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สารจากอธิบดี
กรมธนารักษ์

Message from
the Director – General
ในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั่วโลกและประเทศไทย

ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและ
ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด 19 ปัจจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมานัน้ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ
ของคนไทยทุกคน และเราได้รจู้ กั ค�ำว่า New Normal หรือชีวติ
วิถีใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนการด�ำเนินชีวิตของเราและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้น รวมทั้งปัญหา
ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยซึง่ พึง่ พา
การท่องเที่ยวและการส่งออกเป็นรายได้หลักลดลงอย่างมาก

In the year of 2020,

the whole world, Thailand included, had
to face many challenges of economic
and natural kinds, especially the Covid - 19
viral epidemic. The aforementioned
factors had consequences for the
lives of all of us Thais. We came
to know the term “New Normal”
that required us to alter our ways
of life and to acquire digital
technology skills that became
more necessary as a result. The
problems also affected the
national economy, dependent as
it is on incomes from tourism
and exports, two main
sources the value of which
had decreased greatly.
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กรมธนารักษ์หนึ่งในหน่วยงานหลักของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย บริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดินภายใต้
สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ในปี 2563 กรมธนารักษ์สามารถ
สร้างรายได้จำ� นวน 10,307.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า
74.65 ล้านบาท นอกเหนือจากการสร้างรายได้ กรมธนารักษ์
ยั ง มี ม าตรการและโครงการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการถือครองทีด่ นิ และส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ของประชาชน ได้แก่ มาตรการดูแลและเยียวยาผูเ้ ช่าทีร่ าชพัสดุ
ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โครงการพิสูจน์สิทธิ
การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ โครงการ
ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ”
กรมธนารักษ์ได้รับรางวัลส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ รางวัล
เลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาบริการ
ภาครัฐประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ รวมทั้งรางวัล
Special Achievement in GIS ในฐานะองค์กรที่มีการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์มาประยุกต์ใช้ เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น
Smart Government และเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งเดียว
ที่ได้รับรางวัลประจ�ำปี 2563
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมธนารักษ์ทกุ ท่านทีร่ ว่ มกันขับเคลือ่ นและพัฒนากรมธนารักษ์
ให้บรรลุเป้าหมายด้วยดีในปีทผี่ า่ นมา ในปี 2564 ขอให้ทกุ ท่าน
ร่วมแรงร่วมใจน�ำความรู้ความสามารถ ก�ำลังกาย และก�ำลังใจ
ร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจของกรมธนารักษ์ต่อไป

(นายยุทธนา หยิมการุณ)
อธิบดีกรมธนารักษ์

The Treasury Department is one of the main
organizations involved in driving the Thai economy,
by managing state properties during this economic
fluctuation. In 2020, the Department was able to
generate income amounting to 10,307.17 million
bahts, an increase of 74.65 million bahts over that of
the previous year. In addition to income generation,
it put in place measures and projects to assist lessees
of state properties, so as to help to reduce land use
inequalities and to promote the quality of life of the
people. These were measures to look after and
compensate for losses incurred by those lessees
adversely affected by the Covid-19 epidemic, the
“Senior Complex” project to provide the aged with
accommodation and the project to expand and
redesign the Benjakiti Public Park.
The Treasury Department received a number
of significant awards, namely, the “Lert Rath” Award
in the public sector management category and the
public sector service category for integrated
information for service provision. Also received was
the Special Achievement in GIS as an organization
applying geographical information technology in the
government’s effort toward Smart Government, the
Department being the only public sector organization
that received the Award in the year 2020.
To conclude, I would like to thank all the
officials of the Department who in the year 2020
made good and concerted efforts to drive the
Department toward it’s developmental objectives.
May I urge all of you to continue to marshal your
knowledge, your energy and your hearts and minds
to the performance of our collective duty with
honesty so as to reach the Department’s objectives.

(Mr.Yuttana Yimgarund)
Director - General of the Treasury Department
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

Executive Members of the Treasury Department

นายยุทธนา หยิมการุณ
อธิบดีกรมธนารักษ์
Mr.Yuttana Yimgarund
Director-General
(Executive , Higher Level)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

Executive Members of the Treasury Department
นายธ�ำรงค์ ทองตัน
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Mr.Tamrong Tongtan
Property Valuation Development Advisor
(Plan and Policy Analyst , Advisory Level)

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Miss Wilawan Veerakun
Deputy Director-General Acting
State Property Development Advisor
(Plan and Policy Analyst , Advisory Level)
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
Miss Chutima Sriprajaya
Deputy Director-General Acting
National Treasure and Mint Management Advisor
(Plan and Policy Analyst , Advisory Level)
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
Miss Wilawan Veerakun
Deputy Director-General

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
Miss Chutima Sriprajaya
Deputy Director-General

นางบุษกร ปราบณศักดิ์
รองอธิบดีด้านบริหาร
Mrs.Bussakorn Prabnasak
Deputy Director-General

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
Mrs.Suksiri Boonyasait
Deputy Director-General
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กลุ่มงานตรวจราชการ
Office of Inspector General

นายดนัย วิจารณ์
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Danai Wijarn
Inspector

นางวาสนา ผุดผ่อง
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Wasana Pudpong
Inspector

นายทวีชัย ลิยี่เก
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Taweechai Liyeege
Inspector

นายพรชัย ควรประเสริฐ
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Pornchai Kuanprasert
Inspector

นางอัญชลี รอดผล
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Aunchalee Rodphol
Inspector

นายวิรัช เกตุนวม
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Virat Ketnuam
Inspector
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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กลุ่มงานตรวจราชการ
Office of Inspector General

นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
ผู้ตรวจราชการกรม
Miss Chorthip Ruangwetdee
Inspector

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน

นายอังกูร บัวศรี
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Angkul Buasri
Inspector

Senior Standard of Property
Valuation Specialist

นางสาวภารดี เอกชน
ผู้อ�ำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
Miss Paradee Agachon
Director Primary Level Acting
Senior Standard of Property Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)

8

นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Supachai Tangwattanakorn
Inspector

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit

นางศานิตย์ โอฬารานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Mrs.Sanit Olaranont
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
(Acting Internal Auditor, Expert Level)
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Office of Public Sector Development

นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
Mr.Attavut Spuntupongse
Public Sector Development, Expert Level

ส�ำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

นางพวงพกา ร้อยพรมมา
เลขานุการกรม
Mrs.Poungpaga Roypromma
Secretary to the Department
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กองกฎหมาย

Legal Affairs Division

นายอรุณชัย ภัทรานนท์
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
Mr.Aroonchai Phattranont
Director (Legal Affairs) Higher Level

กองกษาปณ์

นางสาวดุษฎี ถวิลไทย
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
Miss Dusadee Thawilthai
Legal Officer Senior Professional Level
Acting Senior Legal Specialist
(Legal Officer, Expert Level)

The Royal Thai Mint

นายส�ำราญ เมืองนิล
ผู้อ�ำนวยการกองกษาปณ์
Mr.Samran Muangnin
Director Higher Level

10
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นายพิทักษ์ เหลือมพล
นายธรรมนูญ แก้วสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
Mr.Pitak Luampon
Senior Mint Specialist ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
(Mint Technical Office, Expert Level) Mr.Thammanoon Keawsawang
Academic Artist
Senior Professional Level Acting
Senior Coin Arts Specialist
(Academic Artist, Expert Level)
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กองเทคโนโลยีการส�ำรวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

State Property Surveying and Database Division

กองบริหารการคลัง

นายสมมาตร มณีหยัน
ผู้อ�ำนวยการกองเทคโนโลยีการส�ำรวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
Mr.Sommart Maneeyan
Director Higher Level

Financial Management Division

นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารการคลัง
Miss Narouporn Mookjang
Director Higher Level

นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง
Miss Arunthip Chokratin
Senior Supply and Fiscal Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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กองบริหารเงินตรา

Monetary Management Division

นางวัชรีย์ รวีกานต์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารเงินตรา
Mrs.Watcharee Raweekarn
Director Higher Level

นางพัชราภรณ์ กลัดพ่วง
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา
Mrs.Pateharaporn Kladpuang
Human Resource Officer
Senior Professional Level Acting
Senior Currency Planning Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
State Property Right Management Division

นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Mrs.Wilairat Aksornpan
Director Higher Level

12

นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Miss Thassapan Charoenkit
Senior State Property Rights Spacialist
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division

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

นายวิฑูร โชติกุลพิศาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Mr.Witoon Chotikulpisarn
Senior Human Resource Management Specialist
(Human Resource Officer, Expert Level)

กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Bangkok State Property Management Division

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Mr.Kanawut Sititeerapan
Director Higher Level

นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารที่ราชพัสดุ
Miss Panpinkan Sakuntamalik
Senior State Property Management Specialist
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

Regional State Property Management Division

นายธีรพงค์ สุขช่วย
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Mr.Thirapong Sukchuy
Director Higher Level

กองประเมินราคาทรัพย์สิน
Property Valuation Division

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
Mr.Tananpong Suksomsak
Director Higher Level

14

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์

นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน
Miss Kanchaya Thavapuck
Property Valuer
Senior Professional Level
Acting Senior Land Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)
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กองพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพที่ราชพัสดุ

State Property Management Division

นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพที่ราชพัสดุ
Miss Supattra Songprateep
Director Higher Level

กองพัฒนา
และบ�ำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
State Property Building Management Division

นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนา
และบ�ำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Mr.Boonchob Wisaspricha
Director Higher Level
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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กองมาตรฐาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
Property Valuation Division

นางสาวภารดี เอกชน
ผู้อ�ำนวยการกองมาตรฐาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
Miss Paradee Agachon
Director Primary Level

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division

นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Mr.Apilarp Hengprasert
Director Higher Level

16

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
National Treasure Promotion and Development Division

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นางสาวฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์
ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
Senior National Treasure
รักษาการในต�ำแหน่ง
และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
Conservation Specialist ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์)
Mr.Chonlatid Chaijan
(Plan
and
Policy
Analyst, Expert Level)
Miss Titirat Amonwasutun
Director Higher Level
(1 vacant)
Plan and Policy Analyst
Senior Professional level Acting
Senior Plan and Policy Specialist (Curator)
(Plan and Policy Analyst, Expert level

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication Center

นางสาวพิมพ์สราญ บ�ำเพ็ญวิบูลย์กิจ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Miss Pimsararn Bumpenvibunekij
Director (Computer Science) Higher Level

นางสาวประภัสสร เจริญรัตน์รวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย

Miss Prapatson Charaenratrawee

Computer Technical Officer Senior Professional Level
Acting Senior Information Technology system and Network Specialist
(Computer Technical Officer, Expert level)
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1
Office of the Provincial Treasury (Region 1)

นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
Mrs.Phaiboon Potchanarungvakul
Director of Chai Nat
Provincial Treasury

นางวิสากร สุขช่วย
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
Mrs.Visakorn Sukchuy
Director of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Provincial Treasury

นางสาวศุลีพร เพิ่มพูน
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
Miss Suleeporn Permpool
Director of Sara Buri
Provincial Treasury

นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
Mrs.Tharaporn Singhaphan Mahittafongkul
Director of Sing Buri
Provincial Treasury

นางวรินทรา มีชูวาศ
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
Mrs.Varintra Meechuvad
Director of Ang Thong
Provincial Treasury

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

18
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2
Office of the Provincial Treasury (Region 2)

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
Mr.Montree Boonyapongphun
Director of Nonthaburi
Provincial Treasury

นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
Mr.Somjit Tongborisut
Director of Pathum Thani
Provincial Treasury

นางอารี งามศิริอุดม
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
Mrs.Aree Ngamsiri-Udom
Director of Nakhon Pathom
Provincial Treasury

นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
Mrs.Thamonwan Rattirujisawet
Director of Samut Prakan
Provincial Treasury
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3
Office of the Provincial Treasury (Region 3)

นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Surat Nuipom
Director of Kanchanaburi
Provincial Treasury

นายนิพล อนุราช
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Mr.Nipon Anurach
Director of Ratchaburi
Provincial Treasury

นางยุพิน จงจัดกลาง
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Mrs.Yupin Chongchadklang
Director of Suphan Buri
Provincial Treasury

20
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4
Office of the Provincial Treasury (Region 4)

นายมนตรี จันทร์เพ็ญ
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Mr. Montree Janpen
Director of the Prachuap Khiri Khan
Provincial Treasury

นางสาวขนิษฐา สมหวัง
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
Miss kanidtha Somwung
Director of Phetchaburi
Provincial Treasury

นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
Mrs.Amonratch Chomsuwan
Director of Samut Songkhram
Provincial Treasury

นายนิพนธ์ เลิศล�้ำ
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
Mr.Nipon Lertlum
Director of Samut Sakhon
Provincial Treasury
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5
Office of the Provincial Treasury (Region 5)

นายถกล ย่องหิ้น
ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
Mr.Takon Yonghin
Director of Chumphon
Provincial Treasury

นางสุนันทา สกุลสันติ์
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
Mrs.Sunanta Sakulsan
Director of Phatthalung
Provincial Treasury

22

นายศุภโชค บัวทอง
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mr.Suppachok Buathong
Director of Surat Thani
Provincial Treasury

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

นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
Miss Somjai Sarikaphan
Director of Songkhla
Provincial Treasury

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6
Office of the Provincial Treasury (Region 6)

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

นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Miss Sawvakon Nuthong
Director of Trang
Provincial Treasury

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

นางปรีดา ทวีวงษ์
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Mrs.Preeda Thaweewong
Director of Phuket
Provincial Treasury

นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์
ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
Mr.Chetta Kanjanapibool
Director of Ranong
Provincial Treasury

นายกรจักร ชูทิพย์
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
Mr.Kornjak Chutip
Director of Satun
Provincial Treasury
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7
Office of the Provincial Treasury (Region 7)

นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Mr.Chaloei Wongbandit
Director of Narathiwat
Provincial Treasury

นายปัญญา ชายเกตุ
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
Mr.Panya Chaiket
Director of Pattani
Provincial Treasury

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

24
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8
Office of the Provincial Treasury (Region 8)

นายพรชัย พงษ์ภู่
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mr.Pornchai Phongphoo
Director of Chachoengsao
Provincial Treasury

นายเกริกชัย พรหมดวง
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
Mr.kreakchai phromduang
Director of Chon Buri
Provincial Treasury

นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
Mrs.Uengthip Jongpattanasinsuk
Director of Rayong
Provincial Treasury
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9
Office of the Provincial Treasury (Region 9)

นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
Miss Pinsiri Pientanyakankul
Director of Chanthaburi
Provincial Treasury

นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
Mrs.Naowarat Boonwanno
Director of Nakhon Nayok
Provincial Treasury

26

นางสาวนรนุช เดชพิชัย
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
Miss Noranuch Dechpichai
Director of Prachin Buri
Provincial Treasury

นางสาวชุติมา ไตรมาศ
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
Miss Chutima Traimas
Director of Trat
Provincial Treasury

นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
Mr.Kritsada Raveepowpong
Director of Sa Kaeo
Provincial Treasury

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10
Office of the Provincial Treasury (Region 10)

นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
Mr.Songpon Sapwatanagul
Director of Bueng Kan
Provincial Treasury

นายพูลศักดิ์ ข�ำมะโน
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Mr.Phoolsak Kammano
Director of Nong Khai
Provincial Treasury

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่เลย
Miss Vichada Junbun
Director of Loei
Provincial Treasury

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวล�ำภู
Miss Kanya Chaipimool
Director of Nong Bua Lam Phu
Provincial Treasury

นายสุชาติ ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
Mr.Suchat Chaijit
Director of Udon Thani
Provincial Treasury
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11
Office of the Provincial Treasury (Region 11)

นายสมพร เฟื่องกฤษฎา
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
Mr.Somporn Fueangkrisada
Director of Nakhon Phanom
Provincial Treasury

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
Miss Kannika Ratchadamart
Director of Mukdahan
Provincial Treasury

นางจ�ำปี บุญส่ง
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
Mrs.Jampee Boonsong
Director of Sakon Nakhon
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 12
Office of the Provincial Treasury (Region 12)

นายอุดร สีลาพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Udon Srilapan
Direct of Kalasin
Provincial Treasury

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
Miss Benjarat Ratchadamat
Director of Khon Kaen
Provincial Treasury

นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
Mrs.Kingkaew Pongpanich
Director of Maha Sarakham
Provincial Treasury

นายสมชาย จิรัตติกานนท์
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
Mr.Somchay Jirattikhanon
Director of Roi Et
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13
Office of the Provincial Treasury (Region 13)

30

นายธนิต กฤษณะ
ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
Mr.Tanit Kitsana
Director of Chaiyaphum
Provincial Treasury

นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
Mrs.Pooncharat Sinsakchai
Director of Nakhon Ratchasima
Provincial Treasury

นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Mrs.Prapimporn Tancharoen
Director of Buri Ram
Provincial Treasury

ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
Mr.Wasit Nontasin
Director of Surin
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14
Office of the Provincial Treasury (Region 14)

นายณรงค์ศักดิ์ มะลิบัวดอกแก้ว
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
Mr.Narongsak Malibuadokkaew
Director of Yasothon
Provincial Treasury

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

นางสุวิภา ฉิมพายัพ
ธนารักษ์พื้นที่อ�ำนาจเจริญ
Mrs.Suwipa Chimpayap
Director of Amnat Charoen
Provincial Treasury

นายไพโรจน์ คุ้มทรง
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Pairoje Kumsong
Director of Ubon Ratchathani
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15
Office of the Provincial Treasury (Region 15)

32

นายสมเกียรติ บุญทัน
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
Mr.Somkiat Boontun
Director of Chiang Mai
Provincial Treasury

นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
Miss Benjapun Rattanawila
Director of Mae Hong Son
Provincial Treasury

นางเขมฤดี จันทร์คง
ธนารักษ์พื้นที่ล�ำปาง
Mrs.Khemrudee Chankong
Director of Lampang
Provincial Treasury

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร
ธนารักษ์พื้นที่ล�ำพูน
Miss Jeerisuda Lapjitr
Director of Lamphun
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16
Office of the Provincial Treasury (Region 16)

นายอรรถพล คนเพียร
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
Mr.Auttaphon Konpien
Director of Chiang Rai
Provincial Treasury

นางอรทัย จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
Mrs.Orathai Chongcharoen
Director of Nan
Provincial Treasury

นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ
ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
Miss Jaruwan Sirisawangmek
Director of Phayao
Provincial Treasury

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม
ธนารักษ์พื้นที่แพร่
Miss Chansom Pentatham
Director of Phrae
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17
Office of the Provincial Treasury (Region 17)

นายรังษี นาหิรัญ
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
Mr.Rungsri Nahirun
Director of Tak
Provincial Treasury

นายวิสาล ทาจวง
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
Mr.Visan Tajoung
Director of Phetchabun
Provincial Treasury

34

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
Miss Phichamon Boonket
Director of Sukhothai
Provincial Treasury

นายสุรัตน์ หอมทวี
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
Mr.Surat Homtavee
Director of Phitsanulok
Provincial Treasury

นายสายัญ โชติกรณ์
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
Mr.Sayan Chotikorn
Director of Uttaradit
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18
Office of the Provincial Treasury (Region 18)

นายสามารถ เมืองเงิน
ธนารักษ์พื้นที่ก�ำแพงเพชร
Mr.Samart Muangngoen
Director of Kamphaeng Phet
Provincial Treasury

ดร.สุรทิน กรีด�ำรงศักดิ์
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
Mr.Suratin Greedumrongsak, Ph.D
Director of Nakhon Sawan
Provincial Treasury

นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
Mr.Techawit Tuipae
Director of Phichit
Provincial Treasury

นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
Miss Kanjana Kitchanapanit
Director of Uthai Thani
Provincial Treasury
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ประวัติกรมธนารักษ์

