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คํานํา 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบาย 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและ 
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

กรมธนารักษ์ในฐานะส่วนราชการจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา) โดยประกอบไปด้วยแผนงาน/โครงการที่สําคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
จํานวน 30 แผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้เป็นนโยบายและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 
ของกรมธนารักษ์ 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์จัดทําขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยบทบัญญัติที่สําคัญ ได้แก่ 

1. มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 

(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ 
ภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

2. มาตรา 16 วรรคสอง ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
โดยให้ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รวมท้ังประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

กรมธนารักษ์ในฐานะส่วนราชการจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีรายละเอียดความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับรอง ดังน้ี 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นหลัก  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นรอง 
1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนระดับที่ 2 แผนระดับรอง 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (ประเด็นหลัก) 
ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม 
ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 

2. แผนการปฏิรูปประเทศ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
1) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
2) ด้านเศรษฐกิจ 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) 

1) เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
2) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน (ประเด็นหลัก) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

5. นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
นโยบายหลัก 
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
(6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
(10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 
(11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน 
(10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารแบ่งออกเป็น 
5 เรื่องที่สําคัญ ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ มีโครงการท่ีดําเนินการ จํานวน 14 โครงการ คือ 
1) โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 
3) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 
4) โครงการบรหิารศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
5) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

พ้ืนที่ โซน C 
6) โครงการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
7) โครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ 
8) โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทํากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 
9) โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 
10) โครงการสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง 
11) โครงการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) 
12) โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคาราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 
13) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ 
14) โครงการจัดสร้างส่วนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 - 3 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๓ 

 
                                                                                                                                                           

2. การประเมินราคาทรัพย์สิน มีแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ จํานวน 7 แผนงาน/โครงการ คือ 
1) โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property 

Valuation Management Center) 
2) แผนงานการวิจยัเพ่ือสนับสนุนการจัดทําหลกัเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน 
3) แผนงานจัดเตรียมข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บัญชี 

ราคาประเมินห้องชุด เพ่ือจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) โครงการจัดทําระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สิน  

ทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) 
5) โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน 
6) แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทําแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน  

(ปี 2563) แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2564) 
แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2565) 

7) แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคาห้องชุด 
3. การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ มีโครงการที่ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คือ 

1) โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพ่ือก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0” 
2) โครงการรับแลกเหรียญผ่าน Mobile Coin Unit 
3) โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ 

4. การบริหารจัดการทรัพย์สินมีค่าของรัฐ มีโครงการที่ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คือ 
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 

(เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
2) โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าตามหลักการอนุรักษ์ 
3) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 

 

5. การบริหารองค์กร มีโครงการที่ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ คือ 
1) โครงการ “กรมธนารักษ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” 
2) โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมธนารักษ์ 
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ 

 

 ทั้งน้ี การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ 
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถประมาณการเงินงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 215,277,416 บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 128,394,710 บาท 
เ งินรายไ ด้ของหน่วยงาน  จํ านวน  52,382,706 บาท  และเ งินจากแหล่ ง อ่ืนๆ  จํ านวน 
34,500,000 บาท 
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ส่วนที่ ๒    ความสอดคล้อง กับแผน  ๓  ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรั ฐมนตรี   
เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (ด้านหลัก) 

(๑) เป้าหมาย 
  เป้าหมายที ่1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส. 
  เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเดน็ยุทธศาสตร์  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที ่

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 (3.1) สามารถยกระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ของภาครัฐ 

 (3.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ให้เพ่ิมสูงขึ้น 

(3.3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

๒) ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั (ด้านรอง)  

(๑) เป้าหมาย  
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

และยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมขีีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น 

(๒) ประเดน็ยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
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 (๓) การบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าต ิ 

  (3.1) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างอาคารในลักษณะผสมผสานเป็นสถานีขนส่ง 
โรงจอดและซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าและอาคารเชิงพาณิชย์ อีกทั้งพ้ืนที่โครงการมีการเช่ือมโยงกับ 
ระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบหลัก ระบบรอง ซึ่งจะส่งผลให้มีศูนย์กลางการคมนาคม และ 
ศูนย์กลางขนส่งมวลชนอันทันสมัย รวมทั้งมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวเนื่อง 

  (3.2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวผ่านการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของวิถีชีวิตชุมชน อาคารสิ่งปลูกสร้าง 
ที่มีความสําคัญ และวิวัฒนาการของการใช้เหรียญกษาปณ์ในยุคสมัยต่างๆ  

  (3.3) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเคร่ืองมือใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
ท่าเรือนํ้าลึกซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ํา เพ่ือรองรับและเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การขนถ่ายสินค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันกับท่าเรืออ่ืนๆ ของภูมิภาค 

3) ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ (ด้านรอง)  

(๑) เป้าหมาย  
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน 

ตลอดช่วงชีวิต 

(๒) ประเดน็ยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(๓)  การบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตรช์าต ิ 

  การจัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และมีหลักประกันทางสังคม 
ที่สอดคล้องกับความจําเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

4) ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม (ด้านรอง) 
(๑) เป้าหมาย  

เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าํในทุกมิติ 
 

(๒) ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กรมธนารักษ์ให้ความสําคัญในการกระจายการถือครองที่ ดิน และการเข้าถึง 
ทรัพยากร โดยมีการดําเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทํ ากิน 
และอยู่อาศัยในที่ ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ ดินทํากิน 
ระหว่างรัฐกับราษฎร เพ่ือให้ราษฎรมีความมั่นคงในสิทธิทํากินและอยู่อาศัย  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖ 

5) ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ด้านรอง) 
(๑) เป้าหมาย  

เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขดีความสามารถของระบบนิเวศ 

 

(๒) ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้พัฒนาพ้ืนที่เดิมของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุขนาดใหญ่กลางเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" 
ให้เป็นสวนสีเขียวปอดขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร โดยออกแบบให้มีความหลากหลาย 
ของพันธ์ุไม้ ล้อมรอบด้วยต้นไม้ ทางเดิน ว่ิง เลนจักรยาน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้หลากหลาย 

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเดน็ที่ 20 การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครัฐ (ประเด็นหลัก) 
 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ใช้บริการ 

 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนํา 
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
2) ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลําดับขององค์การ 

สหประชาชาติ 
 (๑.๒) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกใน 

การให้บริการประชาชน 
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาประยุกต์ใช้ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  - งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- สัดส่วนความสาํเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให ้
เป็นดิจิทัล 
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(1.3) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ต้ังอยู่บนข้อมูลและ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทยีบเทา่มาตรฐานสากลและมคีวามคล่องตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแม่บทฯ 
1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2) สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเป้าหมาย 

  (๒) ประเด็นที ่5 การท่องเทีย่ว 

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 3 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ 

ประเทศไทยดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ 

ประเทศไทยดีขึ้น 
 (2.๒) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

 แนวทางการพัฒนา  
  - สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมใหกั้บสินค้าและบริการบนฐานของทุน 
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
  - รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

(3) ประเดน็ที ่9 เขตเศรษฐกิจพเิศษ 

 (3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ 

การยกระดับ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมขึ้น 

 (3.๒) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
• แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ตามศักยภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือ 
ต่อการค้า การลงทุน และเป็นพ้ืนที่หลักในการขับเคล่ือนการสร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
  - การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้น 

(4) ประเด็นที ่15 พลงัทางสังคม 

 (4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคมสูงขึ้น 

 (4.๒) แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
 แนวทางการพัฒนา  

- เพ่ิมบทบาทภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย  
 เป้าหมายของแผนย่อย   
  - ผูสู้งอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- สัดส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลง 

(5) ประเด็นที ่16 เศรษฐกจิฐานราก 

 (5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและ 

อย่างต่อเน่ือง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงสูงขึ้น 

(5.๒) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก 

 แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนา 

ฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ 
ประโยชน์ ผู้ครอบครอง ที่มีความทันสมัย รวมท้ังปรับระบบการบริหารจัดการ 
ที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพ่ือให้ 
เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น 

 
 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
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    - กลุ่มประชากรรายได้ตํ่าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถใน 
การบริหารจัดการหน้ีสินได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ลดลง 

(6) ประเด็นที ่18 การเตบิโตอย่างย่ังยืน 

(6.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างย่ังยืน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - อันดับของประเทศด้านความย่ังยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
ระดับโลกดีขึ้น 

(6.๒) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนา  

- รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง 
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืน 

 เป้าหมายของแผนย่อย   
  - พ้ืนที่สีเขียวทกุประเภทเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- สัดส่วนพ้ืนทีส่ีเขียวต่อพ้ืนที่ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น 

๒.๒.๒ แผนการปฏริปูประเทศ  

(1) ด้านการบรหิารราชการแผน่ดนิ (ด้านหลัก) 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏริปูที่ 1 

 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

๒) ขั้นตอนการดาํเนนิงาน  

 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบรกิารท่ีเร็วขึน้ ง่ายขึ้น และถกูลง 
(Faster, Easier and Cheaper) 

 ๓) กิจกรรม  

   3.1) ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน 

   3.2) จัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล และศูนย์บริการร่วม 

 

 

๔) เป้าหมายกิจกรรม  
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4.1) หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน 

4.2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทลัเพ่ือรองรับการให้บริการ 

4.3) ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อรับบริการของหน่วยงาน 

4.4) ประชาชนได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ในระดับสูงขึ้น 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏริปูที่ 2 

 ระบบข้อมูลภาครัฐมมีาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

๒) ขั้นตอนการดาํเนนิงาน  

 นําระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

 ๓) กิจกรรม  

   การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

๔) เป้าหมายกิจกรรม  

หน่วยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 

(2) ด้านเศรษฐกิจ  
หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน 
หัวข้อย่อย ๑.๑ ผลิตภาพ (Productivity) 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏริปูที่ 1 

 อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวและการบริการ 

๒) ขั้นตอนการดาํเนนิงาน  

 วางยุทธศาสตร์และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ (Customer – segment 
specific plan) 

 ๓) กิจกรรม  

   ดําเนินงานขับเคลื่อนตามองค์ประกอบของแผนงานตามกลุ่มประเภท 
ของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิง การท่องเที่ยวเชิงชุมชน 

๔) เป้าหมายกิจกรรม  

จํานวนนักท่องเที่ยวในไทยเพ่ิมขึ้น 

 

 
(3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏริปูที่ 1 
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 ทรัพยากรทางบก  
  ประเด็นย่อยที่ 1.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

๒) ขั้นตอนการดาํเนนิงาน  

 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

 ๓) กิจกรรม  

   เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

๔) เป้าหมายกิจกรรม  

  ประเทศไทยมีพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเพ่ิมขึ้น 

๒.๒.3 กิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกดิการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาํคญั 
(Big Rock) 

 (1) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรปู เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกจิกรรมปฏิรปู ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ 
ป่าชุมชน และพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น   

  โครงการทีส่นบัสนนุ โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 – 3 

 (2) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรปู การสรา้งมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดใหกั้บประชาชน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกจิกรรมปฏิรปู เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับ
การจัดสรรที่ดินจากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน หรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้
ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทนุสําหรับการประกอบอาชีพ 

  โครงการทีส่นบัสนนุ แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมิน
ที่ดินในกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาค 
 

2.2.4 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่๑๒ 

 ๑) วัตถุประสงค์ที่ 3 (หลัก) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ 
และมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ 
โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ 
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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  วัตถุประสงค์ที่ 6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนา 
ภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยาย 
ฐานการผลิตและบริการใหม่  

๒) เป้าหมายรวมที่ 3 (หลัก) ระบบเศรษฐกิจมคีวามเข้มแข็งและแข่งขันได้  

 เป้าหมายรวมที่ 2 (รอง) ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

 เป้าหมายรวมที่ 4 (รอง) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิง่แวดล้อมสามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 เป้าหมายรวมที่ 6 (รอง) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

๓)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 (หลัก) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
อย่างย่ังยืน  

(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ 
รายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ 
และการค้าการลงทุน 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ 
ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ให้เติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 

(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

- ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และ 
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน  

- พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เช่ือมโยง 
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

๔) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 (รอง) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร 

ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
 - สร้างโอกาสในการมีที่ดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได้ 

- เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ 
ที่มีรายได้ตํ่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตาม 
ความจําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 (รอง) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(๕.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
การประกอบธุรกิจของประเทศ 

