอนุรักษ์ก�ำแพงเมือง - คูเมืองจะทิ้งพระ
อ�ำเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา เป็นต้น
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of Understanding (MOU), in conjunction with all
the stakeholders to the land in an attempt to solve
the conservation problems of City Walls and Moats.
Such are of Ban Chai Narai in Chiang Rai province,
Ku Muang Nan in Nan province, Ku Muang
Phetchabun in Phetchabun province and Ku Muang
Chathing Phra in Songkhla province.

2. โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของ 2. Verification of Land Ownership on
Ratchaphatsadu land
บุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีที่ราษฎร
ถือครองและท�ำประโยชน์อยูใ่ นเขตทีด่ นิ ของรัฐ (ทุกประเภท)
ซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้ง
ในเขตที่ดินราชพัสดุ และเพื่อเป็นการลดปริมาณงานคดี
ความในศาลทีเ่ ป็นการฟ้องร้องตามกฎหมายระหว่างรัฐบาล
กับประชาชน รัฐบาลจึงก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ทางบริหาร โดยใช้วธิ กี ารพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ของ
ราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ โดยออกระเบียบกลางมาใช้
ส�ำหรับการพิสจู น์วา่ ราษฎรอยูก่ อ่ นรัฐหรือว่ารัฐหวงห้ามไว้
ก่อนราษฎรเข้าอยู่ หากผลการพิสูจน์สิทธิเป็นที่ยุติแล้ว
ราษฎรยอมรับ สามารถด�ำเนินการตามผลการพิสูจน์สิทธิ
แต่ ห ากราษฎรไม่ ย อมรั บ ก็ ยั ง สามารถฟ้ อ งร้ อ งกั บ ทาง
ราชการได้ (มาตรการทางบริหารไม่ตัดสิทธิมาตรการทาง
กฎหมาย) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำ� เนินการพิสจู น์
สิทธิการครอบครองที่ดินราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ
จ�ำนวน 5,723 ราย คิดเป็นร้อยละ 143.08 ของเป้าหมาย
(เป้าหมาย 4,000 ราย) ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้
กับราษฎรที่ขอพิสูจน์สิทธิ ส่งผลให้ข้อร้องเรียนในเรื่องดัง
กล่าวลดลง
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The government has a clear policy in
resolving disputes over land ownership, regarding
all different kinds of 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 number of
court cases, the government has issued
administrative measures on the verification of land
ownership of Ratchaphatsadu land to prove the
occupation before being proclaimed by the
government under the Ratchaphatsadu Land Act.
If the owners are satisfied with the verification, the
process would proceed accordingly. However, in
case of not accepting the verification, the owners
still have the right to bring the matter to court. In
the fiscal year 2018, about 5,723 plots of
Ratchaphatsadu land have been processed through
this measure, or about 143.08% of 4,000 targeted
plots. With the implementation of the measure,
court cases have decreased dramatically.

16/5/2562 17:42:03

ที่ดินของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ โดยออกระเบียบกลางมาใช้สาหรับการพิสูจน์ว่า ราษฎรอยู่ก่อนรัฐหรือว่ารัฐหวงห้ามไว้
ก่อนราษฎรเข้าอยู่ หากผลการพิสูจน์สิทธิเป็นที่ยุติแล้วราษฎรยอมรับ สามารถดาเนินการตามผลการพิสูจน์สิทธิ แต่หากราษฎร
ไม่ ย อมรั บ ก็ยั ง สามารถฟ้ องร้ องกับ ทางราชการได้ (มาตรการทางบริ ห ารไม่ ตั ด สิ ท ธิ ม าตรการทางกฎหมาย)
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้ดาเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ จานวน
2561 กรมธนารักษ์
80 รายงานประจำ�ปี
5,723 ราย คิดเป็นร้อยละ 143.08 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 4,000 ราย) ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับราษฎร
ที่ขอพิสูจน์สิทธิ ส่งผลให้ข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวลดลง
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุใน
บผลการดาเนินงานโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.สาหรั
2557-2561
สรุปผลการด�ำเนินงานได้ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้

Below are the results of verification of land ownership on Ratchaphatsadu land from 2014-2018
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3. กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

กระทรวงการคลังได้อนุมัติประมาณการรายจ่าย
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพิม่ เติม ส�ำหรับการด�ำเนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ เฉพาะ
ส่วนที่เอกชนถือกรรมสิทธิ์เพื่อผนวกเข้ากับที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายทะเบียนที่ นบ. 828 ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 3 โฉนด ประกอบด้วย
โฉนดที่ดินเลขที่ 988 เนื้อที่ประมาณ 0-1-32 ไร่ โฉนดที่ดิน
เลขที่ 15502 เนือ้ ทีป่ ระมาณ 0-0-33 ไร่ และโฉนดทีด่ นิ เลข
ที่ 15503 เนือ้ ทีป่ ระมาณ 0-0-35 ไร่ รวมเนือ้ ทีใ่ นการจัดซือ้
ประมาณ 0-0-43.4 ไร่ โดยด�ำเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิ ติ ก รรม ณ ส� ำ นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด นนทบุ รี และโอน
กรรมสิทธิ์เป็นของกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2561
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3. State Property Fund

The Ministry of Finance has approved
additional budget of 2561 (2018) for State Property
Fund to acquire plots of land from the private
owners. They would be integrated into the
Ratchaphatsadu land plot Nor Bor 828, located in
Thasai Sub-district, Muang District, Nonthaburi. The
following 3 title deeds to be improved with this
budget include title no. 988 (0-1-32 Rais), title no.
15502 (0-0-33 Rais), and title no. 15503 (0-0-35
Rais), totaling an area of 0-0-43.4 Rais. The
ownership was registered and transferred to the
Treasury at the Provincial Land Office, Nonthaburi
on the 13th of September 2561 (2018).

ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ Property Valuation
ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ด�ำเนิน
การเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการก�ำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ด�ำเนินการ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นามาตรฐานการประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีภารกิจหลัก คือ การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ห้องชุด และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม
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Bureau of Property Valuation (BPV), Treasury
Department has the authority to implement the
value estimates of properties and other assets in
accordance with relevant laws and regulations. It
also gives advice for consideration in determining
the property values and undertakes the secretarial
works for the Property Valuation Committee under
the Land Code. It is also responsible for the
development of property valuation standards as
well as provision of support and work with other
agencies. The BPV’s major mission is to determine
the value of land, condominium, and building for
supporting property transfer registration.
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กรมธนารักษ์

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ Significant Achievement
กรมธนารักษ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติม งบกลาง รายการค่าใช้จา่ ยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรปู ให้ดำ� เนินการ
จัดท�ำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง โดยด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบเพือ่ สนับสนุนการจัด
ท�ำฐานภาษีฯ และแผนงานจัดท�ำฐานข้อมูลแผนที่และ
ค�ำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง รวมทั้งแผนงานการ
ขยายพืน้ ทีป่ ระเมินราคาทีด่ นิ รายแปลงให้ครบ 32 ล้านแปลง
ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากผลงานการด�ำเนินการตาม
แผนงานดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ ก รมธนารั ก ษ์ มี ฐ านข้ อ มู ล ทาง
ทะเบียนที่ดิน ฐานข้อมูลแผนที่และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินราคาที่ดินที่จัดเก็บอยู่ในระบบเดียวกัน
ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ กรมธนารักษ์ได้ประกาศใช้บญ
ั ชีกำ� หนด
ราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลง ครบทั้ ง 32
ล้านแปลง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

Treasury Department received the additional
budget to strengthen and move forward on the
country's development reform. The budget was
aimed to be used for creating tax base in order to
support the draft of Land and Building Act. As a
result, many projects included determining land
values as tax base, establishing mapping database
and land estimate and expanding mass valuation
project for 32 million land lots throughout the
country had been successfully implemented for
supporting the draft of Land and Building Act.
Consequently, Treasury Department has the unified
land value database system as the integration of
land register, land map and land value database.
Finally, Treasury Department completely made
and declared the values of 32 million land lots
nationwide on 1st January, 2018.

1. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน

นโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีแนวคิดในการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับปรุง
วิธีการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่
ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อ
เนือ่ งและมัน่ คง เนือ่ งจากกฎหมายภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ และกฎหมายภาษีบำ� รุงท้องทีท่ ไี่ ด้ใช้บงั คับมาเป็นเวลานาน มีการ
จัดเก็บภาษีทยี่ งั ไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มกี ารปรับปรุงภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์และกระจายอ�ำนาจการบริหารลงสูท่ อ้ งถิน่ จึงได้มกี ารจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. .... ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยใช้บัญชีก�ำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดของกรมธนารักษ์เป็นฐานในการค�ำนวณภาษี เพื่อสนองตอบต่อ
นโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์จึงได้เร่งด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้
ครอบคลุมทัว่ ประเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. .... พร้อม
ทั้งด�ำเนินการจัดท�ำฐานข้อมูลการประเมินราคาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พัฒนาระบบการ
ประเมินราคาที่ดินรายบล็อกเป็นรายแปลงและประกาศใช้บัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุม
ทั่วประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สินได้ด�ำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดจ�ำนวน
แปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
1.1 แผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง จ�ำนวน 6.9 ล้านแปลง ส�ำหรับการประกาศใช้บัญชีก�ำหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในวันที่ 1 มกราคม 2561
1.2 แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง จ�ำนวน 13.1 ล้านแปลง เพื่อเตรียมประกาศใช้บัญชีกำ� หนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในรอบบัญชี พ.ศ. 2563 - 2564 ในวันที่ 1 มกราคม 2563
โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานจ�ำนวน 20 ล้านแปลง มีผลการด�ำเนินงานจ�ำนวน 30.62 ล้านแปลง สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 53.10
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1. Land Valuation

In the fiscal year 2018, the BPV completely achieved the strategic plan with 2 key indicators as
follows;
1.1 Mass land valuation and announcement of 6.9 million land lots in the targeted areas on 1st
January, 2018
1.2 Land revaluation of 13.1 million land lots as preparation for next announcement on 1st January
2020 so as to be effect for use between 2020 and 2021
The established target was 20 million land lots whereas the operating result was 30.62 million
land lots. It was 53.10 % higher than the target.

2. การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด
2.1 แผนงานประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจด
ทะเบียนใหม่ เป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 160 อาคาร
12,800 ห้องชุด มีผลการด�ำเนินงาน 492 อาคาร 94,667
ห้องชุด สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 207.50
2.2 แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ห้องชุด เป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2,014
อาคาร มีผลการด�ำเนินงาน 2,047 อาคาร สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 101.64

2. Condominium Valuation

2.1 Valuation of new condominiums
The established target for valuation of new
condominiums was 160 buildings or 12,800 units
whereas the operating result was 492 buildings or
94,667 units. It was 207.50 % higher than the target
2.2 Survey and revaluation of condominium
The established target for survey and
revaluation of condominium was 2,014 buildings
whereas the operating result was 2,047 buildings.
It was 1.64 % higher than the target.

3. การประเมินราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 3. Building Valuation
ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สนิ และส�ำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ทั่วประเทศประกาศใช้บัญชีก�ำหนดราคาทุนทรัพย์
โรงเรือนสิง่ ปลูกสร้างในรอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 – 2562 โดย
ก�ำหนดแบบมาตรฐานโรงเรือนสิง่ ปลูกสร้างตามประเภทของ
สิ่งปลูกสร้าง 5 ประเภท 31 แบบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแถว
(ทาวน์เฮาส์) ห้องแถว ตึกแถวและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
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The building cost was announced in the
valuation lists being effective between 2016 and
2019. The lists consisted of 31 building types in 5
categories, consisting of detached house,
townhouse, row house, shophouse, and others.
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4. โครงการพิเศษ

กระทรวงการคลังมีแผนขับเคลือ่ นกระทรวงการคลัง
สู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF) ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่
1 ยกระดั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการบู ร ณาการข้ อ มู ล
เศรษฐกิ จ การเงิ น การคลั ง ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดย
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 งบบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ให้กบั
กรมธนารั ก ษ์ จ� ำ นวน 68,000,000 บาท เพื่ อ จั ด ท� ำ
ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สนิ แห่งชาติ (National
Property Valuation Management Center) ให้เป็น
ศู น ย์ ก ลางในการเผยแพร่ ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข อง
อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
และใช้เป็นฐานค�ำนวณภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) และนโยบาย Thailand 4.0 ของ
รัฐบาล
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4. Special Mission

Ministry of Finance has the plan to transform
itself as “Digital MOF” by setting up its strategic
plan 1, to enhance the integration of economy,
public monetary and finance information by using
digital technology during the fiscal year 2017 - 2021.
Under this strategic plan, Treasury Department has
received the fiscal budget of 68 million Baths to
establish “National Property Valuation Management
Center” as the center of property value information
dissemination providing for property registration
under the Land Law and tax base supporting the
draft of Land and Building Tax Act. It will become
the core center of information integration for
relevant public and private sectors supporting the
government’s policies and strategies relevant to
Digital Economy and Thailand 4.0
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ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ Mint Production
กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์เพื่อใช้หมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิ จ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ข อง
ประชาชน รวม 9 ชนิดราคา คือ ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท
2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์
และ 1 สตางค์ และผลิตเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก เหรียญทีร่ ะลึก
ในโอกาสหรื อ วาระส� ำ คั ญ ต่ า งๆ ตลอดจนจั ด สร้ า ง
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เครือ่ งหมายตอบแทน และผลิตภัณฑ์
ของสั่งจ้างต่างๆ โดยมีผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังนี้

The Treasury Department is responsible for
the production of circulating coin to assure its
adequacy for daily use in the economic system.
The current circulating 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 2018 is as follows :

ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจของส�ำนักกษาปณ์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
The production of each product in the year 2018 is as follows :
1. ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์
ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 9 ชนิดราคา จ�ำนวน 2,938.45 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 125.29 ของเป้าหมาย
2,345.30 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 73.38

1. Circulation coin

Circulation coin production is 2,938.45 million coins or about 125.29% of target 2,345.30 million
coins increasing from year 2018 about 73.38%

2. ด้านการผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
ในปีพ.ศ. 2561 ผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้
- เหรียญที่ระลึก จ�ำนวน 699,475 เหรียญ
- ผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างอื่น ๆ จ�ำนวน 44,031 หน่วย

2. Medal and custom orders

- Medal 699,475 pieces
- Custom orders 44,031 units
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3. ด้านจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในปีพ.ศ. 2561 จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 95,110 ส�ำรับ/ดวง/เหรียญ

3. Decoration and Royal Thai Orders

In year 2018 Decoration and Royal Thai Orders production are 95,110 units

เหรียญที่ระลึกประจ�ำวันเกิด (วันจันทร์ - วันอาทิตย์) ชนิดเหรียญคิวโปรนิกเกิล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 ซม.
Buddha medal for the days of the week Metal: Cu-nickel Diameter: 3.2 cm.

โครงการที่ส�ำคัญของส�ำนักกษาปณ์ Performance of Significant Projects
1. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์ เป็น
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์มีภารกิจจัดท�ำและ
น�ำออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงด�ำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 โดยได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและได้ดำ� เนินการผลิตเหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวม 9 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ซึ่งเหรียญ
ชนิดราคา 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ไม่ได้นำ� ออกใช้โดยทัว่ ไป แต่ผลิตขึน้ เพือ่ ใช้ในระบบบัญชีและจัดท�ำผลิตภัณฑ์
เพื่อสะสม ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้น�ำออกจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในระบบเศรษฐกิจ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นมา โดยมีคณ
ุ ลักษณะตามกฎกระทรวงก�ำหนด
ลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบห้าสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์
และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. 2561 โดยรูปแบบลักษณะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ทั้ง 9 ชนิดราคา ดังนี้

1. New series of coins in King Rama X of the Chakri dynasty

His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun ascended the throne on 1th
December 2016, the Treasury Department minted a new series of coins in King Rama X of the Chakri
dynasty for this special occasion. This coin Series is comprised of 9 denominations: 10 Baht 5 Baht 2
Baht 1 Baht 50 Satang 25 Satang 10 Satang 5 Satang and 1 Satang, which are set to circulate start on
6th April 2018.
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ลวดลายด้านหน้า : เหรียญทุกชนิดราคา

Obverse: On all new coins

ลวดลายด้านหลัง : เหรียญทุกชนิดราคา

Reverse: On all new coins

กลางเหรี ย ญมี พ ระบรมรู ป สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผินพระพักตร์ ทาง
เบือ้ งขวา ทรงฉลองพระองค์เครือ่ งแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ฉลองพระองค์ ค รุ ย มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์ ทรงเครื่ อ ง
ขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรี
บรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า เบื้องขวามีข้อความว่า
“มหาวชิราลงกรณ” เบือ้ งซ้ายมีขอ้ ความว่า “รัชกาลที่ 10”

กลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธย วปร ภายใต้
พระมหาพิ ชั ย มงกุ ฎ เปล่ ง รั ศ มี เบื้ อ งบนมี ข ้ อ ความว่ า
“ประเทศไทย” และมีค�ำว่า “พ.ศ.” และเลขของปี พ.ศ.
ที่จัดท�ำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกชนิดราคา
ส�ำหรับเหรียญชนิดราคา 5 บาท และ 50 สตางค์
ลวดลายด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ของเหรี ย ญภายใน
ขอบเหรียญวงในรูปสิบเหลีย่ มส่วนเหรียญชนิดราคา 1 สตางค์
5 สตางค์ และ 10 สตางค์ ไม่ได้น�ำออกใช้ทั่วไป แต่ผลิตขึ้น
เพื่อใช้ในระบบบัญชีและจัดท�ำผลิตภัณฑ์เพื่อสะสม
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In the center is the portrait of His Majesty
King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
in King Chulalongkorn’s Royal Page uniform and
regal gown wearing the Most Illustrious Order of
the Royal House of Chakri and the chain of the
Most Illustrious Order of Chula Chom Klao. The
legends “Maha Vajiralongkorn” is on the right and
“The tenth Reign” is on the left.