The History of the Treasury Department
กรมธนารักษ์จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกรมพระคลัง

มหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาทีห่ ลวงและกัลปนา กับกรม
กระษาปณ์สิทธิการเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง
พุทธศักราช 2476 โดยใช้ชอื่ ว่า “กรมพระคลัง” ต่อมาได้เปลีย่ น
ชื่อเป็น “กรมคลัง” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 จากนั้นได้มี
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495
พระราชบัญญัติโอนอ�ำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2495 จึง
ได้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมคลัง” เป็น “กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2495 ตราบจนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้งท�ำการของกรมธนารักษ์ตั้งอยู่ในพระบรม
มหาราชวัง บริเวณริมถนนเขื่อนขัณฑ์นิเวศ ตั้งแต่มีการจัดตั้ง
กรมเป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้
ย้ายทีท่ ำ� การจากพระบรมมหาราชวังมาตัง้ อยูท่ ี่ ถนนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร และในปี พ.ศ. 2535 ได้ย้าย
ทีต่ งั้ ท�ำการจากถนนจักรพงษ์ มาอยูใ่ นบริเวณกระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
จนถึงปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ มีหน่วยงานในสังกัดที่มีส�ำนักงานตั้งอยู่
ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์ ได้แก่
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
ตั้ ง อยู ่ ที่ ซ อยรามบุ ต รี ถนนเจ้ า ฟ้ า แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กองบริหารเงินตรา ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กองประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งอยู่ที่อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
ตัง้ อยูท่ อี่ าคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
กองกษาปณ์ ตั้ ง อยู ่ ที่ ถ นนพหลโยธิ น
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

•
•
•
•
•

The Treasury Department was established

on 23 May, 1933, in the reign of King Rama VII. It was
comprised four principle departments: the Royal Thai
Mint, the Great Royal Treasury Department, the
Monetary Department, and the Department of Royal
State Property and Public Property. It was established
by the Royal Decree for Reorganizing Agencies of the
Ministry of Finance, B.E. 2476 (1933). It was originally
the Royal Treasury Department later changed to The
Finance Department on 9 December 1933, according
to the Royal Decree on Reorganizing State Enterprise
Policy Offices and Departments, B.E. 2495 (1952), and
was then changed again to The Treasury Department
on 12 March 1952, its current name. Later on it was
relocated on Chakkrapong Road, Chanasongkram,
Pranakorn District, Bangkok in B.E. 2503 (1960), and
was finally relocated again to the present site, which
is at the Ministry of Finance on Rama VI Road,
Phayathai, Phayathai, Bangkok. The Treasury
Department has bureau, units and sub offices
throughout the country to serve all nationwide.
National Treasure Promotion and
Development Division is located on Rambuttri Alley,
Chao Fa Road, Chanasongkhram sub-district,
PhraNakorn district, Bangkok
Monetary Management Division
is located on Phrahonyothin Road, KlongLoung,
Prathumthani province.
Property Valvation Division is located
at Ratthaprasasanabhakti Building, Chaengwatthana
Government Complex in Bangkok (commemorating
His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary,
5 December, BE 2550) Chaeng watthana Road, Laksi
district, Bangkok.
Property Valvation Standakd Division
is located at Ratthaprasasanabhakti Building,
Chaengwatthana Government Complex in Bangkok
(commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday
Anniversary, 5 December, BE 2550) Chaeng watthana
Road, Laksi district, Bangkok.
The Royal Thai Mint is located on
Phahonyothin Road, Klongnueng sub-district,
KlongLuang district, PathumThani province.

•

•
•
•
•

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์

Annual Report 2020 The Treasury Department

AW-�������-������������������������-�� 2563-64-02.indd 37

37
25/5/2564 13:12:44

ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub)
•
6 แห่ง ได้แก่
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
			 จังหวัดขอนแก่น
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
			 จังหวัดอุบลราชธานี
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
			 จังหวัดเชียงใหม่
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
			 จังหวัดนครสวรรค์
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
			 จังหวัดสงขลา
		 - ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
			 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ยังมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมธนารักษ์
ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

•

The regional coin exchange and
management in 6 areas (Hub)
		 - Khonkaen province
		
		 - Ubonratchathani province
		
		 - ChiangMai province
		 - Nakornsawan province
		 - Songkhla province
		 - Suratthani province
Dhanarak Asset Development Company Limited
is a state enterprise under controlled of the Treasury
Department and located at Chang Watthana road,
Lak si, Bangkok.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities

กรมธนารักษ์มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ�ำรุง
รักษา และพัฒนาทีร่ าชพัสดุให้มมี ลู ค่าเพิม่ หรือก่อให้เกิดรายได้
การประเมินราคาทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ
และประชาชน และการผลิ ต เหรี ย ญกษาปณ์ แ ละจั ด สร้ า ง
เครือ่ งราชอิสริยยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และของสัง่ จ้าง ด้วย
วิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและมีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อให้
มีจ�ำนวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและเก็บทรัพย์สิน
มีคา่ ของรัฐให้มคี วามปลอดภัยและอยูใ่ นสภาพทีด่ ี เพือ่ น�ำออก
เผยแพร่และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยให้มอี ำ� นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น คงคลั ง
กฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น ตรา กฎหมายว่ า ด้ ว ยที่ ร าชพั ส ดุ แ ละ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดราคาประเมิ น
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็น
อ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

38

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

เกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา การจัดให้ใช้การจัดหา
ประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ และท�ำนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

2. งานด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดราคาประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และ
การจัดท�ำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และ
ของสั่งจ้าง
4. งานด้านบริหารเงินตรา ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การรับ-จ่ายแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง
การเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก จัดท�ำ ควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงิน
คงคลัง ควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง

5. งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
การเก็บรักษา การจัดแสดง และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

1. State Property Management

Responsible in develop, maintain, manage to increase
the properties value, collect revenues, and take care
of properties acts of laws.
2. Property Valuation Appraise real estates
and other properties values in accordance
withrelevant law, and offer opinion for determining
the appraised value of real estates.

3. Mint Production manufacturing coins,

commemorative coins, decorations and Royal
ThaiOrders, award medals and other orders from
general clients.
4. Monetary Management Take care of
currency receiving, paying, exchanging, verify
disbursement, delivery, coin storage.

5. Grand National Treasure Conservation
and Display Manage and preserve the
preciousassets of the nation. Promote and educate
Thai culture and history through those precious assets
to public

วิสัยทัศน์
Vision

“บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมือ
อาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมที่สมดุล และยั่งยืน”

“Professionally manage national assets
through good governance for balance
and sustainable economy and society.”
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พันธกิจ
Missions

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สิน
มีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ

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

ภารกิจ
Duty

1. ปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดท�ำ
นิติกรรม และด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
2. จัดท�ำ น�ำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และ
งานรับจ้างท�ำของ
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง
4. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์แห่งรัฐ
5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

40

1. Administer Ratchaphatsadu land and make
a legal act by using Ratchaphatsadu Acts.
2. Circulation coins, commemorative coins,
Decorations and Royal Thai Orders, award medals
production and other orders from general clients.
3. Treasury Reserve control according to
Treasury Reserves Acts.
4. Appraise real estates and other properties
values according to Property Valuation for Public
Interest Acts.
5. Manage and preserve the precious assets
of the state.
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ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
Strategy Issues

1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อให้เกิดมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารทรัพย์สนิ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. Develop and manage State Properties and
National Assets to achieve of economy and society
value added.
2. Develop and manage State Properties to
solve the problem of poverty, quality of life and
environment.
3. Manage the organization by Good
Governance policy.

เป้าประสงค์
Objectives

1. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานในระบบ
เศรษฐกิจ
2. การลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้
กับประชาชน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่
ราชพัสดุ และการให้บริการ
4. มีราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
ครอบคลุมทั่วประเทศ
5. การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดเข้าสู่
Industry 4.0
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
7. สนับสนุนการด�ำเนินงานของภารกิจหลักให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย

1. To encourage investment and employment
in economy.
2. To decrease difference and increase good
quality of life for people.
3. To increase the state property database
and service management ability.
4. To establish the property valuation of land,
building and Condominiums throughout the country.
5. To improve processing and marketing for
Industry 4.0
6. To increase the museum’ management
ability.
7. To support the operation of the missions
to achieve the goal.
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
The Treasury Department Structure
อธิบดีกรมธนารักษ์
Director General
กลุ่มงานตรวจราชการ
Office of Inspector General
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Public Sector Development
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
Deputy Director General

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
Deputy Director General

รองอธิบดีด้านบริหาร
Deputy Director General

กองบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
Bangkok State Property
Management Division

กองบริหารเงินตรา
Monetary Management
Division

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Management Division

กองส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
National Treasure
Promotion and
Development Division

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning
Division

กองเทคโนโลยีการส�ำรวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and
Database Division
กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์
ที่ราชพัสดุ
State Property Right
Management Division

กองกษาปณ์
The Royal Thai Mint

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Regional State Property
Management Division

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
(76 พื้นที่)
Office of the Provincial
Treasury (76 Provinces)

กองพัฒนาและบ�ำรุงรักษา
อาคารราชพัสดุ
State Property Building
Management Division
กองพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพที่ราชพัสดุ
State Property
Management Division
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ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
State Property Development Advisor
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
National Treasures and Mint Management Advisor
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Property Valuation Development Advisor

กองบริหารการคลัง
Financial Management
Division
กองกฎหมาย
Legal Affairs Division

รองอธิบดีด้านประเมินราคา
ทรัพย์สิน
Deputy Director General
กองประเมินราคาทรัพย์สิน
Property Valuation Division
กองมาตรฐานการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
Property Valuation
Standard Division
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
Information Technology
and
Communication Center

ส�ำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(หน่วยงานภายใต้ก�ำกับกรมธนารักษ์)
Dhanarak Asset Development
Company Limited
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กรอบอัตราก�ำลัง (ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563)

The Treasury Department Workforce Planning as of November 5, 2020
หน่วยงาน
Agency

ข้าราชการ

Civil Servants

ลูกจ้างประจ�ำ
Permanent Staffs

พนักงานราชการ

Government Employees

เงินงบประมาณ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน
Government การบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์
expenditure
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และการท�ำของ

เงินงบประมาณ
Government
Expenditure

พนักงานเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
และการท�ำของ
Circulation Coin ,
National Treasure and
Coinage Product
Development Fund Staffs

ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รวม
ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน Total
ที่ราชพัสดุ
Extra- budgetary expenditure
(The State Property management
expenditure) temporary Staffs

Circulation Coin ,
National Treasure
and Coinage Product
Development Fund)

อัตรา

Manpower

อัตรา

Manpower

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

อัตรา

Manpower

Manpower

Manpower

Manpower Manpower

หน่วยงานส่วนกลาง
Central agencies

729

275

21

187

451

461 2,124

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
76 Provincial Treasury Offices

801

40

-

189

-

799 1,829

1,530

315

21

376

451

1,260 3,953

รวม
Total
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ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Fiscal Year 2020 Performance

ผลงานที่ ได้รับรางวัล
Award Winning Projects

รางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563
Lert Rath Award

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ
อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์
ได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐ 1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 2) สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูล
เพือ่ การบริการ ผลงาน “ระบบให้บริการค้นหาต�ำแหน่งแปลงทีด่ นิ
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps)
3) สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน
“ฐานข้อมูลทันสมัยตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอนกับการประเมินราคา
ที่ดินด้วยภูมิศาสตร์สารสนเทศประยุกต์ชั้นสูง (ADVANCED
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR APPRAISAL : AGISA)
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
On September16 th 2020, Mr. Yuttana
Yimgarund, Director General of the Treasury
Department, attends the Lert Rath Award ceremony
The Treasury Department achieves AGISA (Advanced
Geographic Information System for Appraisai) 2020.
Mr. Wissanu Krea-Ngarm, Deputy Prime-Minister,
précises over the ceremony award.
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รางวัล Special Achievement in GIS Award
หรือ SAG Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2563
The Treasury Department won
the SAG Award 2020 25th December 2020
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบ
รางวัลทางด้าน IT เป็น รางวัล Special Achievement in GIS
Award หรือ SAG Award ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 จากบริษัท
อีเอสอาร์ไอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะองค์กรที่มีการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท�ำงานภายใน
องค์ ก รได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ หนึ่ ง ในการยกระดั บ
กรมธนารักษ์สกู่ ารเป็น Smart Government โดยพิจารณาจาก
หน่วยงานทีใ่ ช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ของ ESRI จากผูใ้ ช้งานทัว่ โลก
กว่า 100,000 ราย โดยกรมธนารักษ์เป็น 1 ใน 180 องค์กร
ทีไ่ ด้รบั รางวัลและเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงาน
เดียวที่ได้รับรางวัลประจ�ำปี 2563
Mr. Yuttana Yimgarund, Director General of
the Treasury Department, received the Special
Achievement in GIS (SAG) Award 2020 from the
Environmental Systems Research Institute (ESRI), USA.
The award was to recognize the application of
geographi information system (GIS) technology in the
department through the use of ArcGIS software, which
helps enhance efficiency and productivity of many
tasks. The software also helps the department to
better achieve the goals of the ‘Smart Government’
framework. The criteria of the award are based on
the application of the ESRI’s ArcGIS software in the
organization. From over 100,000 organization users
worldwide, the Treasury Department is 1 of the 180
organizations that have been selected for the award,
and it is the only government agency in Thailand to
receive the award in 2020.
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งานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7
"บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจประชาชน"
Government Service Award

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นางบุษกร ปราบณศักดิ์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์
รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานในงานมหกรรม
งานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 "บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย
ใส่ใจประชาชน" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
จังหวัดนนทบุรี

46

On January 25, 2020, Mrs. Bussakorn Prabnasak,
Deputy Director General of The Treasury Department,
attended and received Government Service Award at
the Government Service Exhibition at Central Plaza
Westgate, Nonthaburi, on January 25, 2020.

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์

Annual Report 2020 The Treasury Department

AW-�������-������������������������-�� 2563-64-02.indd 46

25/5/2564 13:13:09

ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ
General Performances
ด้านที่ราชพัสดุ

State Property Management
กรมธนารักษ์มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ปกครอง ดูแล การบ�ำรุงรักษา การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ
ในการใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และการพัฒนา
ศักยภาพที่ราชพัสดุ

The Treasury Department is authorized to
administer, control, maintain, improve, grant the use
and rental of the State Property (Ratchaphatsadu
land), and to develop relevant projects

สภาวะความต้องการทีด่ นิ เพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ าํ กิน
และเพื่อดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้
เกิดปัญหาการบุกรุก ครอบครองที่ดินของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการปกครอง ดูแล และการบริหารทรัพย์สินของรัฐ รัฐบาล
จึงมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ของสั ง คม และเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินของราษฎร โดยการ
รับรองสิทธิ ในการเข้าใช้ประโยชน์ทดี่ นิ สาธารณะ เพือ่ อยูอ่ าศัย
และทํากินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง กรมธนารักษ์
มีอํานาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแลที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดิน
ของรั ฐ ประเภทหนึ่ ง ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น นโยบายดั ง กล่ า ว
ของรัฐบาลภายใต้โครงการ “รัฐเอือ้ ราษฎร์”ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547
- 2558 โครงการ “รัฐเอื้อราษฎร์” เป็นโครงการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ราชพัสดุ ในกรณีที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดย
มิ ช อบที่ไ ม่โต้แย้ง กรรมสิท ธิ์ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่
4 ตุลาคม 2546
ดังนัน้ เพือ่ ให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาการครอบครอง
ที่ราชพัสดุโดยมิชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทกี่ าํ หนดไว้ จึงได้จดั ทาํ โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”
โดยจะดํ า เนิ น การสํ า รวจรั ง วั ด จั ด ทํ า แผนที่ ผู ้ ค รอบครอง
ที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่
4 ตุลาคม 2546 และ รับรองสิทธิในการเข้าใช้ที่ราชพัสดุโดยการ
จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทํากิน อันเป็นการสร้างความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสนองนโยบาย

The need to get more land for housing and
making a living is getting more important and
increasing rapidly. This is due to the economic growth
of the country, thus causing trespassing and other
social problems. These problems also impact on the
administration of state properties. Therefore, the
government tried to come up with a good policy to
decrease the social gap and to improve the quality
of living of the people in general, focusing on land
use problems. This aims to approve the rights to make
use of public land legally, fairly and securely, both
for housing and living. As the Treasury has an authority
to administer and grant the use of Ratchaphatsadu
land, which is a kind of state properties, it is proper
for the Treasury to allocate some suitable land to
support this policy. That is why the “Rut Ua Rard”
Housing Project was initiated and carried out by the
Treasury Department between the year 2547 – 2558
(2004 – 2015). The project is trying to help squatters
on Ratchaphatsadu land, especially those occupied
and lived on Ratchaphatsadu land before the 4th of
October 2546 (2003), on condition that they did not
claim the legal rights on Ratchaphatsadu land.
To help solve the trespassing problems
continuously, in line with the government’s policy,
the Treasury carried on the task with a similar one
called Thanarak Pracharat Housing Project. The land
is now being surveyed and inspected before occupiers
were approved to take out the lease on
Ratchaphatsadu land legally.

1. โครงการธนารักษ์ประชารัฐ

1. Thanarak Pracharat Housing Project
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การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Works Completed in 2563 (2020)

กิจกรรม
Activities

ล�ำดับ
No.

จ�ำนวน (ราย)
Number of People Served

1
		

ส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนที่
Surveying and Mapping

31,254

2
		

จัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
Leases taken

14,888

3
		
		
		
		

มอบสัญญาเช่า จ�ำนวน 14 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม บึงกาฬ สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์
สุรินทร์ เชียงราย ราชบุรี ขอนแก่น นครสวรรค์ นครราชสีมา เชียงใหม่ และกาฬสินธุ์
Contracts have been handed out to all lessees in 14 provinces:
Chonburi, Chanthaburi, Maha Sarakham, Bueng Kan, Surat Thani, Buriram, Surin, Chiang Rai,
Ratchaburi, Khon Kaen, Nakhon Sawan, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai, Kalasin
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2. โครงการส�ำรวจรังวัดก�ำหนด
ขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง-คูเมือง

2. The Surveying of City Walls
and Moats

1. ก�ำแพงเมือง-คูเมือง เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือ
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง
เช่น ป้องกันข้าศึกศัตรู หรือระบบระบายน�้ำของเมืองในอดีต
และบางเมืองยังใช้ถงึ ปัจจุบนั มิได้ใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนของ
ประชาชนคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะทางที่ดิน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1304 (3) จึงเป็นที่ราชพัสดุโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา 6 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

1. City Walls and Moats: They are man-made
constructions or natural structures that are applied
to be used for specific purposes. Such of these kinds
are fortress which is used to protect the country from
the enemy or the drainage system that is in existence
for the public use. As these are not meant to benefit
specific individuals or groups of people, they are
considered as national treasures that are used
specifically for the benefits of the country, and in
accordance with Civil and Commercial Code (Section)
1304 (3). Therefore, these treasures are categorized
as Ratchaphatsadu land, and the Ministry of Finance
is legally the title holder, in accordance with Section
6 and Section 8 in Ratchaphatsadu Land Act, B.E. 2562
(2019).