(๕.๒) แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้ 
บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
 - ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การให้บริการ 
ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
 (5.3) แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

- ป้องกันการทุจริต 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 9 (รอง) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

(6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

 (6.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   - พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน โดยพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืนและเกิดผล 
ที่เป็นรูปธรรม 

๒.๒.5 นโยบายของคณะรัฐมนตรทีีแ่ถลงต่อรัฐสภา 
  นโยบายหลัก 

  5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
5.4 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  - พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริม 

พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น 
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
การจัดการขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ท้องถิ่น รวมท้ังพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่ งหมายเดียวกัน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวเรือสําราญ และการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
  - เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเน่ือง 

โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น 
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ 
ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนาเมืองชายแดน 
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ให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัย 
ในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    - แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทํากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ มุ่งเน้น 

การจัดการที่อยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวม 
เพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอ้ืออาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และมีระบบ 
เศรษฐกิจที่มั่นคงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างย่ังยืน 

10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต 
อย่างย่ังยืน 

10.1 ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสําคัญ 
กับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน ทั้งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลน 
และป่าชุมชน รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง 

10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ําด้านการถือครองที่ดิน 
โดยจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรท่ียากไร้และเกษตรกรตามหลักการ 
ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที ่
ที่ไม่ได้รุกล้ําและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร 
และผู้ยากจน จัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการที่ดินจัดทําหลักฐานการถือครองที่ดิน 
ของรัฐทุกประเภท จัดทําแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหา 
เขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจนเพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่

โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมท้ังจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของ 
เจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิด 
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันต้ังแต่ขั้นวางแผนการนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 
การปรับปรุงการทํางานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญ 
ต่อการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสามารถ 
เช่ือมโยงข้อมูลต่อเน่ืองกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา 
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11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ เพ่ือให้เกิดการใช้ 
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัว 
บุคคลมากขึ้น 

11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ 
ต้องเปิดเผยและเช่ือมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศท่ีมีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็น 
การทํางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อม 
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้าง 
ความเช่ือมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ 
และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพ 
ชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน 

นโยบายเร่งด่วน 
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบ 
การอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและ 
นิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจําเป็น ลดข้อจํากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ 
การทําธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และ 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของ 
ประชาชนและภาคธุรกิจ 

2.3 แผนระดบัที ่3 ทีเ่กี่ยวข้อง (หากมี) 
ช่ือแผนระดับที่ 3 – 
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ส่วนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๑ ภาพรวม 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

  “บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ที่สมดุลและย่ังยืน” 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
    (1) บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

   (2) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล 
   (3) ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน 
ระบบเศรษฐกิจ 
   (4) จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ 
เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 

 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ  

๑) เป้าหมาย  
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
๒) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  

 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางด้านเศรษฐกิจ 

 (3.๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

  การใช้ที่ราชพัสดุด้านเศรษฐกิจ 

 (4.๑) โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 (4.๒) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 

 (4.3) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 

 (4.4) โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
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 (4.5) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่ โซน C 

 (4.6) โครงการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาล 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 (4.5) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่ โซน C 

 (4.6) โครงการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาล 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 การใช้ที่ราชพัสดุด้านสังคม 

 (4.7) โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) 
บนที่ราชพัสดุ 

 (4.8) โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทํากิน
และอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 

 (4.9) โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 

 (4.10) โครงการสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง – คูเมือง 

 (4.11) โครงการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน 
(Drone) 

 (4 .12)  โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่ มี คุณค่ า 
ทางวัฒนธรรม 

 (4.13) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ราชพัสดุ 

การใช้ที่ราชพัสดุด้านสิ่งแวดล้อม 

(4.14) โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 – 3 
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1. โครงการนาํที่ราชพสัดุมาสนบัสนนุเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
   

หน่วยงานรับผดิชอบ  กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค 
1. ความเป็นมา  
    รัฐบาลมีนโยบายดําเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้กําหนดพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 จํานวน 5 พ้ืนที่ 
(ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด) ระยะที่ 2 จํานวน 5 พ้ืนที่ (หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม 
นราธิวาส) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคําสั่ง ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พ.ค. 58 เพิก
ถอนที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ 5 พ้ืนที่ ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย และพ้ืนที่
สงขลา 1 แปลง เ ป็ นที่ ราชพั สดุที่ ไ ด้ มาโดยการยึ ดทรั พย์ จากคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) และคําสั่ง ที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค. 59 เพิกถอนที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนให้ตกเป็น
ที่ราชพัสดุ 2 พ้ืนที่ ได้แก่ กาญจนบุรี นครพนม เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่พัฒนา โดยมอบให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดําเนินการจัด
ให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ในราชการ จัดให้ กนอ. หรือเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เช่าตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไขและอัตราค่าเช่าที่คณะกรรมการ (กนพ.) กําหนด 
2. วัตถุประสงค ์
     เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3. เปา้หมาย 
    นําเสนอผลการคัดเลือกผู้ลงทุนต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ให้ความเห็นชอบ 
(กรณีจัดให้เอกชนเช่า) หรือ จัดให้ กนอ. เช่า อย่างน้อย 2 แปลง 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
     ตาก หนองคาย มุกดาหาร สงขลา 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
นําเสนอ กพศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแนวทาง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก หนองคาย มุกดาหาร และประชาสัมพันธ์การลงทุน 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ขายเอกสารการลงทุนและแผนผังพ้ืนท่ีพัฒนา  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ชี้แจงการลงทุนและดูสถานท่ีท่ีลงทุน  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ผู้ลงทุนจัดทําข้อเสนอโครงการลงทุน (มีระยะเวลา 90 วัน  
นับแต่วันปิดการขายเอกสารการลงทุน) 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ผู้ลงทุนย่ืนเสนอโครงการลงทุน  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูล้งทุนและนําเสนอผล 
การคัดเลือกต่อ กพศ. ให้ความเห็นชอบ (กรณีเอกชนเช่า) 
หรือจัดให้ กนอ. เช่า 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๑๙ 

 

2. โครงการพฒันาปรบัปรุงทา่เรือสงขลา 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค 
  

1. ความเป็นมา  
     1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531 เห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จํากัด
เป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ต และได้จัดทําสัญญามีกําหนดระยะเวลา 10 ปี นับต้ังแต่วันที่
21 ตุลาคม 2531 - 20 ตุลาคม 2541 ต่อมากระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบในการแยกสัญญา
การบริหารท่าเรือทั้ง 2 แห่งออกจากกัน และได้ให้ความเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ต่อสัญญามาอย่างต่อเน่ือง
     2. ในปี 2553 บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จํากัด เสนอแผนการเพ่ิมศักยภาพของท่าเรือด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหน้าท่าและติดต้ังเครนหน้าท่า 3 ตัว พร้อมทั้งปรับปรุงลานตู้สินค้าเพ่ิมเติมสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,854 ล้านบาทและขอขยายอายุสัญญาฯ ออกไปอีก 25 ปี (ต้ังแต่ปี 2557 - 2581) 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับท่าเรืออ่ืน ๆ ในภูมิภาค
     3. กรมธนารักษ์ได้ดําเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2554 เห็นชอบในหลักการของโครงการ 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ก .ค . 2557
ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการ 
2. วัตถุประสงค ์
     เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือสงขลา เพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณ
สินค้านําเข้าและส่งออกของภาคใต้ในอนาคต โดยจะต้องสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ที่มีสายเดินเรือไปยังประเทศจีนและ
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่มีป้ันจั่นประจําเรือให้สามารถเข้าจอดเพ่ือรับส่งสินค้าโดยตรงได้ สามารถแข่งขันกับท่าเรือขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศอ่ืน ๆ โดยความสามรถของท่าเรือสงขลาจะต้องเพ่ิมสูงขึ้นไม่น้อยไปกว่าที่ได้กําหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา และโครงการถมทะเลเพื่อประยชน์
สําหรับการย้ายที่ต้ังด่านท่าเรือและปรับปรุงระบบจราจรท่าเรือนํ้าลึกสงขลาของกรมธนารักษ์ สนับสนุนการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศรายได้จากค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนการขยายตัว
ของจํานวนสินค้าผ่านท่าเรือ ภายหลังจากการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือสงขลาแล้ว 
  

3. เปา้หมาย 
    การพัฒนาปรับปรุงท่าเรือนํ้าลึกสงขลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้า เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันกับ
ท่าเรืออ่ืน ๆ ของภูมิภาค 
  

4. พื้นที่ดําเนินการ 
    ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1029 และ สข.1030 ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เน้ือที่
ประมาณ 78-2-96.2 ไร่ 
 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
  

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกและการเจรจากับ 
ผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอ รวมท้ังร่างสัญญา 

 
       

   
 

     
 

     
 

     
 

  
 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
       

   
 

     
 

     
 

     
 

  
 

ลงนามในสัญญา  
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 ๒๐ 

3. โครงการพฒันาที่ราชพสัดบุริเวณสถานีขนส่งหมอชติ 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
1. ความเป็นมา  
    เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนา
ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทาง การดําเนิน
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ตามนัยมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยการแก้ไขสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2539 ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังดําเนินการขั้นตอนของกฎหมาย ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อนที่จะมีการลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการฯ ต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือจัดสร้างอาคารในลักษณะผสมผสานเป็นสถานีขนส่ง โรงจอดและซ่อมบํารุงรถไฟฟ้าและอาคารเชิงพาณิชย์ 
3. เปา้หมาย 
    การพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุม้ค่ากับศักยภาพของที่ดิน 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เน้ือที ่63 - 2 - 65 ไร ่
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

1. การบริหารสัญญาฯ / พิจารณาแก้ไขสัญญาฯ   
      

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. การเตรียมส่งมอบพ้ืนท่ี – ประสานกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) สง่มอบพ้ืนท่ีเหนือโรงจอดรถไฟฟ้าฯ/ท่ีจอดรถชัว่คราว  
- ประสาน กรมการขนส่งทางบกกาํหนดและจัดการใช้
อาคารและพ้ืนท่ีโครงการ - ประสาน กทม. เร่ืองการเวนคืนท่ีดิน
เพ่ือสร้างทางยกระดับ - ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) / กทม. / บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) (BTS) / การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (MRT) / สํานักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร (สนข.) เพ่ือเชื่อมทางเข้า-ออก 
โครงการฯ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. การออกแบบแบบแปลนการกอ่สร้าง / จัดทํารายงาน 
EIA ตามมติคณะรัฐมนตรี และขออนุญาตต่อหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง - บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จํากัด (BKT)  
ย่ืนแบบแปลน/รายงานผลกระทบจราจร/ย่ืนรายงาน EIA 
ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) - กรมธนารักษ์ตรวจแบบแปลน  อนุมัติ
แบบแจ้ง BKT / เสนอรายงานผลกระทบจราจรต่อ สนข.   
- BKT นําแบบแปลนขออนุญาตท้องถ่ิน / ท้องถ่ินพิจารณา 
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4. โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาตสิิรกิติิ ์
หน่วยงานรับผดิชอบ  กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
1. ความเป็นมา  
    กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
เป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2534 และได้ลงนามในสัญญาบริหารฯ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 ซึ่งสัญญาฉบับดังกล่าวมีเง่ือนไขว่า บริษัทจะทําการก่อสร้างอาคารโรงแรมระดับ
4-5 ดาว ไม่ตํ่ากว่า 400 ห้อง สถานที่จอดรถไม่ตํ่ากว่า 3,000 คัน และพ้ืนที่การพาณิชย์ไม่ตํ่ากว่า 28,000 ตารางเมตร
รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,732,721,000.- บาท แบ่งระยะเวลาการบริหารเป็น 2 ช่วง และโดยที่เป็นการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 กรมธนารักษ์จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานฯ ตามนัยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ต่อมาได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2546 ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 23 เมตร ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว
จึงทําให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาได้ ต่อมาบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จํากัด ได้เสนอขอยกเลิกการก่อสร้างและขอแก้ไขสัญญาโดยปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมเดิมให้มีพ้ืนที่
ศูนย์การประชุม พ้ืนที่ใช้เพ่ือการพาณิชย์ และที่จอดรถยนต์ โดยมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 180,000 ตารางเมตร
มูลค่าการก่อสร้างไม่ตํ่ากว่า 6,000 ล้านบาท และระยะเวลาการเช่า 50 ปี 
2. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือปรับปรุง ดัดแปลงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
3. เปา้หมาย 
    ดําเนินการปรับปรุง ดัดแปลงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิให้แล้วเสร็จในปี 2565 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4431 โฉนดที่ดินเลขที่ 5751-5754 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 53-0-15 ไร่ 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1. ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือกํากับผู้ควบคุม 
การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบนโครงสร้างหรือฐานราก
อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. การปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๒๒ 