At the center features the monogram “Wor
Por Ror” under the great crown of victory. At the
top is the legend “Thailand”, and the year of
minting. Below is the denomination in Thai and
Arabic.
For the pattern of the 5 baht and 50 satang,
within the ten-side frame. The three smallest
denominations, 10 satang, 5 satang and 1 satang
will be used only by state agencies for bank
account settlements and making of collection coin
series.
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คุณลักษณะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่
Coin Designs and Specifications

ชนิดราคา
รูปแบบ
ชนิดโลหะ
				
Denomination Obverse & Reverse Image
Composition
					

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง น�้ำหนัก
(มิลลิเมตร)
(กรัม)
Diameter
Weight
(mm.)
(g.)

ลักษณะ
ขอบเหรียญ
Edge

1 สตางค์		
1 Satang

อลูมิเนียม			
Aluminium			

เรียบ
Plain

5 สตางค์		
5 Satang

อลูมิเนียม			
Aluminium			

เรียบ
Plain

10 สตางค์		
10 satang

อลูมิเนียม			
Aluminium			

เรียบ
Plain

25 สตางค์		
ทองแดงชุบเคลือบไส้เหล็ก			
25 Satang		
(Copper plated steel)			
					

เฟืองจักร
Reeded

50 สตางค์		
50 Satang		

ทองแดงชุบเคลือบไส้เหล็ก			
(Copper plated steel)			

เฟืองจักร
Reeded

1 บาท		
1 Baht		

นิกเกิลชุบเคลือบไส้เหล็ก			
(Nickel plated steel)			

เฟืองจักร
Reeded

2 บาท		
อลูมิเนียมบรอนซ์
				
Aluminium bronze			
2 Baht
(CuNi2Al6)			
							

เฟืองจักรสลับเรียบ
Alternate milled
and Plain

5 บาท		
				
5 Baht

คิวโปรนิกเกิลเคลือบ			
ไส้ทองแดง			
Copper - nickel clad copper			

10 บาท		
				
				
10 Baht
				
				

โลหะสองสี
วงนอก: CuNi25
วงใน: CuNi2Al6
เฟืองจักรสลับเรียบ
Bi-metallic 			
Segmented reeding
copper-nickel ring			
with
aluminium-bronze core
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2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 2. National Children's Day Event
กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักกษาปณ์จัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13
มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิดในการเน้นและส่งเสริม
ใ ห ้ เ ด็ ก ไ ท ย ส� ำ นึ ก ถึ ง ค ว า ม เ ป ็ น ช า ติ ศ า ส น า
พระมหากษัตริย์ รู้จักและฉลาดในการใช้สอยเงินตรา

Treasury department by The Royal Thai
Mint arrange Children's Day Event on 13th
January 2018 at The Royal Thai Mint in concept
of realizing to Nation, religion and The King and
the concept of smart for money payment and
saving

3. การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการผลิต 3. Coin learning Center
Coin Learning Center is located at The
เหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ส�ำนักกษาปณ์ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเหรียญวิวัฒนาการโรงกษาปณ์ไทย
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Royal Thai Mint. Government sector, Private
sector, educational institution and general
people can visit for learning history of coins and
developing of The Royal Thai Mint.
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4. โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ 4. Training to improve work performance
การท�ำงาน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม and human resources
Following the Human Resources Training
คุณภาพชีวิต
ตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ�ำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักกษาปณ์ได้
จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จ�ำนวน 10 โครงการ
ดังนี้
1. โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นา
ศักยภาพหัวหน้างานด้านเหรียญกษาปณ์สคู่ วามเป็นเลิศ”
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 ณ ส�ำนักกษาปณ์

of 2018 Fiscal Year, the human resources of
The Royal Thai Mint had 10 short-term training/
projects as follow :

1. Training course “Improving potential of
supervisor of coin production and management
to be the best performance” on 20th - 21st
August 2018

2. Training course “Moral and ethics
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน” encouragement for increasing efficient of
working”
2.1 ภาคบรรยาย วันที่ 3 มกราคม 2561
2.1 Lecture on 3th January 2018
ณ ส�ำนักกษาปณ์

2.2 ภาคกิจกรรม จ�ำนวน 3 รุ่น ณ จังหวัดเลย
		
รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561
		
รุน่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
		
รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2561
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2.2
		
		
		

Work group
Group 1 on 4th - 6th January 2018
Group 2 on 12th - 14th February 2018
Group 3 on 4th - 6th February 2018
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3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริม
3. Training course “Moral and ethics
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ encouragement for improving quality of the life
ท�ำงาน”
and working”
3.1 ภาคบรรยาย วันที่ 7 มีนาคม 2561
3.1 Lecture on 7th March 2018
ณ ส�ำนักกษาปณ์
3.2 Work group on 7th March 2018
3.2 ภาคกิจกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2561
ไหว้พระ 9 วัด ณ จังหวัดอ่างทอง

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับบุคลากรส�ำนักกษาปณ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระหว่างวันที่ 20 – 21
สิงหาคม 2561 ณ ส�ำนักกษาปณ์
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ” ระหว่างวันที่ 23 เมษายน -30 ตุลาคม 2561
ณ สถาบัน New Education World
6. โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “Internal
Quality Audit ตามหลักของ process Approach
ส�ำหรับ ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ 25 - 26
มกราคม 2561 ณ ส�ำนักกษาปณ์

4. Training course “Information
Technology for Mint staff 2018 annual” on 20th
- 21st August 2018
5. Training course “Business English” by
New Education World on 2nd April - 30th October
2018
6. Training course “Internal Quality Audit
for ISO 9001:2015” on 25th - 26th January 2018

7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบบริหาร
7. Training course “Quality Management
คุณภาพส�ำหรับ ISO 9001:2015 ส�ำหรับพนักงาน” System ISO 9001:2015 for staff” on 25th - 26th
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ส�ำนักกษาปณ์ June 2018
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8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขัน้ สูง”
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ดบั เพลิง
และกู้ภัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี”
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสอบกลับ
ได้ ท างมาตรวิ ท ยาของผลการวั ด ทางเคมี ” วั น ที่
18 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
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8. Training course “Advanced firefighting”
on 10th - 11th May 2018
9. Training course “Uncertainty in
measurement of Chemical analysis” on 11th
- 13 th June 2018 by National Institute of
Metrology (Thailand)
10. Training course “Metrology Verification
of Chemical measurement” on 18th July 2018
by National Institute of Metrology (Thailand)

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วย 5. Improving performance with Kaizen
System
กิจกรรมไคเซ็น
ส�ำนักกษาปณ์ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้
พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพงานด้วยกิจกรรมไคเซ็นเป็นประจ�ำทุกปี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จดั ประกวดผลงานกิจกรรม
ไคเซ็น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 มีผลงานที่ผ่านการ
พิจารณา จ�ำนวน 30 ผลงาน แยกเป็นประเภทบุคคล
และประเภททีม ซึง่ ผลของกิจกรรมไคเซ็นสามารถน�ำไป
ใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและลดต้นทุน
การผลิตได้เป็นอย่างดี
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The Treasury Department encourage
employees to give suggestions to improving the
performance by Kaizen system. In 2018 Fiscal
Year, The Treasury Department by The Royal
Thai Mint organized Kaizen contest and 30 ideas
were approved that separate 2 group (Team
and individual). Kaizen activity adapted to
working process for improving production and
cost reduction.
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ด้านบริหารเงินตรา
Currency Management

ด�ำเนินการรับ จ่าย น�ำส่ง จ่ายแลก รับแลกคืน
ตรวจพิสจู น์ เก็บรักษาและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
ให้เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา ผู้รับ
บริการเชือ่ ถือและพึงพอใจในบริการ สัง่ จ่ายและรับรอง
การสั่ ง จ่ า ยเงิ น คงคลั ง ตรวจสอบการรั บ -จ่ า ย การ
เคลื่อนไหวและจัดท�ำบัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และส�ำนักบริหารเงินตรา รับฝาก ถอน
และเก็บรักษากุญแจดอกคู่ ห้องมัน่ คงและตูเ้ ก็บเงินของ
ส�ำนักงานคลังจังหวัดและส่วนราชการในส่วนกลาง ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

Bureau of Currency Management of The
Treasury Department is responsible for managing
the coin circulation to meet with the demand
of the economic system. Among the services
provided at the coin hubs of Bureau of Currency
Management are coin circulation exchange, coin
disbursement, coin authentication and coin
safekeeping. In addition, Bureau of Currency
Management acts a custodian of the Treasury
reserves account depositing at Bank of Thailand
by offering the deposit and withdraw and
1. โครงการช� ำ ระค่ า แลกเหรี ย ญกษาปณ์ ด ้ ว ย safekeeping for all the provincial office of The
Comptroller General’s Department. In Fiscal
เครื่องรูดบัตรเครดิต EDC (Electronic Data Year 2018, Bureau of Currency Management the
Capture)
achieved the performance are as follows:
กรมธนารักษ์โดยส�ำนักบริหารเงินตรา ได้ลด
1. The EDC (Electronic Data
ปั ญ หาในด้ า นต่ า งๆ ในการรั บ ช� ำ ระค่ า แลก Capture) payment scheme for the coins
เหรียญกษาปณ์ด้วยเงินสด อาทิ ธนบัตรปลอมปะปน
exchange service.
เสี่ยงต่อการถูกปล้น/โจรกรรม และป้องกันการทุจริต
Bureau of Currency Management have
จึงได้น�ำเครื่อง EDC (Electronic Data Capture)
solved the coin exchange issues. As a result, it
มาใช้ ใ นการรั บ ช� ำ ระค่ า แลกเหรี ย ญกษาปณ์
minimizes the cash carrying cost, detect
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอ�ำนวยความสะดวกอีก
counterfeited banknotes and prevent robbery
ช่องทางหนึ่ง โดยเริ่มติดตั้งเดือนตุลาคม 2560 มีผู้มา
and fraud for all the service user. The EDC
ใช้บริการเดือนละไม่ตำ�่ กว่า 49.0123 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้
(Electronic Data Capture) machine solution is
จนถึงปัจจุบนั เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 600.418 ล้านบาท
being implemented to accept the debit/credit
และหากลู ก ค้ า ไม่ มี ค วามพร้ อ มในการช� ำ ระเงิ น
card payment for the coin exchange service at
ด้วยบัตรเครดิต ก็สามารถช�ำระด้วยเงินสดเช่นเดิมได้
the coin hubs. It offers an alternative payment
channel to the service user. Beginning in
October 2017, the EDC transactions have
incremented up to 49.0123 million baht on
monthly basis. The total amount to date is
approximately 600.418 million baht. However,
the cash payment for the coin exchange service
is also accepted.
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2. โครงการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร 2. Smiling Survey Pad Project
Bureau of Currency Management has an
(Smiling Survey Pad)
กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักบริหารเงินตรา มีบทบาท
ส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์ และ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาปรับปรุงการบริการ โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยการน�ำระบบ
ประเมินความพึงพอใจ (Smiling Survey Pad) ในด้าน
การให้บริการเกี่ยวกับการรับจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของผู้มาใช้บริการ โดยได้
ติดตั้งเครื่องดังกล่าว ในหน่วยงานจ่ายแลกต่างๆ แล้ว
จากผลส�ำรวจความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการจากเครือ่ ง
Smiling Survey Pad จ�ำนวน 19,050 คน พบว่าผู้ใช้
บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.96
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essential role to support the country’s economy
development. Providing the functional role in
coin exchange and disbursement, Bureau of
Currency Management strives to improve
service quality, especially the innovation of the
coin management system. By implementing
the Smiling Survey Pad, a satisfaction assessment
system, the survey pads are installed in various
coin hubs to assess the customers’ experience
in circulation coins and commemorative coins
exchange service. From the satisfactory survey
of Smiling Survey Pad of 19,050 service users,
it found that the service users were satisfied
with the overall service quality, which ranking
at an excellent level of 98.96 percent.

16/5/2562 17:46:00

96

รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
สถานที่
ส่วนกลาง

แผน
ผล
ส่วนภูมิภาค 6 Hub แผน
ผล
รวมทั้งสิ้น

หน่วย
ต.ค. 60
ล้านเหรียญ 150.000
ล้านเหรียญ 151.717
ล้านเหรียญ 57.500
ล้านเหรียญ 67.657

พ.ย. 60
135.000
188.247
56.000
73.718

ธ.ค. 60
170.000
199.266
81.000
87.029

ม.ค. 61
140.000
164.890
56.500
69.645

ก.พ. 61
150.000
151.013
59.500
69.348

มี.ค. 61
190.000
195.800
70.000
86.412

เม.ย. 61
165.000
218.608
77.500
86.308

พ.ค. 61
160.000
207.320
71.500
65.936

มิ.ย. 61
145.000
171.975
64.500
57.114

ก.ค. 61
140.000
180.362
66.000
62.448

ส.ค. 61
165.000
191.905
67.000
68.781

ก.ย. 61
140.000
170.586
69.000
58.505

รวม คิดเป็นร้อยละ
1,850.000
2,191.689 118.470
796.000
852.901 107.148

แผน ล้านเหรียญ 207.500 191.000 251.000 196.500 209.500 260.000 242.500 231.500 209.500 206.000 232.000 209.000 2,646.000
ผล ล้านเหรียญ 219.374 261.965 286.295 234.535 220.361 282.212 304.916 273.256 229.089 242.810 260.686 229.091 3,044.590

115.064

ผลการรับแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
สถานที่
ส่วนกลาง

หน่วย
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
แผน ล้านเหรียญ 22.000 27.000 27.000 27.000 28.000 28.000 26.000 28.000 47.000 42.000 42.000 36.000
ผล ล้านเหรียญ 22.697 36.422 29.922 34.529 38.706 33.752 25.030 43.075 48.191 46.546 45.496 47.995

รวม คิดเป็นร้อยละ
380.000
452.361 119.042

ส่วนภูมิภาค 6 Hub แผน ล้านเหรียญ
ผล ล้านเหรียญ

39.750
36.469

44.250
50.994

38.750
39.041

33.750
37.287

35.750
42.270

34.250
41.823

29.250
36.225

42.950
51.359

502.000
566.899

112.928

รวมทั้งสิ้น

61.750
59.166

71.250
87.416

65.750
68.963

60.750
71.816

63.750
80.976

62.250
75.575

55.250
61.255

70.950 101.250 93.850 92.750 82.450 882.000
94.434 103.630 107.726 106.233 102.070 1,019.260

115.562

แผน ล้านเหรียญ
ผล ล้านเหรียญ

54.250
55.439

51.850
61.180

50.750
60.737

46.450
54.075

หมายเหตุ มีการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

Performance of Circulation Coins Management as of Fiscal Year 2018
Performance
Performance
of of
Circulation
Circulation
Coins
Coins
Management
Management
as as
of of
Fiscal
Fiscal
Year
Year
2018
2018
(B.E.of2561)
Outstanding Amount
Coins Issued into Circulation
(B.E.
(B.E.
Outstanding
Outstanding
Amount
Amount
of2561)
Coins
of2561)
Coins
Issued
Issued
intointo
Circulation
Circulation

Location
Bangkok
Metropolitan
Region
6 Regional
hubs
Total

Unit
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
July
Aug
Sep
Total
Percent
of Plan
2017 Unit
2017
Location
Location
Unit 2017
Oct Oct 2018
Nov Nov 2018
Dec Dec 2018
Jan Jan 2018
Feb Feb 2018
Mar Mar 2018
Apr Apr 2018
May May 2018
Jun Jun 2018
July July Aug Aug Sep
Sep TotalTotal Percent
Percent
of Plan
of Plan
20172017140.000
20172017150.000
20172017190.000
20182018165.000
20182018160.000
20182018145.000
20182018140.000
20182018165.000
20182018140.000
201820181,850.000
20182018 20182018
Plan
Million coins 150.000 135.000 170.000
150.000
150.000
135.000
135.000
170.000
170.000
140.000
140.000
150.000
150.000
190.000
190.000
165.000
165.000
160.000
160.000
145.000
145.000
140.000
140.000
165.000
165.000
140.000
140.000
1,850.000
1,850.000
Bangkok
Bangkok
Plan
Plan
Million
Million
coins
coins
151.717
188.247
199.266
164.890
151.013
195.800
218.608
207.320
171.975
180.362
191.905
170.586
2,191.689
118.470
Actual Million coins
Metropolitan
MetropolitanActual
151.717188.247
188.247199.266
199.266164.890
164.890151.013
151.013195.800
195.800218.608
218.608207.320
207.320171.975
171.975180.362
180.362191.905
191.905170.586
170.5862,191.689
2,191.689118.470
118.470
ActualMillion
Million
coinscoins151.717
Region
Plan Region
Million coins 57.500 56.000 81.000 56.500 59.500 70.000 77.500 71.500 64.500 66.000 67.000 69.000 796.000
57.500
57.50069.645
56.000
56.00069.348
81.000
81.00086.412
56.500
56.50086.308
59.500
59.50065.936
70.000
70.00057.114
77.500
77.50062.448
71.500
71.50068.781
64.500
64.50058.505
66.000
66.000852.901
67.000
67.00069.000
69.000796.000
796.000
6 Regional
6Million
Regional
Million
coinscoins87.029
67.657Million
73.718
107.148
Actual
coinsPlanPlan
67.657
67.657196.500
73.718
73.718209.500
87.029
87.029260.000
69.645
69.645242.500
69.348
69.348231.500
86.412
86.412209.500
86.308
86.308206.000
65.936
65.936232.000
57.114
57.114209.000
62.448
62.4482,646.000
68.781
68.78158.505
58.505852.901
852.901 107.148
107.148
Actual
Million
Million
coinscoins
207.500
191.000
251.000
Plan hubshubs
Million coinsActual
207.500
207.500
191.000
191.000
251.000
251.000
196.500
196.500
209.500
209.500
260.000
260.000
242.500
242.500
231.500
231.500
209.500
209.500
206.000
206.000
232.000
232.000209.000
209.0002,646.000
2,646.000
TotalTotal
Million
Million
coinscoins
219.374
261.965
286.295
234.535
220.361
282.212
304.916
273.256
229.089
242.810
260.686
229.091
3,044.590
115.064
Actual
Million coinsPlanPlan
219.374261.965
261.965286.295
286.295234.535
234.535220.361
220.361282.212
282.212304.916
304.916273.256
273.256229.089
229.089242.810
242.810260.686
260.686229.091
229.0913,044.590
3,044.590115.064
115.064
Actual
ActualMillion
Million
coinscoins219.374

Outstanding Amount of Coins Returned from Circulation
Outstanding
Outstanding
Amount
Amount
of Coins
of Coins
Returned
Returned
from
from
Circulation
Circulation