2. สภาพปัญหาและนโยบายของกรมธนารักษ์เกีย่ วกับ
ที่ดินราชพัสดุที่เป็นก�ำแพงเมือง-คูเมือง
ก�ำแพงเมือง-คูเมือง เกิดขึ้นมานานมากแล้ว สภาพ
เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ท�ำให้ขอบเขตไม่ชดั เจน ท�ำให้ยาก
แก่การปกครอง บ�ำรุง ดูแล ใช้ประโยชน์ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
กรมธนารัก ษ์และไม่อาจชี้ข อบเขตได้ในกรณีที่มีการรังวัด
ขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้กับ
ประชาชน ประชาชนทีม่ ที ดี่ นิ อยูต่ ดิ กับทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง-คูเมือง
ได้รบั ความเดือดร้อนทีไ่ ม่อาจออกเอกสารสิทธิใ์ นทีด่ นิ ได้ ดังนัน้
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการและให้ได้มาซึง่ ความ
ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตที่ราชพัสดุที่เป็นก�ำแพงเมือง-คูเมือง
โดยการเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาก�ำหนดขอบเขตทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง-คูเมือง เพือ่ ท�ำหน้าที่
วางหลักเกณฑ์และก�ำหนดขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง-คูเมือง
ในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้เป็นการแน่นอน โดยขอบเขตทีค่ ณะกรรมการฯ
ก�ำหนดให้ถอื เป็นแนวเขตทีถ่ กู ต้องและให้กรมธนารักษ์นำ� ไปใช้
เป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และรับรอง
แนวเขตให้แก่ราษฎรทีม่ ที ดี่ นิ ข้างเคียงได้ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ ดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2534
(12 กุมภาพันธ์ 2534) และรัฐบาลทุกรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญและ
เห็นชอบให้คงมีคณะกรรมการฯ ดังกล่าวตลอดมา

2. Problems and the Treasury’s policy in
dealing with City walls and Moats
As city walls and moats tend to change
physically over time, their true boundaries are hard
to locate. So the Treasury Department, though in its
capacity, has difficulty in managing these kinds of
treasures. In case of unclear boundary after being
surveyed in accordance with the land code, lands
belonging to the people living in adjacent to the city
walls and moats cannot be issued with the legal
documents. So, to solve the problems, the Ministry
of Finance, the legal title holder, needs to make things
clear to all the parties concerned, regarding the true
boundaries of the city walls and moats in questions.
Following the suggestion by the Ministry of Finance,
the cabinet ordered that a committee be formed
with a specific duty to lay down all the guidelines on
how to locate true boundary of the city walls and
moats that are in dispute. All decisions made by the
committee are considered final, and can be used as
a valid proof in asking for the issuance of land title
deeds and legal documents. The cabinet has agreed
since 2534 (1991) (Beginning on February 12, 2534
(1991)) to let the committee like this one be formed
and act as the final decision maker.
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3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการ
ก�ำแพงเมือง-คูเมือง
		
3.1 ด้านบริหารที่ราชพัสดุ
		 3.1.1 ทราบขอบเขตที่ ดิ น จ� ำ นวน
เนื้อที่ สถานที่ตั้ง ลักษณะที่ดิน สะดวกแก่การปกครองดูแล
ทรัพย์สิน
		 3.1.2 น�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการออก
หนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่ดินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
		 3.1.3 ป้องกันการบุกรุกและท�ำลาย
ก�ำแพงเมือง-คูเมือง
3.2 ด้านเศรษฐกิจ
		 3.2.1 เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วก่อให้เกิดรายได้แก่รฐั และเป็นการเพิม่ พูนรายได้ทางอ้อม
ให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
		 3.2.2 ราคาทีด่ นิ บริเวณข้างเคียงจะสูง
ขึ้นตามความเจริญของท้องถิ่น
3.3 ด้านสังคม
3.3.1 ขจัดปัญหาข้อพิพาทเรือ่ งแนวเขต
ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ กั บ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งท� ำ ให้ ไ ม่ มี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง หรื อ
ด�ำเนินคดีทางศาล เพราะมีแนวเขตที่แน่นอน
		 3.3.2 ขจัดปัญหาต่าง ๆ ซึง่ จะเกิดจาก
การบุกรุกที่ราชพัสดุท�ำให้สังคมมีความสงบสุข
3.3.3 เป็นการอนุรกั ษ์ไว้เป็นหลักฐาน
ในทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และวัฒนธรรมของชาติ
		 3.3.4 เพือ่ ประโยชน์ในด้านการศึกษา
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

50

3. The Benefits derived from the
administration of City Walls and Moats
3.1 For Ratchaphatsadu land
		 3.1.1 H a v i n g a l l r e l e v a n t
information, such as the area and condition, the
boundary, and the location makes it easier for the
Treasury to look after and manage the city walls and
moats.
		 3.1.2 Used as valid evidences in
asking for the issuance of land title deeds and all
legal documents.
		 3.1.3 Protecting the city walls
and moats from intruders and raiders.
3.2 For economic benefits
3.2.1 Creating new tourist spots
and destinations so as to indirectly generate more
income for the local people and communities.
		 3.2.2 Raising the price of lands
adjacent to the city walls and moats
3.3 For social benefits
3.3.1 Reducing the court cases
and disputes between the land owners, whose lands
are next or adjacent to the city walls and moats.
		 3.3.2 Helping to eradicate the
trespassing problems on Ratchaphatsadu land.
		 3.3.3 T h e s e h i s t o r i c s i t e s
reflecting the national culture are conserved for the
next generations.
		 3.3.4 These city walls and moats
are also important for educational and recreational
purposes.
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การด�ำเนินโครงการส�ำรวจรังวัดก�ำหนดขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง-คูเมือง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

Surveying and Mapping on City Walls and Moats consist of the following activities :
1. กิจกรรมการจัดจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาวิเคราะห์กำ� หนดขอบเขตทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง-คูเมือง ลงในระวางภาพถ่ายทางอากาศ
ระบบ ยู ที เอ็ม จ�ำนวน 12 เมือง เช่น เมืองเวียงมน เมืองเวียงฮ่อ จังหวัดเชียงราย เวียงป้อมเวียงเป็ง เมืองโบราณบ้านป่าเวียง
จังหวัดล�ำปาง และเมืองเวียงดิน จังหวัดเชียงใหม่
1. Hiring consultants to study, survey and mark the boundaries of the city walls and moats in the UTM
system. These are to be done in 12 towns of Muang Vieng Mon and Muang Vieng Hor in Chiang Rai, Vieng Pom
Vieng Peng, Ancient City of Ban Pa Vieng in Lampang and Muang Vieng Din in Chiang Mai province.

ระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ ยู ที เอ็ม ก�ำแพงเมือง-คูเมือง เมืองเวียงดิน จังหวัดเชียงใหม่
Maps showing aerial pictures in the UTM systemof Muang Vieng Din in Chiang Mai province
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์

Annual Report 2020 The Treasury Department

AW-�������-������������������������-�� 2563-64-02.indd 51

51
25/5/2564 13:13:11

2. กิ จ กรรมการส� ำ รวจรั ง วั ด ก� ำ หนดขอบเขตที่ ดิ น
ก�ำแพงเมือง-คูเมือง ลงภาคพื้นดิน จ�ำนวน 10 เมือง เช่น เมือง
โบราณบ้านโนนเมือง เมืองโบราณโนนเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมืองโบราณบ้านใหม่ไทยพัฒนา เมืองโบราณบ้านหนองนก
กระเรียน จังหวัดสระแก้ว และเมืองงาย (สันป่าไหน) จังหวัด
เชียงใหม่

2. Surveying and mapping the city walls and
moats on cadastral map in 10 cities. Such of these
include Ancient city of None Muang in Khon Kaen,
Ancient city of Ban Mai Thai Pattana, Ancient city of
Ban Nong Nokkarien in Sakaeo and Muang Ngai (San
Pa Nai) in Chiang Mai province.

บริเวณก�ำแพงเมือง-คูเมือง เมืองงาย จังหวัดเชียงใหม่
Shown above are the areas around Muang Ngai in Chiang Mai province

3. กิจกรรมการอนุรักษ์ก�ำแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มิติด้านสังคม
3. Activities showing the conservation of City Walls and Moats for social benefits

52

รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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Above are City Walls and Moats of Ban Pratu Chai in Phayao province
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การก�ำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม (GPS) กรมธนารักษ์

Laying down Boundary Markers to Support (GPS) of the Treasury Department
ตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยมาตรฐาน
ระวางแผนทีแ่ ละแผนทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ ในทีด่ นิ ของรัฐ พ.ศ. 2550
(กรม.) ก�ำหนดมาตรฐานแผนที่เป็นระบบพิกัดฉาก UTM และ
สนับสนุนงานส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนทีต่ ามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ส�ำหรับที่ราชพัสดุแปลงใหญ่ ในการก�ำหนดพิกัดหมุด
หลั ก ฐานแผนที่ ด าวเที ย มเพื่ อ สร้ า งเป็ น หมุ ด ควบคุ ม ของ
กรมธนารักษ์สำ� หรับใช้เป็นหมุดโครงงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการก�ำหนดพิกัดหมุดหลัก
ฐานแผนที่ดาวเทียม (GPS) จ�ำนวน 63 หมุด เช่น โครงการ
ส�ำรวจรังวัดก�ำหนดขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง-คูเมือง

Regulations of the Office of the Prime Minister
on Cadastral and Boundary Maps of State Lands 2550
(2007) stipulates the need to adopt the mapping
standard of UTM (Universal Transverse Mercator) and
to support the land surveying and mapping works. As
for the large plots of Ratchaphatsadu land, it is
essential to lay down the boundary markers as spatial
references in a variety of projects. In 2563 (2020) the
Treasury Department has completed laying down 63
markers, which are necessary for surveying and
mapping works on lands. Such projects include
surveying and locating the boundary of City Walls and
Moats

บริเวณก�ำแพงเมือง-คูเมือง เมืองเวียงสันธาตุดอยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
Above pictures showing the areas around Muang San That Doi Kaew in Chiang Mai province
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3. โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคาร 3. Conservation and Restoration
ราชพัสดุทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรม of Ratchaphatsadu Buildings with
Cultural Value 2563 (2020)

จากการตรวจสอบฐานข้อมูลที่ราชพัสดุพบว่า มีอาคาร
หรือสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นทีร่ าชพัสดุทมี่ ลี กั ษณะยังทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้ทั่วประเทศจ�ำนวนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ทราบและตระหนักรูถ้ งึ คุณค่าและความส�ำคัญ จึงจ�ำเป็นต้อง
ดูแล บ�ำรุงรักษา ให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี และน�ำมาบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ปีงบประมาณ 2563 คณะท�ำงานฯ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขึ้นบัญชีอาคารฯ ไว้ จ�ำนวน
95 หลัง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลอาคารฯ อย่างเป็นระบบ
และน�ำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและตระหนักรู้
ถึงคุณค่าและความส�ำคัญของอาคารฯ
3. รักษาอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่
ตลอดไป
เป้าหมาย
ส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะยั ง ทรงคุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ทั่ว
ประเทศ เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล น� ำ ไปบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
แผนการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. น� ำ ข้อมูลอาคารฯ ที่มีลัก ษณะยังทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ จัดท�ำแผนการด�ำเนินการอนุรักษ์และบูรณะ
- แจ้งส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์ทราบ
เพื่อด�ำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แจ้ ง กรมศิ ล ปากร เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล อาคารฯ ไป
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนโบราณสถานฯ
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Analysis from Ratchaphatsadu land database
found that there are a number of Ratchaphatsadu
buildings around the country, with cultural, artistic
and architectural value, most of which are to be
conserved for the next generation to see, study and
appreciate. Therefore, it is necessary for us to take
good care of them by maintaining and keeping them
in good conditions. In 2563 (2020) the working
committee considered that all the Ratchaphatsadu
buildings with cultural value should be listed as
precious Ratchaphatsadu buildings and 95 more
buildings of this kind were additionally registered in
Ratchaphatsadu land database system.
Objectives
1. Create Ratchaphatsadu land database
systematically so as to benefit most from the
collected data.
2. Conserve Ratchaphatsadu buildings with
cultural value for the next generation to see,
appreciate and realize the importance of these
buildings.
3. Keep Ratchaphatsadu buildings with cultural
value in good conditions.
Aims
To inspect and search for Ratchaphatsadu
buildings around the country with cultural, artistic
and architectural value: The collected information
and data would be used as a basis for further
administration.
The Plan of 2563 (2020)
1. Key in all the collected information and data
of Ratchaphatsadu buildings with historical value in
the database system. Make an action plan in relevance
to conservation and restoration of these buildings.
- Inform the government agencies in
possession of these buildings to comply strictly with
relevant rules and regulations.
- Inform the Fine Arts Department to inspect
and register these buildings as historic sites.
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2. หมายเหตุความส�ำคัญของอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างที่
เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ใน
ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
3. สนับสนุนข้อมูลอาคารฯ เพื่อน�ำไปบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

2. Attach the remarks to all Ratchaphatsadu
buildings with cultural, artistic and architectural value
in Ratchaphatsadu Land Database System
3. Support relevant Ratchaphatsadu buildings
with cultural, artistic and architectural value for further
administration.

สรุปผลด�ำเนินโครงการ ดังนี้
Summary of Works
เป้าหมายด�ำเนินการ
Targeted Number

ด�ำเนินการแล้ว
Achieved

จ�ำนวนหลัง
Number of Buildings

จ�ำนวนหลัง
Number of Buildings

คิดเป็นร้อยละ
Percentage

95 หลัง / Buildings

95 หลัง / Buildings

100
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4. โครงการ ปรับปรุง แก้ ไข ทะเบียน 4. Improvement of Registers in
duplication in Ratchaphatsadu
ที่ราชพัสดุซ�้ำซ้อน
Land Registry System 2563 (2020)
ที่ ร าชพั ส ดุ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยมีกรมธนารักษ์เป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่ ปกครอง ดูแล
บ�ำรุงรักษา รวมถึงการจัดให้ใช้ประโยชน์และการจัดให้เช่า
ทีร่ าชพัสดุภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยกรมธนารักษ์ได้นำ� ทีร่ าชพัสดุบางส่วนทีไ่ ม่มี
ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในราชการไปด�ำเนินการจัด
ให้เช่า และมีแผนด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไขทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
ให้มีความถูกต้อง เนื่องจากมีผลให้ราคาประเมินทรัพย์สินรวม
ของประเทศมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งจากการตรวจสอบฐาน
ข้อมูลในระบบงานทะเบียนทีร่ าชพัสดุแล้วปรากฏว่ายังมีขอ้ มูล
ทะเบียนที่ราชพัสดุบางส่วนยังมีการซ�้ำซ้อนทับกับทะเบียน
ทีร่ าชพัสดุหลัก จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไข ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุให้
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
กรมธนารักษ์โดยกองเทคโนโลยีการส�ำรวจและฐาน
ข้อมูลที่ราชพัสดุได้จัดส่งข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ ที่ซ�้ำซ้อน
และมีเนื้อที่ทะเบียนไม่ตรงกับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หรือหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวงเบือ้ งต้นให้สำ� นักงานธนารักษ์
พื้นที่ทั่วประเทศตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่ราชพัสดุจังหวัดว่า
ปัจจุบนั มีจำ� นวนเท่าใดทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขพร้อมจัด
ท�ำแผนการด�ำเนินงานปรับปรุง แก้ไข ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567
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Ratchaphatsadu land is a kind of state property
belonging to the Thai government. The Ministry of
Finance is the legal holder to all Ratchaphatsadu
land. Attached to the Ministry of Finance, the Treasury
Department is an agency authorized to administer,
control, maintain, improve, grant the use and rental
of Ratchaphatsadu land for utmost benefits. That is
some of Ratchaphatsadu land not fit for government’s
uses are to be leased out for economic purposes.
The Treasury also has a plan to improve and correct
the Ratchaphatsadu Land Registry System.
Discrepancies in the Ratchaphatsadu Land Registry
System would affect the valuation of land prices. The
inspection of land documents on Ratchaphatsadu
Land Registry System found some discrepancies, such
as registers in duplication and some lands are
overlapped. Therefore, it is essential that the
Ratchaphatsadu Land Registry System be improved
so that it becomes correct, complete and up to date,
based on the same standard.
State Property Surveying and Database Division
has sent all Treasury’s Provincial Offices around the
country information of Ratchaphatsadu land registers
being overlapped and in duplication, those that are
not the same as shown on land documents or
Government’s Land Certificate. This information is to
be checked against their databases so as to know
firsthand how many registers need to be corrected.
Action plan is also necessary and used as a time frame
for improving the system. The improvement is
expected to be ready by the fiscal year 2563-2567
(2020-2024).
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สรุปรายงานทะเบียนซ�้ำซ้อน (ตาม ว 117 ลว. 28 พ.ย. 62)
Summary of Registers in Duplication (Wor 117 dated on 28th of November 2562 (2019)
ประเภททะเบียน
ที่ราชพัสดุ
Type of Register

MIS
ตรงกัน
Same

1. ซ�้ำซ้อนตรงกัน
Exact Duplicate



2. ซ�้ำซ้อนกันในแปลงใหญ่
Exact Duplicate
found in the same
parcel



3. ซ�้ำซ้อนบางส่วน
Partly Overlapped



4. รูปแปลงซ�้ำซ้อน
แต่ข้อมูลอื่นไม่ตรงกัน
Exact shape, with
different details

GIS

ไม่ตรงกัน
Different

ตรงกัน
Same

จ�ำนวนทะเบียน รวมเนื้อที่ประมาณ
รูปแปลง
NO. of Registers (ไร่ - งาน - วา๒) Shape of Parcel
Area
ไม่ตรงกัน
(Rai-Ngan-Wah)
Different



454

12,785 - 0 - 29.9





970

46,574 - 1 - 22.65





211

7,964 - 3 - 51.8





740

24,974 - 2 - 71.67



รวมทั้งสิ้น / Total
2,375
92,298 - 3 - 76.02
								
หมายเหตุ / Remarks

สีแดงแสดงรูปแปลงหลัก
Red is shape of parcel

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ด�ำเนินการแก้ไข
ทะเบียนที่ราชพัสดุซ�้ำซ้อนประเภท 1 ก่อน ส�ำหรับจังหวัด
ซึ่งไม่มีทะเบียนที่ราชพัสดุซ�้ำซ้อนประเภท 1 ให้แก้ไขทะเบียน
ที่ราชพัสดุซ�้ำซ้อนประเภท 2, 3, 4 และเนื้อที่ทะเบียนไม่ตรงกับ
หนั ง สื อ แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ
ที่หลวง

สีเหลืองแสดงรูปแปลงที่ซ�้ำซ้อน
Yellow is shape in duplicate

In fiscal year 2563 (2020) the plan is to correct
the registers type 1 first. For Offices of the Provincial
Treasury which do not have registers in exact
duplicate of type 1, they are supposed to correct
registers of type 2, 3, 4 instead, including different
details of area found in land documents and
Government’s Land Certificate
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สรุปผลด�ำเนินโครงการ ดังนี้
Summary of Works
อธิบดีอนุมัติให้จ�ำหน่าย
จ�ำหน่ายออกจากทะเบียน
ด�ำเนินการจ�ำหน่าย
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ครั้งที่ 1
ที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว
ในปีงบประมาณ
จ�ำหน่ายออกจากทะเบียน
ข้อมูลการซ�้ำซ้อน
ประเภทที่ 1 และ 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ที่ราชพัสดุ
Currently, being checked for
Director General approved Already corrected and adjusted Planned to be corrected and Currently, being corrected and discrepancy in registers
of the correction 1st
from the System for fiscal year adjusted from the System in adjusted from the System
done on type 1,2
2563 (2020)
fiscal year 2564 (2021)