5. โครงการพฒันาพืน้ทีส่่วนขยายศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พืน้ที่ โซน C 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
1. ความเป็นมา  
    กรมธนารักษ์ได้รับคําขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือใช้เป็นสถานที่ทํางานจากหน่วยงานราชการส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร
เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากสถานที่ทํางานของหน่วยงานมีความแออัดไม่เหมาะสม บางหน่วยงานต้องรื้อย้ายออกจาก
เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ รวมท้ังเกิดหน่วยงานใหม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและจากการปฏิรูประบบราชการ
ทําให้กรมธนารักษ์ไม่สามารถจัดสรรที่ราชพัสดุให้หน่วยงานเหล่าน้ีได้ตามท่ีขอ 
2. วัตถุประสงค ์
    ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมให้ได้รับความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ที่
เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังเพ่ิมความสะดวกในการให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการในรูปแบบ One Stop Service  
    2. เพ่ือลดงบประมาณค่าเช่าอาคารเอกชนของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสถานที่ทํางานไม่เพียงพอ หรือไม่มีพ้ืนที่เป็น
ของตัวเอง ทําให้ต้องเช่าอาคารสํานักงานของภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาว
    ๓. เพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในศูนย์ราชการฯ ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากปัจจุบัน
บางส่วนยังคงเป็นที่ดินราชพัสดุว่างเปล่าที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์เต็มที่ 
3. เปา้หมาย 
    การก่อสร้างส่วนขยายศูนย์ราชการโซน C เพ่ือรองรับความต้องการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ที่ราชพัสดุในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่โซน C เน้ือที่ 81-2-59 ไร่
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กรมธนารักษ์จัดสรรพ้ืนท่ีและเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่าอาคาร
โครงการ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพัน 
ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่าอาคารโครงการฯ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) 
เห็นชอบจัดหาเงินกู้ให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
(ธพส.) 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. ธพส. ก่อสร้างโครงการฯ  
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6. โครงการประมูลขายทรัพย์สนิทีต่กเปน็ของแผ่นดินตามคําพพิากษาของศาล ผา่นระบบอิเลก็ทรอนกิส ์
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิทีร่าชพัสดุ 
1. ความเป็นมา  
    กรมธนารักษ์ได้ดําเนินการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยการยึดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ไม่เหมาะสมจะนํามาใช้
ในราชการ หรือจัดหาประโยชน์ เพ่ือลดภาระในการดูแลทรัพย์สินมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
และเน่ืองจากยังมีทรัพย์สินที่ได้มาตามคําพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาลและโดยประการอ่ืน มีมติให้ดําเนินการประมูลขายเพ่ือลด
ภาระในการดูแล และเป็นการเพ่ิมรายได้แก่รัฐอีกทางหน่ึง ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุที่ได้จาก
การยึดทรัพย์ที่มีอยู่จํานวนมาก กองบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุจึงได้จัดทําโครงการประมูลขายที่ราชพัสดุ
ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาล ในระบบประมูลขายที่ราชพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมธนารักษ์ เพ่ือให้การดําเนินการไปตามหลักของการแข่งขันโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพ่ือให้การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินที่ ไม่ เหมาะสมในการนํามาใช้ในราชการ
และจัดหาประโยชน์ เพ่ือลดภาระในการดูแล บํารุงรักษาที่ราชพัสดุ 
    2. เพ่ือให้การดําเนินการประมูลขายที่ราชพัสดุตามคําพิพากษาของศาล เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
    3. เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุตามคําพิพากษาของศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เปา้หมาย 
    ดําเนินการประมูลขายที่ราชพัสดุในระบบประมูลขายที่ราชพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์
ตามข้ันตอนของกฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2562 ตามท่ีกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 100 รายการ 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กรุงเทพมหานคร กระบ่ี นนทบุรี ชลบุรี อยุธยา ยโสธร ปทุมธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ลําพูน สมุทรปราการ นครสวรรค์
กาญจนบุรี นราธิวาส 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นการโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2562  
เพ่ือพิจารณาการประมูลขายและกําหนดราคาขาย 

 

  
                  

2 เสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบราคาขายท่ีราชพัสดุ             
3 จัดทําข้อมูลรายละเอียดท่ีราชพัสดุท่ีจะประมูลขาย  
นําเข้าระบบประมูล 

            

4 จัดทําร่างเงื่อนไขการประมูล             
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ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
5 ประชาสัมพันธ์ และเปิดประมูลขายท่ีราชพัสดุ  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

            

6 พิจารณาผลการประมูลขายท่ีราชพัสดุ             
7. เสนอกระทรวงการคลัง เพ่ือนําเสนอ คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบการขายทรัพย์สิน ให้กับผู้ประมูลได้ (ผู้ซ้ือ) 

            

 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๒๕ 

 

7. โครงการศนูย์ทีพ่กัอาศัยสําหรบัผูสู้งอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)  
   

หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค 
  

1. ความเป็นมา  
    เน่ืองจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 
10 ล้านคน หรือร้อยละ 15.92 ของประชากรทั้งประเทศ และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568
ซึ่งจะมีจํานวน ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 20 และจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังน้ัน การสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล และมีความจําเป็นเร่งด่วน
ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดทําโครงการเพ่ือรองรับและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้ความเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กระทรวงการคลังเสนอ
4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) การจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)
3) สินเช่ือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) และ 4) การบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ โดยให้
กรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุเพ่ือดําเนินโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex)
ภายใต้หลักประชารัฐ และให้ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  

2. วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือสร้างที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ
โดยมีระบบ การดูแลสุขภาพและสวัสดิการอ่ืน ๆ แบบครบวงจร  
     2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และลดงบประมาณรายจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ  
     3. เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
  

3. เปา้หมาย 
    นําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดําเนินโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) 
จํานวน 1 แปลง 
  

4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    จังหวัดสมทุรปราการ 
  

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ได้รับสิทธิทุกระดับราคา และ
คณะกรรมการชํานาญการผลการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาอนุมัติให้ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ดําเนิน
โครงการฯ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

เสนอเรื่องพิจารณางบลงทุน ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ซ่ึงได้รับอนุมัติ จาก สศช. ไปยัง 
กระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ 
โครงการ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ลงนามในสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ระหว่าง กรมธนารักษ์ 
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8. โครงการการจัดการและการแก้ไขปญัหาข้อขดัแย้งในสทิธทิาํกนิและอยู่อาศัยในทีด่นิราชพสัด ุ 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารจัดการกรรมสิทธ์ิทีร่าชพัสดุ 
1. ความเป็นมา  
    จากการที่รัฐดําเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดิน เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในราชการหรือดําเนินโครงการตามภารกิจ
โดยการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินสงวนหวงห้ามทับซ้อนกับที่ทํากินที่ราษฎรอยู่อาศัยครอบครองมาก่อน
หรือการจัดซื้อที่ดินจากราษฎรแต่เข้าใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน หรือไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ทําให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐในการใช้ประโยชน์ที่ดิน อันส่งผลให้เกิดข้อพิพาทท่ีประชาชนรวมตัว
เป็นกลุ่มและเรียกร้องให้ออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือร้องเรียนต่อหน่วยงานขอให้ช่วยเหลือเรื่อง
ที่อยู่อาศัยที่ทํากินเป็นจํานวนมาก และเป็นปัญหาที่ยืดเย้ือมานานที่ต่างฝ่ายต่างโต้แย้งคัดค้านและเพ่ือให้มีแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และเป็นไปตามกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินภายใต้มาตรการของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จึงจําเป็นต้องกําหนดประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด จึงได้จัดทําโครงการการจัดการและ
การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทํากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน ถูกต้อง นําไปสู่การพิจารณากําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
พร้อมทั้งให้การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุแปลงใหญ่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดที่ดินทํากินและอยู่อาศัยให้แก่
ราษฎรและเกษตรกร เพ่ือกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ 
และแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนเพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทํากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐและราษฎร
เกิดความชัดเจนและความมั่นคงในสิทธิทํากินอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ 
    2. เพ่ือลดปัญหาข้อโต้แย้ง ข้อร้องเรียน ให้ราษฎรมีสทิธิทํากินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3. เปา้หมาย 
    1. การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตพระราชกฎษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
    2. การจัดการกรรมสิทธ์ิที่ดินราชพัสดุที่กรมชลประทานจัดซื้อจากราษฎรโดยความสมัครใจและไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
    3. การจัดทําแผนการใช้ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก แปลง กจ. 209 จังหวัดกาญจนบุรี
(Zoning) เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก ร่วมกับกองทัพบก 
    4. การจัดการกรรมสิทธ์ิในที่ราชพัสดุแปลงสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการ กรมป่าไม้ ตําบลห้วยโป่ง และตําบล
สํานักกะท้อน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
    5. การแก้ไขปัญหากรณีพิพาทที่ดินกับราษฎร ร่วมกับกองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 25) จังหวัดสุรินทร์
แปลงที่ต้ังจังหวัดทหารบกสุรินทร์ 
    6. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยการพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของราษฎรตามมาตรการของ คทช. เรื่อง พิสูจน์
สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ไม่น้อยกว่า 1,200 แปลง 
 

4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    1. พ้ืนที่ที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั่วประเทศ 
    2. พ้ืนที่ที่กรมชลประทานจัดซื้อมาและไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 
    3. พ้ืนที่ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ. 209 จังหวัดกาญจนบุรี 
    4. พ้ืนที่สงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการกรมป่าไม้ ตําบลห้วยโป่ง และตําบลสํานักท้อน อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 
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    5. พ้ืนที่แปลงใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก (แปลงที่ต้ังจังหวัดทหารบกสุรินทร์) 
    6. พิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี
จังหวัดนครนายก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตราด 
 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปฏิรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

 

  
    

 

             

2 การจัดการกรรมสิทธ์ิท่ีดินราชพัสดุท่ีกรมชลประทาน 
จัดซ้ือจากราษฎรโดยความสมัครใจและไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

            

3 การจัดทําแผนการใช้ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครองของ
กองทัพบก แปลง กจ. 209 จังหวัดกาญจนบุรี (Zoning) 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุก ร่วมกับกองทัพบก 

            

4 การจัดการกรรมสิทธ์ิในท่ีราชพัสดุแปลงสงวนหวงห้ามไว้ใช้ 
ในราชการกรมป่าไม้ ตําบลห้วยโป่ง และตําบลสํานักท้อน  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

            

5 การแก้ไขปัญหากรณีพิพาทท่ีดินกับราษฎร ร่วมกับ
กองทัพบก (มณฑลทหารบกท่ี 25) จังหวัดสุรินทร์ แปลงท่ีต้ัง
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ 

            

6 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยการพิสูจน์สิทธิการ
ครอบครองท่ีดินของราษฎรตามมาตรการของคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ เร่ือง พิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดิน
ของบุคคลในเขตท่ีดินของรัฐ 
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9. โครงการธนารกัษป์ระชารัฐ 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
1. ความเป็นมา  
    โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" จะดําเนินการสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธ์ิ
ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และรับรองสิทธิในการเข้าใช้ที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าเพ่ืออยู่อาศัย
และทํากิน อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนองนโยบาย
การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคม 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือสนับสนุนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน
    2. เพ่ือรับรองสิทธิของผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธ์ิ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม
2546 ให้ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งก่อให้เกิดความม่ันคงในด้านที่ดินทํากินและอยู่อาศัย 
    3. การดําเนินการรับรองสิทธิโดยการจัดให้เช่าเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ 
3. เปา้หมาย 
    1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธ์ิ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546
ได้รับการสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่ และได้รับการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าเพ่ืออยู่อาศัย
และเพ่ือประกอบการเกษตร จํานวน 11,500 ราย 
    2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
        ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธ์ิ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546
ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ไม่มีที่ดินทํากินหรือมีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพได้รับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินอย่างเพียงพอ ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคมและเป็นการสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการบริหารภาครัฐมี
ความสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ดําเนินการในพ้ืนที่ 76 จงัหวัด 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ  