Location
Bangkok
Metropolitan
Region
6 Regional
hubs
Total

Unit
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
July
Aug
Sep
Total
Percent of
Plan TotalTotal Percent
Location
Location
Unit 2017
Oct Oct2018
Nov Nov2018
Dec Dec2018
Jan Jan2018
Feb Feb2018
Mar Mar2018
Apr Apr2018
May May 2018
Jun Jun 2018
July July Aug Aug Sep Sep
Percent
of of
2017 Unit
2017
PlanPlan
20172017
20172017
20172017
20182018
20182018
20182018
2018201842.000
2018201842.000
2018201836.000
20182018380.000
20182018 20182018
27.000
28.000
28.000
26.000
28.000
47.000
Plan
Million coins 22.000 27.000 27.000
22.000
22.000
27.000
27.00027.000
27.000
27.000
27.000
28.000
28.000
28.000
28.000
26.000
26.000
28.000
28.00045.496
47.000
47.00047.995
42.000
42.000452.361
42.000
42.00036.000
36.000380.000
380.000
Bangkok
Bangkok
PlanPlan
Million
Million
coinscoins
22.697
36.422
29.922
34.529
33.752
25.030
43.075
48.191
46.546
119.042
Actual
Million coins
Metropolitan
MetropolitanActual
22.69736.422
36.42229.922
29.92234.529
34.529
33.752
33.75225.030
25.03043.075
43.07548.191
48.19146.546
46.54645.496
45.49647.995
47.995452.361
452.361 119.042
119.042
Actual Million
Million
coinscoins 22.697
Region
Plan Region
Million coins 39.750 44.250 38.750 33.750 35.750 34.250 29.250 42.950 54.250 51.850 50.750 46.450 502.000
39.750
39.750
44.250
44.250
38.750
38.750
33.750
33.750
35.750
35.750
34.250
34.250
29.250
29.250
42.950
42.95060.737
54.250
54.25054.075
51.850
51.850566.899
50.750
50.75046.450
46.450502.000
502.000
6 Regional
6 Million
Regionalcoins
PlanPlan
Million
Million
coinscoins
36.469
50.994
39.041
37.287
42.270
41.823
36.225
51.359
55.439
61.180
112.928
Actual
36.469
36.469
50.994
50.994
39.041
39.041
37.287
37.287
42.270
42.270
41.823
41.823
36.225
36.225
51.359
51.35992.750
55.439
55.43982.450
61.180
61.180882.000
60.737
60.73754.075
54.075566.899
566.899 112.928
112.928
Actual
Actual
Million
Million
coinscoins
61.750
71.250
65.750
60.750
63.750
62.250
55.250
70.950
101.250
93.850
Plan hubshubs
Million coins
61.750
61.750
71.250
71.250
65.750
65.750
60.750
60.750
63.750
63.750
62.250
62.250
55.250
55.250
70.950
70.950
101.250
101.250
93.850
93.850
92.750
92.75082.450
82.450882.000
882.000
TotalTotal
PlanPlan
Million
Million
coinscoins
59.166
87.416
68.963
71.816
80.976
75.575
61.255
94.434
103.630
107.726
106.233
102.070
1,019.260
115.562
Actual
Million coins
59.16687.416
87.41668.963
68.96371.816
71.81680.976
80.97675.575
75.57561.255
61.25594.434
94.434103.630
103.630107.726
107.726106.233
106.233102.070
102.0701,019.260
1,019.260 115.562
115.562
Actual
Actual Million
Million
coinscoins 59.166

Remarks
Issuance of the new circulation
coin series (King Rama X series) commences on 6 May 2018 onwards.
Remarks
Remarks
Bangkok Metropolitan Issuance
Region
includes
Bangkok,
Nakhon
Pathom,
Nonthaburi,
Thani,Samut
Prakran,
Sakhon
Issuance
of theof new
the
new
circulation
circulation
coin
coin
seriesseries
(King
(King
RamaRama
XPathum
series)
X series)
commences
commences
on
6on
May6 and
May
2018Samut
2018
onwards.
onwards.
Six Regional hubs consist
ofBangkok
Chiang
Mai, KhonRegion
Kaen,
Ubolincludes
Ratchathani,
Nakhon
Sawan,
Songkhla
andPathum
SuratPathum
Thani
Bangkok
Metropolitan
Metropolitan
Region
includes
Bangkok,
Bangkok,
Nakhon
Nakhon
Pathom,
Pathom,
Nonthaburi,
Nonthaburi,
Thani,Samut
Thani,Samut
Prakran,
Prakran,
and Samut
and Samut
Sakhon
Sakhon
Six Regional
Six Regional
hubshubs
consist
consist
of Chiang
of Chiang
Mai, Mai,
KhonKhon
Kaen,Kaen,
UbolUbol
Ratchathani,
Ratchathani,
Nakhon
Nakhon
Sawan,
Sawan,
Songkhla
Songkhla
and Surat
and Surat
ThaniThani

NEW-OK2-2-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 96

16/5/2562 17:46:02

Annual Report 2018 The Treasury Department

97

สถิตกิ ารจ่ายย้ายเหรียญกษาปณ์ให้ส่วนภูมภิ าค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์บริหารฯ

ชนิดราคา 10 บาท

ชนิดราคา 5 บาท

ชนิดราคา 2 บาท

ชนิดราคา 1 บาท

ชนิดราคา 50 สตางค์

ชนิดราคา 25 สตางค์

รวม

เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก

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

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ขอนแก่น

42.000

4.200

28.000

5.600

6.400

3.200

9.800

9.800

7.200

14.400

6.650

26.600

0.393

0.020

100.443

63.820

อุบลราชธานี

22.000

2.200

11.000

2.200

4.000

2.000

4.000

4.000

5.200

10.400

5.180

20.720

0.405

0.020

51.785

41.540
56.252

นครสวรรค์

49.000

4.900

32.600

6.520

11.600

5.800

7.300

7.300

5.800

11.600

5.030

20.120

0.233

0.012

111.563

สงขลา

73.000

7.300

65.500

13.100

27.300

13.650

33.800

33.800

3.850

7.700

3.180

12.720

0.308

0.015

206.938

88.285

เชียงใหม่

142.000

14.200

129.500

25.900

16.100

8.050

63.400

63.400

7.600

15.200

7.530

30.120

0.451

0.023

366.581

156.893

8.300

64.500

12.900

16.800

8.400

26.400

26.400

4.900

9.800

4.280

17.120

0.229

0.011

200.109

82.931

41.100 331.100

66.220

82.200

41.100 144.700 144.700

34.550

69.100

31.850 127.400

2.018

0.101

1,037.418

489.721

สุราษฎร์ธานี
รวม

83.000
411.000

สถิตกิ ารรับย้ายเหรียญกษาปณ์จากส่วนภูมภิ าค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์บริหารฯ

ชนิดราคา 10 บาท

ชนิดราคา 5 บาท

ขอนแก่น

7.190
0.784
10 Baht Coins
7.750
0.775

อุบลราชธานี
Centers

ชนิดราคา 1 บาท

ชนิดราคา 50 สตางค์

ชนิดราคา 25 สตางค์

6.775
1.435
5 Baht Coins
6.535
1.307

0.786
0.417
2 Baht Coins
0.342
0.171

9.140
9.279
1 Baht Coins
5.583
5.583

50 Satang Coins
-

25 Satang Coins
-

0.008
7.200
-

0.005
6.650
-

รวม

เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก
-

-

Commemorative Coins

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

23.891
11.915
Total
20.210
7.836

-

-

0.393
-

0.020
-

0.020
0.012
0.015
0.023

6.162
100.443
11.998
51.785
3.688
111.563
6.890
206.938
72.839
366.581

Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins

นครสวรรค์
Khonkaen
สงขลา

2.060
0.206
42.000 0.3454.200
3.450
Ubon
22.000 0.1382.200
เชี
ยงใหม่Ratchathani1.055
Sawan 2.300
49.000 0.2304.900
สุNakhon
ราษฎร์ธานี

Songkhla
รวม
Chiang Mai

ชนิดราคา 2 บาท

ล้านบาท ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียCoins
ญ ล้านบาท
ล้านเหรียญ from
ล้านบาทtheล้าProvincial
นเหรียญ ล้านบาท
ยญ ล้year
านบาท2018
ล้านเหรียญ ล้านบาท ล้านเหรียญ
Reclamation
Areaล้inานเหรี
Fiscal

1.465
0.293
0.312
28.000 0.9065.600 0.322
6.400
4.530
11.000 0.300
2.200 0.326
4.000
1.300
32.600 0.460
6.520 0.500
11.600
2.300

0.156
2.312
2.312
3.200 3.696
9.800 3.696
9.800
0.161
2.000 0.929
4.000 1.069
4.000
0.175
5.800 1.790
7.300 1.790
7.300
0.250

73.000 2.4787.30022.905
65.500 4.701
13.100 2.588
27.300 1.330
13.650 23.450
33.800 23.729
33.800
23.805
142.000 14.200 129.500 25.900 16.100
8.050 63.400 63.400

Surat Thani

83.000

Total

411.000

64.500

12.900

16.800

41.100 331.100

8.300

66.220

82.200

8.400

26.400

5.200
0.065
5.800
-

3.850
0.073
7.600

0.016
14.400
-

10.400
0.130
11.600
-

7.700
0.146
15.200

26.400

4.900

9.800

41.100 144.700 144.700

34.550

69.100

0.020
26.600
-

0.405
0.233
0.308
0.451

3.003
63.820
5.108
41.540
1.864
56.252
2.730
88.285
32.456
156.893

5.180
0.013
5.030
-

3.180
0.018
7.530

20.720
0.052
20.120
12.720
0.072
30.120

4.280

17.120

0.229

0.011

200.109

82.931

31.850 127.400

2.018

0.101 1,037.418

489.721

Coins
ProvincialArea
AreaininFiscal
Fiscalyear
year2018
2018
CoinsReclamation
Distributionfrom
to thetheProvincial
Centers

10 Baht Coins

5 Baht Coins

2 Baht Coins

1 Baht Coins

50 Satang Coins

25 Satang Coins

Commemorative Coins

Total

Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins

Khonkaen
42.000
7.190
Ubon Ratchathani 22.000
7.750
Nakhon Sawan
49.000
2.060
Songkhla
73.000
3.450
Chiang Mai
Surat Thani

142.000
1.055
83.000
2.300

Total
Tatal

411.000
23.805

4.200
0.784
2.200
0.775
4.900
0.206

100.443
23.891
51.785
20.210

63.820
11.915
41.540
7.836
56.252
3.003

28.000
6.775
11.000
6.535
32.600
1.465

5.600
1.435
2.200
1.307
6.520
0.293

6.400
0.786
4.000
0.342
11.600
0.312

3.200
0.417
2.000
0.171
5.800
0.156

9.800
9.140
4.000
5.583
7.300
2.312

9.800
9.279
4.000
5.583
7.300
2.312

7.200
5.200
5.800
0.008

14.400
10.400
11.600
0.016

6.650
5.180
5.030
0.005

26.600
20.720
20.120
0.020

0.393
0.405
0.233
-

0.020
0.020
0.012
-

7.300
0.345 65.500
4.530
14.200
0.138 129.500
1.300
8.300
0.230 64.500
2.300
41.100
2.478 331.100
22.905

13.100
0.906
25.900
0.300
12.900
0.460

27.300
0.322
16.100
0.326
16.800
0.500

13.650
0.161
8.050
0.175

33.800
3.696
63.400
0.929
26.400
1.790

33.800
3.696
63.400
1.069
26.400
1.790

3.850
7.600
0.065
4.900
-

7.700
15.200
0.130
9.800
-

3.180
7.530
0.013
4.280
-

12.720
30.120
0.052
17.120
-

0.308
0.451
0.229
-

0.015
0.023
0.011
-

366.581
3.688
200.109
6.890

88.285
5.108
156.893
1.864
82.931
2.730

66.220
4.701

82.200
2.588

34.550
0.073

69.100
0.146

31.850
0.018 127.400
0.072

2.018
-

0.101
1,037.418
72.839

489.721
32.456

8.400
0.250
41.100
1.330 144.700
23.450 144.700
23.729

111.563
6.162
206.938
11.998

CoinsReclamation
Distributionfrom
to thetheProvincial
Coins
ProvincialArea
AreaininFiscal
Fiscalyear
year2018
2018
Centers

10 Baht Coins

Khonkaen
42.000
7.190
Ubon Ratchathani 22.000
7.750
Nakhon Sawan
49.000
2.060
Songkhla
73.000
3.450
Chiang Mai
Surat Thani
Total
Tatal

5 Baht Coins

2 Baht Coins

1 Baht Coins

50 Satang Coins

25 Satang Coins

Commemorative Coins

Total

Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins

4.200
0.784
2.200
0.775
4.900
0.206

100.443
23.891
51.785
20.210

63.820
11.915
41.540
7.836
56.252
3.003

28.000
6.775
11.000
6.535
32.600
1.465

5.600
1.435
2.200
1.307
6.520
0.293

6.400
0.786
4.000
0.342
11.600
0.312

3.200
0.417
2.000
0.171
5.800
0.156

9.800
9.140
4.000
5.583
7.300
2.312

9.800
9.279
4.000
5.583
7.300
2.312

7.200
5.200
5.800
0.008

14.400
10.400
11.600
0.016

6.650
5.180
5.030
0.005

26.600
20.720
20.120
0.020

0.393
0.405
0.233
-

0.020
0.020
0.012
-

142.000
1.055
83.000
2.300

7.300
0.345 65.500
4.530
14.200
0.138 129.500
1.300
8.300
0.230 64.500
2.300

13.100
0.906
25.900
0.300

27.300
0.322
16.100
0.326

13.650
0.161
8.050
0.175

33.800
3.696
63.400
0.929

33.800
3.696
63.400
1.069

3.850
7.600
0.065

7.700
15.200
0.130

3.180
7.530
0.013

12.720
30.120
0.052

0.308
0.451
-

0.015
0.023
-

111.563
6.162
206.938
11.998
366.581
3.688

88.285
5.108
156.893
1.864

411.000
23.805

41.100
2.478 331.100
22.905

12.900
0.460
66.220
4.701

16.800
0.500
82.200
2.588

8.400
0.250 26.400
1.790 26.400
1.790
41.100
1.330 144.700
23.450 144.700
23.729

4.900
34.550
0.073

9.800
69.100
0.146

4.280
17.120
31.850
0.018 127.400
0.072

0.229
2.018
-

0.011
200.109
6.890
0.101
1,037.418
72.839

82.931
2.730
489.721
32.456

Coins Distribution to the Provincial Area in Fiscal year 2018
Centers

10 Baht Coins

5 Baht Coins

2 Baht Coins

1 Baht Coins

50 Satang Coins

25 Satang Coins

Commemorative Coins

Total

Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins Million Baht Million Coins

Khonkaen

7.190

0.784

6.775

1.435

0.786

0.417

9.140

9.279

-

-

-

-

-

-

23.891

Ubon Ratchathani

7.750

0.775

6.535

1.307

0.342

0.171

5.583

5.583

-

-

-

-

-

-

20.210

Nakhon Sawan
2.060 2561-62-01.indd
0.206
1.465
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0.293

0.312

0.156

2.312

2.312

0.008

0.016

0.005

0.020

-

-

6.162

11.915
7.836
3.003
16/5/2562

17:46:02
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กรมธนารักษ์

ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Bureau of Grand National Treasures

กรมธนารั ก ษ์ โดยส� ำ นั ก ทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของ
แผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่บริหารจัดการดูแลรักษาและ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย์ สิ น ตามหลั ก วิ ช าการอนุ รั ก ษ์ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลให้คงสภาพทีด่ ี การเผยแพร่และจัดแสดง
ทรัพย์สินมีค่าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทย
และชาวต่ า งชาติ รวมทั้ ง การจ� ำ หน่ า ยเหรี ย ญและ
ผลิตภัณฑ์เหรียญด้วยระบบการบริหารจัดการทีท่ นั สมัย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้

1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า

ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่
ดีตามหลักอนุรักษ์สากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ได้ด�ำเนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า
จ�ำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดท�ำ
ทะเบียนทรัพย์สินมีค่า โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
มีค่า โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า และโครงการ
อนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี
ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ด�ำเนินการจัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินมีค่า ได้
จ�ำนวน 3,740 ชิ้น จากเป้าหมาย 2,850 ชิ้น มากกว่า
แผนที่ก�ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 131.23%
2. ด�ำเนินการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า ได้
จ�ำนวน 5,670 ชิ้น จากเป้าหมาย 4,050 ชิ้น มากกว่า
แผนที่ก�ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 140%
3. ด�ำเนินการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า ได้จ�ำนวน
1,441 ชิน้ จากเป้าหมาย 720 ชิน้ มากกว่าแผนทีก่ ำ� หนด
ไว้ คิดเป็นร้อยละ 200.12%
4. ด�ำเนินการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร
สมัยรัชกาลที่ 5 ได้จ�ำนวน 2,563 แผ่น จากเป้าหมาย
2,000 แผ่น มากกว่าแผนที่ก�ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ
128.15%
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Bureau of Grand National Treasure (BNT)
of The Treasury Department has the duties and
responsibilities in the following areas:
safekeeping and conservation of the national
treasure objects according to the international
conservation practices; exhibition and
knowledge dissemination of the national
treasure collection for both Thai and foreigners;
and sales of the coins and coinage products. In
the fiscal year 2018, Bureau of Grand National
Treasure achieved the performance as follows.

1. Care and Conservation of the National
Treasure Objects.

The Bureau of Grand National Treasure
performs the museum custodian role in the
safekeeping and conserving the national
treasure objects according to the international
conservation practices. In the fiscal year 2018,
the Bureau of Grand National Treasure carried
out the national treasure conversation programs
as follows: (1) The registration of the national
treasure collection; (2) The packing the national
treasure collection for storage; (3) The
conservation of the national treasure collection;
and (4) The conservation of stamp collection
of King Rama V’s reign. All the program achieved
the results as follows:
1. Performing the registration of 3,740
national treasure objects from the planned
target of 2,850 units, achieving 131.23% of the
planned target.
2. Packing 5,670 national treasure objects
for storage from the planned target of 4,050
units, achieving 140% of the planned target.
3. Managing the conservation program of
1,441 national treasure objects from the
planned target of 720 units, achieving 200.12%
of the planned target.
4. Implementing the conservation of the
stamp collection of 2,563 sheets from the
planned target of 2,000 sheets, achieving
128.15% of the planned target.
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1.1 จัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินมีค่า
1.1 Registration of the National Treasure Collection.