จ�ำนวน 1,424 ทะเบียน
1,424 Registers

จ�ำนวน 1,315 ทะเบียน
1,315 Registers

จ�ำนวน 109 ทะเบียน
109 Registers

จ�ำนวน 35 ทะเบียน
35 Registers

เนื้อที่ประมาณ
59,359 - 1 - 52.55 ไร่
Area
(Rai-Ngan-Wah)
59,359 - 1 - 52.55

เนื้อที่ประมาณ
46,872 - 3 - 63.32 ไร่
Area
(Rai-Ngan-Wah)
46,872 - 3 - 63.32

เนื้อที่ประมาณ
12,496 - 0 - 99.23 ไร่
Area
(Rai-Ngan-Wah)
12,496 - 0 - 99.23

เนื้อที่ประมาณ
12,045 - 2 - 41.60 ไร่
Area
(Rai-Ngan-Wah)
12,045 - 2 - 41.60

58

หมายเหตุ
Remarks

จ�ำนวน 74 ทะเบียน ได้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ส� ำ นั ก งาน
ธนารักษ์พนื้ ทีเ่ ร่งรัดด�ำเนินการ
74 Registers

เนื้อที่ประมาณ
441 - 2 - 57.63 ไร่
Area
(Rai-Ngan-Wah)
441 - 2 - 57.63

จ� ำ หน่ า ยทะเบี ย นที่ ร าชพั ส ดุ
ซ�ำ้ ซ้อนทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
และตรวจสอบเพิ่มเติมจ�ำนวน
109 ทะเบียน เนื้อที่ประมาณ
12,487 - 0 - 99.23 ไร่
ออกจากทะเบี ย นที่ ร าชพั ส ดุ
จั ง หวั ด ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และ
รายงานให้กรมธนารักษ์ทราบ
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564
ตามหนั ง สื อ กรมธนารั ก ษ์
ด่วนที่สุด ที่ กค 0304/ว109
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

A letter sent out to
Offices of the Provincial
Treasury informing them
to quicken the pace of
correcting and adjusting
the discrepancy of
registers in the System,
including additional 109
registers to be carried
out, covering an area of
12,487-0-99.23 Rai, and
to report back to the
Treasury within the 29th
of January 2564 (2021),
according to the
Treasury’s Most Urgent
letter, dated 18 th of
November 2563 (2020)
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5. โครงการพิสจู น์สทิ ธิการครอบครอง 5. Verification of Land Ownership
ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
on Ratchaphatsadu land
รัฐบาลได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในประเด็น
ลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และ
ได้มีค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ในการก�ำหนดทิศทางการบริหารประเทศ
และก�ำหนดนโยบายหลักในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก โดยกระจายการถือครองทีด่ นิ ในขนาดทีเ่ หมาะสม
ต่อการอยู่อาศัยและท�ำกินให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎร
อันประกอบด้วยแผนย่อยในประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรทีด่ นิ
รวมถึ ง กลไกการขั บ เคลื่ อ นและบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ
และนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ
ของรัฐการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน จึ ง ก� ำ หนดให้ มี
การพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ของราษฎรทีอ่ ยูใ่ นเขตทีด่ นิ
ของรั ฐ อั น เป็ น วิ ธี ป ระสานประโยชน์ ร ะหว่ า งราษฎรกั บ รั ฐ
หากผลการพิสจู น์สทิ ธิปรากฏว่าราษฎรมีสทิ ธิดกี ว่ารัฐก็จะออก
เอกสารสิทธิให้ หากรัฐมีสทิ ธิในทีด่ นิ ดีกว่าราษฎรก็จะพิจารณา
แก้ไขปัญหาเยียวยาเพื่อลดผลกระทบต่อราษฎร โดยจัดที่ดิน
ที่รัฐยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าท�ำกินและอาศัย
อยู่ต่อไป
กรมธนารักษ์ โดยกองบริหารจัดการกรรมสิทธิท์ รี่ าชพัสดุ
ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุก โดยวิธีพิสูจน์สิทธิตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ทีด่ นิ ของรัฐ พ.ศ. 2545 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ตามมาตรการพิสูจน์สิทธิฯ ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้ง
คณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรองการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณา
ผลการพิสจู น์สทิ ธิของ กบร. จังหวัด เพือ่ ตรวจสอบและกลัน่ กรอง
การพิสจู น์สทิ ธิให้เกิดความรอบคอบเสนอต่ออธิบดีกรมธนารักษ์
ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาฯ โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ให้มีความชัดเจน ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินอย่างมั่นคง ลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการถือครองที่ดิน ซึ่งเป็นการกระจายสิทธิให้ประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นทีด่ นิ ของรัฐโดยถูกต้อง โดยได้ดำ� เนินการพิสจู น์สทิ ธิฯ
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2557 – 2563 ซึง่ ปรากฏผลการพิจารณา
พิสจู น์สทิ ธิไปแล้วทัง้ สิน้ 26,310 แปลง สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับราษฎรที่ขอพิสูจน์สิทธิ และส่งผลให้ข้อร้องเรียน ในเรื่อง
ดังกล่าวลดลง

The government came up with 20-year
National Strategic Plan in reducing inequality and
injustice in society. The cabinet made a vow before
the parliament on the 25th of July 2562 (2019), setting
a policy to strengthen the foundation economy, and
aiming to distribute the fair and appropriate land
occupation by people from all walks of life. The plan
also consists of 12 sub-plans with respect to access
to the land resources and mechanism to administer
all the state lands. By focusing on 12 urgent aspects
to solve the problems of land trespassing, unfair
distribution of land to reduce inequality and to
upgrade the quality of life, therefore, the government
came up with the policy to verify the land ownership
on all state lands. This scheme would benefit both
the public and the government sectors. If the proof
shows that people have occupied the land for a long
period of time and legally, the government would
issue the proper land documents for them, in
compliance with the law. If not, the government, in
anyway, would try to help them by allocating a good
plot of land so that they could have a place to live
on, but only on certain conditions.
Through State Property Right Management
Division, Treasury Department, has for some time
adopted the verification of land ownership in
accordance with the Ministerial Rules Governing the
Trespassing on State Lands 2545 (2002), including the
Amend 2547 (2004), in compliance with the verification
of land ownership measure issued by the Committee
to Solve the Trespassing on State Lands. By setting a
working group to prove and verify the ownership on
Ratchaphatsadu land, the process is aimed at taking
into final consideration the results of verification of
ownership in specific province before being forwarded
to the director general of the Treasury Department
for approval. This is also done in response to reducing
in equality in possessing land resources, solving
trespassing problem, and fairly distributing legal land
rights among people living on Ratchaphatsadu land.
The Treasury has begun the verification of ownership
since 2557 (2014), and so far about 26,310
Ratchaphatsadu plots of land have been processed
through this measure, resulting in the reduced number
of disputes and court cases.
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ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ
การครอบครองที่ ดิ น ของบุ ค คลในเขตที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2563 สรุปได้ ดังนี้

Below are summaries of the results of
verification of ownership done on Ratchaphatsadu
land between fiscal year 2557-2563 (2014-2020).

ปีงบประมาณ
Fiscal Year

เป้าหมาย (แปลง)
Targets (Plots)

ผลการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ (แปลง)
Verification Achieved (Plots)

คิดเป็นร้อยละ
Percentage

2557-2562
(2014-2019)

21,000

24,943

118.78

2563 (2020)

1,280

1,367

106.80

รวม / Total

22,280

26,310

118.09

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินโครงการ
การจัดการและการแก้ ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท�ำกินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ

In fiscal year 2564 (2021) goals set to manage land rights and solve disputes of working and
living legally on Ratchaphatsadu land.
จากนโยบายการพัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมา ตลอดจนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม
ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ในการถื อ ครองที่ ดิ น ใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลนที่ดิน
อยู่อาศัยและท�ำกินของประชาชนผู้ยากจนหรือมีรายได้น้อย
ทีไ่ ม่มกี รรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ เป็นของตนเอง จนน�ำมาสูก่ ารบุกรุกทีด่ นิ
ของรัฐ และจากปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จึงน�ำมาสู่ความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทัง้ ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกัน และ
ประชาชนกับรัฐตลอดมา รวมถึงการแบ่งแนวเขตกรรมสิทธิ์
ที่ดินไม่ชัดเจน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในที่ดิน โดยเฉพาะ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐในการใช้ประโยชน์
จากทีด่ นิ อันเนือ่ งมาจากการประกาศสงวนหวงห้ามในเขตทีด่ นิ
ของรัฐทับทีด่ นิ ท�ำกินทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชนทีอ่ ยูม่ าก่อน และ
ประชาชนเข้าท�ำกินในทีด่ นิ ของรัฐหลังประกาศเขตสงวนหวงห้าม
ดั ง กรณี ท่ี มี ผู ้ เข้ า ครอบครองท� ำ กิ น และอยู ่ อ าศั ย ในพื้ น ที่
ที่ราชพัสดุ โดยเฉพาะที่ราชพัสดุซี่งเป็นประเด็นข้อขัดแย้ง
ในสิทธิท�ำกินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ทั้งในประเด็นการ
โต้แย้งกรรมสิทธิท์ รี่ าชพัสดุ การพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ
ของราษฎรในเขตที่ดินราชพัสดุ ซึ่งจะต้องมีวิธีการจัดการ

60

The economic growth and the change of
society have more and more widened the social
inequality. This includes an unequal access to the
use of different kinds of lands, reflecting the fact that
the country has lacked livable and arable lands. Lowincome earners and those who do not have the lands
of their own are affected the most and that leads to
the trespassing problems on the state properties,
including Ratchaphatsadu land. These problems are
getting out of hand, causing the conflicts among all
the parties concerned: conflicts between state
agencies or conflicts between state agency and the
people. Due to the unclear boundaries of the lands
among different owners, that has an impact on the
land rights. The dispute is typically between state
agencies and the general public. The problems
generally arise, basically in two ways. The first one
usually occurs when the state declares restrictions
of land use on the lands of the people who have
lived and used those lands before the restrictions on
lands are imposed by the state. The second one, on
the other hand, occurs when people moved onto
the lands after the restrictions on lands are imposed
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ข้อขัดแย้งดังกล่าวให้เกิดเป็นธรรมทัง้ ฝ่ายรัฐและราษฎร ความ
ชัดเจนและความมั่นคงในสิทธิท�ำกินอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ
เพือ่ ลดปัญหาข้อโต้แย้ง ให้ราษฎรมีสทิ ธิทำ� กินอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และเพื่อให้การด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดจึงได้มแี ผนงานโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหา
ข้อขัดแย้งในสิทธิทำ� กินและอยูอ่ าศัยในทีด่ นิ ราชพัสดุ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง
น� ำ ไปสู ่ ก ารพิ จ ารณาก� ำ หนดแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทัง้ ให้การบริหารจัดการทีด่ นิ
ราชพัสดุแปลงใหญ่เกิดประโยชน์สูงสุด และแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทับซ้อนเพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม และยัง่ ยืนต่อไป ทัง้ นี้ กรมธนารักษ์ได้กำ� หนดแผนงาน
ที่ จ ะบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ หารื อ ร่ ว มกั น
ในการก�ำหนดมาตรการ แนวทางหรือความร่วมมือในการบริหาร
จัดการและแก้ไขปัญหาการบุกรุกหรือการร้องเรียนเรื่องสิทธิ
ในที่ดินท�ำกินที่อยู่อาศัยของราษฎรในที่ดินของรัฐ ซึ่งหาก
ราษฎรมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของที่ดินก็สามารถเข้าสู่
กระบวนการพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ต ามมาตรการของคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้ ส�ำหรับราษฎร
ทีไ่ ม่ได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ โดยยอมรับว่าเป็นทีร่ าชพัสดุ ก็ดำ� เนินการ
โดยการจัดให้เช่าตามระเบียบของทางราชการต่อไปได้ โดย
การด�ำเนินโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ในสิทธิท�ำกินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ประกอบไปด้วย
2 กิจกรรม คือ

by the state. These problems are commonly found
on Ratchaphatsadu land. Therefore, there should be
a good way to prove the land rights and to be fair to
all concerned regarding the dispute of ownership and
verification of land ownership between the state and
the public. Conflicts must also be dealt, clearly,
prudentially and fairly to both the state and the public
so as to reduce the disputes. To achieve these goals,
the Treasury Department has a plan of 2564 (2021)
to help solve the problems of land rights for people
who live and work on Ratchaphatsadu land, resulting
in the mitigation of troubles. Nevertheless, the
Treasury should pay attention to managing and making
use of big plots of Ratchaphatsadu land economically,
and solving problems of overlapping land claims. We
also have a plan to work in collaboration with related
agencies in determining measures and mutual
guidelines to deal with the trespassing and land rights
problems. In case of those who live and work on
state lands and have disputes over the land ownership
with state agencies, they could prove the case through
the process of verification of land ownership and it
can be settled through the Committee to Solve the
Trespassing on State Lands. People who live and work
on Ratchaphatsadu land and agree not to claim their
rights on the land would be allowed to go on living
and working on the condition that they take out the
leases from the Treasury Department. The plan to
solve the land rights consists of 2 activities :

1. การบู ร ณาการสร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ลทีด่ นิ ของรัฐ เพือ่
น�ำไปสู่การจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงใหญ่ให้
ประชาชนเข้าสูร่ ะบบการจัดการแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกของทางราชการ และประชาชนอยู่อาศัย
ท�ำกินในที่ดินของรัฐได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหา
ข้อร้องเรียน
2. การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน
ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 เพื่อให้ส�ำนักงานที่ดิน
น�ำไปพิจารณาด�ำเนินการออกเอกสารสิทธิใน
ที่ดินให้กับประชาชนที่ครอบครองที่ดินต่อเนื่อง
กันมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ

1. Work in collaboration with
government agencies with similar tasks
in land administration, leading to the
reduction of trespassing problems in
state lands, especially in the big parcels
of land. People would also be allowed
to earn their living and live legally on
Ratchaphatsadu and other state lands.
Also, disputes over land rights would
decrease drastically.
2. Verification of land ownership
on state lands in accordance with
Ministerial Rules Governing Solving
Trespassing Problems on State Lands
2547 (2004). This activity would allow
the Land Offices to properly issue legal
land documents for people who have
lived on state lands for a period of time
before the lands in question were passed
down to become state lands.
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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6. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ 6. Public Park “Benchakiti Park”
“เบญจกิติ”
การด�ำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3
ในปี 2534 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในหลักการให้
ย้ายโรงงานยาสูบทัง้ หมดไปอยูส่ ว่ นภูมภิ าค และให้พฒ
ั นาพืน้ ที่
เดิ ม ของโรงงานยาสู บ เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 430 ไร่ เป็ น สวน
สาธารณะขนาดใหญ่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ ต่อมาในปี 2535 รัฐบาลมีโครงการจัดสร้าง
สวนสาธารณะบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบดังกล่าว เพื่อร่วม
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ เนือ่ งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
และในปี 2537 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระราชทาน ชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวว่า “เบญจกิติ” มี
การออกแบบสวนสาธารณะ เป็น 2 ส่วน คือ สวนน�้ำ (เนื้อที่
130 ไร่) และสวนป่า (เนื้อที่ 300 ไร่)
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการจัด
สร้างสวนสาธารณะตามการส่งมอบพืน้ ทีข่ องโรงงานยาสูบแห่ง
ประเทศไทย โดยในปี 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเสด็จเปิดสวนน�้ำ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547
ส�ำหรับสวนป่า “เบญจกิติ” แบ่งเป็น 3 ระยะ โรงงานยาสูบ
แห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ภายในกรอบวงเงิน 950 ล้านบาท
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ดำ� เนินการก่อสร้าง
สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่
2 สิงหาคม 2559 และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 รัฐบาลได้
จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่สวนป่า
“เบญจกิติ” ระยะที่ 1 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) เป็นประธาน และได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ”
ระยะที่ 1 เนื้ อ ที่ 61 ไร่ ให้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น ผู ้ ดู แ ล
บ�ำรุงรักษาแล้ว
ในปี 2562 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ทราบความคืบหน้า
โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ตามกรอบ
การด�ำเนินงาน 4 กระบวนงาน ประกอบด้วย งานรื้อถอน งาน
ออกแบบ งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และงาน
ก่ อสร้ า ง โดยมี แผนการก่อสร้างโครงการจัดสร้างสวนป่า
“เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์
2565 และแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ก่อสร้าง
ที่ 1 ช่วง 8 เดือนแรก จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

62

“Benchakiti Park” Phase 2-3

In 2534 (1991) the cabinet had a resolution in
principle to move all of the Thailand Tobacco
Monopoly’s Factory to the provincial areas of the
country so that the old area of about 430 Rai was to
be developed as a big public park. The Ministry of
Finance, in collaboration with other agencies was
responsible for the model scheme of the park. Later
in 2536 (1992) the government decided to build the
park as a tribute dedicated to Her Majesty the Queen
Sirikit, on the occasion of her 60th Birthday Anniversary.
In 2537 (1994) Her Majesty graciously named the park
“Benchakiti Park”. The park was planned with 2
developments in mind, namely Water Park (130 Rai)
and Forest Park (300 Rai)
On behalf of The Ministry of Finance, the
Treasury Department has completed the Water Park
and the Queen graciously proceeded to preside over
the park’s opening ceremony on December 7, 2547
(2004). “Benchakiti Park” is planned to be developed
in 3 phases and Thailand Tobacco Monopoly’s Factory
would cover all the construction cost of 950 million
Baht.
“Benchakiti Park” of phase 1, covering an area
of 61 Rai, was completed on the 2nd of August 2559
(2016), and on the 12nd of August 2559 (2016) the
government held a special event to celebrate on the
occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday
Anniversary at Benchakiti Park, meanwhile, the Prime
Minister Prayut Chan-o-cha was honored to preside
over the ceremony. “Benchakiti Park” of phase 1 has
been transferred to be under the care of Bangkok
Metropolitan Administration.
In 2562 (2019) the cabinet was informed of the
progression on “Benchakiti Park” development of
phase 2-3, covering the 4 frameworks consisting of
demolition work, design work, PMC (Project
Management Contract) and construction work. The
date of completion is expected in February 2565
(2022) The construction work is divided into 2 periods.
The first period of 8 months would see the completion
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และพื้นที่ก่อสร้างที่ 2 ด�ำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งาน
ปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์
ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์
จ�ำกัด ผู้ออกแบบโครงการสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3
เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ ภายใต้แนวคิดในการสืบสานพระราช
ปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง ในการ
ปลูกป่าในใจคนด้วยการเป็นสวนป่าส�ำหรับคนเมือง (Urban
Forest) ที่เชื่อมโยงและเอื้อต่อการเข้ามาท�ำกิจกรรมและใช้
ประโยชน์ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ของคนเมื อ ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ มี ชี วิ ต
ที่ ส ร้ า งความผู ก พั น และส� ำ นึ ก รั ก ในคุ ณ ค่ า ของป่ า น�้ ำ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เพื่อน�ำไปสู่ก ารมีส ่ว นร่ว มและส�ำนึก
หวงแหนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ ในการออกแบบเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุด มี
การปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้พมุ่ ไม้คลุมดิน ไม้นำ�้ หลากหลายชนิดพันธุ์
มีงานสร้างอัฒจันทน์ ทางเดินลอยฟ้า ทางวิ่ง ทางจักรยาน
และทางเดินโดยรอบโครงการ โดยให้มสี งิ่ ปลูกสร้างทีเ่ หมาะสม
และกลมกลืนกับความเป็นสวนสาธารณะในเมือง นอกจากนีย้ งั
มีการปรับปรุงอาคารเดิม (อาคารโกดังเดิม อาคารพิพิธภัณฑ์
และอาคาร Pavillion) ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
และตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างโครงการฯ

of work around June 2564 (2021). This is in time to
celebrate on the occasion of the Queen’s Birthday,
12 August, 2564 (2021). The second period of
construction work is dealing with the rest: that is the
renovation and conversion of the original building
into a gymnasium and a museum, expected to be
completed in February 2022.
As the designer of “Benchakiti Park”
development of phase 2-3, Arsom Silp Institute Of
The Arts would like to follow the idea of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej The Great, and Her Majesty
Queen Sirikit the Queen Mother in planting trees in
the hearts of the city dwellers as urban forest. This
links with the activities typical to the lives of people
living the city, and is meant to instill the good attitude
towards the valuable forest, water and natural
resources. The design concept is to make it so big a
forest as possible, focusing on planting big trees of
all kinds, bushes, ground cover plants, and a good
variety of water plants. Facilities in the park include
a stadium, a sky walk, a running track, a bike lane and
a walkway. They are designed to go on well with
nature in the park. Besides, original warehouse,
museum and pavilion are remade and applied to be
used for specific purposes.

ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างสวนป่าในพื้นที่ก่อสร้างระยะที่ 1
แล้วเสร็จตามแผนทีก่ ำ� หนด และสามารถจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่ ก� ำ หนดกรมธนารั ก ษ์ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอ� ำ นวยการจั ด สร้ า งสวนป่ า “เบญจกิ ติ ”
ซึ่ ง มี ร าชเลขานุ ก ารในพระองค์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์

To complete the Forest Park of phase 1 as
planned and in time to celebrate the Birthday of Her
Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on 12th of
August 2564 (2021), the Treasury Department as
directed by the Committee for the Construction of
Forest Park whose advisors include Secretary to Her
Majesty Queen Sirikit the Queen Mother and the
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลั ง ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลกรมธนารั ก ษ์ เ ป็ น ประธาน
กรรมการ ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก เป็นผู้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่
และได้ จั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การด� ำ เนิ น การ
ก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์
กับกองทัพบก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

Minister of Finance, and Deputy Minister of Finance
in charge of the Treasury as the chairman, asked the
Royal Thai Army to do all the construction work of
“Benchakiti Park” phase 2-3 covering an area of 259
Rai. Memorandum of Understanding (MOU) between
the Treasury Department and the Royal Thai Army
was signed on the 26th of October 2563 (2020)

7. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับ 7. Housing Development for Lowผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ ไขปัญหาการ Income Earners to Help Solve the
บุกรุกที่ราชพัสดุ
Waterways Encroachment
รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้าง
รุกล�้ำล�ำน�้ำสาธารณะและมีมาตรการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยให้
มีความมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบบูรณาการ โดยด�ำเนินการในพื้นที่คลองลาดพร้าว
และคลองบางซือ่ ก่อนเป็นล�ำดับแรก กรมธนารักษ์ได้สนับสนุน
ทีร่ าชพัสดุเพือ่ ด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพือ่ รองรับ
นโยบายดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการ
บ้านมั่นคง ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ก่อนปี 2559 และในปี 2562
ได้เริ่มด�ำเนินโครงการในพื้นที่คลองเปรมประชากร
สรุปผลการด�ำเนินงาน
 คลองลาดพร้าวและบางซื่อ
• มีเนื้อที่จัดให้เช่า 255-3-99 ไร่
• มีชุมชน 50 ชุมชน 6,868 ครัวเรือน
• รวมจัดให้เช่าแล้ว 38 ชุมชน 4,695 ครัวเรือน
 คลองเปรมประชากร
• มีเนื้อที่จัดให้เช่า 235-0-00 ไร่
• มีชุมชน 29 ชุมชน 3 กลุ่ม รวม 5,621 ครัวเรือน
• ปัจจุบนั ผลการด�ำเนินงานจัดให้เช่าแล้วจ�ำนวน 5 ชุมชน
772 ครัวเรือน
• อยู ่ ร ะหว่ า งรั ง วั ด ตรวจสอบเขตเช่ า และเปิ ด เวที
สาธารณะเพือ่ สร้างความเข้าใจ และกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนโดยการร่วมออกแบบบ้านเพื่อวางผังชุมชน และยื่นขอ
เช่ากับกรมธนารักษ์
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The government has a policy in managing the
illegal man-made constructions along public waters,
such as canals, paying more attention to those lowincome earners who live along these canals. With
appropriate measures in tackling the problems
commonly found in highly crowded community living
along these canals, the government has thus
implemented a plan to help solve this kind of
waterways encroachment. The initial plan is to begin
with specific canals first, such as Ladprao and Bang
Sue Canals. Therefore, the Treasury Department
provided some suitable land and developed The Ban
Mankong Housing Project, focusing on improving the
living conditions of these people. This project has
begun since 2559 (2016) and in 2562 (2019) it moved
on to Prem Prachakorn canal for further works.
Summary of Works in 2563 (2020)
Ladprao and Bang Sue Canals
• Ratchaphatsadu land of 255-3-99 Rai is
available for lease
• Serving 50 communities, totalling 6,868
households
• The lease has been taken by 36 communities,
equivalent to 4,695 households.
 Prem Prachakorn Canal
• Ratchaphatsadu land of 235-0-00 Rai is
available for lease
• Serving 29 communities which are divided
into 3 groups, totalling 5,621 households
• The lease has been taken by 5 communities,
equivalent to 772 households.
• More surveying work is to be carried out and
public hearing and community participation are to
be held for better understanding among all concerned.
House plans and designs are being mutually planned
and additional leases are to be taken when ready.
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 ผลการด�ำเนินการ ปี 2563
 จัดให้เช่าแล้ว จ�ำนวน 8 ชุมชน รวม 898 ครัวเรือน
(ราษฎร จ�ำนวน 2,695 คน)
 จัดท�ำ MOU จ�ำนวน 2 ชุมชน รวม 328 ครัวเรือน
(ราษฎร จ�ำนวน 996 คน)
		
(สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ 1,226 ครัวเรือน/หลัง
รองรับราษฎรได้ 3,691 คน)

 Completed Works in 2563 (2020)
 The lease has been taken by 8
communities, equivalent to 898 households, serving
a total of 2,695 people.
 MOU has been signed with 2
communities, equivalent to 328 households, serving
a total of 996 people.
 Accommodating 1,226 households/
houses, serving a total of 3,691 people.
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8. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพช่องทาง 8. A project to increase the
ช� ำ ระค่ า เช่ า ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ efficiency of electronic payment
(e-Payment)
(E-Payment)
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนระบบการช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) โดยส่งเสริม
การรับจ่ายเงินของภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ช่องทางการช�ำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
มาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั มีชอ่ งทางการช�ำระค่าเช่าและเงินอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับทีร่ าชพัสดุ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 15 ช่องทาง ประกอบด้วย
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The government has a clear policy to support
the electronic payment system (National E-Payment)
and would like to promote the financial transactions
electronically in both the public and private sector.
To facilitate the payments for all the tenants and
lessees, the Treasury Department has developed a
number of E-Payment options for a period of time.
Currently, the Treasury offered a total of 15 channels
of payment as below.
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก�ำหนดเป้าหมายให้
ผูเ้ ช่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนผูเ้ ช่าทัง้ หมดในแต่ละจังหวัด ใช้ชอ่ ง
ทางการช�ำระค่าเช่าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เช่าช�ำระ
ค่าเช่าผ่าน e-Payment จ�ำนวน 165,340 ราย คิดเป็นร้อยละ
86.23 ของผู้เช่าทั้งหมด
โดยในปี 2563 อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการรับช�ำระ
ค่ า เช่ า ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น (Application) ด้ า นที่ ร าชพั ส ดุ
บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากธนาคาร 7 แห่ง
ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน,
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน), ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564

In the fiscal year 2563 (2020), the Treasury
Department set a target of at least 80% of the number
of tenants and lessees in each province should opt
to pay their rents through our 15 channels of payment
electronically. As a result, the Treasury achieved that
165,340 tenants and lessees chose to settle their
payments through the Treasury’s E-payment system,
which is equivalent to 86.23%.
The Treasury in 2563 (2020) was in the process
of developing a lease application to be used on the
mobile phones. The application is developed in
conjunction with 7 local Thai banks, namely Krung
Thai Bank Public Co. Ltd., Government Savings Bank,
Bank of Ayudhya, Bank of Ayudhya Public Company
Limited, Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.,
Kasikorn Bank Public Company Limited, and Bangkok
Bank Public Company Limited. It is expected to be
of service within the year of 2564 (2021).

9. โครงการน�ำทีร่ าชพัสดุมาสนับสนุน 9. State Property to support the
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Special Economic Zones
กรมธนารักษ์น�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในการด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่การค้าการลงทุนเมือง
ชายแดน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประเทศในท้องถิน่ และ
กระจายความเจริญลงสู่ภูมิภาค พร้อมทั้งรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพิม่ การจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยูด่ ี
กิ น ดี ข องประชาชน ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ และแก้ ไขปั ญ หา
ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วและเป็นรูปธรรม ซึง่ คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (กนพ.) ได้กำ� หนดพืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 2 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะที่ 1 จ� ำ นวน 5 พื้ น ที่
(ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด) และระยะที่ 2
จ�ำนวน 5 พื้นที่ (หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม
นราธิวาส) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มคี ำ� สัง่
ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และค�ำสั่ง
ที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพิกถอนที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็น
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมอบให้กรมธนารักษ์จัดให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ป ระโยชน์ ให้ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย และเอกชนเช่า

The Treasury Department agreed in principle
to allocate some suitable Ratchaphatsadu land to
support the government’s policy in developing and
promoting border trades and investments. This project
aims to increase the quality of life, to distribute wealth
evenly, to narrow the gap of in equality, to increase
competitive ability of the country, to solve national
security problems, to create more jobs for people
and eventually to quickly accelerate the economy
of the country as a whole. Special Economic
Development Zone Policy Committee designated
special economic zones in two phases. In 1st Phase,
at least 5 areas in Tak, Sa Kaeo, Songkhla, Mukdahan
and Trat provinces are specifically marked as special
economic zones. In 2nd Phase, additional 5 areas in
Nong Khai, Kanchanaburi, Chiang Rai, Nakhon Phanom
and Narathiwat provinces are marked as special
economic zones. The head of the National Council
for Peace and Order (NCPO) issued the Order No.
17/2558 (2015), dated on 15th of May 2558 (2015) and
the Order No. 74/2559 (2016), dated on 20th of
December 2559 (2016) in commanding that all titles
to all the earmarked lands to be developed in special
economic zones be transferred to the Treasury
Department as Ratchaphatsadu land. The Treasury
and Special Economic Zones Committee agreed in
principle that some of the lands are to be used by
the government agencies, others are to be leased
out to the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)
and those in the private sector.
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โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมธนารักษ์จะด�ำเนินการ
เปิดประมูลให้เอกชนเช่าเพื่อลงทุนพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล จ�ำนวน 3 พื้นที่ ประกอบ
ด้วย
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แปลงหมายเลข
ทะเบี ย นที่ ตก.509 ต� ำ บลท่ า สายลวด อ� ำ เภอแม่ ส อด
จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 1,055-2-81 ไร่ อัตราค่าเช่าไร่ละ
36,000 บาท/ปี (ปรั บ ปรุ ง ค่ า เช่ า ร้ อ ยละ 15 ทุ ก 5 ปี )
ค่าธรรมเนียมการเช่าไร่ละ 250,000 บาท/50 ปี

In the fiscal year 2564 (2021), the Treasury
will offer a public auction in 3 provinces for those
interested in investing in the Special Economic Zones.
1. Special Economic Zones of Tak province: On
Ratchaphatsadu land plot no. Tor Kor 509 Tambon
Tha Sai Luad, Mae Sod District, Tak province, with the
area of about 1,055-2-81 Rai, at the lease rate of
36,000 Baht/Year (The lease rate is increased 15%
every 5 years.) The lease fee per Rai is calculated at
250,000 Baht/50 Years.

2 . เข ต พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ห น อ ง ค า ย
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค.484 ต�ำบลสระใคร อ�ำเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย เนือ้ ทีป่ ระมาณ 718-0-46 ไร่ อัตราค่าเช่าไร่ละ
2,100 บาท/ปี (ปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ 9 ทุก 3 ปี) ค่าธรรมเนียม
การเช่าไร่ละ 35,000 บาท/50ปี

2. Special Economic Zones of Nong Khai: On
Ratchaphatsadu land plot no. Nor Kor 484 Tambon
Sra Kai, Sra Kai District, Nong Khai province, with the
area of about 718-0-46 Rai, at the lease rate of 2,100
Baht/Year (The lease rate is increased 9% every
3 years.) The lease fee per Rai is calculated at 35,000
Baht/50 Years.

3. เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมุ ก ดาหาร แปลง
หมายเลขทะเบียนที่ มห.511, มห.512 ต�ำบลค�ำอาฮวน อ�ำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1,081-0-23.1 ไร่
อัตราค่าเช่าไร่ละ 1,800 บาท/ปี (ปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ 9
ทุก 3 ปี) ค่าธรรมเนียมการเช่าไร่ละ 30,000 บาท/50 ปี

3. Special Economic Zones of Mukdaharn: On
Ratchaphatsadu land plot no. Mor Hor 511, 512
Tambon Kam Arhuan Kai, Muang District, Mukdaharn
province, with the area of about 1,081-0-23.1 Rai, at
the lease rate of 1,800 Baht/Year (The lease rate is
increased 9% every 3 years.) The lease fee per Rai is
calculated at 30,000 Baht/50 Years.
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10. โครงการ“ศูนย์ทพ
ี่ กั อาศัยส�ำหรับ 10. Well-Equipped “Housing
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร”
Center for the Elderly”
(Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ (Senior Complex)
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563-2564 กรมธนารักษ์
ด�ำเนินโครงการ“ศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบ
วงจร” (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ สป.623 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุ ท รปราการ กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บนทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 623 และแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ สป. 646 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 72-1-97 ไร่ ภายใต้ชื่อ
โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์” ซึ่งถือเป็น
โครงการน�ำร่องของกรมธนารักษ์ โดยได้มอบหมายให้บริษัท
ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เป็นผูด้ ำ� เนินการจัดสร้าง
และบริหารโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา–ธนารักษ์”
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ตามกรอบหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจของ
ธพส. ภายใต้เงื่อนไขที่กรมธนารักษ์และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาก�ำหนดร่วมกัน
ตลอดจนเพือ่ ให้การด�ำเนินโครงการเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยัง่ ยืน
และสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วน กรมธนารักษ์จึงได้จัดให้
มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 6 ฝ่าย โดย
กรมธนารั ก ษ์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย และ ธพส. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้ องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยมี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์)
เป็นประธานในพิธี

In fiscal year 2563-2564 (2020-2021) the
Treasury would continue to develop the “Housing
Center for the Elderly” (Senior Complex) project, in
co-operation with Faculty of Medicine, Ramathibodi
Hospital, Mahidol University, on Ratchaphatsadu land
plot, Sor Por 623, 646 Tambon Bang Pla, Bang Phli
District, Samut Prakan province, with the area of about
72-1-97 Rai. Known under the name of “Senior
Complex Ramathibodi – Treasury”, it is a pilot project
that the Treasury asked Dhanarak Asset Development
to manage, in compliance with its authority and duty.
However, this has to be carried out under the
guidelines laid out mutually by the Treasury and
Mahidol University. To win the public trust, Treasury
Department thus signed a memorandum of
understanding (MOU) with 6 parties consisting of the
Treasury Department, Mahidol University (Faculty of
Medicine, Ramathibodi Hospital), Government Housing
Bank, Government Savings Bank, Krung Thai Bank
Public Co. Ltd, and Dhanarak Asset Development on
the 14th of August, 2563 (2020), at meeting room on
the 8th floor of 72th Anniversary Building, Treasury
Department. Mr. Santi Promphat, the Deputy Prime
Minister, Ministry of Finance presided over the signing
ceremony.
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11. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ท่าเรือสงขลา
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531
เห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ�ำกัด เป็นผู้บริหาร
จัดการท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ต และได้จัดท�ำสัญญามี
ก�ำหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2531 - 20
ตุลาคม 2541 ต่อมากระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบใน
การแยกสัญญาการบริหารท่าเรือทัง้ 2 แห่งออกจากกัน และได้
ให้ความเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ต่อสัญญามาอย่างต่อเนื่อง
2. ในปี 2553 บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ�ำกัด
เสนอแผนการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของท่ า เรื อ ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหน้าท่าและติดตั้งเครนหน้าท่า 3 ตัว พร้อมทั้ง
ปรับปรุงลานตู้สินค้าเพิ่มเติมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้วยเงิน
ลงทุนประมาณ 1,854 ล้านบาท และขอขยายอายุสญ
ั ญาฯ ออก
ไปอีก 25 ปี (ตั้งแต่ปี 2557-2581) เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การขนถ่ายสินค้าของท่าเรือและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันกับท่าเรืออื่นๆ ในภูมิภาค
3. กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินโครงการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2554 เห็นชอบในหลักการ
ของโครงการ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มี
มติในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2557 ให้
ความเห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการ
4. กรมธนารักษ์ดำ� เนินการคัดเลือกเอกชนตามประกาศ
เชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาปรับปรุง
ท่าเรือสงขลา (ตามหมวด 5 ของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลง
ทุนฯ พ.ศ. 2556 ตามนัย มาตรา 68 (1) แห่ง พ.ร.บ. การร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562) และอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการ
ปั จ จุ บั น กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตามมติ ค ณะ
กรรมการคั ด เลื อ กฯ โดยส่ ง ร่ า งสั ญ ญาให้ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
เรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามนัย
มาตรา 40 (1) แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ
พ.ศ. 2556 และส่ ง ร่ า งสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น ฯ ให้ ส� ำ นั ก งาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ตามนัยมาตรา 40 (2) แห่งพระราช
บัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 แล้ว และเมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2563 กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ ครั้งที่ 20 - 4/2563 เพื่อเสนอผลการพิจารณาตรวจ
ร่างสัญญาของส�ำนักงานอัยการสูงสุดและความเห็นส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ปรับปรุงท่าเรือสงขลา ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัตกิ าร

11.Songkhla Seaport
Development Project

1. The cabinet passed a resolution on the 31st
of May 2531 (1988), agreeing to let the Chaophaya
Terminal International CO., LTD. manage the port of
Songkhla and Phuket, with the initial rights of
operation for 10 years, effective from the 21st of
October 2531 (1988) to 20th of October (1998). Later,
the Ministry of Finance approved the split of operation
contract between the two ports and let the Treasury
Department extend the contract accordingly.
2. In 2553 (2010) the Chaophaya Terminal
International CO., LTD. proposed a plan to increase
the potential of the port operation by improving its
cargo facilities, such as adding 3 new container cranes,
and storage space. This port improvement added
additional investment of about 1,854 million Baht.
Therefore, the concession has then been extended
for another 25 years starting from 2557 (2014) until
2581 (2038). The plan aims to make the port of
Songkhla a major port for imported and exported
products from the southern area of Thailand and to
enhance its capability to compete with other nearby
seaports in the region.
3. The Treasury Department always adheres
and conforms to the regulations concerning the
Private Participation in State Undertaking Act B.E. 2535
(1992). Later, the cabinet had a resolution on the 26th
of April 2554 (2011), agreeing upon the principle of
improving the port of Songkhla, and gave a green light
for the Treasury to carry on the project, meanwhile,
the National Environmental Board, during the board
meeting of 1/2557 held on the 23rd of July 2557 (2014),
has already approved the reports on the environmental
impact assessment (EIA).
4. The Treasury has announced open invitations
to tender for public-private partnership investment
in Songkhla Seaport Development Project, in
accordance with chapter 5 concerning the Private
Investments in State Undertakings Act B.E. 2556 (2013)
under section 68 (1) of Public-Private Partnership Act
B.E. 2562 (2019).
Currently, the Treasury has followed the
decision of the selection committee by preparing the
draft contract before forwarding it to State Enterprise
Policy Office (SEPO) for consideration. SEPO would
then seek an approval from the Minister of Finance,
and from Office of the Attorney General, in accordance
with Section 40 (1) and Section 40 (1) of Private
Investments in State Undertakings Act B.E. 2556 (2013),
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ได้ด�ำเนินการตามประเด็นความเห็นแล้วมีมติให้ปรับปรุงร่าง
สัญญาก่อนส่งให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตามมาตรา
40(2) อีกครั้งหนึ่ง และให้ประสานผู้ชนะการประมูลเพื่อรับ
ทราบร่างสัญญาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนาม
ในสัญญา
การด�ำเนินการในขัน้ ตอนต่อไป (แผนการด�ำเนินงาน)
1. กรมธนารักษ์ส่งร่างสัญญาให้ส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณา
2. กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกและการเจรจากับผู้ผ่านการ
ประเมินข้อเสนอ รวมทั้งร่างสัญญา
3. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
4. ลงนามในสัญญา