       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. แจ้งสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี จัดทํารายละเอียดโครงการ
ท่ีจะดําเนินการโครงการ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. รวบรวมข้อมูลจากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีนํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและแผนการจัดสรรค่าใช้จ่าย 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. นําเสนอแผนงานต่อผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ให้ดําเนินโครงการ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

5. สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี ดําเนินการ        

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

     5.1 จัดทําแผนงานและกําหนดเป้าหมาย  
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ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
     5.2 สํารวจรังวัดจัดทําแผนท่ีผู้ครอบครองท่ีราชพัสดุ
และสอบสวนสิทธิ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

     5.3 ดําเนินการจัดให้เช่าท่ีราชพัสดุ  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

     5.4 รายงานผลให้กรมธนารักษ์ทราบ  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

6. ติดตาม เร่งรัด ให้สํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  
ให้เป็นไปตามแผน 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

7. รวบรวมสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิบดี 
กรมธนารักษ์ทราบ 
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10. โครงการสํารวจรงัวัดกาํหนดขอบเขตทีด่นิกาํแพงเมือง-คูเมือง  
หน่วยงานรับผดิชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
1. ความเป็นมา  
    ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมปรากฏอยู่ทั่วไป สิ่งเหล่าน้ีล้วนสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรม และประวัติศาสตร์
ที่สืบทอดมานานนับพันปี ซึ่งมรดกทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี เมืองประวัติศาสตร์ หรือเมืองโบราณ
นับเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมทุกรูปแบบ นับจากอาคารสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ
กําแพงเมือง-คูเมือง หรือองค์ประกอบของเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งสะท้อนถึงวิถีการดําเนินชีวิตกิจกรรมต่าง ๆ
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และปัจจุบันกําแพงเมือง-คูเมือง มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน บางแห่งถูกทําลาย
สิ้นสภาพแล้ว นอกจากน้ียังไม่สามารถรับรองแนวเขตที่ดินให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพ่ือออก
เอกสารสิทธิได้ ทําให้เกิดการร้องเรียนและขอความเป็นธรรมอยู่เสมอมา และยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เป็นผลให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสร้างปัญหาซับซ้อน
มากย่ิงขึ้น อาจก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายอย่างร้ายแรงถ้ามิได้รับการแก้ไขทันท่วงที จึงได้จัดทําโครงการสํารวจรังวัด
กําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง บรรจุเข้าแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ซึ่งเป็นภารกิจประจําของกรมธนารักษ์ที่จะต้องเร่งรัดดําเนินการสําหรับใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมต่อไป และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2565 
2. วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ให้ชัดเจนถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปกครอง ดูแล และ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง เพ่ือส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซม 
     2. เพ่ือเป็นการป้องกันระงับยับย้ังการบุกรุกทําลายสภาพกําแพงเมือง-คูเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
     3. เพ่ือสํารวจรายการที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง นําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
     4. เพ่ือดําเนินการให้ได้มาซึ่งหลักฐานหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ 
     5. เพ่ือป้องกันและลดปัญหาการโต้แย้งสิทธิในเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง 
     6. เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพ้ืนที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และดําเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และ
บริหารจัดการที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ได้อย่างถูกต้อง 
     7. เพ่ือมุ่งเน้นให้ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาล มีบทบาทเป็นผู้นําการพัฒนาการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กร หันมาสนใจและให้ความร่วมมือ
ในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกําแพงเมือง-คูเมือง ให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป 
3. เปา้หมาย 
    กิจกรรมดําเนินการสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ลงภาคพ้ืนดิน 
 

4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ดําเนินการสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ในภาคพ้ืนดิน จํานวน 1 เมือง
ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี คือ เมืองสุพรรณบุรี ตําบลท่าพ่ีเลี้ยง, รั้วใหญ่, สนามชัย อําเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร ี
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5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1. จัดเตรียมเอกสารและการติดต่อประสานงานหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. ขออนุมัติแผนการสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตท่ีดิน
กําแพงเมือง-คูเมือง 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. กําหนดหมุดพิกัดหลักฐานแผนท่ีด้วยเคร่ืองรับสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) ครอบคลุมบริเวณกําแพงเมือง-คูเมือง 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. สํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตท่ีดินกําแพงเมือง-คูเมือง
และเก็บรายละเอียด ในพ้ืนท่ี 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

5. ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน  
ส่งกรมธนารักษ์ 
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11. โครงการจัดทาํแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานซ่ึงไม่มีนกับนิ (Drone) 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
1. ความเป็นมา  
    กรมธนารักษ์มีภารกิจเก่ียวกับการปกครอง ดูแล การบํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ ในการใช้
และการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุรวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องโดยมีกระทรวงการคลังถือกรรมสิทธ์ิ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ยุทศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ด้านการเป็นองค์กรต้นแบบ ในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและ
เป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ เรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องกํากับดูแล การใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ถูกราษฎรบุกรุกให้สามารถนํามาดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและนําไปจัดให้ราษฎรที่ไม่โต้แย้งสิทธิกับทางราชการได้เช่ากับกรมธนารักษ์ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงจําเป็นจะต้องมีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความถูกต้องด้านระยะและมีความชัดเจนของภาพถ่าย
เพ่ือนําไปประกอบการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของทางราชการ หรือจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ของพ้ืนที่บริเวณที่ได้จัดให้ราษฎรเช่าแล้วให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
      1. เพ่ือจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของที่ดินราชพัสดุที่ถูกราษฎรบุกรุกหรือพ้ืนที่จัดให้ราษฎรเช่าทําประโยชน์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงในที่ดินของรัฐ กมร.203-2551  
    2. เพ่ือนําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไปใช้ในการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ถูกราษฎร บุกรุก หรือจัดทําแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศในบริเวณที่ดินราชพัสดุที่ได้จัดให้ราษฎรเช่าไปแล้ว 
3. เปา้หมาย 
    จัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจํานวน 20,000 ไร่ หรือในพ้ืนที่เป้าหมาย 40 ทะเบียน 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    10 จังหวัด 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
กําหนดเป้าหมายและขออนุมัติดําเนินโครงการ  

       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ออกพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการปล่อยอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน 
(Drone) ในแปลงเป้าหมาย พร้อมประมวลผลออกมาเป็น
แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

จัดส่งแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศในรูปแบบ Digital File 
ให้กับสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ และ 
Upload ข้อมูลไว้ในระบบ Internet เพ่ือนําไปไว้ใช้งาน
ต่อไป 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการการเพ่ือเสนอให้กับ
ผู้บริหาร 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๓๓ 

12. โครงการอนุรักษแ์ละบรูณะอาคารราชพัสดทุี่มีคณุค่าทางวัฒนธรรม  
หน่วยงานรับผดิชอบ กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
1. ความเป็นมา  
    เน่ืองจากปัจจุบันอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั่วประเทศ ควรที่จะต้องมีการดูแล บํารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดี
เพ่ือส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของอาคารฯ อาศัยอํานาจตามความ
นัยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ประกอบ ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2563 และข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงเดียวกันที่กําหนดว่า "ผู้ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงค์จะรื้อถอนหรือดัดแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่อาจมีผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรม
ที่ควรอนุรักษ์ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีรายช่ืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ต้องได้รับความยินยอมจากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่แล้วแต่กรณีก่อน 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อกําหนดในการจัดทําฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
ที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ อย่างเป็นระบบ 
    2. เพ่ือให้ทราบจํานวนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ เพ่ือนําไปบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
    3. เพ่ืออนุรักษ์และบูรณะอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าฯ ให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้รับทราบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญ 
3. เปา้หมาย 
    1. สํารวจและจัดเก็บข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ทั่วประเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลนําไปบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
    2. สนับสนุนข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพ่ือนําไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด จํานวน 30 หลัง 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1. กรมธนารักษ์แจ้งให้กองบริหารท่ีราชพัสดุ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี 
สํารวจข้อมูลอาคารฯ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข้อมูลท่ีราชพัสดุ 
(สฐ.)รวบรวมข้อมูลตามข้อ 1 เพ่ือจัดประชุมคณะทํางานฯ 
พิจารณาเป็นอาคารฯ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. กรมธนารักษ์แจ้งอาคารฯ ตาม ข้อ 2 ให้ส่วนราชการ 
ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ทราบ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. กรมธนารักษ์แจ้งอาคารฯ ตาม ข้อ 2 ให้กรมศิลปากร 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ข้ึนทะเบียนโบราณสถานฯ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๓๔ 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
5. สฐ. รวบรวมข้อมูลตามข้อ 2 เสนออธิบดีพิจารณาให้
ความเห็นชอบให้อาคารดังกล่าวเป็นบัญชีรายชื่ออาคารฯ 
ตามข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงการใช้ท่ีราชพัสดุ  
พ.ศ. 2563 และให้ความเห็นชอบในการนําเสนอ 
อาคารดังกล่าวให้คณะกรรมการ ท่ีราชพัสดุพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

6. สฐ. แจ้งข้อมูลตามข้อ 5 ให้กองกฎหมายเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการบรรจุในวาระ การประชุมคณะกรรมการ 
ท่ีราชพัสดุต่อไป 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

7. สนับสนุนข้อมูลอาคารฯ ตามข้อ 2 ให้กองพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพท่ีราชพัสดุ เพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

8. สฐ. รวบรวมข้อมูลรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๓๕ 

13. โครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศัยสาํหรบัผู้มีรายได้น้อย เพือ่แก้ไขปญัหาการบกุรกุที่ราชพัสด ุ
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
1. ความเป็นมา  
    1. ด้วยยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐาน
ของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึง
เพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรช้ันกลางให้กว้างขึ้น โดยกําหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาส
ทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ตํ่าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากน้ีการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป
สําหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วน้ันกําหนดเป้าหมาย
ทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนช้ันกลาง การสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมี
ธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    2. กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
จึงได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
โดยดําเนินโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย
ของคนจนในชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ ระหว่างสองหน่วยงาน คือ กรมธนารักษ์ และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา "โครงการบ้านมั่นคง"
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 ซึ่งกรมธนารักษ์จะสนับสนุนการให้เช่าที่ราชพัสดุในระยะยาวไม่เกิน 30 ปี เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชน โดยผ่อนคลายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพ่ือเอ้ือ
ต่อการปรับปรุงการก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการนําที่ดินว่างเปล่าที่ยังมิได้ใช้
ประโยชน์เพ่ือรองรับการพัฒนาความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในระยะยาว และ พอช.
จะเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและเงินกู้จากภาครัฐ  
    3. โดยเน้นให้ประชาชนในชุมชนที่มีรายได้น้อยได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนของตนเอง
และหน่วยงานในภาครัฐจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่าน้ัน เพ่ือให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชาวชุนชมอย่างแท้จริง เมื่อชุมชนมีความเข็มแข็งและสามารถดําเนินการตามกระบวนการของ
โครงการบ้านมั่นคง จนสามารถจัดทําผังชุมชนและออกแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังจัดต้ังเป็นสหกรณ์
เคหสถานของชุมชนได้สําเร็จ จึงสนับสนุนการจัดให้สหกรณ์น้ันได้เช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการบ้านมั่นคง
ในที่ราชพัสดุ โดยมีสัญญาเช่าระยะยาวมีกําหนดไม่เกิน 30 ปี เพ่ือให้เกิดความม่ันคงในที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัด
และผ่อนคลายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายของชาวชุมชน
ที่จะสร้างความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต หากชุมชนยินดีและพร้อมที่จะเข้าร่วม"โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ" ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐจัดหาและสนับสนุนแล้ว จะทําให้ชุมชน
มีความมั่นคงในการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในระยะยาวถึง 30 ปี ซึ่งที่ดินถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานให้เกิด
การสร้างชุมชนที่มั่นคง ท้ายที่สุดแล้วการมีบ้านอยู่อาศัยที่มีโครงสร้างมั่นคงและสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จะทําให้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนแออัด ที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุในเมือง มีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับ
การสร้างชุมชนที่มั่นคง เข้มแข็งเป็นกระบวนการที่นําไปสู่การสร้างความมั่นคงของชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจ
เป็นสังคมท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อกันมีความสัมพันธ์ต่อกัน และมีการจัดการร่วมกัน อันเป็นการพัฒนาโครงการที่มั่นคง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพกายภาพที่สวยงามมีศักด์ิศรีไปพร้อม ๆ กัน   
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2. วัตถุประสงค ์
    1 เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
    2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าที่ดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
    3 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด ที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุ
ในเมือง โดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่า 
    4 เพ่ือจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของ
ผู้ที่มีรายได้น้อยในเมืองที่อยู่ในที่ราชพัสดุ 
    5 เพ่ือจัดระเบียบชุมชนให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมการจัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการพัฒนาโครงสร้างการจัดการสังคมในชุมชน ทําให้ที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง สวยงาม น่าอยู่
มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน 
    6 เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ และใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เปา้หมาย 
    กรมธนารักษ์ได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้มีรายได้น้อย และแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ
จํานวน 10 ชุมชน 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ที่ดินราชพัสดุในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1. คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย  