1.2 จัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า
1.2 Packing the National Treasure Collection for Storage.

1.3 อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า
1.3 Conservation of the National Treasure Collection.

1.4 อนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ 5
1.4 Conservation of the Stamp Collection during the reign of King Rama V.
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2. การเผยแพร่และจัดแสดง

2. Exhibition and Knowledge
กรมธนารักษ์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชม Dissemination

The Treasury Department grants the free
entrance to all to the Bureau of Grand National
Treasure’s Museums. There are two museums
in Greater Bangkok area: The Coin Museum and
The Pipit Banglamphu Museum, and two
museums in the provincial areas: The Treasury
Pavilion 1, Chiang Mai (The Treasury Pavilion
closes for renovation and expansion of the new
exhibition area during fiscal year 2018) and The
Treasury Pavilion 2, Songkhla. There were a total
of 68,961 visitors to all Bureau of Grand National
Treasure’s museums in 2018. In the fiscal year
2018, there are activities and exhibitions as
follows:
2.1 กิจกรรม “Night at the Museum เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค�่ำ 2017” ระหว่างวันที่ 15 - 17
ธันวาคม 2560
2.1 The 2017 Night at the Museum Festival (15th - 17th December 2017).
พิพิธภัณฑ์ส่วนกลาง จ�ำนวน 2 แห่ง คือ พิพิธบางล�ำพู
และพิพิธภัณฑ์เหรียญ รวมทั้งในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน
2 แห่ ง คื อ ศาลาธนารั ก ษ์ 1 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ปดิ การจัดแสดงเพือ่ ท�ำการ
ปรับปรุงและขยายพื้นที่จัดแสดง) และศาลาธนารักษ์ 2
จังหวัดสงขลา โดยไม่เก็บค่าเข้าชม มีจำ� นวนผูเ้ ข้าชมการ
จัดแสดงรวมทั้งสิ้น 68,961 คน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์ได้จัดนิทรรศการและกิจกรรม
ส�ำคัญต่างๆ ณ พิพธิ บางล�ำพูและพิพธิ ภัณฑ์เหรียญ ดังนี้

ณ พิพิธบางล�ำพู
Activities at The Banglamphu Museum.

ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ
Activities at The Coin Museum.
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2.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
2.2 The 2018 National Children's Day (13rd January 2018).

ณ พิพิธบางล�ำพู
Activities at The Banglamphu Museum.

ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ
Activities at The Coin Museum.

2.3 กิจกรรม “วันวาน 236 รัตนโกสินทร์”
ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
2.3 The 236 Years of Rattakosin City,
Central plaza Pinklao (12th - 16th April 2018).

2.4 นิทรรศการพิเศษ
2.4 Special Exhibitions.

เรื่อง “บางล�ำพูปริทัศน์ : มองบางล�ำพูผ่านภาพวันวาน”
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561
ณ พิพิธบางล�ำพู
“Banglamphu Review”at The Banglamphu Museum
(1st March - 31st May 2018).
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เรื่อง “ศรัทธาวาไรตี้ : หลากวิถี หลายความเชื่อ”
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2561
ณ พิพิธบางล�ำพู
“Variety of the Faith”at The Banglamphu Museum
(29th May - 26th July 2018).
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เรื่อง “หลากรส หลายชาติ : You Eat What You Are @
Banglamphu”
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 ณ พิพิธบางล�ำพู
“You Eat What You Are”, at The Banglamphu Museum
(15th August - 30th September 2018).

2.5 การจัดนิทรรศการนอกสถานที่ในประเทศ
2.5 Exhibitions in Thailand.

งานนิทรรศการ “9 เหนือเกล้า” ระหว่างวันที่ 5 - 31 ตุลาคม
2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
“Exhibition Commemorating
His Majesty King Bhumibol Adulyadej”
5th- 31st October 2017, Central World Bangkok.

งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย
ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560” ระหว่างวันที่ 12 - 27
ธันวาคม 2560
ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
“Khlong Phadung Krung Kasem Fair, 2017”
12th - 27th December 2017, Khlong Phadung Krung
Kasem, Bangkok.

งานนิทรรศการ “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์
หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16”
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
The 46th National Books Fair and the 16th International
Books Fair 2018”,
28th March - 8th April 2018, Queen Sirikit National
Convention Center, Bangkok

งานนิทรรศการ “ร้อยรักษ์ รวมใจ ผู้น�ำสตรีไทย ครั้งที่ 10”
(1 ทศวรรษ สมาคมผู้น�ำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี)
ระหว่างวันที่ 10 - 15 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
“The 10th Anniversary Celebration of The Association of
Women Leadership in Community Development of
Prathumthani” 10th - 15th May 2018, Future Park Rangsit,
Prathumthani.
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 งานรับมอบรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี
“The Best Financial Management Award”
9th August 2018, The Challenger Hall Muangthongthani, Nonthaburi.

งานเข้าร่วมออกร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ
ในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561)
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง
“Exhibition Celebrating 66th Birthday of King
Mahavajiralongkorn on 28 July 2018” 26th - 28th July
2018, Sanamluang, Bangkok.

2.6 การเข้าร่วมนิทรรศการเหรียญในต่างประเทศ
2.6 International Exhibitions.

งานนิทรรศการ “World Money Fair 2018”
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
“World Money Fair 2018”, 2nd - 4th February 2018, Berlin, Germany
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งานนิทรรศการ “Singapore International Coin Fair 2018”
ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์
“Singapore International Coin Fair 2018” 23rd - 25th March 2018, Singapore

งานนิทรรศการ “The 29th Tokyo International Coin Convention”
ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
“The 29th Tokyo International Coin Convention”28th -30th April 2018, Japan.

2.7 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการตามสถานศึกษา
2.7 Knowledge Dissemination and Exhibition Program for High School and Academic
Institutions.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Satrinonthaburi School, Nonthaburi on 6th August 2018.
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เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครนนทบุรี
Watthongsutharam School, Bangkok
on 15th August 2018.
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เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนวัดเสาหิน บ้านเสาหิน ต�ำบลหนองหอย
อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Saohin School, Chiang Mai
on 4th June 2018.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนวัดป่าตัน ต�ำบลป่าตัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
Watpatan School, Chiang Mai
on 8th November 2017.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Suwannawong School, Songkhla
on 14th December 2017.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนธ�ำรงวัฒนาพัฒนาเยาวชน
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Thamrongwattanayaowachon School, Songkhla
on 26th December 2017.
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2.8 การรับมอบรางวัล
2.8 Awards
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิพิธภัณฑ์เหรียญ
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมธนารักษ์ ได้รับรางวัล
Museum Thailand Popular Vote 2018 จากงาน
ประกาศผลและรับมอบรางวัล Museum Thailand
Award 2018 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับคะแนน
นิยมสูงสุด 10 อันดับแรก จากการโหวตผ่านการเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ www.museumthailand.com และพิพิธ
บางล�ำพูไ ด้รับโล่เชิดชูเ กียรติ “วั ฒ นคุ ณ าธร” จาก
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In the fiscal year 2018, The Coin Museum,
of The Treasury Department received the
Museum Thailand Award under the category of
the popular vote by The National Discovery
Museum Institute (Museum Siam), on 30th
August 2018 at the Bank of Thailand Learning
Center, Bangkok. The popular vote award was
given to a shortlist of ten museums from the
annual survey on Museum Thailand’s website
(www.museumthailand.com). The Banglamphu
Museum received the honorable award
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กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยสนับสนุนพื้นที่ให้กระทรวง
วัฒนธรรมจัดงานต่างๆ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นน่าสนใจ

“Wattanakunathorn Award” from Ministry of
Culture on 3rd October 2018 at Thailand Cultural
Centre. The award was given to the museum
as a patron of the Ministry of culture’s events
and a distinguished recognition of a cultural
and historical learning center.

2.9 กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม (CSR) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.9 Corporate Social Responsibility and Community Participation Activities.
ส�ำนักทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้
มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของชุมชน ประกอบด้วย การจัดโครงการ
เสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์):
อยู่ - กิน - นุ่งห่ม” ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม
2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเศรษฐกิจชุมชนของ
ประชาคมบางล�ำพู ตลอดจนเป็นการเฝ้าระวังองค์ความ
รู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิวัฒนธรรมของไทยมิให้
สูญหาย
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Bureau of Grand National Treasure of The
Treasury Department organized the corporate
social responsibility and the community
participation activities as follows: Dhanarak
Seminar “Cultural Landscape of Rattakosin: Live
– Eat – Dress” 17th - 19th May 2018, The Coin
Museum. The seminar has the objective in
showcasing the knowledge of art, culture
landscape and local wisdom and promoting
the local economy through local market fairs,
which helps raising an awareness of local art
and culture of the Banglamphu community.
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Banglamphu Canal Rehabilitation
การจั ด กิ จ กรรมและโครงการเพื่ อ สั ง คม
“กิจกรรมรักษ์สงิ่ แวดล้อม รักษ์คลองบางล�ำพู” โดยร่วม Activities. A CSR activity in cleaning the
กันท�ำความสะอาดคลองบางล�ำพู เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 Banglamphu canal on 7th May 2018.

โครงการ “เปิดม่านพิพิธ ชวนน้องพิศบางล�ำพู”
ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธบางล�ำพู
โดยเชิญมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส อาทิ
มูลนิธิเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
มูลนิธเิ ยาวชนชนบท มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก (บ้านอุปถัมภ์
เด็ก) เยาวชนทั่วไป และนักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช เข้า
ชมนิทรรศการที่พิพิธบางล�ำพู และร่วมกิจกรรมที่เสริม
สร้างสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ และจิตใจ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ให้กับ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

โครงการ “Pipit Banglamphu Street Art”
(ธนารักษ์สรรค์ศิลป์ สืบถิ่นย่านบางล�ำพู) โดยด�ำเนิน
โครงการตัง้ แต่วนั ที่ 14 กันยายน 2561 และได้มพี ธิ เี ปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธ
บางล�ำพู ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน (Corporate Social Responsibilities:
CSR) โดยศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่รวมถึงเยาวชนในพื้นที่
ชุมชนบางล�ำพูร่วมกันถ่ายทอดศิลปะ Street Art ด้วย
การวาดภาพบนก�ำแพง ตามรูปแบบและเทคนิคเฉพาะ
ตน พร้ อ มสอดแทรกอั ต ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
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“Perdman Pipit Chaunnongpis
Banglamphu” The event was held during 9th - 11th
August 2018 at the Banglamphu Museum by
inviting the socially disadvantaged children from
Foundation For Children, Bangkok Shelter for
Children and Families, Countryside Children
Foundation, The Children’s Creative Foundation
(Child Foster Home), Community children in
General and Watsungwet School’s Student to
visit the museum and take part in the CSR
activities. The activity has the objective to
enhance the children’s physical health and
wellness and display the local art and cultural
knowledge of Banglamphu community.
“Pipit Banglamphu Street Art” (Dhanarak
Sansil Suebthinyan Banglamphu) The opening
ceremony was held on 12th October 2018 at
the Banglamphu Museum. This event aims to
promote both the CSR and community
participation activities of the Banglamphu
Museum through the street art exhibitions of
the new generation artists and community
children around Banglamphu community. The
street art theme projects on the community
identity and local wisdom of Banglamphu
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ภูมปิ ญ
ั ญา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนทีม่ คี วามสวยงาม
โดดเด่นน่าสนใจ อันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็น
อยู ่ ข องชาวชุ ม ชนบางล� ำ พู นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะของชุมชนเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวให้กับพิพิธบางล�ำพู

community. The project helps to improve the
public landscape and promotes a sustainable
community based tourism in the Banglamphu
community

3. ตารางแสดงจ�ำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ 3. Number of visitors and the proceeds
ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และรายได้จาก from the selling of coin products
การจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญ ประจ� ำ ปี in Fiscal year 2018 (October 2017 –
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - September 2018).
3. ตารางแสดงจานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และรายได้จากการจาหน่าย
ผลิกัตนภัยายน
ณฑ์เหรี2561)
ยญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
ตารางแสดงจ�
ำนวนผู
้เข้า้เชมพิ
พิธพภัิธณภัณ
ฑ์ฑ์ของส�
นักกทรั
ของแผ่นนดิดินนประจ
ประจ�
งบประมาณ
ตารางแสดงจ
านวนผู
ข้าชมพิ
ของสำานั
ทรัพพย์ย์สสินินมีมีคค่า่าของแผ่
าปีำงปีบประมาณ
พ.ศ.พ.ศ.
25612561
Number of visitors both Thai and Foreigners in Fiscal year 2018
รายชื่อพิพิธภัณฑ์

จานวนผู้เข้าชม
ชาวไทย (คน)
ชาวต่างประเทศ (คน)

1. พิพิธภัณฑ์เหรียญ
2. พิพิธบางลาพู

22,687
35,026

3,451
1,717

3. ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่

- อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่จัดแสดง -

3. Number of visitors and the proceeds from the selling of coin products in Fiscal year 2018
(October
2017 ก–ษ์September
2018).
4. ศาลาธนารั
2 จังหวัดสงขลา
6,080

รวมผู้เข้of
าชมทั
้งหมด
Number
visitors
both Thai and Foreigners in Fiscal year 201868,661 คน

รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. Number
2561 of Visitors
Museum
Thai
Foreigners
สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้บริการจาหน่ายผลิ
ตภัณVisitors
ฑ์เหรียญผ่านหน่วยจาหน่
ายของกรมธนารักษ์
ทั้ง1.ในส่
วนกลางและส่
วนภูมิภาค รวมจานวน 5 หน่วยจาหน่าย 22,687
ได้แก่ หน่วยจาหน่ายบริเวณกระทรวงการคลั
ง
The
Coin Museum
3,451
หน่วยจาหน่ายอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ หน่วยจาหน่ายอาคารพิพิธบางลาพู หน่วยจาหน่ายศาลาธนารักษ์ 1
2. The Banglamphu Museum
35,026
1,717
จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยจาหน่ายศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัด สงขลา นอกจากนี้ ได้จาหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ
3. The Treasury
Pavilion
1, Chiang Mai
- Closedพ.ศ.
for renovation
ภายในงานนิ
ทรรศการ
ทั้งในประเทศและต่
างประเทศ โดยปีงบประมาณ
2561 รายได้จ- ากการจาหน่าย
Pavilion
Songkhla
6,080
ผลิ4.ตภัThe
ณฑ์เTreasury
หรียญ รวมเป็
นเงินทั้ง2สิ้น, 104,292,831.70
บาท
Total number of visitors

4. การดาเนินการแผนงานโครงการที่สาคัญประจาปี พ.ศ. 2561

718176 visitors

Revenue from sales of coin products in fiscal year 2018.

4.1 โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญระยะที่ 2

Bureau of Grand National Treasure generated the revenue from the sales of coins and
กรมธนารัthrough
ก ษ์ไ ด้ด าเนิ
การจัด ท าห้outlets
อ งจัด แสดง
coinage products
theน following
: The Treasury Department, The Coin Museum,
NEW-OK2-2-AW-�������-������������������������-��
2561-62-01.indd
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จานวน 9 ห้อMuseum,
ง ได้แ ก่ ห้อThe
งนานาอาณาจั
รเหรีย ญ 1ห้,อ งChiang Mai and The Treasury Pavilion 2 ,
Banglamphu
Treasury กPavilion
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รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส� ำ นั ก ทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของแผ่ น ดิ น ได้ บ ริ ก าร
จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญผ่ า นหน่ ว ยจ� ำ หน่ า ยของ
กรมธนารักษ์ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค รวมจ�ำนวน
5 หน่วยจ�ำหน่าย ได้แก่ หน่วยจ�ำหน่ายบริเวณกระทรวง
การคลัง หน่วยจ�ำหน่ายอาคารพิพธิ ภัณฑ์เหรียญ หน่วย
จ�ำหน่ายอาคารพิพิธบางล�ำพู หน่วยจ�ำหน่ายศาลา
ธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยจ�ำหน่ายศาลา
ธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ได้จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหรียญภายในงานนิทรรศการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายได้
จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
104,292,831.70 บาท
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Revenue from sales of coin products in fiscal
year 2018.
Bureau of Grand National Treasure
generated the revenue from the sales of coins
and coinage products through the following
outlets : The Treasury Department, The Coin
Museum, The Banglamphu Museum, The
Treasury Pavilion 1, Chiang Mai and The Treasury
Pavilion 2, Songkhla. In addition, the revenue
was generated from the sales at the fairs and
exhibitions in Thailand and overseas. In the
fiscal year 2018, the revenue from sales of the
coin products was 104,292,831.70 Baht.

