
แผนงาน/โครงการส าคัญของกรมธนารักษ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนระยะ 3 ปี 



วิสัยทัศน์ : บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมอือาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ที่สมดุลและยั่งยืน

พันธกิจ :

1) บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล

3) ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ

4) จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการเพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม



โครงการส าคัญ/เร่งด่วนกรมธนารักษ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนระยะ 3 ปี

รวม 12 โครงการ

โครงการกรมธนารักษ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนระยะ 3 ปี

รวม 21 โครงการ



ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงเศรษฐกิจ)
1. การบริหารจัดการทรัพย์สนิเพ่ือเพ่ิมรายไดด้้านที่ราชพัสดุ

(1) การปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สิน
(2) การตรวจสอบการเช่า/การใช้ท่ีราชพัสดุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเช่า/การใช้
(3) การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินจากหน่วยงานภาครัฐ (Capital Charge)
(4) การจัดท าธนาคารท่ีดินราชพัสดุ (Land Bank) เพ่ือการบริหาร
(5) การเรียกคืนท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในความครอบครองส่วนราชการเกินความจ าเป็น เพื่อน ามา

บริหารจัดการ

ด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา
2. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพ่ือก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0”

ด้านทรัพย์สินมีค่า
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัด
ขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์

โครงการระยะสั้น  9 โครงการ โครงการระยะยาว  3 โครงการ
ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงเศรษฐกิจ)
1. โครงการน าที่ราชพัสดุมาสนับสนนุพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเปน็ของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล         
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการส ารวจรังวัดจัดท าแผนที่แสดงรายละเอียด กรณีการจัดให้รัฐวิสาหกิจเช่าที่ราชพัสดุ
4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดนุอกราชอาณาจักร

ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงสังคม)
1. โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
2. โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 – 3
3. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ท างานและศูนย์บริการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
4. โครงการธนารักษ์ประชารัฐ

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
1. โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 
(National Property Valuation Management Center)

โครงการระยะสั้น  9  โครงการ



โครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ านวน 9 โครงการ



ด้านที่ราชพัสดุ 
ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงเศรษฐกิจ)

1. โครงการน าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการส ารวจรังวัดจัดท าแผนที่แสดงรายละเอียด กรณีการจัดให้รัฐวิสาหกิจเช่าที่ราชพัสดุ
4. โครงการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร

ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงสังคม)

1.โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
2.โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 2 – 3
3.โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ท างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
4. โครงการธนารักษป์ระชารัฐ



ด้านที่ราชพัสดุ โครงการน าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรมธนารักษ์น าท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นท่ีการค้าการลงทุนเมืองชายแดน โดยก าหนดพื้นที่เป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
- ระยะท่ี 1 ( 5 พ้ืนท่ี) จังหวัดตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด
- ระยะที่ 2 ( 5 พ้ืนท่ี) จังหวัดหนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส
วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และกระจายความเจริญลงสู่ภูมิภาค 
2.เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มการจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

ลดความเหลื่อมล้ าและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ 
3. ผลักดันให้เกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วและเป็นรูปธรรม 
สรุปผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินการพ้ืนท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 5 พ้ืนท่ี (สระแก้ว ตราด สงขลา กาญจนบุรี นครพนม)
กรณีเปิดประมูลให้เอกชนเช่า 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ ตราด กาญจนบุรี นครพนม
กรณีจัดให้ กนอ. เช่า 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ สระแก้ว สงขลา 
กรณีจัดให้หน่วยงานอื่นของรัฐเช่า 1 พ้ืนท่ี ได้แก่ สงขลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเร่งด าเนินการเปิดประมูลฯ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และตากให้แล้วเสร็จ



ด้านที่ราชพัสดุ โครงการการประมูลขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



โครงการส ารวจรังวัดจัดท าแผนที่แสดงรายละเอียด กรณีการจัดให้รัฐวิสาหกิจเช่าที่ราชพัสดุ