       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. เปิดเวทีสาธารณะซักซ้อมสร้างความเข้าใจ  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. ลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือสํารวจรังวัดขอบเขตที่ดิน  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. จัดทําผังชุมชน และหรือจัดต้ังสหกรณ์ชุมชน  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

5. จัดทําบันทึกข้อตกลงระดับชุมชนและหรือจัดให้เช่า
ภายใต้โครงการบ้านม่ันคง 
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14. โครงการจัดสร้างสวนปา่ "เบญจกติิ" ระยะที ่2 - 3 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
1. ความเป็นมา  
    การจัดสร้างสวนสาธารณะ "เบญจกิติ" ได้ดําเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
 ได้เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพ้ืนที่เดิมของโรงงานยาสูบ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวนสาธารณะ โดยให้กระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นสวนนํ้า เน้ือที่ประมาณ ๑๓๐ ไร่ ดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้บริการต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ และส่วนที่ ๒ เป็นสวนป่า เน้ือที่ประมาณ ๓2๐ ไร่ 
(ตามการรังวัดใหม่) โดยคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างสวนสาธารณะ "เบญจกิติ" ได้เห็นชอบรูปแบบ
การจัดสร้างให้เป็นสวนสาธารณะที่มีบรรยากาศสวนป่า และให้มีสิ่งปลูกสร้างเหมาะสมกลมกลืนกับความเป็น
สวนสาธารณะในเมือง  
    ในปี ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ ไ ด้จัดสร้างสวนป่า " เบญจกิติ"  ระยะที่ ๑ เ น้ือที่ ๖๑ ไร่ แล้วเสร็จ และ
ได้ส่งมอบพ้ืนที่ ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ ดูแลบํารุงรักษาแล้ว ซึ่ งต่อมาคณะกรรมการอํานวยการฯ ได้มีประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบกรอบกระบวนการดําเนินงานจัดสร้างสวนป่า
"เบญจกิติ" ระยะที่ ๒-๓ ไว้ในคราวเดียวกัน เพ่ือให้รูปแบบการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" มีความต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกัน 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
    2. เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่โรงงานยาสูบในปัจจุบันให้เป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะบรรยากาศป่า สําหรับเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของคนเมือง  
    3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมโครงข่ายทางนิเวศวิทยาเมืองให้กับ
กรุงเทพมหานคร 
3. เปา้หมาย 
     จัดสร้างสวนป่า "เบญจกติิ" ระยะที ่2-3 ในส่วนที่เหลือ ใหแ้ล้วเสร็จสมบูรณ ์ภายในวันที ่30 เมษายน 2565 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4431 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 259 ไร่
พ้ืนที่เดิมการยาสูบแห่งประเทศไทย 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งานก่อสร้างสวนป่า  

        

     
 

     
 

     
 

  
 

การเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  
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๓.๒.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สิน  
๑) เป้าหมาย  
 มีราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดครอบคลุมทั่วประเทศ  
๒) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3) แนวทางการพัฒนา 

 การสนับสนุนการวิเคราะห์ประเมินราคาทรัพย์สินด้วยนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มาทําการวิเคราะห์และกําหนดราคาประเมิน 
ทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ซึ่งจะทําให้หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องสามารถ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงภาคประชาชนสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

4) แผนงาน/โครงการ สําคญั   
 (4.1) โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National 

Property Valuation Management Center) 
(4.2) แผนงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน 
(4.3) แผนงานจัดเตรียมข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมิน

สิ่งปลูกสร้าง บัญชีราคาประเมินห้องชุด เพ่ือจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4.4) โครงการจัดทําระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 

การประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) 
(4.5) โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน 

  (4.6) แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทําแผนที่ประกอบ 
การประเมินราคาที่ดิน (ปี 2563) แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน 
ในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2564) แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน 
ในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2565) 

(4.7) แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคาห้องชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๓๙ 

15. โครงการศนูย์บรหิารจัดการราคาประเมินทรพัย์สนิแห่งชาต ิ(National Property Valuation Management Center) 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
1. ความเป็นมา  
    กรมธนารักษ์ได้จัดต้ัง ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation 
Management Center) โดยเป็นศูนย์กลางที่ดําเนินการเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ในรูปแบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกรมธนารักษ์จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการ จดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม และเพ่ือใช้เป็นฐานคํานวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
จึงทําให้กรมธนารักษ์ต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการประเมินราคาทรัพย์สิน เน่ืองจากปัจจุบันกรมธนารักษ์
มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มีความซับซ้อน การบริหารจัดการ การจัดเก็บและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่มีความล่าช้าในการดําเนินการ ด้วยเหตุน้ี รูปแบบใหม่สําหรับ (Big Data) จึงได้เกิดขึ้นเพ่ือให้
สามารถจัดการกับข้อมูลจํานวนมากได้ และจะทําให้การทํางานถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
ดําเนินการในการสร้างแบบจําลองการกําหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลเ พ่ือตรวจสอบ คัดแยก ให้มีความถูกต้อง โดยมีการเรียนรู้ ด้วยเค ร่ือง (Machine Learning)
จากการเช่ือมโยงกับโปรแกรมทางด้านเหมืองข้อมูล (Data Mining Software) รวมถึงต้องประสานการทํางานกับ
แผนที่ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีการแสดงผลการวิเคราะห์ เชิงพ้ืนที่ได้อย่างหลากหลายตามแต่ผู้ใช้งานจะกําหนด
ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประจําปีงบประมาณ
2565 เพ่ือพัฒนาแบบจําลองให้สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์แนวโน้มราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งแบบจําลองดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบในสายงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินสามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกําหนดแนวทาง/มาตรการ/นโยบายในการแก้ไขปัญหา และเตรียมพร้อมรับกับ
สภาวการณ์/ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันท่วงทีอันจะนําไปสู่การพัฒนา
การปฏิบัติงานให้มีความชํานาญและบริหารงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมธนารักษ์ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึง
มีเครื่องมือที่ใช้ในการจําลองหรือพยากรณ์เก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
    2. เพ่ือช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนในการทํางานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน 
3. เปา้หมาย 
    การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางด้าน Big Data Analytics เพ่ือสร้างแบบจําลอง 5 แบบ 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางด้าน Big Data Analytics 
เพ่ือสร้างแบบจําลอง 5 แบบ 

            
      

 
  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๔๐ 

16. แผนงานการวิจัยเพื่อสนบัสนนุการจัดทาํหลกัเกณฑ์การประเมินราคาทรพัย์สนิ 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
1. ความเป็นมา  
    ด้วยพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กําหนดให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจําจังหวัด
กําหนดราคาประเมินพร้อมทั้งจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินห้องชุด และบัญชีราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องจัดทําทุกรอบ 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นําไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐาน
ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ของรัฐ โดยการประเมินราคาทรัพย์สินต้องยึดหลักการ ดังต่อไปน้ี (1) วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินต้องเหมาะสม
กับประเภทและลักษณะของทรัพย์สิน (2) การกําหนดราคาทรัพย์สินต้องเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานทางด้านการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน และหลักเศรษฐศาสตร์ (3) กระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินต้องมีความชัดเจนและโปร่งใส ดังน้ัน 
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพ ย์สินจึ งมีความจํา เ ป็นต้องจ้ างที่ ปรึกษาเ พ่ือศึกษา วิจัย พัฒนา
เพ่ือสนับสนุนการจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เป็นฐานราคาประเมินทรัพย์สินในการสร้างรายได้ของภาครัฐ และมีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ โดยรวบรวมผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเสนอหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
ต่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ เพ่ืออกระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน
และกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรที่รับผิดชอบในสายงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจกําหนดแนวทาง/มาตรการ/นโยบายในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือรวบรวมศึกษา วิเคราะห์งานวิจัย และจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน 
3. เปา้หมาย 
    จัดทําหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินสําหรับเจ้าหน้าที่
สายงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 6 หลักเกณฑ์ 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1. ศึกษา วิจัย และสืบค้นเอกสารอ้างอิง  

       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. รวบรวมและดําเนินการศึกษาตามแนวทางการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. จัดทําหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. เสนอกรมธนารักษ์  
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17. แผนงานจัดเตรียมข้อมูลบญัชีราคาประเมินทีด่นิ บญัชีราคาประเมินสิ่งปลกูสรา้ง  
บญัชีราคาประเมินห้องชดุ เพื่อจัดส่งให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หน่วยงานรับผดิชอบ กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
1. ความเป็นมา  

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจ
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน โดยให้ใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด เป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษี และให้กรมธนารักษ์ หรือสํานักงานธนารักษ์
พ้ืนที่จัดส่งบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นห้องชุดอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินห้องชุด จัดส่งให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
3. เปา้หมาย 
    จัดเตรียมข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินห้องชุดให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,826 แห่ง จํานวน 5 ขั้นตอน (ร้อยละ 100) 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ จํานวน 7,826 แห่ง 
 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย.
ข้ันตอนท่ี 1 จัดทําฐานข้อมูลแผนท่ีขอบเขตการปกครอง
ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินพร้อมเชื่อมโยงรูปแปลง
แผนท่ีตามขอบเขตองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ข้ันตอนท่ี 2 เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนท่ีดินกับรูปแปลง  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบความถูกต้องการเชื่อมโยง  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับราคาประเมิน 
พร้อมแปลงข้อมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เป็น 
PDF 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

ข้ันตอนท่ี 5 ตรวจสอบ จัดเตรียมข้อมูลราคาประเมิน
ทรัพย์สินเพ่ือให้ อปท. ดาวน์โหลด 
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18. โครงการจัดทาํระบบศนูย์สั่งการและปฏบิตักิารใหค้วามช่วยเหลอืการประเมินราคาทรพัย์สนิทั้งประเทศ 
ให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) 

หน่วยงานรับผดิชอบ กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
1. ความเป็นมา  

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินราคาทรัพย์สิน และการจัดทําบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน
ประกอบด้วยการประเมินราคาที่ดิน อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย หรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนของรัฐ
ซึ่งการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพ่ือให้การประเมินราคาทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
จึงจัดทําโครงการจัดทําระบบศูนย์ สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ การประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้
อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) ซึ่งเป็นการรวบรวมระบบข้อมูลราคาประเมิน
ทรัพย์สินทั้ งหมดไว้ในศูนย์เดียว โดยจัดทําระบบฐานข้อมูลมาตรฐานเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สิน
ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการประเมินราคา เพ่ือช่วยเหลือให้คําแนะนําการประเมินราคาทรัพย์สิน ปัญหา
ประเด็นข้อสงสัย ปัญหา ข้อร้องเรียน แก่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ พร้อมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบทันท่วงที (Real time) เพ่ือให้
การดําเนินการสั่งการและปฏิบัติการ มีความรวดเร็ว ลดผลกระทบจากการประเมินราคาที่ผิดพลาดทําให้
ราคาประเมินทรัพย์สินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือจัดทําระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการฯ (War Room Center) เพ่ือกํากับดูแลทางด้านข้อมูลมาตรฐาน
การประเมินราคาทรัพย์สินที่ดิน อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง  
    2. เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือให้การประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน 
    3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินราคาทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง และลดความผิดพลาดคลาดเคล่ือน 
3. เปา้หมาย 

ดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศ จํานวน 77 จังหวัด ให้อยู่ในมาตรฐาน
เดียวกันผ่านระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการฯ (War Room Center) 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การบริหารสัญญา      
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19. โครงการบรูณาการทะเบียนทรพัย์สิน 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน 
1. ความเป็นมา  
    ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติให้ใช้บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์ที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้นเป็นฐานในการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและพระราชบัญญัติ
การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์
นอกเหนือจากการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้สามารถนําบัญชีราคาประเมิน
ทรัพย์สินไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หรือเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืนของรัฐ ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้มีการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด Digital Economy ของรัฐบาล  การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Management) บนฐานข้อมูลทางทะเบียนแผนท่ีรวมถึงฐานข้อมูลปัจจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งจัดเก็บอยู่
ในระบบฐานข้อมูลเดียวกันทั่วประเทศ จํานวน 34 ล้านแปลง จากภารกิจที่เปลี่ยนไปทําให้กรมธนารักษ์ต้องปรับ
บทบาทท่ีต้องเป็นผู้บริการให้กับหน่วยงานท้องถิ่น โดยที่ผ่านมากรมธนารักษ์ ต้องพัฒนาสร้างเครื่องมือและ
แพลตฟอร์มกลาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําระบบงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแต่ละท้องที่
ที่มีอยู่นํามาเช่ือมโยงโดยตรงกับข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ รวมถึงข้อมูลรูปแปลงที่ดินและ
ข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและห้องชุดของกรมที่ดิน ซึ่งจะร่วมทํางานบทแพลตฟอร์มน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ตอบสนองการใช้งานได้ทั่วถึงพร้อมกันทั้งประเทศ 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการส่งข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    2. เพ่ือร่วมบูรณาการ พัฒนาฐานข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินให้กรมที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง  
    3. เพ่ือจัดทํา API ราคาประเมินทรัพย์สินในการเช่ือมโยงข้อมูล รองรับการบูรณาการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
กับหน่วยงานภาครัฐ 
3. เปา้หมาย 
    1. มีอุปกรณ์และแพลตฟอร์มกลางที่จะบูรณการฐานข้อมูลที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นฐานในการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 
    2. มีเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Machine Learning & Deep Learning  
    3. ระบบงานที่ช่วยวิเคราะห์ลักษณะภาพของสิ่งปลูกสร้างเพ่ือให้สามารถจําแนกประเภทสิ่งปลูกสร้างได้
โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปเป็นข้อมูลประกอบในการนําราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
ไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สนิ/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทํา TOR  

       

  
 

     
 

     
 

     
 

  
 

2. ดําเนินการทางพัสดุ  
       

  
 

     
 

     
 

     
 

  
 

3. ดําเนินการเซ็นสัญญากับบริษัทท่ีเป็นคู่สัญญา  
       

  
 

     
 

     
 

     
 

  
 

4. การบริหารสัญญา  
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20. แผนงานปรับปรุงราคาประเมินทฎีฎดนิและจัดทําแผนทีป่ระกอบการประเมินราคาทีด่นิ (ปี 2563)  
แผนงานสํารวจข้อมูลและปรบัปรุงราคาประเมินทีด่นิในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2564)  
แผนงานสํารวจข้อมูลและปรบัปรุงราคาประเมินทีด่นิในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2565) 

 

หน่วยงานรับผดิชอบ กองประเมินราคาทรัพย์สิน 
1. ความเป็นมา  
    ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของกระทรวงการคลังภายใต้วิสัยทัศน์ "เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน" เพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง และการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินของกระทรวงการคลังมีภารกิจหลักที่
สําคัญประการหน่ึง คือ ภารกิจด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพย์สินของ
ประเทศเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการตามพระราชบัญญัติการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กรมธนารักษ์จึงกําหนดแผนงาน
ปรับปรุงราคาประเมินทฎีฎดินและจัดทําแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน (ปี 2563) แผนงานสํารวจข้อมูลและ
ปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2564) แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคา
ประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค (ปี 2565) เพ่ือประเมินราคาที่ดินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
สําหรับการนําเข้าระบบประเมินราคาที่ดิน สอดคล้องกับราคาตลาดและข้อเท็จจริงของสภาพพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยการประเมินราคาท่ีดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
เพ่ือนําไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย
หรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนของรัฐ 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลราคาซื้อขาย ในระบบการประเมินราคาที่ดินให้เป็น
ปัจจุบัน  

2. เพ่ือสํารวจที่ดิน สํารวจสภาพที่ดินในพ้ืนที่ที่จะกําหนดราคาประเมิน และนําไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหน่วยที่ดินเพ่ิมเติมตามข้อเท็จจริงของสภาพพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง  

3. สืบหาราคาตลาดของที่ดิน เพ่ือนําไปใช้ประกอบการพิจารณากําหนดราคาประเมินรายหน่วยที่ดิน  
4. เพ่ือปรับปรุงช้ันข้อมูลหน่วยที่ ดินและจัดทําฐานข้อมูลราคาซื้อขายในระบบการประเมินราคาที่ ดิน

ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
5. เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินราคาท่ีดิน ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประจําจังหวัด

สําหรับจัดทําร่างบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินในระบบการประเมินราคาที่ดิน  
6. เ พ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสิทธิและติกรรม

ตามกฎหมายหรือเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนของรัฐต่อไป 
3. เปา้หมาย 
    16,000,000 แปลง 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กรุงเทพมหานคร และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 76 พ้ืนที ่  
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5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําแผนการดําเนินงานในระบบการประเมิน 
ราคาท่ีดิน และจัดเตรียมข้อมูล 

 
       

    
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. ประกาศพ้ืนท่ีดําเนินการ  
       

    
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. สํารวจสภาพท่ีดิน  
       

    
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. วิเคราะห์ข้อมูลราคาตลาดและกําหนดราคาประเมิน 
รายหน่วยท่ีดิน 

 
       

    
 

     
 

     
 

     
 

 
 

๕. จัดทํารายงานการประเมินราคาท่ีดิน  
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21. แผนงานสํารวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาห้องชดุ 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองประเมินราคาทรัพย์สิน 
1. ความเป็นมา  
    ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของกระทรวงการคลังภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” เพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง และการสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินของกระทรวงการคลังมีภารกิจหลัก
ที่สําคัญประการหน่ึง คือ ภารกิจด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพย์สิน
ของประเทศเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายหรือ
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ โดยหมวด 4 ส่วนที่ 2 ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินห้องชุด
กําหนดไว้ในมาตรา 28 เมื่อสํานักงานที่ดินได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดใดแล้ว
ให้สํานักงานที่ดินผู้รับจดทะเบียนอาคารชุดส่งเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนอาคารชุดน้ันตามที่คณะกรรมการกําหนด
ให้คณะกรรมการประจําจังหวัดที่อาคารชุดน้ันต้ังอยู่ เพ่ือกําหนดราคาประเมินห้องชุดและจัดทําบัญชีราคาประเมิน
ห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว และมาตรา 29 บัญชีราคาประเมินห้องชุดตามมาตรา 28 ให้ใช้ได้ไม่เกินสี่ปีนับแต่
วันที่ประกาศ ซึ่งในการประเมินราคาห้องชุดและการปรับราคาประเมินห้องชุด เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินราคาฯ จะต้อง
ทําการสํารวจสภาพอาคาร สภาพห้องชุด รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาประเมินห้องชุด เช่น ข้อมูลราคาซื้อขาย
ห้องชุดของอาคารชุดที่จะทําการประเมินราคาและของอาคารชุดที่นํามาเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากปัจจัยทําเลท่ีต้ัง
คุณภาพอาคารและห้องชุด สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
และกําหนดราคาประเมินห้องชุด พร้อมทั้งจัดทํารายงานการประเมินราคาห้องชุด เสนอต่อคณะกรรมการประเมิน
ราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐประจําจังหวัดพิจารณากําหนดราคาประเมินห้องชุด ก่อนการจัดทําบัญชีราคา
ประเมินห้องชุด และส่งให้กรมที่ดินเพ่ือใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย และส่งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 

2. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือสํารวจข้อมูลและประเมินราคาห้องชุดให้ใกล้เคียงราคาตลาด เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
2. เพ่ือจัดทําบัญชีราคาประเมินห้องชุด สําหรับให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อันเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ภาครัฐ 
3. เพ่ือจัดทําบัญชีราคาประเมินห้องชุด สําหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้เป็นฐานในการคํานวณ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
4. เพ่ือเผยแพร่ราคาประเมินห้องชุดสู่สาธารณะ ผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์ 
5. เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนสามารถนําราคาประเมินไปใช้ประโยชน์

ในส่วนที่เก่ียวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
3. เปา้หมาย 
    1. ดําเนินการสํารวจข้อมูลและประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม ่จํานวน 200 อาคาร 
    2. ดําเนินการสํารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินห้องชุด จํานวน 6,545 อาคาร 
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4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กรุงเทพมหานคร และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที ่76 พ้ืนที ่
 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดท่ีขอจดทะเบียนใหม่ 

  1. รับเรื่องจากสํานักงานท่ีดินจงัหวัด/สาขา/ส่วนแยก              
  2. จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานการประเมินราคาห้อง
ชุด             

  3. สํารวจสภาพท่ีดินและอาคารชุด             

  4. วิเคราะห์และประเมินราคาห้องชุด             

  5. จัดทํารายงานการประเมินราคาห้องชุดเสนอคณะกรรมการฯ             

2. แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือปรับราคาประเมินห้องชุด  
  1. จัดเตรียมข้อมูล             
  2. ประกาศพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ             
  3. แจ้งนิติบุคคลอาคารชุด      

 

      
  4. สํารวจข้อมูลภาคสนาม             
  5. วิเคราะห์และประเมินราคม             
  6. จัดทํารายงานการประเมินราคาห้องชุดและเสนอ 
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
ประจําจังหวัด 
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๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์  

๑) เป้าหมาย  
 (1.1) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดเข้าสู่ Industry 4.0 

 (1.2) เ พ่ิมศักยภาพการผลิตเหรียญกษาปณ์การตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ 

 (1.3) การบริหารจัดการเหรียญมีประสิทธิภาพทั้งการจ่ายแลกและ 
รับคืนเหรียญ 

๒) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  

 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดเข้าสู่ Industry 4.0 

 (3.2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตเหรียญกษาปณ์การตลาดในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

 (3.3) การบริหารจัดการเหรียญมีประสิทธิภาพทั้งการจ่ายแลกและรับคืนเหรียญ 

4) แผนงาน/โครงการ สําคญั   

 (4.1) โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพ่ือก้าวสู่ 
“โรงกษาปณ์ 4.0” 

 (4.2) โครงการรับแลกเหรียญผ่าน Mobile Coin Unit 

 (4.3) โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ 
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22. โครงการปรบัปรุงกระบวนการผลติของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ "โรงกษาปณ์ 4.0"  
หน่วยงานรับผดิชอบ กองกษาปณ์ 
1. ความเป็นมา  
    กองกษาปณ์มีภารกิจหลักในการผลิตเหรียญหมุนเวียนออกใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศและเพ่ือเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) กองกษาปณ์ได้มีนโยบายที่จะนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพ่ือก้าวเข้าสู่ "โรงกษาปณ์ 4.0" โดยนําเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัยมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และ
ส่งเสริมการตลาด รองรับผลกระทบจากสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) สามารถใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักร
ได้เต็มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมท้ังบูรณาการการทํางานของบุคลากรกับระบบสารสนเทศ ให้การทํางานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี กองกษาปณ์ จึงได้ดําเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น ระบบ
การผลิตโดยใช้ 3D Printing การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและป้ันต้นแบบเหรียญ เครื่องแกะลาย
ด้วยระบบเลเซอร์ (Laser engraving machine) ระบบเคร่ืองจักรแบบอัตโนมัติ เป็นต้น มาใช้ในกระบวนการผลิต
งานด้านออกแบบ ป้ันแบบ ทําดวงตราและด้านการผลิตช้ินงานต้นแบบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงการผลิตเหรียญกษาปณ์
เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้างอ่ืน ๆ ให้มีกระบวนการทํางานที่รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทํางานลดต้นทุนทดแทน
กําลังการผลิตด้านช่างฝีมือที่มีแนวโน้มลดลง รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
2. วัตถุประสงค ์
    วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของสั่งจ้างให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตที่ทันสมัย
และเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เข้าสู่ตลาด 
3. เปา้หมาย 
    เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
    มีการนําเทคโนโลยีด้านการผลิตเหรียญ มาใช้ในการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพและลดข้ันตอน การผลิต
และมีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับงานด้านฝีมือ เพ่ือออกสู่ตลาดเป็น
การขยายกลุ่มลูกค้า ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคนิคด้านการผลิตเหรียญ เช่น เทคนิคการออกแบบ
และปั้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ บูรณาการกับการทําแม่ตรา ดวงตรา ด้วยเครื่องแกะ
ระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) และการใช้เครื่องแกะลายด้วยระบบเลเซอร์ (Laser engraving machine) ในการผลิต
ดวงตราต้นแบบที่มีเทคนิคพิเศษสีรุ้ง (Rainbow Effect) เทคนิคภาพแฝง (Latent Image) เทคนิค Micro Lettering
เทคนิคการตีตราหน้าปัดนาฬิกาที่ระลึกแทนการถ่ายฟิล์ม กัดกรด 
    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    มีการนําเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตของกองกษาปณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น รองรับการจัดทําผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างต่อเน่ือง สามารถขยายตลาด เป็น "โรงกษาปณ์ 4.0" สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและประชาชน
ผู้ใช้บริการ 
 

4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กองกษาปณ์  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๕๑ 

. 