4. การด�ำเนินการแผนงานโครงการทีส่ ำ� คัญประจ�ำปี 4. Highlight of Programs and Projects in
พ.ศ. 2561
Fiscal Year 2018.
4.1 โครงการจัดสร้างพิพธิ ภัณฑ์เหรียญระยะที่ 2
กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการจัดท�ำห้องจัดแสดง
จ�ำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ
ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไท ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์
ห้องเหรียญกับสังคมไทย ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ
ห้องรู้รอบเหรียญ และห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตราไทย
และห้องนิทรรศการถาวร ชั้น 3 โดยเน้นจัดแสดงด้วย
สือ่ และเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ข้าชม
นอกจากนี้ ยังจัดให้มหี อ้ งสมุดเฉพาะทางเกีย่ วกับเหรียญ
เพื่อการศึกษาค้นคว้าและห้องกิจกรรมส�ำหรับผู้เข้าชม
ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันของผู้ชมทุกเพศทุกวัย
ซึ่ ง ขณะนี้อยู่ร ะหว่างเตรียมความพร้ อ มส� ำ หรั บเปิ ด
พิพิธภัณฑ์เหรียญอย่างเป็นทางการ
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4.1 The Coin Museum Phase II
The Treasury Department has
completed the second phase of The Coin
Museum featuring nine exhibition halls: All
Kingdoms Hall, Early Thai Kingdom Hall,
Rattanakosin Hall, Coin and Society Hall, Tales
of the Coin Hall, International Coin Hall, Coin
Knowledge Hall, Tales of Thai Money Hall and
Permanent Exhibition Hall on the third floor.
Each hall features the interactive media and
high technology displays. Moreover, the
museum has a library specializing in the coin
subject. This library opens to the public for
research and recreational purposes. Currently,
the opening ceremony is under the planning
stage.
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4.2 โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัด
เชียงใหม่
กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการปรับปรับปรุงศาลา
ธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการตกแต่งจัดแสดง ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ) โดยได้ปรับปรุงอาคาร
บ้านทิพวรรณ และปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงใน
แต่ละโซน ได้แก่ เรื่องราวก่อนก่อตั้งอาณาจักรล้านนา
อาณาจั ก รล้ า นนาที่ มี ค วามรุ ่ ง เรื อ ง ล้ า นนาในการ
ปกครองของสยาม และความเป็นล้านนาในปัจจุบนั โดย
แต่ละโซนมีเงินตราประกอบการจัดแสดง เพื่อให้ผู้เข้า
ชมได้ทราบถึงวิวฒ
ั นาการเงินตราของอาณาจักรล้านนา
นอกจากนี้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การโครงการก่ อ สร้ า งอาคาร
เอนกประสงค์ (Multipurpose) โดยใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณด้าน
หลั ง ของอาคารบ้ า นทิ พ วรรณก่ อ สร้ า งอาคาร
เอนกประสงค์ Multipurpose และพื้นที่บริเวณด้าน
หน้าเพื่อก่อสร้างอาคาร Souvenir coffee shop

4.2 The Renovation of the Treasury
Pavilion 1, Chiang Mai.
The Treasury Department implements the
two projects at The Treasury Pavilion 1, Chiang
Mai. The project comprises of the renovation
of Thippawan Mansion and the extension of
the new exhibition hall featuring the theme of
Before Lanna Kingdom, Prosperity of Lanna
Kingdom, Lanna Kingdom during the reign of
Siam and Lanna Kingdom in the present. All
the exhibitions featurest Lanna ancient money
and modern coin and money from the national
treasure collection.
Each room is interconnected with an
adventurous walking route showing the
evolution of Lanna Money from past to present.
The construction of multipurpose building is
located the backyard of Thippawan Mansion.
It shall serve as a temporary exhibition area. In
addition, a souvenir and coffee shop are built
in the front yard of the Thippawan Mansion.

4.3 โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ที่ ร าชพั ส ดุ
แปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
(เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์
กรมธนารักษ์มีนโยบายจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จัด
แสดงทรัพย์สนิ มีคา่ ในส่วนภูมภิ าคเพิม่ เติม โดยเมือ่ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยหมดสัญญา
เช่าพื้นที่ และได้ส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่กรมธนารักษ์ ต่อ
มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %) จ�ำนวน
310 ล้าน ส�ำหรับการด�ำเนินการโครงการดังกล่าว
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2561 และพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

4.3 The Renovation Project of The State
Property’s Building of The Former Bank of
Thailand Regional Office into The Treasury
Pavilion, Khon Kaen.
The Treasury Department embarks on a
plan to open more regional museums around
the country. In the fiscal year 2017, the Treasury
Department appropriated the budget from the
State Property Management Fund in the
amount of 310,000,000 Baht for the turn- key
construction project of The Treasury Pavilion
in Khon Kaen during the fiscal year 2017 - 2022.
In the fiscal year 2017, the procurement
inspection committee endorsed the two
contract works submitted by the contractors.
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31 ธันวาคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยหมดสัญญาเช่าพื้นที่ และได้ส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่กรมธนารักษ์
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %)
จานวน 310 ล้าน สาหรับการดาเนินการโครงการดังกล่าว ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 ซึ่งใน
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ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ของสานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
พิพิธบางลาพู 
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา 
-

ด้านบริหารทั่วไป
General Management
การตรวจราชการ

Office of Inspector General

กลุ่มงานตรวจราชการมีบทบาทส�ำคัญในการ
บริหารราชการแผ่นดินการตรวจราชการท�ำให้การปฏิบตั ิ
ราชการหรือการจัดท�ำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็น
ไปตามเป้าหมาย การตรวจราชการระดับกรมจึงถือเป็น
วิธีการหนึ่งของการควบคุม ก�ำกับ ดูแล การบริหาร
ราชการของอธิบดี โดยมอบหมายให้ผตู้ รวจราชการกรม
ด�ำเนินการ
วัตถุประสงค์การตรวจราชการ
1. ตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารของ
หน่วยงานทีร่ บั การตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
งานและโครงการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร ด�ำเนินการโดยวิธีประสานงาน การ
แก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน ส่งเสริมขวัญและก�ำลัง
ใจของเจ้าหน้าที่ มิใช่มุ่งเพื่อการจับผิด นอกจากนี้ การ
ตรวจราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะสามารถสนองนโยบาย
การบริหารงานของอธิบดีได้อย่างดียิ่ง ช่วยให้ผู้บริหาร
ได้ทราบถึงสภาวการณ์และข้อเท็จจริงในการบริหาร
ราชการได้อย่างชัดเจน

The Office of Inspector General plays an
important role in public administration. It helps
government agencies achieve their goals.
Assigned by the Director General, the Inspectors
General carry out the inspection throughout
the country which is to monitor and examine
if operations run by the agencies are satisfactory
and the policies are being complemented.
The Objectives are as followed:
1. To examine, give advice, and keep
track of the operations in accordance with the
Department policies, plans, projects, law and
protocol.
2. To reinforce the administration within
the agencies by co-operating, solving problems,
and not criticizing but keeping staff members’
spirits up. Moreover, the inspection helps take
in the current situation and facts about the
administration.
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3. ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค
รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้
ค่าในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด อันเป็นประโยชน์ต่อ
อธิบดีที่จะได้ทราบผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคได้ทันท่วงทีอันจะท�ำให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลและสมประโยชน์ต่อทางราชการ
4. รับฟังทุกข์สขุ ความคิดเห็น และความต้องการ
ของหน่วยงานต่างๆ
5. แสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกีย่ ว
กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูต้ รวจราชการกรมได้
ตรวจราชการหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นการตรวจตาม
กรณีปกติ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง (ส�ำนัก/กอง/กลุ่ม/
ศูนย์) 18 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค (ส�ำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่) 76 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 94 หน่วยงาน แบ่ง
การตรวจราชการออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2560 –
กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการถ่ายทอดแนวนโยบายที่
ส�ำคัญของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์
รวมถึงการตรวจติดตามผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ งาน
ตามภารกิจประจ�ำ งานภาคบังคับ และงานอื่นๆ ตามที่
กรมธนารักษ์ก�ำหนด
รอบที่ 2 ระหว่ า งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561 –
สิงหาคม 2561 เป็นการตรวจ ติดตามและเร่งรัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน ให้คำ� แนะน�ำปรึกษา รวมทัง้ ร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคสามารถด�ำเนินการส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด
ผลการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้พบประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญและมีผลกระทบ
ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านหลายประการ ซึ่ ง กลุ ่ ม งานตรวจ
ราชการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จทั้งงาน
ตามยุทธศาสตร์งานตามภารกิจประจ�ำ งานภาคบังคับ
และงานเร่งด่วนตามนโยบายอธิบดี ซึ่งได้มอบให้กลุ่ม
งานตรวจราชการติดตาม
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3. To assess the operations and report to
the Director General so that any difficulties can
be handled in time.
4. To listen to the agencies’ opinions,
problems, and any requirements they might
have.
5. To investigate local situations regarding
the administration.
During fiscal year 2018, Inspectors General
had inspected, as the matter of routine, all of
the 94 agencies-- 18 central agencies and 76
provincial by visiting them twice a year:
Period 1: December 2017 - February 2018
During the first visit, Inspectors General
introduced policies framed by the government,
the Ministry of Finance, and the Treasury
Department to local and central agencies. They
also suggest strategic plans, routine work,
obligations, and etc.
Period 2: June 2018 - August 2018
In this phase, Inspectors General
examined the work assigned in the first period.
They offered advice and helped tackle
problems in order that both local and central
agencies could achieve their goals.
According to the report of fiscal year 2018,
there were several issues affecting overall
operations. The Office had offered suggestions
to the agencies so that they could successfully
carry out strategic plans, routine work,
obligations, and etc.
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์ได้ให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์ จึง
ได้อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร จ�ำนวน 30 โครงการ
(เบิ ก จ่ า ยจากเงิ น งบประมาณ จ� ำ นวน 9 โครงการ
เบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
21 โครงการ) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์
ทุกสายงาน ดังนี้
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร "การ
พัฒนาเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ที่ราชพัสดุ”
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร "การ
พัฒนาบุคลากรส�ำหรับนายช่างส�ำรวจ”
- โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านการเงินการคลัง”
- โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร "การพั ฒ นา
บุคลากรเพื่อการประเมินราคา”
รวมถึงโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาเสริมสร้าง
ความรูท้ างด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในองค์กร อันจะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องกับการบริหารอย่างโปร่งใส โดยมีเป้าหมาย
การสร้างคนดีสสู่ งั คมราชการ เช่น โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์
หลักสูตร “กรมธนารักษ์คณ
ุ ธรรม” โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน 12 รุน่ และโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ” เพื่อให้ข้าราชการที่เริ่มรับ
ราชการได้ รั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พระราช
บัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
ในการนี้ กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ จาก
หน่วยงานภายนอกด้วยการส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
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In fiscal year 2018, the Treasury
Department approved 30 projects of human
resource development as follows.
- State Property Officer Training and
Development workshop.
- Surveyor Training and Development
workshop.
- Increase Working Efficiency of Finance
Training Project.
- Property Valuer Training and
Development Project.
Furthermore, there were 12 projects
which established to develop and enhance
knowledge of morality and ethics in the practice
of the personnel in the organization, virtues of
the Treasury Department Workshops and the
state property management training workshop
for new offers which aimed to have knowledge
and understanding of Ratchaphatsadu Land Act,
B.E. 1975.
The officers also have training, meeting
and seminar with the other government sectors
as follows,
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- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) และเสริม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จัดโดยส�ำนักงาน ก.พ.
- หลั ก สู ต รการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมระดั บ สู ง
(ยธส.) จัดโดยส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ม ห า ช น แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าฯ
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง จัดโดยสถาบัน
จิตวิทยาความมั่นคง
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลัง
ความเป็นผู้น�ำ (Enhancing Leadership Presence :
ELP) จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ” (PPPs for Executives Program : PEP)
และหลั ก สู ต ร “เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร”
Digital Economy Management (DE4M) จัดโดย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวง
การคลัง จัดโดย มูลนิธิ สวค. และกรมสรรพากร
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากร
ของรัฐ โครงการเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง ณ ประเทศออสเตรเลีย ของสถาบัน
ภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมธนารักษ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ มีมติให้สนับสนุน
บุคลากรของกรมธนารักษ์ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) ซึ่งมีผู้
ได้รบั ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (นอกเวลาราชการ)
จ� ำ นวน 4 ทุ น โดยเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น กองทุ น พั ฒ นา
บุคลากรของกระทรวงการคลังเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้
ความเชีย่ วชาญ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

NEW-OK2-2-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 114

- CEO course and enhancing CEO course
by officer of the civil service commission.
- High management of justice by office
of justice affairs.
- High government and public law
management diploma course and high public
economy management for CEO diploma course
by King Prajadhipok Institute.
- Security psychology curriculum by
Institute Of Security Psychology.
- Enhancing leadership presence : ELP by
Thammasat University.
- PPPs for Executives Program : PEP and
digital economy management (DE4M) by
Institute Of Research and Development for
Public Enterprises (IRDP)
Middle Managers program by Fiscal Policy
Research Institute Foundation and The Revenue
Department
- English language training program by
Chulalongkorn University Language Institute.
In addition, Knowledge Management
Committee supported 4 master degree
scholarships within Thailand (after hours).
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ส�ำนักกฎหมาย
Legal Affairs
ส�ำนักกฎหมายด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค�ำสัง่ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ในด้านการปกครอง
การดูแล การบ�ำรุงรักษา และการพัฒนาที่ราชพัสดุ
การประเมินราคาทรัพย์สิน การผลิตเหรียญกษาปณ์
และการจัดสร้างเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ รวมทัง้ ด�ำเนินการ
เกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงิน
ตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง การด�ำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและ
สัญญา งานเกีย่ วกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งาน
คดีปกครอง และงานคดีอนื่ ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
1. โครงการให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ที่ราชพัสดุด้านกฎหมาย และการด�ำเนินคดี
2. โครงการบังคับคดีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
โฉนดที่ 227 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
3. ออกพระราชบั ญ ญั ติ โ อนที่ ร าชพั ส ดุ ที่ เ ป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะในท้องที่ต�ำบลกมลาไสย อ�ำเภอกมลาไสย
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ให้ แ ก่ น ายบุ ญ มี ดอนเมื อ งและ
นางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. 2561
4. ออกกฎกระทรวงก� ำ หนดลั ก ษณะของ
เหรียญกษาปณ์ราคาสิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึง่ บาท
ห้าสิบสตางค์ ยี่สิบสตางค์ สิบสตางค์ ห้าสตางค์ และ
หนึ่งสตางค์ พ.ศ. 2561

1. Project “Providing Knowledge on
Management Ratchaphatsadu Land by Law and
Prosecution”
2. Project “Legal execution on
Ratchaphatsadu Land (Title Deed No.227)
Chanasongkram Sub-District, Phra Nakhon
Districk, Bangkok”
3. Enacted the Act of Transfer of Title of
Ratchaphatsadu Land which is the Public
Domain of the State Used Specially in the
Interests of the State in Kamalasai Sub-District,
Kamalasai District, Kalasin to Mr.Boonmee
Donmuang and Mrs.Sawas Donkrasin B.E. 2561
(2018)
4. Enacted the Ministerial Regulation of
Determination type of coin series 10, 5, 2 and
1 Bath and 50, 25, 10, 5 and 1 Satang B.E. 2561
(2018)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
บริการประชาชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมธนารักษ์พัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและธุรกรรมต่างๆ ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการยกระดับการให้บริการ
ของกรมธนารักษ์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
ผลั ก ดั น ให้ ก รมธนารั ก ษ์ เข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล เต็ ม รู ป แบบ
ระบบสารสนเทศดังกล่าว สามารถให้บริการประชาชน
ผ่านทางเว็บไซต์อนิ เตอร์เน็ตของกรมธนารักษ์, ผ่านทาง
โทรศัพท์มอื ถือ, IPad (IOS + Android) ซึง่ กรมธนารักษ์
ได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดใช้ระบบงานเมือ่ วันที่ 15
กันยายน 2561 แล้ว
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Information Technology System
Development for Public Service
Information Technology Center, The
Treasury Department had developed
information system to facilitate the people to
access the data, news and transactions
conveniently and quickly, and to improve The
Treasury Department’s service via electronics
system as well as push on The Treasury
Department enter into digital era completely.
The information system can service the people
via internet website of The Treasury
Department, smart phones and IPad (IOS +
Android) by The Treasury Department had
launched the system on 15th September 2018
with the details of information system for
public service as shown in the illustrations.
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เหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์บริหารจัดการ Chakrapong Coin Museum; Chiang Mai Provincial
เหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์บริหารจัดการ Coin Management Center; Nakhon Sawan
เหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์บริหารจัดการ Provincial Coin Management Center; Khon Kaen
เหรียญกษาปณ์จงั หวัดอุบลราชธานี, ศูนย์บริหารจัดการ Provincial Coin Management Center; Ubon
เหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์บริหาร Ratchathani Provincial Coin Management
จัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา
Center; Surat Thani Provincial Coin Management
Center and Songkhla Provincial Coin
Management Center.
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โ ค ร ง ก า ร จ ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า เ พื่ อ จั ด ท� ำ ศู น ย ์
คอมพิวเตอร์แห่งใหม่
การจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเพือ่ ด�ำเนิน
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท�ำและสร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกรมธนารักษ์ขึ้นใหม่
ที่มีมาตรฐานเป็นสากล อยู่ในสถานที่และพื้นที่ที่เหมาะ
สมด้านกายภาพต่างๆ อันจะส่งผลให้การให้บริการด้าน
สารสนเทศของกรมธนารักษ์มีความมั่นคง ปลอดภัย
เชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต
ซึง่ จะเป็นการขับเคลือ่ นระบบฯ และภารกิจทีส่ ำ� คัญของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบนโยบาย
ของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อภารกิจ
ทีร่ ฐั บาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การราคาประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น
แห่งชาติ : National Property Valuation Management
Center
เป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ เ ผยแพร่ ร าคาประเมิ น
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
การเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เป็นราคา
ประเมินทางราชการที่กรมธนารักษ์จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ใน
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐาน
ค�ำนวณภาษีตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. .... มีงานด้านวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของราคา
อสังหาริมทรัพย์ พยากรณ์อุปสงค์ อุปทานราคาซื้อขาย
ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เผยแพร่ แ ละให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศ ที่ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย
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Consultant Hiring for New Data Center
Construction Project
It is a hiring the consultants who are
specialists to study, analyze, design and
construct the new Data Center of The Treasury
Department with international standard in
physical appropriates location and area that
results the information service of The Treasury
Department is stable, safe, reliable, and
consistent with Thailand 4.0 Policy in the future
which is a driving the system and important
missions of government sector under the
government’s policy framework and strategic
framework that meets the mission as assigned
by the government to have the highest
effectiveness.
The National Property Valuation
Management Center
It is a center published the real estate
cost estimate in form of digital technology by
the real estate cost estimate publishing is official
cost estimate that The Treasury Department
prepared to use in the right and juristic
registration for use to be tax calculation base
accordance with the Land and Building Tax Bill
B.E…. (…). It contains the tasks on research; data
analysis to assess the situation and trend of
real estate prices, to predict demand, supply,
and prices for trading real estate, to publish
and provide information service related to cost

16/5/2562 17:46:13

118

รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

การบูรณาการข้อมูลด้านแผนทีก่ บั ข้อมูลต่างๆ โดยสร้างรูป
แบบเนือ้ หาได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการ รองรับ
การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึง่ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลแผนที่
รู ป แปลงที่ ดิ น และสถานที่ ส� ำ คั ญ ข้ อ มู ล แปลงที่ ดิ น
ที่ราชพัสดุ ข้อมูลรูปแปลงที่ดินที่ได้รับการเชื่อมโยงจาก
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐทีค่ รอบครอง ข้อมูลทะเบียนทีด่ นิ
ข้อมูลราคาซือ้ ขายจดทะเบียนจากกรมทีด่ นิ และข้อมูล
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและ
ห้ อ งชุ ด ซึ่ ง ประชาชนจะได้ รั บ ประโยชน์ แ ละความ
สะดวกรวดเร็ ว ในการใช้ ข ้ อ มู ล ผ่ า นทางศู น ย์ บ ริ ห าร
จัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ : National
Property Valuation Management Center

estimating for real estate, analysis of spatial
data with data integration of mapping and
various data by creating content formats
according the user’s needs, support connection
by automatic links the database and agencies
consisted of land parcel database and
landmarks, Ratchapatsadu land parcel data
linked from government agencies that possess
the land registration data, trading price data
registered from Department of Lands and cost
estimate for land, buildings and condominium.
The people will get the benefits and
conveniences from data usage via the National
Property Valuation Management Center.