72

respectively. On the 12th of October 2563 (2020) the
Treasury held a meeting dated 20-4/2563 for the
selection committee to be informed of the results
by SEPO and Office of the Attorney General. This was
done in accordance with Section 40 of Private
Investments in State Undertakings Act B.E. 2556 (2013).
The selection committee agreed on the need to revise
the draft contract before it being forwarded to the
Office of the Attorney General once again, and would
keep the tender winner posted of the progression on
the matter, including the time to sign contract later
on.
Further steps to take (Action Plan)
1. The Treasury will forward the draft contract
to the Office of the Attorney General for consideration.
2. The Ministry of Finance will seek for an
approval from the cabinet regarding the selection
results, and the final draft contract.
3. The cabinet is to approve the project.
4. The contract will be signed by all the parties
concerned.
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12. โครงการปรั บ ปรุ ง และบริ ห าร 12. The Management and
จัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ Improvement on Bang Pra Golf
จังหวัดชลบุรี
Club, Chonburi Province
Background and Facts
ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 ทีอ่ นุมตั ิ
ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้บริหารจัดการ
สนามกอล์ฟบางพระต่อไปเมื่อครบก�ำหนดสัญญาร่วมทุนกับ
บริษัท J.G.P.I. และให้กระทรวงการคลังด�ำเนินการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการสนามกอล์ฟบางพระตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดย
ก�ำหนดให้มกี ารส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเทีย่ ว
รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่นักกีฬาสมัครเล่น
และเยาวชนเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วม
ลงทุนด้วย รวมทั้งให้ ททท. โอนบรรดาทรัพย์สินอาคารและ
รายการสิ่ ง ปลู ก สร้ า งตามเงื่ อ นไขสั ญ ญาร่ ว มทุ น ให้ ต กเป็ น
กรรมสิทธิข์ องกระทรวง การคลังนับถัดจากวันทีส่ ญ
ั ญาร่วมทุน
สิ้นสุดลง
ดังนัน้ กรมธนารักษ์จงึ มีความจ�ำเป็นในการเปิดประมูล
เป็นการทั่วไปเพือ่ ให้เอกชนปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการ
สนามกอล์ฟบางพระ บนทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
ชบ. 350 ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่
ประมาณ 633 - 3 - 34 ไร่ โดยการด�ำเนินโครงการฯ จะท�ำให้
เกิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ในส่ ว นของภาคประชาชนและภาครั ฐ
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเมือง
รวมทัง้ เป็นการยกระดับกีฬากอล์ฟของประเทศในด้านภาพลักษณ์
และยกระดับนักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาอาชีพ นอกจากนีภ้ าครัฐ
ยังได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม เพื่อน�ำเงิน
ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศต่อไป

In 2529 (1986), the cabinet passed a resolution
on June 17, 2529 (1986) agreeing in principle to let
the Tourism Authority of Thailand (TAT) undertake a
joint investment project with a private sector to
develop Bang Pra Golf Club and Resort, in Chonburi
province. TAT then entered into a joint venture
agreement with Japan Golf Promotion Co., Ltd. (J.G.P.I)
by establishing a joint venture company called Bang
Pra Golf International Co., Ltd., to manage the Bang
Pra golf course.
Later, the Treasury Department took into
consideration that as Bang Pra Golf Course stands
on Ratchaphatsadu land plot Chor Bor. 350,
Bang Pra Subdistrict, Si Racha District, Chonburi
province, with the approximate area of 633 - 3 - 34 Rai,
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รูปแบบโครงการ
ให้ เ อกชนเสนอผลประโยชน์ ต อบแทนและเสนอ
โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สนามกอล์ ฟ บางพระ ดั ง นี้
(1) ปรับปรุงสนามกอล์ฟ จ�ำนวน 18 หลุม 160 ล้านบาท
(2) ปรับปรุงอาคารโรงแรม และอาคารอื่น ๆ 18 รายการ 150
ล้านบาท (3) ศูนย์ฝึกส�ำหรับเยาวชน (Golf Academy)
4.76 ล้านบาท
สถานะปัจจุบัน
1. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 กรมธนารักษ์ได้จัด
ให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน (Market
Sounding) ในการเปิดประมูลโครงการฯ เพื่อน�ำมาปรับปรุง
(ร่าง) เงื่อนไขการประมูล และจัดส่งให้กองกฎหมายเพื่อน�ำ
เสนอ คกก. ทีร่ าชพัสดุ โดยมีภาคเอกชนและส�ำนักงานศูนย์วจิ ยั
และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ใ นฐานะ
ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
2. กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาคได้เสนออธิบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง) เงื่อนไขการ
ประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟ
บางพระ จังหวัดชลบุรี และส่งเรื่องให้กองกฎหมายน�ำเสนอ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเปิด
ประมูลโครงการฯ ซึ่งอธิบดีได้เห็นชอบตามที่กองบริหารที่ราชพัสดุ
ภู มิ ภ าคเสนอแล้ ว ปั จ จุ บั น กองบริ ห ารที่ ร าชพั ส ดุ ภู มิ ภ าค
ได้สง่ เรือ่ งให้กองกฎหมายน�ำเสนอคณะกรรมการทีร่ าชพัสดุเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดประมูลโครงการฯ ตามหน้าที่
และอ� ำ นาจแล้ ว ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการด� ำ เนิ น การของ
กองกฎหมาย

74

Current State
Legal Affairs Division informed that the draft of
Ministerial Regulations was being taken into
consideration by the Minister of Finance before it
would be signed and published in the Royal Thai
Government Gazette, meanwhile, Regional State
Property Management Division was in the process of
gathering relevant documents following the draft of
Ministerial guidelines before being sent to the Legal
Affairs Division which would then present it to
Ratchaphatsadu Land Committee for approval, in
accordance with Section 28 of Ratchaphatsadu Land
Act, B.E. 2562 (2019).
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13. โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้อง 13. Changing a Community into a
ประชุม ในที่ราชพัสดุ”ตามแนวทาง Meeting Room, on
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน Ratchaphatsadu Land
รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยบูรณาการท�ำแผนปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็น
รูปธรรมตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ 1) สร้างอาชีพ
2) สร้างรายได้ และ 3) สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้
กับผูเ้ ช่าทีร่ าชพัสดุตามนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
ภายใต้ โ ครงการ “เปลี่ ย นชุ ม ชนเป็ น ห้ อ งประชุ ม ในพื้ น ที่
ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างยัง่ ยืนของกรมธนารักษ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินโครงการให้ครอบคลุมทั้ง
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึง่ รูปแบบในการด�ำเนินโครงการ
เป็นการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนให้เป็นแหล่งจ�ำหน่ายสินค้า
ชุมชน และสถานทีจ่ ัดประชุมของส่วนราชการต่าง ๆ เพือ่ สร้าง
รายได้และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับราษฎร ตลอดจนก่อให้
เกิดการหมุนเวียนรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจมากยิง่ ขึน้ และเมือ่
ราษฎรในระดับฐานรากมีอาชีพและรายได้ทมี่ นั่ คงและยัง่ ยืนแล้ว
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการลงทุนในภาคธุรกิจต่าง ๆ
ก็จะมีมากยิง่ ขึน้ หน่วยงานจัดเก็บภาษีกจ็ ะสามารถจัดเก็บภาษี
ได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีส่วนร่วม
ในการเป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย

ผลการด�ำเนินโครงการปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร และส�ำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ ได้ด�ำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น 502 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 108.66 ของจ�ำนวนเป้าหมายที่ก�ำหนด (เป้าหมาย
จ�ำนวน 462 ครั้ง) มีผู้ตอบแบบส�ำรวจความพึงพอใจ จ�ำนวน
28,100 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.74

The Ministry of Finance and the government
of Thailand had a policy to develop the foundation
economy. Therefore, they came up with a good plan
to help solve the economic problems by adhering to
3 strategic principles. These are: (1) To create more
jobs (2) To earn more income (3) Create more
opportunities to wider access to source of capital for
Ratchaphatsadu Land lessees. This is done in response
to the policy by the Minister of Finance called
“Changing a Community into a Meeting Room, on
Ratchaphatsadu Land” This project is in line with the
plan of the Treasury Department to develop the
sustainable foundation economy. In the fiscal year
of 2020, the project aimed to cover all 76 provinces
around the country, including Bangkok. By converting
Ratchaphatsadu Land into community markets where
general people cloud buy local goods and products,
and meeting rooms for the government agencies to
come together and share their ideas, convergence of
the two would help create more jobs for people in
the communities and opportunities for people to
earn more income. More spending would definitely
make money circulate much faster, and that would
financially help support people in the foundation
economy. Also, as business activities and investment
increase, the government’s revenue should go up as
well. In addition, the co-operation and integration of
both public and private sectors could help develop
and drive the foundation economy as a whole.

Achievements during the fiscal
year 2020

Bureau of Bangkok State Property
Management, and Offices of the Provincial Treasury
around the country held these activities for a total
of 502 times. That number is rated as 108.66% against
the target of 462 times, and the number of people
who answered the questionnaires concerning their
satisfaction in joining the activities is 28,100 or about
92.74%
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14. โครงการบูรณาการสวัสดิการ 14. Welfare Housing and Services
ทีพ
่ กั อาศัยกับสถานทีท่ ำ� งานและศูนย์ Center for the Thai Civil Servants,
บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ on Ratchaphatsadu Land
The Treasury Department allocated some of
ในที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ได้นำ� ทีร่ าชพัสดุทำ� เลเด่นในย่าน CBD ของ
จังหวัดต่าง ๆ มาด�ำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พัก
อาศัยกับสถานทีท่ ำ� งานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ เพือ่ ให้ขา้ ราชการเข้าถึงทีพ่ กั อาศัย โดยโครงการดังกล่าว
เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกรมธนารั ก ษ์ ส� ำ นั ก งาน ก.พ.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น
โดยแต่ละโครงการมี 76 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอยยูนิตละประมาณ
40 ตารางเมตร ราคาห้ อ งละประมาณ 999,999 บาท
และในระยะแรกกรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ คั ด เลื อ กที่ ร าชพั ส ดุ
รวมทั้งสิ้น 9 แปลง ประกอบด้วย
- กรุงเทพมหานคร 3 แปลง คือ บนถนนสุขุมวิทใกล้
รถไฟฟ้าสถานีบางจาก บนถนนพระรามที่ 3 ใกล้ MRT สถานี
คลองเตย และบนถนนเพชรบุรีใกล้ MRT สถานีเพชรบุรี
- จังหวัดนนทบุรี 3 แปลง คือ บริเวณตรงข้ามศูนย์
ราชการจั ง หวั ด นนทบุ รี ใกล้ ร ถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง บริ เวณ
ปากเกร็ด จ�ำนวน 2 แปลง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู
- จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี
จังหวัดละ 1 แปลง เป็นที่ราชพัสดุท�ำเลดี การคมนาคมสะดวก
ใกล้สถานที่ราชการ
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the remarkable Ratchaphatsadu Land, located in the
CBD, both in Bangkok and provinces around the
country to support the project, called “Welfare
Housing and Services Center for the Thai Civil Servants,
on Ratchaphatsadu Land”. This project would allow
the Thai civil servants to have an access to good and
decent housing. The Treasury Department works in
co-operation with Office of the Civil Service
Commission, the Government Housing Bank (GHB)
and Dhanarak Asset Development Co.,Ltd. to develop
the welfare housing, catered specifically for the Thai
civil servants so that they could buy the condominiums
of their own at affordable prices. The individual
development is a seven-story condominium building,
having a total of 76 units. Each unit provides ample
space of 40 square meters, sold at the price of 999,999
Baht. In the first phase, at least 9 plots of
Ratchaphatsadu Land were selected to start off the
project. These include:
In Bangkok: 3 plots to be developed are on
Sukhumvit Rd., near BTS Bang Chak Station, on Rama
3 Rd., near MRT Klongtoey Station, and the one on
Petchaburi Rd., near MRT Phetchaburi Station.
In Nonthaburi: 3 plots to be developed are
located near MRT purple line, opposite to Nonthaburi
Civic Center, in Pak Kret District.
In Nakhon Ratchasima, Khon Kaen and Surat
Thani: There would be at least one project to be
developed in these provinces, each located close to
public transportation and government agencies
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สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. ได้รับกรรมสิทธิ์ในห้องชุดพักอาศัย
2. ได้สิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ 30 ปี
3. กรมธนารักษ์ผ่อนปรนอัตราค่าเช่า ร้อยละ 25 จาก
อัตราปกติที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า
4. สามารถโอนสิทธิให้ทายาทหรือคู่สมรสได้เมื่อครบ
ก�ำหนด 3 ปี และสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก�ำหนดได้เมื่อครบ 5 ปี
5. ผู ้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ส ามารถยื่ น ขอสิ น เชื่ อ จากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ และเตรียมด�ำเนินการจัดท�ำสัญญา
ก่อสร้าง จ�ำนวน 4 แปลง ได้แก่
		
1. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
กท.2918 (บางส่วน) ถนนพระรามที่ 3 ช่องนนทรีิ ยานนาวา
กรุงเทพฯ
		
2. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
กท.0475 (บางส่วน) ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ
		
3. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
กท.1060 ถนนเพชรบุรี บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
		
4. ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
นบ.380 (บางส่ ว น) ถนนรั ต นาธิ เ บศร์ ต� ำ บลบางกระสอ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Benefits for those who join in the program

1. The full right to own a condominium unit.
2. The right to lease Ratchaphatsadu Land for
30 years, open to extension.
3. Special 25% discount off normal rent rate,
stipulated by the law and regulations of
Ratchaphatsadu Land. Contract renewal fees are also
to be waived.
4. Ownership is transferable to spouse or an
heir after 3 years, and transferable to other qualified
civil servants after 5 years.
5. The right to take out a mortgage loan with
the Government Housing Bank (GHB) at special rates.
At the end of fiscal year of 2020, the Treasury
Department had selected all the civil servants and
was in preparation stage to find qualified contractors
to construction works. The construction sites consist
of the following plots of Ratchaphatsadu Land:
		
1. (Part of) Ratchaphatsadu Land No.
Kor Tor 2918, Rama 3 Rd., Chong Nonsi Sub-district,
Yan Nawa District, Bangkok.
		
2. (Part of) Ratchaphatsadu Land No.
Kor Tor 0475, Sukhumvit Rd., Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok.
		
3. Ratchaphatsadu Land No. Kor Tor
1060, Phetchaburi Rd., Bang Kapi Sub-district, Huai
Khwang District, Bangkok.
		
4. (Part of) Ratchaphatsadu Land No.
Nor Bor 380, Rattanathibet Rd., Bang Kraso Subdistrict, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi
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ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Property Valuation

กองประเมินราคาทรัพย์สิน มีหน้าที่และอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และ
ทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการเกี่ยวกับงาน
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ
ประโยชน์แห่งรัฐประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามพระราช
บัญญัตกิ ารประเมินราคาทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
ตลอดจนปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ภารกิจหลัก คือ การประเมินราคาทีด่ นิ ห้องชุด และสิง่ ปลูกสร้าง
เพื่ อ น� ำ ไปใช้ เ ป็ น เกณฑ์ อ ้ า งอิ ง หรื อ เป็ น ฐานในการจั ด เก็ บ
ภาษี อ ากรและค่ า ธรรมเนี ย มในการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละ
นิติกรรมตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ

The Property Valuation Division, under the
Treasury Department, has authority and duty to
undertake property valuation for the public sector
and relevant administration work. According to the
Property Valuation for the Public Interest Act B.E.
2562 (2019), the Property Valuation Division is obliged
to facilitate the Property Valuation for the Public
Interest Committee (Bangkok). The Property Valuation
Division also serves other government agencies in
property valuation related work. The main purpose
of the land and building valuation is to be used as
the base for Land and Building Tax and the Property
Transfer fee, as well as for other public purposes.

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

Key Achievements

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองประเมินราคาทรัพย์สนิ
ได้ดำ� เนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์ตวั ชีว้ ดั จ�ำนวนแปลงทีด่ นิ
ที่ได้รับการประเมินราคา
1.1 แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดท�ำ
แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินในภูมิภาค
1.2 แผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดินและจัดท�ำ
แผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินในกรุงเทพมหานคร
โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานจ�ำนวน 16 ล้านแปลง
มีผลการด�ำเนินงานจ�ำนวน 19.4 ล้านแปลงสูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 21.25

In the fiscal year 2020, the Property Valuation
Division has achieved the strategic plans concerning
the number of complete land valuation as follow:
1.1 The revaluation of land and the production
of cadastral map in regional areas
1.2 The revaluation of land and the production
of cadastral map in Bangkok
The Property Valuation Division has completed
the revaluation of 19.4 million parcels, which
surpassed the annual target of 16 million parcels by
21.25 percent.

1. การประเมินราคาที่ดิน

2. การประเมินราคาห้องชุด

2.1 แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาห้องชุด
อาคารชุ ด ที่ ข อจดทะเบี ย นใหม่ เป้ า หมายการด� ำ เนิ น งาน
จ�ำนวน 200 อาคาร 16,000 ห้องชุด มีผลการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 442 อาคาร 82,985 ห้องชุด สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ
121
2.2 แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินห้องชุด
เป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 4,456 อาคาร 497,873 ห้องชุด
มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 4,518 อาคาร 509,024 ห้องชุด
สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.39
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1. Land Valuation

2. Condominium Valuation

2.1 The valuation of newly developed
condominiums: given the target of 200 condominiums
(16,000 units), the Property Valuation Division has
completed the valuation of 442 condominiums
(82,985 units), which is 121 percent above the target.
2.2 The revaluation of condominiums: given
the target of 4,456 buildings (497,873 units), the
division has completed the revaluation of 4,518
buildings (509,024 units), which is 1.39 above the
target.
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3. การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง

3. Building Valuation

4. การประเมินราคาที่ดินราชพัสดุราย
ทะเบียนผู้เช่า

4. Ratchaphatsadu (State) Land
Valuation

- บั ญ ชี ก� ำ หนดราคาประเมิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง จ� ำ นวน
36 แบบ
- บั ญ ชี ก� ำ หนดราคาประเมิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง จ� ำ นวน
77 จังหวัด
- ประกาศราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้างทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จ จ�ำนวน 22 เรื่อง/76 อาคารในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
8 เรื่อง /32 อาคาร ในภูมิภาค จ�ำนวน 14 เรื่อง/44 อาคาร

- ราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่า จ�ำนวน
23,325 ราย

The Property Valuation Division has :
3.1 accomplished the valuation schedule of
36 building types
3.2 accomplished the valuation schedule
covering all 77 provinces
3.3 accomplished 22 cases (76 buildings) of the
valuation of incomplete buildings in total : 8 cases
(32 buildings) in Bangkok and 14 cases (44 buildings)
in other provinces.
There are 23,325 completed cases of
Ratchaphatsadu (state) land valuation.