ด้านที่ราชพัสดุ 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร



ด้านที่ราชพัสดุ โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม



ด้านที่ราชพัสดุ โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 2 – 3



ด้านที่ราชพัสดุ โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ท างานและศูนยบ์ริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ



ด้านที่ราชพัสดุ โครงการธนารักษ์ประชารัฐ

เป้าหมาย ปี 2564
จ านวน 40,000 ราย  ในพื้นที่ทั่วประเทศ



ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรพัย์สินแห่งชาติ
(National Property Valuation Management Center)

กรมธนารักษ์ได้รับการสนับสนุนงบบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล   โดยจัดท าโครงการ ศูนย์บริหารจัดการราคา
ประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน และการรับเรื่องราวการคัดค้านราคาประเมิน          
ด้วยเทคโนโลยี Big Data Analytics และ Data Visualizations โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก 10 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมที่ดิน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น          
กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถาบันการเงิน 
ประโยชน์ในมิตติ่างๆ

1. ใช้เพื่อเป็นฐานค านวณภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
2. ใช้เป็นฐานค านวณค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
3. ก าหนดนโยบายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์  
4. การจดจ านองและการให้สินเชื่อ 
5. การวางแผนเชิงการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐบาล 
6. การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริการประชาชนและทุกภาคส่วน



โครงการส าคัญ แผนระยะ 3 ปี

จ านวน 3 โครงการ



ด้านที่ราชพัสดุ แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มรายได้ด้านที่ราชพสัดุ
ประกอบด้วย :

(1) การปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากมูลค่า
ทรัพย์สิน

(2) การตรวจสอบการเช่า/การใช้ที่ราชพัสดุ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเช่า/การใช้

(3) การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการใช้
ทรัพย์สินจากหน่วยงานภาครัฐ                   
(Capital Charge)

(4) การจัดท าธนาคารที่ดินราชพัสดุ                    
(Land Bank) เพื่อการบริหาร

(5) การเรียกคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ใน             
ความครอบครองส่วนราชการเกินความจ าเป็น 
เพื่อน ามาบริหารจัดการ



ด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่“โรงกษาปณ์ 4.0”

กรมธนารักษ์ มีภารกิจหลักในการผลิตเหรียญ
หมุนเวียนออกใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
(Industry 4.0) ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าว
เข้าสู่ "โรงกษาปณ์ 4.0" โดยน าเทคโนโลยีการผลิต      
ที่ ทั น ส มั ย ม า ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการตลาด รวมทั้งบูรณาการ
การท างานของบุคลากรกับระบบสารสนเทศ ให้การ
ท างานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ด้านทรัพย์สินมีค่า โครงการพัฒนาและปรับปรุงท่ีราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์

กรมธนารักษ์มีนโยบายจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่า ของรัฐ
ในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม โดยปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัด
ขอนแก่น (หลัง เก่ า )  ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทย หมดสัญญาเช่ าพื้นที่
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่กรมธนารักษ์ เมื่อต้นปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาคารดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมือง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ของจังหวัด กรมธนารักษ์ ได้พิจารณาเห็นว่า อาคารแห่งนี้มีท าเลที่มีความ
เหมาะสมส าหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมธนารักษ์จะใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว
ส าหรับเป็นพื้นที่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเงินตราไทย ตลอดจน
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการจ่ายแลกเหรียญส าหรับผู้ใช้บริการรายย่อยของ
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตภาคอีสาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมธนารักษ์ เห็นคุณค่าของทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินและเงินตราไทยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ         
และเอกชนเช่าพื้นที่ส าหรับจัดงาน หรือจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าในโอกาส
ส าคัญต่าง ๆ ถือเป็นการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและ
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น



INCOME
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รายการ
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ประมาณการ 5,400 5,950 6,060 7,400 9,800 9,500

ผลการจัดเก็บ 5,594 6,761 10,465 11,467 10,217 10,298

ผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2558 - 2563

หน่วย : ล้านบาท
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ผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2558 -2563

ประมาณการ

ผลการจัดเก็บ
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