โครงการระบบการรับช�ำระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment Portal of Government)
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานน�ำร่องของกรมบัญชี
กลางในการบูรณาการการท�ำงาน และเชื่อมโยงฐาน
ข้อมูลเพือ่ พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมธนารักษ์ชว่ ยส่งเสริมการรับ-จ่ายเงิน
ให้ กั บ ประชาชนโดยตรง ตามนโยบายของรั ฐ เพื่ อ
เป็นการลดความผิดพลาด ความซับซ้อน และโอกาสการ
ทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสด เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การรับ-จ่ายเงิน ของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยในการบริหารจัดการเงินงบประมาณให้รวดเร็วขึ้น

The e-Payment Portal of Government
Project
The Treasury Department is a pilot
agency of The Comptroller General’s
Department for integrate working system and
link database to develop electronic payment
system. The Treasury Department helps to
support direct payment for the people under
the government policy in order to reduce the
errors, complexities and opportunities of
corruption from cash payment as well as
increase government’s payment effectiveness
via electronics system and helps to be able to
faster manage the budget.

การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมธนารักษ์

The Treasury Department image and
กรมธนารักษ์มีโครงการที่ส�ำคัญมากมายหลาย public relationship project

โครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชนองค์กรต่างๆ ทัง้ ทาง
ตรงและทางอ้อม จึงได้จัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ให้ประชาชนและข้าราชการ
ได้ รั บ ทราบถึ ง บทบาท ภารกิ จ ด้ า นต่ า ง ๆ ของ
กรมธนารักษ์ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจะเกิดความเข้าใจ
และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกรมธนารักษ์ให้
เป็นไปด้วยดี
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The Treasury Department has many
important projects that have direct and indirect
impacts to public and other related Departments
or Organizations. The image and public
relationship project will help others to
understand duties and responsibilities of the
Treasury Department.
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์ได้
ด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร อาทิ จัดท�ำข่าว จัดแถลงข่าว จัดท�ำบท
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารต่อสือ่ มวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) จัดท�ำข้อความประชาสัมพันธ์ใน
ลักษณะอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ป้าย
จราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และ WebSite
Internet ของกรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวง
การคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) จ�ำนวน 106 ครั้ง
ส� ำ หรั บ โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ จั ด ให้ มี ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่
- เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในโอกาสการพระราชพิ ธี
ถวายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- โครงการจัดท�ำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่
- โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการ
ทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง – คูเมือง กิจกรรมอนุรกั ษ์กำ� แพงเมือง
– คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย จังหวัด
น่าน และจังหวัดเพชรบูรณ์
- โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
- โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
- โครงการ Thailand for Attapeu เยียวยา ฟืน้ ฟู
น�้ำท่วม สปป.ลาว โดยกรมธนารักษ์
- โครงการสร้างเครือข่ายสือ่ มวลชนสัมพันธ์ เพือ่
ประชาสัมพันธ์งานของกรมธนารักษ์
- การประชาสัมพันธ์เนือ่ งในโอกาสครบวันก่อตัง้
84 ปี กรมธนารักษ์
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In Fiscal 2018, the Treasury Department
had published all achievements 106 times to
both inside and outside of the Department such
as press conferences, informed all news medias
(TV stations, radio stations, newspaper,
magazines), TV screens news tickers and website
of the Treasury Department and of Ministry of
Finance.
These were public relationship projects
that proceed in fiscal year 2018 such as
- Medals Commemorating the Royal
Cremation Ceremony of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej.
- New series of coins in King Rama X of
the Chakri dynasty.
- Ratchaphatsadu land to support Special
Economic Zone.
- Conservation of City Walls and Moats
for Community Development in Chiang Rai
province, Nan province, and Phetchabun
province.
- Thanarak Pracharat Housing Project.
- Kon Thai Pracharat Housing Project.
- Thailand for Attapeu in Laos by the
Treasury Department.
- A media network for Public Relations
and Corporate Image of the Treasury Department
Project.
- The 84th anniversary of the Treasury
Department project.
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รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

ผลการด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล W o r k P e r f o r m a n c e i n 2 0 1 8 i n
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Compliance with the Official
(ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
Information Act, B.E. 2561 (2018)
นั บ จากพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 และเนื่องจาก
กฎหมายดั ง กล่ า วได้ ต ราขึ้ น เพื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ข อง
สาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เกี่ยวกับการบริหารงาน และการด�ำเนินงานต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
อย่ า งถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
กรมธนารักษ์ ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 4 บริเวณภายในห้องสมุดอาคาร
72 ปี กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2278 5641
โทรสาร 0 2618 6343 โดยจัดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตาม
ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดและข้ อ มู ล ข่ า วสารอื่ น ๆ ของ
กรมธนารักษ์ไว้บริการให้แก่ประชาชนทีส่ นใจขอตรวจดู
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
ทีป่ ระชาชนมีคำ� ขอเป็นการเฉพาะราย ซึง่ ข้อมูลข่าวสาร
ทีข่ อให้เปิดเผยจะเป็นข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากการ
ให้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีการขอข้อมูล
ข่าวสารแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ มีหนังสือขอให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร หรือกรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมธนารักษ์ ได้ด�ำเนินงานด้านต่างๆ ตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ดังนี้
1. กรมธนารักษ์ได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน โดยประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ของกรมธนารักษ์ได้ในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.
treasury.go.th ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
2. กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำดัชนีการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ไว้อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
3. กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์ เผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ผ่าน 6 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่
คู ่ มื อ ติ ด ต่ อ ราชการกรมธนารั ก ษ์ รายงานประจ� ำปี
ธนารักษ์สมั พันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และการ
สื่ อ สารผ่ า นบุ ค คล (เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบพระราช
บั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
กรมธนารักษ์)
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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.
The Treasury Department Information
Center is located on 4th floor at Treasury’s
library : The Treasury Department 72nd
anniversary building, Soi Ari Samphan, Rama 6
Rd, Phaya Thai, Bangkok 10400, Tel 0 2278 5641,
Fax 0 2618 6343.
Furthermore, the Treasury Department
Information Center also have service for
individual requests that need information
specialty more than what the center provide
service to the public. The request must have
an information request letter from their
organization or courts, and fill out the
government information use request form. In
fiscal year 2018, The Treasury Department has
fulfilled the requirements set out by the Official
Information Act, B.E. 2540 (1997).
1. The Treasury Department website at
www.treasury.go.th
2. The Treasury Department provides
index information system under the Act of Royal
Decree 1997 about government information
and services to the public.
3. The Treasury Department published
the official government information Act of Royal
Decree 1997 through 6 media channels, namely,
the Official Manual of the Treasury department,
Annual Report, Internal Corporate Journal
(Thanarak Samphan), Information board,
website and personal communication.
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4. จัดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการของกรมธนารักษ์
5. จัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็น และกล่อง
รับความคิดเห็น ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อน�ำข้อคิด
เห็นต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารของกรมธนารักษ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
กรมธนารักษ์ดงั กล่าว นับเป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงวิธีการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ว่ามีความโปร่งใส
และชอบธรรม ซึง่ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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4. Invitation of the state agencies to
visited the Information Service Center of the
Treasury Department.
5. Distribution of the questionnaires to
the clients which is finding from suggestion
should be improved a performance of the
Information Service Center for better services.
These services showed that the
Department has transparency and legitimacy in
operations.

การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Revenues of the Treasury Department in Fiscal Year 2018

ผลการจัดเก็บรายได้ภาพรวมของกรมธนารักษ์
Total of revenue of the Treasury
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดเก็บได้ 11,468 ล้าน Department in fiscal year 2018 were 11,468
เก็บ154.97
รายได้จากประมาณการทั
ของกรมธนารัก้งปีษ์ ประจ
งบประมาณ
2561
millionาปีBaths,
or 154.97พ.ศ.
percent
of estimated
บาท คิดการจั
เป็นร้อดยละ
7,400 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารที่ revenues at 7,400 million Baths. Revenues of
the Treasury Department include State Property
ราชพัสดุ 9,600.313
รายได้เหรียญกษาปณ์
ผลการจัดล้เก็าบนบาท
รายได้ภาพรวมของกรมธนารั
กษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดเก็บได้ 11,468 ล้านบาท
management revenues of 9,600.313 million
1,854.161
และรายได้
อนื่ ๆ 13.475้งปีล้า7,400
นบาทล้านบาท
คิดเป็นล้ร้าอนบาท
ยละ 154.97
จากประมาณการทั
ประกอบด้
วย รายได้จากการบริ
หารที่ราชพั
ดุ
Baths,
Coin management
revenues
of ส1,854.161
9,600.313 ล้านบาท รายได้เหรียญกษาปณ์ 1,854.161 ล้าmillion
นบาท และรายได้
ื่นๆ 13.475
นบาท of revenues
Baths,อand
otherล้าsources

of 13.475 million Baths.

ผลการจั
บรายได้ขของกรมธนารั
องกรมธนารักกษ์ษ์ใในรอบ
– 2560)
ผลการจั
ดเก็ดเก็บรายได้
นรอบ55ปีปี(ปี(ปีงงบประมาณ
บประมาณ2557
2557
– 2560)
Revenues of the Treasury Department in 5 years							
(Fiscal years 2014-2018) (1997)
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baths

รายได้
ปี 2557
1. รายได้ที่ราชพัสดุ
484,663.282
Royal State Properties 2
2. รายได้เหรียญกษาปณ์
742.247
Royal Mint and Coin
3. รายได้อื่นๆ
25.140
Others general revenue
รวมทั้งสิ้น / Total
5,430.669
ประมาณการรายได้
4,900.000
Revenue Estimation
คิดเป็นร้อยละของประมาณการ
110.83
Percentage
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ปี 2558
4,581.173

ปี 2559
5,675.641

ปี 2560
9,034.345

ปี 2561
9,600.313

974.047

1,007.867

1,412.998

1,854.161

39.394

77.855

18.136

13.475

5,594.614
5,400.000
103.60

6,761.363 10,465.479 11,467.949
5,950.000 6,060.000 7,400.000
113.64

172.70

154.97
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กรมธนารักษ์

งบการเงินของกรมธนารักษ์ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
กรมธนารักษ์ / The Treasury Department
งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As at September 30th, 2018

หมายเหตุ
สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
Cash and Cash Equivalents
ลูกหนี้ระยะสั้น
6
Short-Team Accout
AccountReceivables
Receivables
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
Receivable Transfer and Short - Term Contribution
วัสดุคงเหลือ / Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น / Other Current Assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non - Current Assets
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
7
Premises and Equipment (net)
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
8
Investment Property (net)
9
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
Infrastructure Assets (net)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
10
Other Intangible Assets (net)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total Non - Current Assets
รวมสินทรัพย์ / Total Assets

2561 / 2018

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2560 / 2017
(ปรับปรุงใหม่)

2,105,457,916.74

3,057,138,968.02

13,798,041.55

45,477,174.41

402,559.71

132,220.60

6,241,324.48
2,103.04
2,125,901,945.52

5,789,809.94
3,108,538,172.97

4,391,156,892,438.38

4,342,203,706,566.50

168,792,498,851.26

218,753,383,265.84

215,576.39

245,483.42

1,173,225,356.33

1,194,878,616.60

4,561,122,832,222.36

4,562,152,213,932.36

4,563,248,734,167.88

4,565,260,752,105.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมธนารั
กรมธนารั
กษ์ / The
กษ์ /Treasury
The Treasury
Department
Department
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น / Statements
น / Statements
of Financial
of Financial
Position
Position
ณ วันทีณ่ 30วันกัทีน่ ยายน
30 กัน2561
ยายน /2561
As at/ September
As at September
30th, 30th,
2018 2018
(หน่วย : (หน่
บาทวย/ :Unit
บาท: /Baht)
Unit : Baht)
2561 / 2018
2561 / 2018
หมายเหตุหมายเหตุ

2560 / 2017
2560 / 2017
(ปรับปรุง(ปรั
ใหม่บ) ปรุงใหม่)

หนีส้ นิ / หนี
Liabilities
ส้ นิ / Liabilities
หนีส้ นิ หมุหนี
นเวีส้ ยนิ นหมุ/นCurrent
เวียน / Current
Liabilities
Liabilities
เจ้าหนี้ระยะสั
เจ้าหนี
้น ้ร/ะยะสั
Short-Term
้น / Short-Term
PayablesPayables

11

เจ้าหนี้เงินเจ้โอนและรายการอุ
าหนี้เงินโอนและรายการอุ
ดหนุนระยะสั
ดหนุ้นนระยะสั้น
12
CreditorCreditor
TransferTransfer
and Short
and- Term
Short Contribution
- Term Contribution
หนี้สินตามสั
หนีญ้สินญาเช่
ตามสัาการเงิ
ญญาเช่นถึางการเงิ
กาหนดช
นถึงาระภายใน
กาหนดชาระภายใน
1 ปี 113ปี
The Financial
The Financial
leasing liabilities
leasing liabilities
due withdue
onewith
yearone year
เงินรับฝากระยะสั
เงินรับฝากระยะสั
้น / Short้น /- Term
Short Deposits
- Term Deposits 14

11

43,090,062.26
43,090,062.26

103,835,035.01
103,835,035.01

12

4,610,277,858.75
4,610,277,858.75

6,851,978,150.22
6,851,978,150.22

13

333,313,680.95
333,313,680.95

222,510,193.97
222,510,193.97

14

1,094,906,059.28
1,094,906,059.28

1,056,850,009.97
1,056,850,009.97

20,116.56
20,116.56

255,471.00
255,471.00

6,081,607,777.80
6,081,607,777.80

8,235,428,860.17
8,235,428,860.17

หนี้สินหมุหนี
นเวี้สยินนอื
หมุน่ นเวี/ยOther
นอืน่ /Current
Other Current
LiabilitiesLiabilities
รวมหนีส้ รวมหนี
นิ หมุนเวีส้ ยนิ นหมุ/นTotal
เวียน /Current
Total Current
Liabilities
Liabilities
หนีส้ นิ ไม่หหนีมุสน้ นิ เวีไม่ยนหมุ/นNon
เวียน-/Current
Non - Current
Liabilities
Liabilities

เจ้าหนี้เงินเจ้โอนและรายการอุ
าหนี้เงินโอนและรายการอุ
ดหนุนระยะยาว
ดหนุนระยะยาว
689,096.12
689,096.12
950,473.07
950,473.07
CreditorCreditor
TransferTransfer
and Longand- Term
Long Contribution
- Term Contribution
หนี้สินตามสั
หนีญ้สินญาเช่
ตามสัาการเงิ
ญญาเช่น าการเงิน
13
13 18,022,093,139.34
18,022,093,139.34 18,355,406,820.29
18,355,406,820.29
The Financial
The Financial
leasing leasing liabilities
leasing liabilities
under the
under
contract
the contract
เงินทดรองราชการรั
เงินทดรองราชการรั
บจากคลังบระยะยาว
จากคลังระยะยาว
2,305,000.00
2,305,000.00
2,280,000.00
2,280,000.00
Long - Term
Long Operating
- Term Operating
Cash Advance
Cash Advance
from Government
from Government
รวมหนีส้ รวมหนี
นิ ไม่หมุสน้ นิ เวีไม่ยนหมุ/นTotal
เวียน /Non
Total
- Current
Non - Current
Liabilities
Liabilities

18,025,087,235.46
18,025,087,235.46 18,358,637,293.36
18,358,637,293.36

รวมหนีส้ รวมหนี
นิ / Total
ส้ นิ /Liabilities
Total Liabilities

24,106,695,013.26
24,106,695,013.26 26,594,066,153.53
26,594,066,153.53

สินทรัพย์สิสนทุ ทรั
ธิ /พNet
ย์สทุ ธิ- /Assets
Net - Assets

4,539,142,039,154.62
4,539,142,039,154.62 4,538,666,685,951.80
4,538,666,685,951.80

สินทรัพย์สิสนทุ ทรั
ธิ /พNet
ย์สทุ ธิ- /Assets
Net - Assets
ทุน / Capital
ทุน / Capital
รายได้สูงรายได้
/(ต่า)กว่สูงา/(ต่
ค่าใช้
า)กว่
จ่าายสะสม
ค่าใช้จ่ายสะสม
Accumulated
Accumulated
Surplus Surplus
Zdeficit)(deficit)
Zdeficit)
รวมสินทรัรวมสิ
พย์สนทุ ทรั
ธิ/ส่พวย์นทุ
สทุ นธิ/Total
ส่วนทุนNet
Total
Assets
Net Assets

4,542,192,371,738.43
4,542,192,371,738.43 4,541,562,436,968.35
4,541,562,436,968.35
(3,050,332,583.81)
(3,050,332,583.81) (2,895,751,016.55)
(2,895,751,016.55)
4,539,142,039,154.62
4,539,142,039,154.62 4,538,666,685,951.80
4,538,666,685,951.80

หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นส่วนหนึ
นเป็น่งของงบการเงิ
ส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

NEW-OK2-2-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 123

16/5/2562 17:46:14

124

รายงานประจำ�ปี 2561

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ / The Treasury Department
งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 / As at September 30th, 2018
หมายเหตุ
รายได้ Revenues
รายได้จากงบประมาณ
Government Budget
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
Revenues
Sales and Service Pevenues
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
Revenues from Contribution
รายได้อื่น Other Revenues
รวมรายได้ Total Revenues
ค่าใช้จ่าย Operating Expenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร Personnel Expenses
ค่าบาเหน็จบานาญ Pension
ค่าตอบแทน Compension
ค่าใช้สอย Miscellaneous Expenses
ค่าวัสดุ Supplies
ค่าสาธารณูปโภค Utilities Expenses
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
Depreciation and Amortization
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
Subsidy Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย Total Operating Expenses
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
Revenue is lower than cost before finance costs
ต้นทุนทางการเงิน Financial
Finandal Costs
รายได้ตากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ก่อนรายได้แผ่นดิน)
High revenue below net cost