5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาพกระบวนการผลิต 
และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 
       

   
 

     
 

     
 

     
 

  
 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

 
       

   
 

     
 

     
 

     
 

  
 

3. ดําเนินการทดลอง ปรับปรุงกระบวนการผลิต  
และจัดทําผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 

 
       

   
 

     
 

     
 

     
 

  
 

4. เปรียบเทียบผลการปรับปรุง วิเคราะห์ผลท่ีได้รับ  
       

   
 

     
 

     
 

     
 

  
 

5. สรุปผลการดําเนินงาน  
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23. โครงการรบัแลกเหรียญกษาปณผ์่าน Mobile Coin Unit 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารเงินตรา 
1. ความเป็นมา  
    กรมธนารักษ์ได้จัดรถเคลื่อนที่ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ในครอบครองเกินความจําเป็นและไม่สะดวกเดินทางมายังจุดให้บริการในสถานท่ีทําการของ
สํานักบริหารเงินตรา ทั้งที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และที่ถนนจักรพงษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอแลกคืน
เหรียญกษาปณ์เป็นธนบัตร และนําเงินที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอย เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งทําให้มีเหรียญกษาปณ์
กลับคืนมาหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่ 
2. วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการรับแลกคืนเหรีญกษาปณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
    2. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ 
    3. เพ่ือให้มีการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม ่
3. เปา้หมาย 
    1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        - มีเหรยีญกษาปณ์กลบัคืนสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น (เพ่ิมรอบการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์) 
        - ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ยภาครัฐในการผลิตเหรียญกษาปณ์ 
    2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
        - ลดปัญหาเหรียญกษาปณ์ตกค้าง 
        - ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
        - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
        - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุร ี
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอใช้พ้ืนท่ี 
สําหรับให้บริการ 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. จัดทําแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบข้อมูล 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. นํารถเคล่ือนท่ีออกให้บริการ ตามแผนท่ีกําหนด  
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. ติดตาม ทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงาน         

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

5. สรุป และรายงานผลการดําเนนิงาน  
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24. โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ 
หน่วยงานรับผดิชอบ กองบริหารเงินตรา 
 

1. ความเป็นมา  
    กรมธนารักษ์โดยกองบริหารเงินตรามีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ในการนําออกใช้ รับแลก จ่ายแลก และหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ ในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วย กองบริหารเงินตรา (รังสิต) หน่วยรับและ
จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (สาขาถนนจักรพงษ์) หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์กรมธนารักษ์ (กระทรวงการคลัง)
และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และ
สงขลา เพ่ือบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
2. วัตถุประสงค ์
    เพ่ือให้มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพียงพอใช้ในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและขับเคลื่อนธุรกิจ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3. เปา้หมาย 
    จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคออกสู่ระบบเศรษฐกิจ จํานวน 2,700 ล้านเหรียญ 
4. พื้นทีด่าํเนนิการ 
    กองบริหารเงินตรา (รังสิต) หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ (สาขาถนนจักรพงษ์) หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
กรมธนารักษ์ (กระทรวงการคลัง) และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง ภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี
ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา 
5. แผนการดาํเนนิงาน (Action Plan) 
 

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค. มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1. ทบทวนการดําเนินงานจ่ายแลกท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนในปีต่อไป 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขอข้อมูลปริมาณ 
ความต้องการเหรียญกษาปณ์ ดังนี้  
    - ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัตถุดิบ  
    - จัดทําแผนผลิตและแผนปฏิบติังานสําหรับการสง่มอบ 
ในแต่ละเดือน 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

3. จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้กับประชาชนในส่วนกลาง
และย้ายเหรียญกษาปณ์จาก 

 
       

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

4. ติดตาม ประเมินผล ทบทวนปรับแผนการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้เหรียญกษาปณ์ของ
ผู้รับบริการ 
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๓.๒.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
๑) เป้าหมาย  
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 
๒) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  

 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3) แนวทางการพัฒนา 

 การพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญมากย่ิงขึ้นสามารถให้บริการและ 
ความรู้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
พิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4) แผนงาน/โครงการ สําคญั   
 (4.1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย 

จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
 (4.2) โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าตามหลักการอนุรักษ์  
 (4.3) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์ 

ประกอบอาคาร 
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25. โครงการพฒันาและปรับปรุงทีร่าชพสัดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย  
จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ใหเ้ปน็พพิธิภณัฑ์ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
 

1. ความเป็นมา 
    กรมธนารักษ์มีนโยบายจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินในส่วนภูมิภาคเพ่ิมเติม โดยปรับปรุงอาคารธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสิ้นสุด
สัญญาเช่าพ้ืนที่ เมื่อวันที่  31 ธันวาคม 2559 และส่งมอบคืนพ้ืนที่ ให้แก่กรมธนารักษ์ เมื่อต้นปี  พ.ศ. 2560 
ซึ่งอาคารดังกล่าว ต้ังอยู่บนที่ราชพัสดุบริเวณย่านใจกลางเมืองเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น กรมธนารักษ์
ได้พิจารณาเห็นว่าอาคารแห่งน้ีมีทําเลพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมธนารักษ์จะใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวสําหรับเป็นพ้ืนที่จัดแสดง
ทรัพย์สินประเภทเงินตราไทย ตลอดจนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการจ่ายแลกเหรียญสําหรับผู้ใช้บริการรายย่อย
ของศูนย์บรหิารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB) สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ขอนแก่น ทั้งน้ี กรมธนารักษ์มีโครงการพัฒนา
และปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพ่ือขยายโอกาสให้
ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เรียนรู้และรู้จักเงินตราโบราณของไทย โดยเฉพาะเงินตราในท้องถิ่นภาคอีสาน 
ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมธนารักษ์ และวิวัฒนาการเงินตราไทย ตลอดจนเห็นคุณค่าของ
เงินตราไทยมากขึ้น โดยออกแบบการจัดแสดงให้ความรู้อย่างเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทุกคน 
(Universal Design) มีการใ ช้ เทคโนโล ยีสมัน ใหม่อ ย่าง เหมาะสม  เ พ่ือ ให้ พิ พิธ ภัณฑ์และแหล่ ง เรี ยนรู ้
ที่ ทั นสมั ยได้มาตรฐาน มีความน่าสนใจเป็นเแหล่ งเรี ยนรู้ สร้ างสรรค์แห่ งใหม่ของจั งหวัดขอนแก่น และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบํารุงรักษาไว้ซึ่งอาคารและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า รวมท้ังยังได้ปรับปรุง 
การแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยให้เหมาะสม เป็นสัดส่วน สําหรับใช้เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สําหรับประชาชน 
ในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนยังเป็นการบริหารจัดการและพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและ 
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
    นอกจากน้ี พ้ืนที่ดําเนินการอยู่ในย่านเศรษฐกิจการค้าใจกลางเมืองขอนแก่น ดังน้ัน การปรับปรุงและพัฒนา 
ที่ราชพัสดุแปลงน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองสามารถเช่ือมโยงกับ 
แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหลายแห่ง จะก่อให้เกิดรายได้แก่ทางราชการในระยะยาวโดยจัดให้เป็นพ้ืนที่เช่า 
สําหรับจัดแสดงสินค้าและจัดกิจกรรมสําหรับชุมชน เ พ่ือสร้างรายได้ให้ กับภาครัฐ นับว่าเป็นโครงการ 
ที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่ทางราชการ อีกทั้งยังมีส่วนทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่นอันจะส่งผล 
ให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าอาคาร/ที่ดินราชพัสดุบริเวณใกล้เคียงและท่ีอยู่โดยรอบบริเวณพ้ืนโครงการฯ ให้สูงขึ้น 
ตลอดจนสามารถต่อยอดการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชนไทยและผู้สนใจในการศึกษา ค้นคว้าเรื่องราวเก่ียวกับเหรียญกษาปณ์และ
เงินตราไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนความรู้เชิงศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย 
    2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนภารกิจ
ของกรมธนารักษ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
    3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์ของไทยในส่วน
ภูมิภาค และเป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น   
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    4. เพ่ือพัฒนาที่ราชพัสดุและอาคารราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น 
    5. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าอาหาร/ที่ดินราชพัสดุบริเวณใกล้เคียงและที่อยู่โดยรอบ และก่อให้เกิดรายได้แก่ทางราชการ 
ในระยะยาว ตลอดจนเป็นขยายตลาดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 
 

3. เป้าหมาย 
    1. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) 
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1 แห่ง 
    2. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) แล้วเสร็จ และเปิด
พ้ืนที่ให้เข้าชมและให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
    ที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดิม) หมายเลขทะเบียน 
ขก. 275 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ประมาณ 6 ไร่เศษ 
 

5. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กําหนดแผนและรูปแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีและภูมิทัศน์ 
โดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ 

 

           

2. ร้ือถอนและขนย้ายวัสดุสิ่งปลูกสร้างเดิมออกจากพ้ืนท่ี
ภายนอกโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ 

 

           

3. ดําเนินงานปรับปรุงพ้ืนท่ีภายนอกและภูมิทัศน์โดยรอบ
อาคารพิพิธภัณฑ์ ตามสัญญาจ้าง 5 งวด 

 

           

4. บริหารพิพิธภัณฑ์ ตามสัญญาจ้าง 5 งวด             
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26. โครงการดแูลรักษาทรพัย์สนิมีค่าตามหลักการอนรุักษ์  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
 

1. ความเป็นมา 
    กรมธนารักษ์มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เงินตราโบราณ เหรียญที่ระลึก 
เหรียญกษาปณ์ ดวงตราไปรษณียากร ฤชากร ดวงตราอากร แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร แม่พิมพ์ดวงตราอากร 
และศิลปวัตถุอ่ืน ๆ โดยทรัพย์สินเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึง 
ความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต จึงควรเก็บรักษาไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป ทรัพย์สินมีค่า 
ประเภทดวงตราอากรที่อยู่ในความดูแลของสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีหลากหลายรูปแบบ หลายชนิดราคา 
และหลายยุคสมัย ซึ่งดวงตราอากรท่ีอยู่ในความดูแลของสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่มีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 แต่เน่ืองจากทรัพย์สินมีค่าเหล่าน้ีถูกเก็บรักษาโดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน ฝุ่นละออง และ
แมลงต่าง ๆ อีกทั้งจัดเก็บโดยวางซ้อนทับรวมกันไว้เป็นเวลานาน  จึงส่งผลให้ดวงตราอากรที่ทรงคุณค่า 
ทางประวัติศาสตร์เหล่าน้ีเกิดความชํารุด เสื่อมสภาพลง เช่น แห้งกรอบ แตกหัก ฉีกขาดฯ ดังน้ัน จึงจําเป็นต้อง
ดําเนินการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าประเภทดวงตราอากรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ เพ่ือให้ทรัพย์สินมีค่า
ประเภทดวงตราอากรอยู่ในสภาพที่ดี สมบูรณ์ และสามารถนําออก จัดแสดงเผยแพร่ให้ความรู้ต่อสาธารณชน 
ได้ต่อไปในอนาคต    
 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าประเภทดวงตราอากรให้อยู่ในสภาพที่ ดี และหยุดหย้ังหรือชะลอ 
การเสื่อมสภาพด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง  
    2. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําหรับการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
ของกรมธนารักษ์   
 