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
Property Valuation Standard division
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน มีหน้าที่และ
อ�ำนาจในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการประเมิ น ราคา
ทรัพย์สนิ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการพัฒนามาตรฐานการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ อืน่ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะ
พิเศษเพือ่ จัดท�ำมาตรฐาน ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และให้ความเห็น
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริหารจัดการ และให้บริการข้อมูลราคาประเมินทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้าง
และห้ อ งชุ ด บริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การประเมิ น
ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ด�ำเนินการเกี่ยวกับงาน
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ
ประโยชน์แห่งรัฐ

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญปี พ.ศ. 2563

1. กรมธนารักษ์ได้รบั การสนับสนุนงบบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล โดยจัดท�ำโครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน
ทรัพย์สนิ แห่งชาติ เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริการข้อมูลราคา
ประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น ด้ ว ยเทคโนโลยี Big Data Analytics
และ Data Visualizations โดยเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล จาก
10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทีด่ นิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมการปกครอง กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น

The Property Valuation Standard Division has
duty and responsibility to establish the rules and
guidelines regarding property valuation tasks and
implement. The division implements works on the
development of valuation standard for ordinary and
special properties as well as other assets in accordance
with relevant laws and regulations. The division also
provides advice, suggestion and recommendation
regarding property valuation, manage and provide
information services on property valuation including
lands, building, and condominiums. Besides, the
division undertakes database management of the
property valuation for the public interests and
operates on the secretary works for the Property
Valuation for Public Interest Commission. In addition,
the division works under the Director-General of
Treasury Department assignment as well as gives
support and coordinates with other agencies.

Significant Implementation
Achievement

1. The Treasury Department received the digital
government budget supporting the establishment of
the National Property Valuation Management Center
aiming to be the real estate information service center
based on Big Data analytics and data visualization
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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กรมโยธาธิการและผังเมือง ส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสถาบันการ
เงิน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด�ำเนินการประสานเรื่อง
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล แล้ ว 5 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กรมที่ ดิ น
กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เร่งด�ำเนินการ
เชื่อมโยงอีก 5 หน่วยงาน ที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ทั้งหมด 10 หน่วยงาน
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technologies. It will become the center for the
database integration of 10 organizations including
Department of Lands, Department of Rural Roads,
Department of Local Administration, Bangkok
Metropolitan Administration, Local Government
Organization, Department of Highways, Department
of Provincial Administration, Department of Public
Works and Town & Country Planning, Agricultural Land
Reform Office and Financial Institutes. In fiscal year
2020, the Treasury Department has already done the
database integration with 5 organizations (Department
of Lands, Department of Rural Roads, Department of
Local Administration, Bangkok Metropolitan
Administration and Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives). The database integration
with the other 5 organizations will be undertaken by
the fiscal year 2021 as the target.
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2. ด้านวิจัยและพัฒนามาตรฐานการประเมินราคา
ทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการ
โครงการส�ำรวจและก�ำหนดราคาแปลงทีด่ นิ อ้างอิง (Reference
Lots) เพื่อการประเมินราคาที่ดิน ระยะที่ 1 ด�ำเนินการศึกษา
ปัจจัยตัวแปรที่มีผลต่อการก�ำหนดราคาแปลงที่ดินอ้างอิง เพื่อ
เป็ น ตั ว แทนในการประเมิ น ราคาที่ ดิ น ในส� ำ นั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร (เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ)
ท�ำการวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ จัดกลุม่ พืน้ ทีแ่ ยกตาม
ประเภทหน่วยที่ดิน เพื่อสร้างแบบจ�ำลอง จ�ำนวน 56 แบบ
จ� ำ ลอง และสามารถน� ำ มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ จ� ำ นวน
28 แบบจ�ำลอง โดยมีแปลงที่ดินอ้างอิงจ�ำนวน 1,356 แปลง
แบ่ ง พื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาออกเป็ น 22 พื้ น ที่ โดยพิ จ ารณา
จากลักษณะกายภาพของพื้นที่ การใช้ประโยชน์ ข้อก�ำหนด
ด้านผังเมือง ความคล้ายคลึงของ ตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาที่ดิน
ด� ำ เนิ น การวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์
การประเมินราคาทรัพย์สนิ ด�ำเนินการศึกษารวบรวมเอกสารอ้างอิง
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำหลักเกณฑ์การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานจ�ำนวน 6 หลักเกณฑ์

2. Regarding the research and development of
property valuation, the pilot project of survey and
determination of the land values for reference lots
(phase 1) was already carried out in area under the
responsibility of the Bangkok Lands Office, Chatuchak
Branch. The main objective of the project is to identify
the significant variables influencing the land values
of reference lots, to analyze and evaluate the statistics
sales data, to cluster the submarket areas base on
location and land use, and to create the land price
models. As the result, the 28 models for price were
identified and calibrated from overall 56 tested
models and the 1,356 reference lots were set up
within the research areas in accordance with physical
characteristics, land use, zoning etc. Besides, there
were the other project on research and development
supporting the establishment of property valuation
guideline. It is undertaken by evaluation and analysis
based on relevant empirical property valuation
researches. As the result, 6 practical guidelines for
property valuation standard were produced and
allocated to all Treasury Department staffs throughout
the country.
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3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองมาตรฐานการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ได้ดำ� เนินการจัดเตรียมข้อมูลบัญชีราคา
ประเมินทรัพย์สนิ ซึง่ ประกอบด้วยบัญชีราคาประเมินทีด่ นิ ห้องชุด
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง แผนที่ ป ระกอบการประเมิ น ราคาที่ ดิ น
และบั ญ ชี ก� ำ หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ในการจด
ทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ส�ำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เพื่อใช้
เป็นฐานในการค�ำนวณภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครบถ้วนตามเป้าหมายการด�ำเนินงาน
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3. In the fiscal year 2020, the Property Valuation
Standard Division prepared and arranged the property
valuation lists, including lands (freehold title deed)
together with land value maps, buildings, and
condominiums. Besides the freehold title deed, the
land value lists for other types of land right document
were produced. These property valuation lists were
distributed to over 7,850 local government
organizations for land and building tax assessment
and to Land Offices nationwide for property
registration fee collection.
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ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์
Mint Prodoction

กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์เพื่อใช้หมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน
รวม 9 ชนิดราคา คือ ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท
50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์
และผลิ ต เหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก เหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในโอกาส
หรือวาระส�ำคัญต่างๆ ตลอดจนจัดสร้างเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
เครื่องหมายตอบแทน และผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างต่างๆ โดยมี
ผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์

ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 9 ชนิดราคา จ�ำนวน
1,770.15 ล้านเหรียญ

2. ด้านการผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง

ผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
- เหรียญที่ระลึก จ�ำนวน 716,961 เหรียญ
- ผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างอื่น ๆ จ�ำนวน 22,017 หน่วย

3. ด้านจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- 225,539 ส�ำรับ/ดวง/เหรียญ

The Royal Thai Mint of the Treasury Department
is responsible for the production of circulating coins
to ensure that it would be adequate for daily use in
the economic system. The current circulating coin
series is comprised of 9 denominations: 10 baht,
5 baht, 2 baht, 1 baht, 50 satang, 25 satang, 10 satang,
5 satang and 1 satang. In addition, the Royal Thai Mint
also produces commemorative coins and medals for
various special occasions, decorations, royal orders,
plaques, badges and other metallic art objects.
The production of each product in the year 2020 is
as follows:

Summary of production in the
year 2020
1. Circulation coin

-1,770.15 million coins

2. Medals and other metallic art objects
- Medal: 716,961 pieces
- Other metallic art objects: 22,017 units

3. Decoration and Royal Orders
- 225,539 units
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โครงการทีส่ ำ� คัญประจ�ำปีงบประมาณ Significant projects in the year
พ.ศ. 2563-2564
2020 - 2021
1. โครงการจัดท�ำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี 1. The coins to commemorate the 100th
การสาธารณสุขไทย
Anniversary of Thai Public Health
กรมธนารักษ์จัดท�ำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก “100 ปี
การสาธารณสุ ข ไทย” เป็ น ที่ ร ะลึ ก และน้ อ มร� ำ ลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธ
พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว พร้ อ มเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ความส�ำเร็จพัฒนาการทางการแพทย์และผลการด�ำเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ท�ำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่
ประชาชนทั่วไป

ด้านหน้า
(Obverse)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว
(ทองแดงผสมนิกเกิล) (Copper-Nickel Coin)
ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา
ส่วนผสม (Composition) : นิกเกิล (Nickel) 25%
ทองแดง (Copper) 75%
ขนาด (Diameter) : 32 มิลลิเมตร (mm)
(น�้ำหนัก ((Weight) : 15 กรัม (g)
ราคาจ�ำหน่ายเหรียญละ (Net Price) : 20 บาท (Baht)

ด้านหลัง
(Reverse)

2. การจัดงาน 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ

กรมธนารักษ์จัดงาน 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ
เพื่ อ ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 เป็นผูท้ รงริเริม่ ให้มกี ารผลิต
เหรียญกษาปณ์และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้าได้อย่างทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงได้ก�ำหนด
จัดงานในโอกาสครบรอบ 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ ขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563 ณ โรงกษาปณ์ รังสิต
จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมในงาน เช่น การจัดแสดงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก การเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ในแต่ละยุคสมัย
และการเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาปณ์ไทย
เป็นต้น

84

The Treasury Department has produced
commemorative coins on the occasion of the 100th
Anniversary of Thai Public Health as a memorial to
the grace of His Majesty King Rama VI and to
disseminate the achievements in medical
development of the Ministry of Public Health.

2. The 160th Anniversary of The Royal
Thai Mint

The Treasury Department has organized the
160 Anniversary of the Royal Thai Mint (between
17th - 19th September 2020 at the Royal Thai Mint,
Pathum Thani) as a memorial to the grace of His
Majesty King Rama IV, the initiator of the mint to be
produced and used for exchange and trading.
Activities at the event include the exhibition
of circulating coins, commemorative coins and medal,
discussions about the minting of each era by experts
in the field and opening reservations for The 160th Year
Anniversary of The Royal Thai Mint medal.
th
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วั น พฤหั ส บดี ที่ 17 กั น ยายน 2563 นายประสงค์
พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน 160 ปี
โรงกระสาปน์สทิ ธิการ โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์
พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ร่วมเปิดงาน ณ ห้องประชุมบงกช
ชั้น 3 โรงกษาปณ์ รังสิต.

On 17 September 2020, Mr. Prasong Poontaneat
, Permanent Secretary of Ministry of Finance , presided
over the opening ceremory of the 160th Anniversary
of the Royal Thai Mint with Mr. Yuttana Yimkarun,
Director-General of the Treasury Department and
senior executives at the Meeting Room, 3rd Floor,
Royal Thai Mint.
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เหรียญที่ระลึก 160 ปี โรงกษาปณ์ ไทย
160th YEAR ANNIVERSARY OF THE ROYAL THAI MINT MEDALS
เหรียญเงินรมด�ำพ่นทรายพิเศษ
(Antique Finishing Silver Medal)
ประเภทเหรียญรูป 10 เหลี่ยม
ส่วนผสม (Composition) : เงิน (Silver) 95%
ขนาด (Diameter) : 100 มิลลิเมตร (mm)
น�้ำหนัก (Weight) : 760 กรัม (g)
ราคาจ�ำหน่ายเหรียญละ (Net Price) : 25,000 บาท (Baht)
เหรียญทองแดงรมด�ำพ่นทรายพิเศษ
(Antique Finishing Copper Medal)
ประเภทเหรียญรูป 10 เหลี่ยม
ส่วนผสม (Composition) : ทองแดง (Copper) 95%
ขนาด (Diameter) : 100 มิลลิเมตร (mm)
น�้ำหนัก (Weight) : 653 กรัม (g)
ราคาจ�ำหน่ายเหรียญละ (Net Price) : 2,000 บาท (Baht)
ชุดเหรียญรูป 5 โรงกษาปณ์ เงินรมด�ำพ่นทรายพิเศษ
(Antique Finishing Silver Medal)
1 ชุดมี 5 แบบ (1 set : 5 model)
ส่วนผสม (Composition) : เงิน (Silver) 95%
แบบที่ 1 – 4 รูป 
ขนาด กว้างxสูง (width x height) : 60x39 มิลลิเมตร (mm)
น�้ำหนักต่อแบบ (Weight/model) : 69 กรัม (g)
แบบที่ 5 รูป
ขนาด กว้างxสูง (width x height) : 60x60 มิลลิเมตร (mm)
น�้ำหนักต่อแบบ (Weight/model) : 96 กรัม (g)
ราคาจ�ำหน่ายชุดละ (Net Price) : 15,000 บาท (Baht)
ชุดเหรียญรูป 5 โรงกษาปณ์ ทองแดงรมด�ำพ่นทรายพิเศษ
(Antique Finishing Copper Medal)
1 ชุดมี 5 แบบ (1 set : 5 model)
ส่วนผสม (Composition) : ทองแดง (Copper) 95%
แบบที่ 1 – 4 รูป 
ขนาด กว้างxสูง (width x height) : 60x39 มิลลิเมตร (mm)
น�้ำหนักต่อแบบ (Weight/model) : 60 กรัม (g)
แบบที่ 5 รูป
ขนาด กว้างxสูง (width x height) : 60x60 มิลลิเมตร (mm)
น�้ำหนักต่อแบบ (Weight/model) : 80 กรัม (g)
ราคาจ�ำหน่ายชุดละ (Net Price) : 2,200 บาท (Baht)
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3. เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
ในวาระครบ 88 ปี กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระคลัง ใน
พระคลังมหาสมบัติ ในวาระครบ 88 ปี เพือ่ ให้ประชาชนได้บชู า
และสิ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่บุคคลทั่วไปให้ยึดมั่นในความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยพร้อมเปิดรับจองเหรียญในเดือนพฤศจิกายน
2563

3. The 88th Anniversary of the Treasury
Department medal

The Treasury Department produced the 88th
Anniversary of the Treasury Department medals with
the replica of the iconography of Phra Khlang of the
Royal Treasury (The Deity of the Treasury)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระคลัง
ในพระคลังมหาสมบัติ โดยมีผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย
On 19 October 2020, Mr. Yuttana Yimkarun, Director-General of the Treasury Department,
presided over the first minting of the medal at Royal Thai Mint.
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4. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0”

ในปี พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการตามแผนได้ 100 %
- การผลิตดวงตราโดยอาศัยเทคโนโลยีการออกแบบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 มิติ และเครื่องแกะแม่ตรา
ดวงตราด้วยเลเซอร์เข้ามาช่วยในการผลิตต้นแบบแทนการ
ย่อลายแบบเดิม ซึ่งผลลัพธ์สามารถลดระยะเวลาผลิตดวงตรา
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 1 บาท 2 บาท 5 บาทและ
10 บาทได้ คิดเป็นร้อยละ 30

5. โครงการปรับปรุงกระบวนงานเหรียญ
กษาปณ์ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิต
ขนส่ง และจ�ำหน่าย

4. Improvement of the production
process of the Royal Thai Mint to
become “Mint 4.0”

In the year 2020, the Treasury Department
completely achieved the strategic plan (100 %)
- Dies manufacturing by using design technology
3D computer graphics and modernly engraving lasers
machine, to replace the original master die production
process. The results reduced the production time of
the current 1 baht 2 baht 5 baht and 10 baht
circulating coins dies making process by 30 %

5. Improve the production,
transportation and distribution process

ในปี พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการตามแผนได้
100% ซึ่งได้ปรับปรุงแม่พิมพ์ตัดมาช่วยผลิตชิ้นงานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ทดแทนการโกรกฉลุด้วยแรงคน โดยผลปรากฏว่า
สามารถลดขั้นตอนการท�ำงานลดลงคิดเป็นร้อยละ 70

In the year 2020, the Treasury Department
completely achieved the strategic plan which has
improved die set to cutting hole of royal decorations
instead of using man power. The results reduced the
production process by 70 %

6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2563

6. Activities on National Children's Day 2020

7. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7. Training to improve work performance
and human resource

กรมธนารักษ์ โดยกองกษาปณ์จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ. 2563 เมือ่ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ภายใต้แนวคิดในการเน้นและส่งเสริมให้เด็กไทยส�ำนึกถึงความ
เป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักและฉลาดในการใช้สอย
เงินตรา

ตามแผนปฏิบตั กิ ารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองกษาปณ์ได้จัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร จ�ำนวน 9 โครงการ เช่น

The Royal Thai Mint of the Treasury Department
organized activities to celebrate National Children's
Day on 11 January 2020 at the Royal Thai Mint under
the concept of Nation, Religion Monarchy, and smart
spending.

In 2020, the human resources of The Royal
Thai Mint had 9 short-term training projects as follows
:

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานเคลือบผิว PVD ขั้นสูง” ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563
(Training Course “Advanced PVD coating process improvements”) (18 – 20 March 2020)
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ด้านช่างฝีมือ” ระหว่างวันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2563
(Training Course “Capacity developing to pass on knowledge of workmanship”) (3 – 24 August 2020)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปรับตัวของบุคลากรด้านเหรียญกษาปณ์เพื่อการรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต” ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2563
(Training Course on “Adaptation for future entry into a cashless society”) (15 – 16 August 2020)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรกองกษาปณ์”
(Training Course “Promoting Morality and Ethics to Improve Work Efficiency”)

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วย
กิจกรรมไคเซ็น

กรมธนารักษ์ ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงาน
ของกองกษาปณ์ได้เสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
คุ ณ ภาพงานด้ ว ยกิ จ กรรมไคเซ็ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จดั ประกวดผลงานกิจกรรมไคเซ็น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีผลงานที่ผ่านการพิจารณา
จ�ำนวน 28 ผลงาน แยกเป็นประเภทบุคคลและประเภททีม ซึง่
ผลของกิ จ กรรมไคเซ็ น สามารถน� ำ ไปใช้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงานและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

8. Improving performance with Kaizen
Activity

The Treasury Department encourages
employees to give suggestions to improving the
performance through Kaizen activity. In 2020 The
Royal Thai Mint, The Treasury Department organized
Kaizen contest which 28 projects were approved
(separated into 2 group team and individual) are
adapted to the working process for improving
production and reducing cost.
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ด้านบริหารเงินตรา
Currency Management

กองบริหารเงินตราด�ำเนินการรับ จ่าย น�ำส่ง จ่ายแลก
รับแลกคืน ตรวจพิสูจน์ เก็บรักษา และบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ให้เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลาผู้รับบริการ
เชือ่ ถือและพึงพอใจในบริการ สัง่ จ่ายและรับรองการสัง่ จ่าย เงิน
คงคลัง ตรวจสอบการรับ - จ่าย การเคลือ่ นไหว และจัดท�ำบัญชี
เงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองบริหาร
เงินตรา รับฝาก ถอน และเก็บรักษากุญแจดอกคูห่ อ้ งมัน่ คง และ
ตู ้ เ ก็ บ เงิ น ของส� ำ นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด และส่ ว นราชการใน
ส่วนกลาง ซีง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้

The Monetary Management Division of the
Treasury Department is responsible for managing the
coin circulation to meet with the demand of the
economic system. Among the services provided at
the coin hubs are circulation coins exchange, coin
disbursement, coin authentication and coin
safekeeping. In addition, the Monetary Management
Division acts as the custodian of the Treasury reserves
account deposited at the Bank of Thailand by
providing deposit and withdrawal services for all the
provincial offices of the Comptroller General’s
Department. The performance in the year 2020 is as
follows:

ช�ำระเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์ดว้ ยเงินสด อาทิ ธนบัตรปลอม
ปะปน เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม และป้องกันการทุจริต ซึ่งจาก
เดิมมีช่องทางการช�ำระเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์ด้วยเงินสด
ช�ำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บัตรเดบิต และบัตรเครดิตผ่าน
เครื่อง EDC (Electronic Data Capture) และเพื่อเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน ลดความเสีย่ ง เพิม่ ความ
ปลอดภัยให้แก่ผรู้ บั บริการมากยิง่ ขึน้ จึงบูรณาการต่อยอดจาก
ช่องทางเดิมที่มีอยู่ให้สามารถช�ำระเงินค่าแลกเหรียญฯ ผ่าน
Mobile Banking ส่งผลให้ผู้รับบริการสามารถท�ำธุรกรรม
ทางการเงิ น ได้ จ ากระยะไกลโดยใช้ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เช่ น
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต และ Internet banking นับว่าเป็นการ
เพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลายตอบสนองการเข้าถึง
บริการของลูกค้าเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการให้บริการผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ และสะท้อนการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม E-Payment ในทุก
ภาคส่วน (Cashless Society) อันจะท�ำให้ธรุ กรรมทางการเงิน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ด�ำเนินไปได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนางานบริการภาครัฐและขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความมั่นคงให้กับ
ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังได้อย่างเหมาะสม

The Monetary Management Division mitigates
the cash payment hurdles of coin exchange service
from bank notes counterfeiting, robbery theft and
fraud offenses through various payment channels.
Previously, payment for coin exchange services was
made through the Counter Service payment channels
and debit card/credit card via EDC machines; and
now, the payment channels was expanded, under
the government’s initiatives on moving toward a
cashless society, through mobile banking and internet
banking payment channels to facilitate the customer’s
incremental demands for a swift and secure mode
of payment and to help mitigate financial crimes and
threats. Not only does the E-Payment for coin
exchange services elevate the public’s quality of life,
but also enhance the nation’s competitiveness and
strengthen the its financial and fiscal landscape

การรั บ ช� ำ ระเงิ น ค่ า แลกเหรี ย ญ
E-Payment for Coin Exchange
กษาปณ์ผ่านระบบ E-Payment
กรมธนารักษ์ กองบริหารเงินตรา ได้ลดปัญหาการรับ Service
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โครงการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ Coin Redemption Project through
ผ่าน Mobile Coin Unit
Mobile Coin Unit

As the Monetary Management Division,
Treasury Department launched the coin redemption
project through the Mobile Coin Unit, the service is
now provided in public communities and private areas
with parking space in 14 neighboring provinces
including Pathumthani, Nonthaburi, Phra Nakhon Si
Ayutthaya, Ang Thong, Singburi, Saraburi, Suphan Buri,
Nakhon Pathom, Chachoengsao, Nakhon Nayok,
Prachin Buri, Samutprakran, Samut Sakhon and
Chonburi. From 1 October 2019 to 30 September
2020, 45.13 million coins valued at 94.61 million baht
were collected from the public.