15

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2561 / 2018
2560 / 2017
(ปรับปรุงใหม่)
4,173,796,599.88

4,479,217,713.57

1,446,000.00

478,750.00

16

39,412,756.53

26,612,636.02

17

1,887,553,135.15
6,102,208,491.56

832,307,531.37
5,338,616,630.96

18
19

21
22

952,793,601.99
255,025,885.18
2,702,225.00
1,759,799,485.57
44,978,685.32
50,163,075.39
2,074,256,268.52

915,643,710.49
239,830,009.34
2,255,764.00
2,027,794,815.06
42,947,186.59
50,191,280.66
1,060,041,066.52

23

1,845,186.65

3,640,260.00

24

4,563,488.90
5,146,127,902.52
956,080,589.04

16,623,343.15
4,358,967,435.81
979,649,195.15

25

1,110,346,209.69
(154,265,620.65)

1,121,041,265.00
(141,392,069.85)

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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25
25
25 25

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ปปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นนนเป็เป็เป็นนนส่ส่ส่วนวนหนึ
วนหนึ
เป็นหนึ
นส่่ง่งของงบการเงิ
่งวของงบการเงิ
ของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
นนนนีนีนี้ ้ ้ นนี้

การเปลี
การเปลี
การเปลีการเปลี
ยนแปลงสิ
ยนแปลงสิ
ยนแปลงสิ
ยนแปลงสิ
นนนทรั
ทรั
ทรัพพพย์ย์นย์สสทรั
สุทุทุทธิธิพ/ธิ/ส่/ย์ส่ส่วสววนทุ
ุทนทุ
นทุ
ธิน/นส่นสสวสาหรั
าหรั
นทุ
าหรับนบบปีสปีปีาหรั
2561
2561
2561
บปี 2561
Changes
Changes
Changes
Changes
inininnet
net
netinassets
assets
assets
net assets
and
and
andcapital
capital
capital
and capital
year
year
year2018
2018
2018
year 2018
การเปลี
การเปลี
การเปลีการเปลี
่ย่ย่ยนแปลงที
นแปลงที
นแปลงที
่ยนแปลงที
ท่ ท่ ท่ าให้
าให้
าให้ทททุนทุ่นุนเพิาให้
เพิเพิม่ ม่ ม่/ลด
ท/ลด
/ลด
ุนเพิม่ /ลด
The
The
Thechanges
changes
changes
The changes
make
make
makecapitak
make
capitak
capitakcapitak
increase/decrease
increase/decrease
increase/decrease
increase/decrease
รายได้
รายได้
รายได้สสรายได้
สูงูง/(ต่
ูง/(ต่
/(ต่า)า)า)สกว่
ูงกว่
กว่
/(ต่
าาค่าค่า)ค่าาใช้
าใช้
กว่
ใช้จจาจ่ ่าค่ยส
่ายส
ายสใช้
าหรั
าหรั
าหรั
จ่าบยส
บบงวด
งวด
งวด
าหรับงวด
Revenue
Revenue
Revenue
Revenue
over/lower
over/lower
over/lower
over/lower
than
than
thanexpenses
expenses
expenses
than expenses
for
for
forthe
the
thefor
period
period
period
the period
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อออณณณวัวัวันนอนทีทีณ
ที30
30
30
วันกักักัทีนนนยายน
30
ยายน
ยายน
กัน2561
ยายน
2561
2561 2561
Total
Total
Totalbalance
balance
Total
balance
balance
asasas30
30
30September
September
asSeptember
30 September
2018
2018
2018 2018
26
26
26 26

The
The
Theremaining
remaining
remaining
The remaining
balance
balance
balance
balance
after
after
afterimprovement
improvement
after
improvement
improvement
asasas30
30
30September
September
as
September
30 September
2018
2018
2018 2018

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อออณณณวัวัวันนอนทีทีณ
ที30
30
30
วันกักักัทีนนนยายน
30
ยายน
ยายน
กัน2560
ยายน
2560
2560--2560
-ตามที
ตามที
ตามที-รายงานไว้
รายงานไว้
รายงานไว้
ตามทีรายงานไว้
เเดิเดิดิมมม เดิม
The
The
Theremaining
remaining
remaining
The remaining
balance
balance
balance
balance
asasas30
30
30September
as
September
September
30 September
2017
2017
2017 2017
ผลสะสมจากการแก้
ผลสะสมจากการแก้
ผลสะสมจากการแก้
ผลสะสมจากการแก้
ไไขข้
ไขข้
ขข้อออผิผิผิดดไดพลาดปี
ขข้
พลาดปี
พลาดปี
อผิดกพลาดปี
กก่อ่อ่อนนน ก่อน
The
The
Thecumulative
cumulative
cumulative
The cumulative
effect
effect
effectof
effect
ofoferrors
errors
errors
of last
errors
last
lastyear
year
year
last year
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลื
อออณณณวัวัวันนอนทีทีณ
ที30
30
30
วันกักักัทีนนนยายน
30
ยายน
ยายน
กัน2560
ยายน
2560
2560--2560
-หลั
หลั
หลังงการปรั
งการปรั
การปรั
- หลังบการปรั
บบปรุ
ปรุ
ปรุงงง บปรุง
-

-

4,542,192,371,738.43
4,542,192,371,738.43
4,542,192,371,738.43
4,542,192,371,738.43

---

629,934,770.08
629,934,770.08
629,934,770.08
629,934,770.08

4,541,562,436,968.35
4,541,562,436,968.35
4,541,562,436,968.35
4,541,562,436,968.35

---

4,541,562,436,968.35
4,541,562,436,968.35
4,541,562,436,968.35
4,541,562,436,968.35

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ทุทุทุนนน ทุน
Remark
Remark
Remark
Remark Capital
Capital
Capital
Capital

-

(3,308,388,555.16)
(3,308,388,555.16)
(3,308,388,555.16)
(3,308,388,555.16)

(412,656,673.68)
(412,656,673.68)
(412,656,673.68)
(412,656,673.68)

---

(2,895,731,881.48)
(2,895,731,881.48)
(2,895,731,881.48)
(2,895,731,881.48)

1,108,790,490.43
1,108,790,490.43
1,108,790,490.43
1,108,790,490.43

(4,004,522,371.91)
(4,004,522,371.91)
(4,004,522,371.91)
(4,004,522,371.91)

---

---

---

---

---

---

-

-

-

-

-

-

4,538,883,983,183.27
4,538,883,983,183.27
4,538,883,983,183.27
4,538,883,983,183.27

(412,656,673.68)
(412,656,673.68)
(412,656,673.68)
(412,656,673.68)

629,934,770.08
629,934,770.08
629,934,770.08
629,934,770.08

4,538,666,705,086.87
4,538,666,705,086.87
4,538,666,705,086.87
4,538,666,705,086.87

1,108,790,490.43
1,108,790,490.43
1,108,790,490.43
1,108,790,490.43

4,537,557,914,596.44
4,537,557,914,596.44
4,537,557,914,596.44
4,537,557,914,596.44

(หน่
(หน่
(หน่วววยยย(หน่
:::บาท
บาท
บาท
วย /://Unit:Baht)
บาท
Unit:Baht)
Unit:Baht)
/ Unit:Baht)
องค์
องค์
องค์ปปประกอบอื
ระกอบอื
ระกอบอื
องค์ประกอบอื
นของสิ
นของสิ
นของสินนของสิ
นนทรั
ทรั
ทรัพพพย์ย์นย์สสทรั
สุทุทุทธิธิพ/ธิ/ส่/ย์ส่ส่วสววนทุ
ุทนทุ
นทุ
ธิน/นส่นวนทุ
น นนนทรั
รายได้
รายได้
รายได้สสรายได้
สูงูง/(ต
ูง/(ต
/(ตา)กว่
า)กว่
สา)กว่
ูง/(ต
าาค่าค่า)กว่
ค่าาใช้
าใช้ใช้จจาจ่า่ค่ายสะสม
่ายสะสม
ายสะสม
ใช้จ่ายสะสม
รวมสิ
รวมสิ
รวมสิ
รวมสิ
ทรั
ทรัพพพย์ย์นย์สสทรั
สุทุทุทธิธิพ/ธิ/ส่/ย์ส่ส่วสววนทุ
ุทนทุ
นทุ
ธิน/นส่นวนทุน
Other
Otherelements
Other
elements
elements
elements
Total
Total
Totalofof
Total
ofthe
the
theof
net
net
net
the
asset
asset
asset
net assetNetassets
A Netassets
Capital
Capital
Capital
Capital
Gain
Gain
Gain//Gain
/Lost
Lost
Lost/ Lost Other
Netassets
Netassets
///Cost
Cost
Cost/ Cost

กรมธนารั
กรมธนารั
กรมธนารั
กรมธนารั
กกกษ์ษ์ษ์///กThe
The
ษ์The
/ The
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Department
Department
Department
Department
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
งบแสดงการเปลี
่ย่ย่ยนแปลงสิ
นแปลงสิ
นแปลงสิ
่ยนแปลงสิ
นนนทรั
ทรั
ทรัพพนพย์ย์ทรั
ย์สสสุทุทพุทธิธิย์ธิ//ส/ส่ส่สุ่ทวววนทุ
ธินทุ
นทุ
/ส่นนวนนทุ
///Statements
Statements
นStatements
/ Statements
of
of
ofchanges
changes
changes
of changes
inininnet
net
net
in assets/capital
assets/capital
net
assets/capital
assets/capital
สสสาหรั
าหรั
าหรัสบบบาหรั
ปีปีปีสสสิ้นิ้นบิ้นสุสุปีสุดดสดวัวัิ้นวันนสุนทีทีดที่ ่ วั30
่ 30
30
นทีกักั่ กัน30
นนยายน
ยายน
ยายน
กันยายน
2561
2561
25612561
///For
For
For/ the
the
For
theyear
year
the
yearyear
end
end
endend
on
on
onSeptember
September
September
on September
30th,
30th,
30th,30th,
2018
2018
20182018
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กรมธนารักษ์

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Outstanding Activities in Fiscal Year 2018

เมือ่ วันพุธที่ 17 มกราคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดจ่ายจอง
เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี
กรมธนารักษ์
Mr. Patchara Anantasilp, DirectorGeneral held news conference of the Royal
Cremation Ceremony of King Bhumibol
Adulyadej commemorative coins delivery, on
17thJanuary 2017 at 8thFloor, Meeting room, 72nd
Building, The Treasury Department.
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นายพชร
อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในการเปิด
การแข่งขันกีฬาภายในกรมธนารักษ์ (กีฬาสี) TRD
GAMES 2018 ณ ส�ำนักกษาปณ์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
On 20 thJanuary 2018, Mr. Patchara
Anantasilp, Director-General attened the TRD
GAMES 2018 at The Royal Thai Mint, Rangsit,
Pathum Thani

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 นายอภิศักดิ์
ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
แถลงข่ า วกรมธนารั ก ษ์ จ่ า ยแลกเหรี ย ญกษาปณ์
หมุ น เวี ย น สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เริม่ 6 เมษายน 2561 โดยมีคณะ
ผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
Mr. Apisak Tantivorawong, Ministry of
Finance held press conference of the first coins
featuring the portrait of King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun start issued on 6th
April 2018 at Vayupak 4 Meeting Room, Ministry
of Finance
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เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 กรมธนารักษ์
เปิ ด ให้ ป ระชาชนแลกเหรี ย ญกษาปณ์ ห มุ น เวี ย น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยมี น ายพชร อนั น ตศิ ล ป์ อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์
ตรวจเยี่ ย มความเรี ย บร้ อ ย พร้ อ มทั้ ง ให้ สั ม ภาษณ์
สื่อมวลชน ณ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร
On 6th April 2018, The Treasury Department
opened to exchange circulated coins of His
Majesty King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun at Money Exchange
Center, The Treasury Department, Aree
Samphan Alley, Rama 6 Road, Bangkok

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพชร
Mr.Patchara Anantasilp, Director-General
อนั น ตศิ ล ป์ อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ และผู ้ บ ริ ห าร and executives worship sanctity of The Treasury
กรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำกรมธนารักษ์ Department on 85 th founded Day at The
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี Treasury Department on 23th May 2018
ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
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เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์
อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ ถวายพระพรชั ย มงคลสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และ
ผู้บริหาร ร่วมท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมทั้งลงนาม
ถวายพระพร ณ กรมธนารักษ์

On the auspicious occasion of the 66th
birthday anniversary of His Majesty King Maha
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun,
Mr.Patchara Anantasilp, Director-General and
executives blessed and made merit on 26th July
2018
เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์
ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ แ ละสามเณร
จ�ำนวน 670 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
On 28th July 2018, Mr.Patchara Anantasilp,
Director-General and executives made merit by
offer food to 670 monks and took an oath of
allegiance on the auspicious occasion of the
66th birthday anniversary of His Majesty King
Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
at Royal Plaza, Bangkok.

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 นายพชร
อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ส่งมอบของและเงิน
บริจาค โครงการ Thailand for Attapeu เยียวยา ฟืน้ ฟู
น�้ ำ ท่ ว ม สปป.ลาว โดยมี น ายอุ ค� ำ แสงแก้ ว มี ไซ
อัครราชทูต สปป.ลาว เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ได้ร่วมกัน
ปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาค ณ กระทรวงการคลัง
On 4th September 2018, Mr.Patchara
Anantasilp, Director-General made money
donation to His excellency, Mr.Ukam
Saengkaewmeesai, Minister of Embassy of Laos
supported Thailand for Attapeu project at
Ministry of Finance

NEW-OK2-2-AW-�������-������������������������-�� 2561-62-01.indd 128

16/5/2562 17:46:20

Annual Report 2018 The Treasury Department

เมือ่ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์
แถลงข่าว "การบริหารงานในภารกิจของกรมธนารักษ์”
การจั ด กิ จ กรรมโรดโชว์ "บ้ า นคนไทยประชารั ฐ ”
ณ โรงเรี ย นสามั ค คี วิ ท ยา จั ง หวั ด เชี ย งราย และได้
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดห้วยปลากั้ง พร้อม
ร่วมท�ำความสะอาดวัดห้วยปลากั้ง ณ จังหวัดเชียงราย
จากนั้นได้น�ำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ราชพัสดุโครงการ
บ้ า นคนไทยประชารั ฐ ณ ต� ำ บลเวี ย ง อ� ำ เภอเมื อ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
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On 15th September 2018, Mr.Patchara
Anantasilp, Director-General and executives
published news “Mission Management of The
Treasury Department” and “Thai Civil State
House” roadshow at Samakkhi Witthayakhom
School, Chiang Rai. Then they went to the state
property of Thai Civil State House to cleaned
Huay Pla Kang Temple and donated sport
equipment to Huay Pla Kang School.
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ เป็ น ประธานการประชุ ม มอบ
นโยบาย การบริหารงานกรมธนารักษ์ เพื่อก�ำหนด
แนวทางการบริหารงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี
กรมธนารักษ์
Mr.Amnuay Preemonwong, DirectorGeneral gave policy management to specify
management way of government official and
officer at 8th Floor, Meeting Room, 72nd Building,
The Treasury Department, on 2nd October 2018

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพืน้ ทีต่ รวจราชการจังหวัด
กาญจนบุรี และเยี่ยมชมโรงงานกระดาษ (ที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน กจ.194) โดยมี นายอ�ำนวย
ปรี ม นวงศ์ อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ พร้ อ มข้ า ราชการ
กรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ ณ ต�ำบลบ้านใต้ อ�ำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
On 7 th November 2018, Mr.Amnuay
Preemonwong, Director-General and
government official were welcome Prime
Minister Prayut Chan-o-cha to visited The paper
factory (No. Kor Jor.194 ) at Kanchanaburi
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กรมธนารักษ์

แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Plans and projects in Fiscal Year 2019
ด้านที่ราชพัสดุ State Property

1. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย 1. Development the residence for people
เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ
with low income and solve trespass
กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปกครอง ดูแล บ�ำรุง on the state property project
รักษา ใช้และจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ด�ำเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ในการอยู่อาศัยของชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนในชุมชนที่
มีรายได้น้อยได้มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ชุมชนของตนเอง เพือ่ ให้ได้ทอี่ ยูอ่ าศัยทีต่ รงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชาวชุมชนอย่างแท้จริง โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ
จ�ำนวน 10 ชุมชน หรือ 500 ครัวเรือน

The Treasury Department is a government
sector that maintains, use and manages the state
property to solve poverty for stability in the
community. The residences will match to people's
demand and lifestyle. In fiscal year 2019, The
Treasury Department expects to develop 10
communities and 500 households.

2. โครงการศู น ย์ ที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ 2. Senior Complex Project
The Treasury Department supports the
แบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ได้มกี ารสนับสนุนทีร่ าชพัสดุเพือ่ ด�ำเนิน
โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”
(Senior Complex) เพื่อสร้างที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิตของผู้สูง
อายุ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการแบบครบวงจร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและลดงบประมาณ
รายจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ พื้นที่ด�ำเนินการที่ดินราชพัสดุ
ทั่วประเทศ ซึ่งการด�ำเนินโครงการปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ เชียงใหม่ และชลบุรี

state property to does Senior Complex project by
building the residence and facilities for elders.
There are health care system and complete
benefits to be more quality of life and cut costs.
Nowadays, there are 3 senior complexes in
Thailand. They are Samut prakarn, Chiang mai and
Chon buri.

3. โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3. Special Economic Zone Project

รัฐบาลมีนโยบายในการด�ำเนินการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศ
ในท้องถิ่น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจาย
ความเจริญลงสูภ่ มู ภิ าค กระตุน้ เศรษฐกิจ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรมธนารักษ์จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) และหรือเอกชนเช่าที่ดินราชพัสดุ
ในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ อย่างน้อย 2 แปลง ซึง่ พืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
มีจ�ำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดตาก สงขลา นครพนม
หนองคาย มุกดาหาร และนราธิวาส

The government has developing Special
Economic Zone policy to be more quality of life
in local, supports AEC, increase competitive
capability, encourage economic and reduce
economic disparity. In fiscal year 2019, The Treasury
Department offers The Industrial Estate Authority
of Thailand and/or private to rent the state
property in Special Economic Zone at least 2 plots.
There are 6 areas of Special Economic Zone. They
are Tak, Songkhla, Nakorn panom, Nong khai,
Mukdahan and Narathiwat.
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4. โครงการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก ารครอบครองที่ ดิ น 4. Verification of Land Ownership
As the number of squatters is growing on the
ของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
เนื่องจากปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่มขึ้นท�ำให้
ทีด่ นิ ของรัฐทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมเหลือน้อยลง ราษฎร
ที่ถือครองที่ดินของรัฐโดยอ้างสิทธิดีกว่ารัฐ ส่วนมากเป็น
เกษตรกรทีย่ ากจนมีรายได้นอ้ ย กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วย
งานของรัฐมีอ�ำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ราชพัสดุจึงต้องหา
แนวทางแก้ไขปัญหาในทางบริหารเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
โดยการด�ำเนินการพิจารณาพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ
ของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
เป็ น ธรรมและคลี่ ค ลายปั ญ หาข้ อ โต้ แ ย้ ง โดยสั น ติ วิ ธี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดเป้าหมายพิจารณา
พิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก ารครอบครองที่ ดิ น ของบุ ค คลในเขตที่ ดิ น
ราชพัสดุ จ�ำนวน 4,000 แปลง (ราย)

state property, the government is losing more of
the land that is to be shared by the public.
Squatters on the state property claimed that they
were the legal occupier of the land. As most of
them were poor farmers or those of low income
earners, The Treasury Department tried to find a
way to help solve the problems by conducting a
verification of land ownership on the state property
around the country. The scheme aimed to verify
the ownership in a transparent manner and to be
fair to all concerned. The Treasury Department
plans to finish the verification of land ownership
of at least 4,000 plots by end of the fiscal year
2019.

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ 5. Development of high quality database
ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งกระทรวงการคลัง system on the state property
เป็นผู้ถือสิทธิ์ โดยมีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังมีหน้าที่ ปกครอง ดูแลบ�ำรุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุให้การด�ำเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการส�ำรวจ
รังวัดจัดท�ำแผนทีท่ รี่ าชพัสดุให้เป็นระบบพิกดั ฉาก ยู ที เอ็ม
และปรั บ ปรุ ง ระบบงานทะเบี ย นที่ ร าชพั ส ดุ ระบบงาน
สารสนเทศภูมศาสตร์ (GIS) ให้เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ
สามารถน�ำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนด
เป้าหมายทีร่ าชพัสดุทวั่ ประเทศ รวม 76 จังหวัด 217 แปลง

The Treasury Department is a government
sector that maintains, use and manages the state
property that follow rule of Office of the Prime
Minister and policy of cabinet. Doing a cadastral
survey, map of the state property by UTM
coordinate systems, improve database and GIS
system. In fiscal year 2019, The Treasury expects
to develop the database on the state property 76
provinces and 217 plots.

6. โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2

6. Construction of “Benjakitti Park”
กระทรวงการคลังได้มีค�ำสั่งที่ 1639/2557 สั่ง ณ Phase 2 Project

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�ำนวยการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิต"ิ เพือ่ ขับเคลือ่ นให้การ
ด�ำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เนื้อที่ประมาณ 320 ไร่
แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยโรงงานยาสูบก�ำหนดแผนการส่งคืน
พื้นที่ดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ ระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ
131 ไร่ และระยะที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 128 ไร่ กรมธนารักษ์
ได้ดำ� เนินการจัดสร้างสวนระยะที่ 1 แล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม
2559 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และส�ำหรับ
การจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 โรงงานยาสูบ
ได้ส่งมอบพื้นที่บางส่วนแล้ว จ�ำนวน 37 ไร่
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As the Ministry of Finance had command No.
1639/2557 on 27th November 2014 to appointed
board of committee to manage Benjakitti Park
project on 320 plots. Tobacco factory had 3 times
to give back lands. The first phase has 61 plots,
the second phase has 131 plots and the third phase
has 128 plots. The Treasury Department was
finished on Phase 1 on 2 August 2016 for the
auspicious occasion of the 7th Cycle Birthday
Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit. For Phase
2 the tobacco factory gave back 37 plots.
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7. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ง 7. Developing the state property
หมอชิต
on Mo Chit station project
กรมธนารั ก ษ์ จั ด ท� ำ สั ญ ญาก่ อ สร้ า งและบริ ห าร
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุ
บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต กับ บริษัทบางกอกเทอร์มินอล
จ�ำกัด (BKT) เมือ่ ปี พ.ศ. 2539 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่
วันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้ด�ำเนินการต่อโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอาคารในลักษณะผสมผสานเป็น
สถานีขนส่ง โรงจอดรถ และซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้าและอาคาร
เชิงพาณิชย์ พื้นที่ด�ำเนินการที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ง
หมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 63-2-65 ไร่

In 1996, The Treasury Department had
contract with Bangkok Terminal Co.,Ltd to
construction and development the public utility
project on Mo Chit station. Then, on 20th March
2012 council of Ministers approved to construct
building that blend transport station, garage,
maintenance sector and economic building on
63 – 2 – 65 rai.

8. โครงการการบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ 8. Bangpra Golf Club in Chon Buri
management Project
จังหวัดชลบุรี
กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ ททท. น�ำสิทธิการเช่า
ที่ราชพัสดุแปลงสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่
ประมาณ 620-0-00 ไร่ ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
เพื่อให้การพัฒนาที่ราชพัสดุดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่รัฐ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561คณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้ประชุมและมีมติให้
ด�ำเนินการโครงการสนามกอล์ฟบางพระให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรือ่ งหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในโครงการที่ มี ว งเงิ น
มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งถือ
เป็นโครงการขนาดกลางตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

The Treasury Department allowed Tourism
Authority of Thailand to rent Bangpra Golf Club in
Chon Buri about 620-0-00 rai to have more benefits
and income. On 7th March 2018, the committee
approved private investment more than 1,000
million and less than 5,000 million. It is a medium
project of private investments in state undertaking
2013.

9. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงโรงกระดาษ 9. Development Paper Factory in
Kanchanaburi Project
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงงานกระดาษกาญจนบุรี หรือโรงงานกระดาษ
ทหารกาญจนบุรีเดิม เนื้อที่ประมาณ 69-2-34 ไร่ สร้างเมื่อปี
พ.ศ. 2479 (สมัยพระยาพหลพลพหยุหเสนา) เป็นโรงกระดาษ
แห่งแรกของประเทศไทย และได้น�ำกระดาษที่ผลิตจาก
โรงงานแห่งนีไ้ ปใช้เป็นธนบัตรและแสตมป์รนุ่ แรกๆ ของไทย
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์
จะขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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Paper factory had area about 69-2-34 rai. It
was founded in 1936 (Phraya Phahon phon
phayuhasena period). It is the first paper factory in
Thailand and used papers to product the first
banknote and stamp in Thailand. Therefore,
Kanchanaburi would like to use the state property
to construct park and museum.
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10. การจัดให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ 10. Rent/Management main water pipeline
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) เช่า/บริหาร ระบบ system in Eastern by Eastern Water
ท่อส่งน�้ำสายหลักในภาคตะวันออก
Resources Development and Management
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท จัดการ PLC. (East Water)
และพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก จ�ำกัด (East Water)
เพือ่ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและดูแลระบบท่อส่งน�ำ้ ดิบ
สายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก กรมธนารักษ์
ได้รับมอบทรัพย์สินท่อส่งน�้ำจากหน่วยงานของรัฐ และ
ส่งมอบให้บริษัทฯ จ�ำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่จัดท�ำ
สัญญาเช่าแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการท่อส่งน�้ำดอกกราย
และโครงการที่อยู่ระหว่างจัดท�ำสัญญาเช่า 2 โครงการ
คื อ โครงการหนองปลาไหล-หนองค้ อ และโครงการ
หนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2)

Council of Ministers approved East Water
develop and maintenance main water pipeline on
the eastern seashore. The Treasury Department
submitted water pipelines to East Water. There are
3 projects. They are Dok krai water pipeline project
(signed contract), Nong Pla lai – Nong Kor project
and Nong Kor – Laem Chabang (draft contract).

11. บ้านคนไทยประชารัฐ

11. Thai Civil State House

รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมด�ำเนิน
โครงการที่พักอาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสร้างความมัน่ คงให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย ได้มงี าน
มีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองบนที่ราชพัสดุ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน
ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่มีรายได้
ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อคนต่อเดือน มีพื้นที่ด�ำเนินการที่ดิน
ราชพัสดุนำ� ร่อง 8 พืน้ ที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครพนม จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี
ระยะเวลาด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

The government has a policy in helping
people to have own houses, especially those of
low-income earners and people with no jobs so
that they have a secure place to live in. This policy
for people who has income lowers than 35,000/
person/month. The Treasury Department will
launch a pilot project in 8 provinces of Chonburi,
Chiang rai, Chiang mai, Nakorn Panom, Prachuap
Khiri Khan, Lampang and Udon Thani that it is during
fiscal year 2018-2022.

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน The Property Valuation Project
1. โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สนิ 1. Management price of the property
แห่งชาติ
valuation center project
ระบบบริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สนิ แห่งชาติ
It is center to spread price of the property
เป็ น ศู น ย์ ก ลางที่ ด� ำ เนิ น การเผยแพร่ ร าคาประเมิ น valuation on digital technology for register authority
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ and legal act, use to account duty, give information
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม และเพือ่ ใช้เป็นหลักฐาน about price of the property valuation.
ค�ำนวณภาษีตามร่างพระราบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. .... เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพื้นที่ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านแผนที่ข้อมูลต่างๆ
มีรูปแบบเนื้อหาตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รองรับ
การเชือ่ มต่อด้วยการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ
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2. แผนงานทบทวนการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 2. Revision in Setting property valuation in
ที่ดิน พื้นที่กรุงเทพมหานคร
Bangkok
ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้สอดคล้องกับราคา
ตลาดและข้อเท็จจริงของสภาพพืน้ ทีต่ ลอดจนบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดท�ำฐานข้อมูลบัญชีก�ำหนด
มู ล ค่ า ถนนให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น สร้ า งความเป็ น ธรรมให้ แ ก่
ประชาชนและสั ง คมเป็ น ที่ ย อมรั บ และเชื่ อ ถื อ ได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดเป้าหมายด�ำเนินการ
ส�ำรวจข้อมูลเพือ่ ทบทวนการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ทีด่ นิ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ครอบคลุมพืน้ ที่ 17 ส�ำนักงาน
50 เขตการปกครอง จ�ำนวน 2,120,000 แปลง

In fiscal year 2019, the Treasury Department
aimed to survey data and revision in setting
property valuation in Bangkok about 17 offices, 50
administrative district and 2,120,000 plots. Also,
set property valuation to conform to price market
and land, do database of setting road valuation in
update version and fair with people and social.

3. แผนงานการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในภูมิภาค 3. Setting property valuation in provincial
เนื่องจากบัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559 - 2562 จะครบก�ำหนดใช้ในวันที่
31 ธันวาคม 2562 ทุกพื้นที่จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำบัญชี
ก�ำหนดราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2563 เพื่อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
เผยแพร่ราคาประเมินสู่สาธารณะ ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล ในปีงบประมาณ 2562 ได้ก�ำหนดเป้าหมายด�ำเนิน
การส�ำรวจข้อมูลเพือ่ ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทด่ี นิ ใน
ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 53 พื้นที่ จ�ำนวน 12 ล้านแปลง

In fiscal year 2019, the Treasury Department
expected to survey data and set property valuation
53 the Treasury Department outside Bangkok and
12 million plots. As setting property valuation list
in 2016-2019 has due time on 31th December 2019
so, all offices must do setting property valuation
list of 2020 to conform to fact land and spread
the property valuation to people follow by the
government policy.

4. แผนงานทบทวนการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 4. Revision in setting property valuation
ที่ดินในภูมิภาค
in provincial
ก า ร ก� ำ ห น ด ร า ค า ป ร ะ เ มิ น ทุ น ท รั พ ย ์ ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงราคาตลาด ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้ภาครัฐสามารถ
จัดเก็บรายได้จากการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเพิม่ มากขึน้
เพือ่ น�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อีกทั้งน�ำไปใช้ในการ
วิ เ คราะห์ แ ละก� ำ หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ให้
ครอบคลุม ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านประเมินราคาทรัพย์สินมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ข้อมูลราคาตลาด เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง สร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดเป้าหมายด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูล
เพื่ อ ก� ำ หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ท่ี ดิ น ในส� ำ นั ก งาน
ธนารักษ์พื้นที่ 23 พื้นที่ จ�ำนวน 2,757,137 แปลง
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In fiscal year 2019, the Treasury Department
expected to survey data and set property valuation
in 23 provinces of the Treasury Department outside
Bangkok and 2,757,137 plots. Setting real estate
valuation to conform to price market will make
government can get tax and registration of Right &
Juristic Act Standard fees.
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ด้านบริหารเงินตราและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
Coin Production and Nation Treasure

1. โครงการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ของ
โรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0”
ภารกิจหลักในการผลิตเหรียญหมุนเวียนออกใช้ให้
เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และเพือ่ เข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) มีนโยบาย
ทีจ่ ะน�ำเอาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
ลดขั้นตอนในการท�ำดวงตรา ปรับปรุงเพิ่มอายุการใช้งาน
ดวงตรา ลดอัตราส่วนสูญเสียในการผลิตเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการนับบรรจุ
มีเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) มีเหรียญกษาปณ์
หมุ น เวี ย นออกใช้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของระบบ
เศรษฐกิจ และสร้างความพึงพอใจต่อประชาชนในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. Improvement production process to be
Royal Thai Mint 4.0 Project

The Treasury Department has a policy to use
digital technology for improving production
process, increasing efficiency coin production,
reducing seal production procedure, increasing seal
useful life, reducing error coin production, increasing
efficiency count process, having enough coins to
2. โครงการจั ด รถเคลื่ อ นที่ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ คื น economic and not lower than 80 percent of people
satisfaction.
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
การน�ำรถเคลือ่ นทีอ่ อกให้บริการแก่ประชาชนในการ
บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ทำ� ให้ประชาชนได้รบั ความ
สะดวกสบายมากขึน้ และเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการที่
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยังเป็นการช่วย
กระตุน้ เศรษฐกิจ รวมทัง้ การลดค่าใช้จา่ ยภาครัฐในการผลิต
เหรียญใหม่ เนือ่ งจากมีเหรียญกลับคืนมาหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจเร็วขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนด
เป้าหมายพื้นที่ด�ำเนินการ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง

2. Moblie Coin Unit Project
The Treasury Department has a policy to be
effective for coins exchange service for convenient,
modern, faster easier and encourage economy.
Also, cut cost to product new coins because those
coins will return to economy again. In fiscal year
2019, expects to procedure in Bangkok, Pathum
thani, Nonthani, Ayutthaya, Ang Thong and vicinity.

ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน Bureau of Grand National Treasures Project
1. โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1. The renovation of The Treasury pavilion
กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาธนารักษ์ 1 1 in Chiang Mai
จังหวัดเชียงใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
เงินตราไทยที่มีมาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
เป็นศูนย์กลางการให้บริการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญและ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เห็นคุณค่าของเงินตราไทยและรูจ้ กั การออม รวมทัง้ ให้ความ
รู้ด้านเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก และจัดแสดง
นิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
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The Treasury Department improved
landscape of The Treasury Pavilion 1 in Chiang Mai
to be Thai currency museum. It can sell coins
center, give knowledge and coins exhibition for
youth, students and foreigners.
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กรมธนารักษ์

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลง 2. Development and improvement Bank of
อาคารแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด ขอนแก่ น (เดิ ม ) T h a i l a n d i n K h o n K a e n ( o r i g i n a l )
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์
to be Museum
กรมธนารักษ์มนี โยบายจัดสร้างพิพธิ ภัณฑ์และจัดแสดง
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในส่วนภูมิภาค โดยปรับปรุง
อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
เมืองที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัด โดยกรมธนารักษ์
จะจัดเป็นพื้นที่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภท
เงิ น ตราไทย เป็นสถานที่ปฏิบัติงานให้บริก ารจ่ า ยแลก
เหรียญส�ำหรับผู้ใช้บริการรายย่อย เปิดโอกาสให้เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้
ค้นคว้าเรือ่ งราวเกีย่ วกับทรัพย์สนิ มีคา่ และเงินตราไทย โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำ� หนดเป้าหมายการด�ำเนิน
การพัฒนาและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น (เดิม) บนเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

The Treasury Department has a policy to
build Grand National Treasures museum from Bank
of Thailand that it is in the middle of province. In
fiscal year 2019, expects to develop and
maintenance on about 6 rai to be finished within
2021.

ด้านบริหาร Management
1. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ใหม่ 1. New Computer Center Project
ของกรมธนารักษ์
The Treasury Department set up a new
กรมธนารักษ์ได้มกี ารน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือหลักในการด�ำเนินการตามภารกิจ
ด้านต่างๆ มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพือ่ รองรับการ
ด�ำเนินงานตามภารกิจ และให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านสามารถ
ปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่
ของกรมธนารักษ์ที่มีมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นสากลอันจะ
ส่งผลให้การบริการด้านสารสนเทศของกรมธนารักษ์มคี วาม
มัน่ คง ปลอดภัย เชือ่ ถือได้ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand
4.0 ในอนาคต และตอบสนองตามกรอบนโยบายของรัฐบาล

computer center that has universal standard and
conform to Thailand 4.0 policy in the future and
government policy. Also, the Treasury Department
brings information technology system to use with
all missions and develop system to support the
whole missions, officers can work fast and efficiency
on information technology system.

2. โครงการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต 2. Anti - Corruption Project
According to Office of Public Sector Antiของกรมธนารักษ์
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ก�ำหนดให้
ทุกส่วนราชการด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) กรมธนารักษ์จงึ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำโครงการ/
กิ จ กรรม “การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
กรมธนารักษ์” เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกและค่านิยมให้แก่บคุ ลากร
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมีทศั นคติและวิสยั ทัศน์
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
ให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
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Corruption Commission (PACC) specifies all of
administrative agencies make anti-corruption plan
and conform to nation strategy ep.3 (2017-2021).
So, the Treasury Department does “Anti-Corruption
of The Treasury Department” for having good
conscious and popularity in organization.
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