3. เป้าหมาย 
    เชิงผลผลติ (Output)    
    เชิงปริมาณ : ทรัพย์สินมีคา่ประเภทดวงตราอากร จํานวน 2,000 แผน่ ได้รับการดูแลตามหลักวิชาการอนุรักษ์     
    เชิงคุณภาพ : ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าประเภทดวงตราอากร ให้อยู่ในสภาพท่ีดีตามหลักการอนุรักษ์ได้มาตรฐานสากล 
ได้ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย   
    เชิงผลลัพธ์ (outcome)   
    สามารถนําทรัพย์สนิมีค่าออกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ ์เพ่ือเผยแพรใ่ห้ความรู้แก่ประชาชน และผู้ทีส่นใจ  
 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
    กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
 

5. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ดําเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับใช้ 
ในการดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทดวงตราอากร             

2. ดําเนินการคัดแยกดวงตราอากรแต่ละแผ่นออกจากกัน             
3. ดําเนนิการจัดเก็บรักษาทรัพย์สนิประเภทดวงตราอากร 
ในบรรจุภัณฑ์ไร้กรด และนาํเก็บรักษาไว้ในห้องม่ันคง 
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27. โครงการก่อสร้างอาคารปฏบิตังิานพพิธิภณัฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภณัฑ์ประกอบอาคาร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
 

1. ความเป็นมา 
    กรมธนารักษ์มีนโยบายก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร  
บนพ้ืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0041 โฉนดที่ดินเลขที่ 227 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 1-1-16 ไร่ บริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เพ่ือใช้เป็นอาคาร
ปฏิบัติงานถาวรท่ีได้มาตรฐานมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ มีห้องนิรภัย 
ที่มี พ้ืนที่ เพียงพอและมีความปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าที่ทันสมัย เพ่ือให้ทรัพย์สินมีค่า 
มีสภาพสมบูรณ์ก่อนนําออกจัดแสดงเผยแพร่ในพิพิธภัณฑ์ และการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ของกรมธนารักษ ์
โดยการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารดังกล่าว จะสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้งให้ปรับปรุงพ้ืนที่เช่ือมโยงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป (เจ้าฟ้า) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีสถานที่ในการปฏิบัติงานถาวรที่ได้มาตรฐาน และมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกันมากขึ้น 
    2. เพ่ือให้มีสถานที่ในการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่า เหรียญกษาปณ์ และผลิตภัณฑ์สําหรับจําหน่ายได้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ ลดภาระการฝากเก็บไว้ที่หน่วยงานอ่ืน และสามารถดูแลทรัพย์สินมีค่า เหรียญกษาปณ์ และผลิตภัณฑ์ฯ 
ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้สะดวกมากขึ้น 
    3. เพ่ือให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ 
    4. เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่เช่ือมโยงกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศลิป (เจ้าฟ้า) สําหรบัการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ 
และงานศิลปะของชาติ 
 

3. เป้าหมาย 
    1. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
    2. บุคคลภายนอกที่มาขอใช้บริการงานต่าง ๆ 
 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
    ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0041 โฉนดที่ดินเลขที่ 227 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 

5. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ดําเนินงานก่อสร้างอาคารปฏิบติังานพิพิธภัณฑ์และ
อนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารตามสัญญาจ้าง  
9 งวด (งวดท่ี 1-9) 

            

2. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ             
 
  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๕๙ 

 

๓.๒.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารองค์กร 
๑) เป้าหมาย  

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) แนวทางการพัฒนา 
 (3.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 (3.2) การส่งเสริมสนับสนุนการยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 (3.3) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4) แผนงาน/โครงการ สําคญั   
 (4.1) โครงการ “กรมธนารักษ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” 
 (4.2) โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมธนารักษ์ 
 (4.3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ 
 

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๐ 

28. โครงการกรมธนารักษ์ โปรง่ใส ไรท้จุริต 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ความเป็นมา 
    ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้กําหนดยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้ทุกส่วนราชการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ฯ กรมธนารักษ์จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยได้จัดทําโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใ ห้บรรลุ เ ป้าหมายตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่า ด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    ๑. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 
และวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    ๒. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมธนารักษ์กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
    ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมธนารักษ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้สัมฤทธ์ิผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
    เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
    กรมธนารักษ์ (กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด) 
 

5. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ 

  1. จัดทําและเสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพ่ืออนุมัติแผนฯ 
 

           
  2. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติจัดทําโครงการฯ  

 

          
  3. จัดฝึกอบรมโครงการฯ   

 

         
  4. วิเคราะห์และรายงานผลการจัดทําโครงการฯ      

 

      
  5. ติดตามผลโครงการฯ         

 

   
2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ 

  1. ขออนุมัติดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ 

 

           

  2. แจ้งหน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดส่ง
รายชื่อเจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ   

 

         

  3. จัดโครงการฝึกอบรมฯ   
 

         
  4. รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมฯ     

 

       
  5. ติดตามและประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรมฯ         

 

   

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๑ 

29. โครงการพฒันาข้าราชการและบคุลากรของกรมธนารักษ์  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. ความเป็นมา 
    โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมธนารักษ์ เป็นการตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ ทั้ง 4 สายงาน สายงานด้านบริหาร สายงานด้านที่ราชพัสดุ สายงาน 
ด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และสายงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ให้มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ภาครัฐและประเทศต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ ทั้ง 4 สายงาน สายงานด้านบริหาร 
สายงานด้านที่ราชพัสดุ สายงานด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และสายงานด้านประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและปฏิบัติงาน เพ่ือก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละด้าน ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
    ข้าราชการและบุคลากรกรมธนารักษ์ 
 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
    กรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด 
 

5. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "Smart Survey or 
goal to Smart Treasury 4.0" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 

           

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Spatial Data Analysis 
and Visualization using Python (Level : Advance) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     
 

      

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานเหรียญกษาปณ์"     

 

       

4. กระบวนการและแนวทางปฏิบัติต่อพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (เงินเหลือจ่ายจากโครงการ)       

 

     

5. โครงการประชุมสัมมนา "นโยบายและยุทธศาสตร์ 
การบริหารงานของกรมธนารักษ์" ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

  
 

         

6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมของกรมธนารักษ์" ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            

   



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๒ 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7. โครงการ "ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนา
รักษ์" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

        
 

 

8. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หลักสูตร "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 

          

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์เพ่ือการพัฒนาท่ีราชพัสดุ" 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    
 

       

10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าท่ีประเมินราคา
ทรัพย์สินเพ่ือการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์" ประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 

         

11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  
"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน" 

      
 

     

12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติการสร้าง 
ความตระหนักเร่ืองการรักษา ความปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ User Awareness Training" 

         
 

  

13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์
ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล" (Art of Data Science : ADS) 

          
 

 

14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งาน Adobe After 
Effect Adobe Illustrator " 

     
 

      

15. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อม
ระงับเหตุอัคคีภัยอาคารกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

         
 

  

16. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการฝึกอบรม 

 

           

  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๓ 

30. โครงการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ ์
 

หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

1. ความเป็นมา 
    สืบเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจ รวมท้ังส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึง
ความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทํางานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ 
ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน โดยได้จัดทํารางวัลเลิศรัฐ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสําเร็จและมคีวามเป็นเลิศ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่  
    1. สาขาบริการภาครัฐ มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ  
    2. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ 
ภาครัฐได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล  
    3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การให้มีระบบที่ดี ทําให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเน่ืองและ
ย่ังยืน 
    2.2 เพ่ือปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ 
    2.3 เพ่ือให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานการทํางานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

3. เป้าหมาย 
    ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
โดยเฉล่ีย 
 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
    ดําเนินการครอบคลุมทั้งในหน่วยงานส่วนกลางและสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
 

5. แผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
 

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทําโครงการประกวดการพัฒนาองค์การกรมธนารักษ์
ประจําปี พ.ศ. 2565  

 

          

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดทําตัวอย่างการพัฒนา
องค์การท่ีดีในแต่ละหัวข้อเผยแพร่ทาง Internet ของ
กรมธนารักษ์ 

  
 

         

3. หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการพัฒนาองค์การ และส่ง 
ผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาองค์การ       

 

     
  



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๔ 

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกดั แหลง่รายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

1. ด้านที่ราชพัสดุ 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  7,700.00 

2. ด้านเหรียญกษาปณ ์ รายได้จากการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 1,100.00 

รวมทั้งสิน้   8,800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๕ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 215,277,416  บาท  

บาท 
 

แผนปฏบิตัิราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผน่ดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู ้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

๑. ด้านที่ราชพัสดุ รวม 34,920,700 2,259,900 32,660,800 - - - 

 1. โครงการนําที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

900,000 500,000 400,000 - - - 

2. โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ 
แบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ 

180,000 50,000 130,000 - - - 

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 126,000 - 126,000 - - - 

4. โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 31,944,900 1,000,000 30,944,900 - - - 

5. โครงการสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตที่ดิน
กําแพงเมือง - คูเมือง 

708,800 229,900 478,900 - - - 

6. โครงการจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

โดยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) 
 

 

161,000 - 161,000 - - - 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๖ 

แผนปฏบิตัิราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผน่ดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู ้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 7. โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคาราชพัสดุ 
ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

200,000 - 200,000 - - - 

8. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ง
หมอชิต 

- - - - - - 

9. โครงการบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ - - - - - - 

10. โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
พื้นที่ โซน C 

- - - - - - 

11. โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”  
ระยะที่ 2 - 3 

- - - - - - 

12. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ 

100,000 100,000 - - - - 

13. โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 
ในสิทธิทํากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 

420,000 220,000 200,000 - - - 

14. โครงการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน 

ตามคําพิพากษาของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

180,000 160,000 20,000 - - - 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๗ 

แผนปฏบิตัิราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผน่ดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู ้ อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

๒. ด้านประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

รวม 78,069,710 
 

73,332,770 4,736,940 - - - 

 1. โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property 
Valuation Management Center) 

100,000 100,000 - - - - 

2. แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดทํา
แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน (ปี 2563) 
แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมิน
ที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค           
(ปี 2564) แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุง
ราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานครและ         
ในภูมิภาค (ปี 2565) 

10,801,510 6,064,570 4,736,940 - - - 

3. แผนงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดทํา
หลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน 

5,000 5,000 - - - - 

 4. โครงการจัดทําระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (War Room Center) 

      

 5. โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน 65,000,000 65,000,000 - - - - 

 6. แผนงานสํารวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาห้องชุด 1,913,200 1,913,200 - - - - 

 7. แผนงานจัดเตรียมข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่ดิน 
บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บญัชีราคา
ประเมินห้องชุดเพื่อจัดส่งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

250,000. 250,000 - - - - 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๘ 

 

แผนปฏบิตัิราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผน่ดิน 

รายไดห้น่วยงาน เงินกู ้ อื่นๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

3. ด้านเหรียญกษาปณ์ รวม - - - - - - 

 1. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ 

โรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0” 

- - - - - - 

2. โครงการรับแลกเหรียญผ่าน Mobile 
Coin Unit 

- - - - - - 

3. โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่
ระบบเศรษฐกิจ 

- - - - - - 

4. ด้านทรัพย์สิน 

มีค่าของรัฐ 

รวม 98,528,206 50,043,240 13,984,966 - - 34,500,000 

 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุ
แปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย 
จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 

48,484,966 - 13,984,966 - - 34,500,000 

 2. โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าตาม
หลักการอนุรักษ์ 

43,240 43,240 - - - - 

 3. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน
พิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร 

50,000,000 50,000,000 - - - - 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมธนารักษ์ 
 ๖๙ 

แผนปฏบิตัิราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผน่ดิน 

รายไดห้น่วยงาน เงินกู ้ อื่นๆ  

ในประเทศ ต่างประเทศ 

5. ดา้นบริหาร รวม 3,758,800 2,758,800 1,000,000 - - - 

 1. โครงการ “กรมธนารักษ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” 1,000,000 - 1,000,000 - - - 

 2. โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของ
กรมธนารักษ์ 

2,011,200 2,011,200 - - - - 

 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 
ภาครัฐของกรมธนารักษ์ 

747,600 747,600 - - - - 

รวมทั้งสิน้   215,277,416 128,394,710 52,382,706 - - 34,500,000 

 

 