กรมธนารักษ์ได้จัดให้มีโครงการรับแลกคืนเหรียญ
กษาปณ์ผ่าน Mobile Coin Unit ออกให้บริการ รับแลกคืน
เหรียญกษาปณ์ ในพืน้ ทีป่ ริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง จ�ำนวน
14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชลบุรี
ซึง่ ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี และมีผลการด�ำเนินงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถ
รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ ได้จ�ำนวน 45.13 ล้านเหรียญ หรือ
94.61 ล้านบาท

สถิติการจ่ายย้ายเหรียญกษาปณ์ให้ส่วนภูมิภาค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Coins Distribution to the Provincial Area in Fiscal Year 2020
ศูนย์บริหารฯ
Center

ชนิดราคา 10 บาท
10 Baht Coins

ชนิดราคา 5 บาท
5 Baht Coins

ชนิดราคา 2 บาท
2 Baht Coins

ชนิดราคา 1 บาท
1 Baht Coins

ชนิดราคา 50 สตางค์
50 Satang Coins

ชนิดราคา 25 สตางค์
25 Satang Coins

รวม
Total

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
Commemorative Coin

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

15.000

1.500

20.000

4.000

2.500

1.250

6.000

6.000

6.750

13.500

6.750

27.000

0.544

0.027

57.544

53.277

อุบลราชธานี

6.000

0.600

4.500

0.900

1.600

0.800

1.600

1.600

4.100

8.200

4.400

17.600

0.549

0.027

22.749

29.727

นครสวรรค์

12.000

1.200

23.000

4.600

-

-

-

-

2.650

5.300

2.750

11.000

0.990

0.050

41.390

22.150

สงขลา

38.000

3.800

59.000

11.800

6.600

3.300

38.200

38.200

2.820

5.460

2.630

10.520

0.760

0.038 148.010

73.298

เชียงใหม่

55.500

5.550

34.500

6.900

3.500

1.750

26.050

26.050

5.150

10.300

5.500

22.000

0.662

0.033 130.862

72.583

สุราษฎร์ธานี

41.000

4.100

54.000

10.800

6.800

3.400

23.150

23.150

4.230

8.460

3.300

13.200

0.590

0.030 133.070

63.140

16.750 195.000

39.000

21.000

10.500

95.000

95.000

25.700

51.400

25.330

101.320

4.095

0.205 533.625

314.175

ขอนแก่น
Khonkaen
Ubon Ratchathani
Nakhon Sawan
Songkhla
Chiang Mai
Surat Thani

รวม / Total 167.500

สถิติการรับย้ายเหรียญกษาปณ์ให้ส่วนภูมิภาค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Coins Reclamation From the Provincial Area in Fiscal Year 2020
ศูนย์บริหารฯ
Center

ชนิดราคา 10 บาท
10 Baht Coins

ชนิดราคา 5 บาท
5 Baht Coins

ชนิดราคา 2 บาท
2 Baht Coins

ชนิดราคา 1 บาท
1 Baht Coins

ชนิดราคา 50 สตางค์
50 Satang Coins

ชนิดราคา 25 สตางค์
25 Satang Coins

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
Commemorative Coin

รวม
Total

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

ล้านบาท

ล้านเหรียญ

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

33.104

3.311

41.703

8.341

2.602

1.302

3.344

3.388

-

-

-

-

-

-

80.753

16.342

0.425

0.085

8.310

1.724

0.061

0.061

6.247

6.494

-

-

-

-

-

-

15.043

8.364

-

-

8.000

1.600

2.730

1.365

2.400

2.400

-

-

-

-

-

-

13.130

5.365

0.178

0.036

0.151

0.057

0.017

0.017

3.125

3.209

0.020

0.040

0.013

0.052

-

-

3.504

3.411

-

-

0.002

0.001

0.001

0.001

3.600

3.600

-

-

-

-

-

-

3.603

3.601

สุราษฎร์ธานี

3.222

0.324

6.412

1.305

0.018

0.018

3.482

3.513

-

-

-

-

-

-

13.134

5.160

รวม / Total

36.929

3.756

64.578

13.028

5.429

2.764

22.197

22.603

0.020

0.040

0.013

0.052

-

- 129.166

42.243

ขอนแก่น
Khonkaen

อุบลราชธานี

Ubon Ratchathani

นครสวรรค์

Nakhon Sawan

สงขลา
Songkhla

เชียงใหม่

Chiang Mai
Surat Thani
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Coins Distribution to the Provincial Area in Fiscal Year 2020

ขอนแก่น
Khonkaen

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

นครสวรรค์
Nakhon Sawan

สงขลา
Songkhla

เชียงใหม่
Chiang Mai

สุราษฎร์ธานี
Surat Thani

สถิติการรับย้ายเหรียญกษาปณ์ ให้ส่วนภูมิภาค ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Coins Reclamation from the Provincial Area in Fiscal Year 2020

ขอนแก่น
Khonkaen

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

นครสวรรค์
Nakhon Sawan

สงขลา
Songkhla

เชียงใหม่
Chiang Mai

สุราษฎร์ธานี
Surat Thani

รายละเอี
ชารุดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดการขายทอดตลาดเหรี
ยดการขายทอดตลาดเหรียญกษาปณ์
ยญกษาปณ์ถล้อนคื
ถานบาท
อนคืนและเหรี
นและเหรียญกษาปณ์
ยล้ญกษาปณ์
านเหรียญ ชารุดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Million Baht

Million Coins

รายละเอี
รายละเอี
ยดการขายทอดตลาดเหรี
ยดการขายทอดตลาดเหรี
ยญกษาปณ์
ยญกษาปณ์
ถอนคื
ถอนคื
นและเหรี
นและเหรี
ยญกษาปณ์
ยญกษาปณ์
ชารุชารุ
ดประจ
ดประจ
าปีาปี
งบประมาณ
งบประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
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รายละเอียดการขายทอดตลาดเหรียญกษาปณ์ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ช�ำรุด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Coin Liquidation List: Withdrawn Coin and Damaged Coin as of Fiscal Year B.E. 2563 (2020)
ชนิดราคา/น�้ำหนัก
Denomination/Weight
		
1. เหรียญกษาปณ์ถอนคืน
Withdrawn Coin
5 บาท 9 กรัม (ลักษณะเก้าเหลี่ยม)
5 Baht 9 Gram Withdrawn coin (Nonagon shaped)
		
ช�ำรุดครึ่งราคา
		
Damaged coin (½ face value)

5 บาท
5 Baht
		
		
1 บาท
1 Baht
		
		

จ�ำนวนเหรียญ จ�ำนวนเงิน (บาท) น�้ำหนัก (กิโลกรัม)
Amount
Amount
Weight (Kilogram)
(Coin)
(Baht)

16,000

80,000

143.93

8

20

0.07

9,412

47,060

111.40

4,218

10,545

48.60

9.000

9,000

66.00

8,090

4,045

58.00

46,728

150,670

428.00

8,960,000

89,600,000

75,466.00

400,000

2,000,000

3,345

56,880,000

284,400,000

423,700

360,000

900,000

2,617

7,800,000

39,000,000

46,420

300,000

750,000

1,780

5,320,000

10,640,000

21,204

140,000

140,000

554

167,700,000

167,700,000

566,961

1,350,000

675,000

4,515

1,200,000

600,000

2,877

55,511

111,022

407

รวม / Total

250,465,511

596,516,022

1,149,846

รวมทั้งสิ้น / Grand Total

250,512,239

596,666,692

1,150,274

12 กรัม ถอนคืน
12 Gram Withdrawn Coin
ช�ำรุดครึ่งราคา
Damaged Coin (½ face value)
7.5 กรัม ถอนคืน
7.5 Gram Withdrawn Coin
ช�ำรุดครึ่งราคา
Damaged Coin (½ face value)
รวม / Total

1. เหรียญกษาปณ์ช�ำรุด
Damaged Coin
10 บาท 5 กรัม ช�ำรุด
10 Baht 5 Gram Damaged Coin
ช�ำรุดครึ่งราคา
			 Damaged Coin (½ face value)
5 บาท 7.5 กรัม ช�ำรุด
5 Baht 7.5 Gram Damaged Coin
ช�ำรุดครึ่งราคา
			 Damaged Coin (½ face value)
5 บาท 6 กรัม ช�ำรุด
5 Baht 6 Gram		 Damaged Coin
			 ช�ำรุดครึ่งราคา
			 Damaged Coin (½ face value)
2 บาท 4 กรัม ช�ำรุด
2 Baht 4 Gram Damaged Coin
			 ช�ำรุดครึ่งราคา
			 Damaged Coin (½ face value)
1 บาท 3.4 กรัม ช�ำรุด
1 Baht 3.4 Gram Damaged Coin
ช�ำรุดครึ่งราคา
			 Damaged Coin (½ face value)
50 สตางค์ 2.4 กรัม ช�ำรุด
50 Satang 2.4Gram Damaged Coin
2 บาท 		 ที่ระลึกวาระต่าง ๆ
2 Baht		 Commemorative Coin

หมายเหตุ
Remarks

- พ ร ะ ร า ช ก� ำ ห น ด ถ อ น คื น
เหรี ย ญกษาปณ์ ช นิ ด ทองขาว
ราคาห้าบาทลักกษณะเก้าเหลี่ยม
พ.ศ. 2521
- Emergency Deree Authorising
the Ministry of Finance to
Withdraw 5 Baht Circulation
Coin B.E. 2521
- กฎกระทรวง ฉบับที 127 พ.ศ.
(2538) ออกตามความในพระราช
บัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
- Ministerial Regulation No
127 B.E 2538 as stipulated
by The Currency Act B.E.
2501

- พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ งิ น ต ร า
พ.ศ. 2501 มาตรา 13
- The Currency Act B.E. 2501
Section 13

ส่วนเก็บรักษาเงินตรา ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ( Data as of April 22, 2020)
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ด้านทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

National Treasures Promotion and Development
กรมธนารักษ์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สนิ มีคา่
ของรัฐ มีภารกิจส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) ดูแลและเก็บ
รักษาทรัพย์สินมีค่าตามหลักวิชาการอนุรักษ์อันเป็นมาตรฐาน
สากลให้ทรัพย์สินคงสภาพดี (2) จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้
ด้านทรัพย์สนิ มีคา่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และ (3) จ�ำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า

การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าให้สอดคล้องและอยู่ใน
สภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ประกอบด้วยโครงการ ที่ส�ำคัญ
จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินมีค่า
โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า
และโครงการอนุรกั ษ์แม่พมิ พ์ดวงตราไปรษณียากรและแม่พมิ พ์
ดวงตราอากร ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 โครงการจัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินมีค่า จ�ำนวน
3,533 ชิ้น จากเป้าหมาย 2,950 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 119.76

1.2 โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า จ�ำนวน 4,630 ชิ้น
จากเป้าหมาย 4,150 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 111.57

State Valuable Property Promotion and
Development Division of The Treasury Department
has the three main missions which are (1) to conserve
national treasures following international conservation
practice, (2) to exhibit and disseminate knowledge of
the national treasure collection for both Thais and
foreigners, and (3) to sell coins and numismatic
products with the modern sales system. In the fiscal
year 2020, State Valuable Property Promotion and
Development Division achieved the targets which are
as follows:

1. Conservation of the National Treasures

One of the State Valuable Property Promotion
and Development Division’s missions is to conserve
national treasures following international conservation
practice. In fiscal year 2020, the finished targets
included four taks wich were:
1.1 Registering national treasures for 3,533
pieces from the target 2,950 pieces. It exceeded the
target of 119.76%.

1.2 Storing national treasures for 4,630 pieces
from the target 4,150 pieces. It exceeded the target
of 111.57%.
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1.3 โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า จ�ำนวน 1,347 ชิ้น
จากเป้าหมาย 1,200 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 112.25

1.3 Conserving national treasures for 1,347
pieces from the target 1,200 pieces. It exceeded the
target of 112.25%.

1. 4 โครงการอนุรกั ษ์แม่พมิ พ์ดวงตราไปรษณียากรและ
แม่พิมพ์ดวงตราอากร จ�ำนวน 44 แผ่น จากเป้าหมาย 42 แผ่น
คิดเป็นร้อยละ 104.76

1.4 Conserving stamps and molds during the
King Rama V for 44 pieces from the target 42 pieces.
It exceeded the target of 104.76%.

2. การจัดแสดงและเผยแพร่

2. Dissemination and Exhibitions

ภารกิจด้านการเผยแพร่และจัดแสดงของกองส่งเสริม
และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ อาทิ การจัดนิทรรศการถาวร
และนิทรรศการชั่วคราวในพิพิธภัณฑ์ ภายใต้การด�ำเนินงาน
ของกรมธนารักษ์ จ�ำนวน 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นส่วนกลาง จ�ำนวน
2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์
และพิพิธบางล�ำพู ถนนพระสุเมรุ และส่วนภูมิภาค จ�ำนวน
2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์
ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา โดยมีผเู้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ทงั้ 4 แห่ง รวม
จ�ำนวนทั้งสิ้น 53,438 คน
การเผยแพร่ด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการนอก
สถานที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดเวทีเสวนาให้
ความรู้ด้านทรัพย์สินมีค่าและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของพิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR)
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The missions of dissemination and exhibitions
included holding permanent exhibitions and
temporary exhibitions in the four museums under
the custody of the Treasury Department. Two of them
in Bangkok are the Coin Museum on Chakrabongse
road and the Banglamphu Museum on Phra Sumane
road. The others are in the Treasury Museum Chiang
Mai and the Treasury Museum Songkhla. The total
amount of visitors is 53,438.
Apart from the museum mission, there were
many activities to disseminate the Treasury
Department’s missions such as holding exhibitions in
Bangkok and Provincial, seminars on national treasures
and communities and corporate social responsibility
(CSR) activities.
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2.1 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ / Exhibitions
2.1.1 งานกาชาด ประจ�ำปี 2562 ณ สวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562

2.1 Exhibitions
2.1.1 Red Cross Fair 2019 at Lumpini Park,
Bangkok on November 15 – 24, 2019

2.1.2 วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ 5 ธั น วาคม 2562
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562

2.1.2 Father’s Day 2019 at Sanam Luang,
Bangkok on December 5 – 14, 2019

2.1.3 งานมหกรรมบริ ก ารภาครั ฐ ครั้ ง ที่ 7
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกต ระหว่างวันที่ 25 – 26
มกราคม 2563

2.1.3 The 7th Government Service Expo at
Central Plaza West Gate on January 25 – 26, 2020

2.1.4 งานนิทรรศการ Thailand International
Numismatic Fair 2020 (TINF 2020) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
ห้องศาลาไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 – 23
กุมภาพันธ์ 2563

2.1.4 Thailand International Numismatic
Fair 2020 TINF 2020) at Ambassador Hotel, Bangkok
on February 22 – 23, 2020)
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2.1.5 งานมหกรรมงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ 2563
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563

2.1.5 Thailand Research Expo 2020 at
Centara Grand & Bangkok Convention Center at
Central World, Bangkok on August 2 – 6, 2020

2.1.6 งานมหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน Siam
Paragon Bangkok Royal Orchid 2020: The Pride of Siam
2020 ณ Life Style Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2563

2.1.6 Siam Paragon Bangkok Royal Orchid
2020: The Pride of Siam 2020 at Siam Paragon, Bangkok
on August 6 – 12, 2020

2.2 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตามสถานศึกษา
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2.2 Exhibitions and Activities in Schools

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
Potisarnpittayakorn School, Bangkok on August 13, 2020

โรงเรียนนครนนท์วิยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
Nakornnonwittaya 5 Thansamrit School, Nonthaburi province on September 9, 2020

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
Pasak School, Chiang Mai provinceon November 18, 2019

โรงเรียนคูเต่าวิทยา จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
Kutaowittaya School, Songkhla province on January 15, 2020
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2.3 การจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินมีค่า
และชุมชน
โครงการจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
ถ่ า ยทอดประวั ติ ศ าสตร์ ก� ำ แพงเมื อ ง – คู เ มื อ ง ประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เมืองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองเวียงกาหลงและ
เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
1) ณ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2563

2.3 Seminars on National Treasures and
Communities
The project of disseminating the history of the
city walls – moats in the fiscal year 2020 included
Petchabun, Uttaradit and Chiang Rai

2) ณ เมืองพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2563

2) At Pichai City, Uttaradit province on
August 19, 2020

3) ณ เมืองเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2563

3) At Wiang Ka Long City, Chiang Rai
province on August 27, 2020

4) ณ เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2563

4) At Wiang Chiang Saen City, Chiang Rai
province on August 27, 2020

2020

1) At Petchabun province on August 11,
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2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์
2.4.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี
2563 ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญกษาปณานุ รั ก ษ์ และ
พิพิธบางล�ำพู ในวันที่ 11 มกราคม 2563

2.4 Museum Learning Activities
2.4.1 Children’s day 2020 at the Coin
Museum and the Banglamphu Museum on January
11, 2020

2.4.2 โครงการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
หั ว ข้ อ “พ่ อ ค้ า ผ้ า ถั ก ทอฝั น บั น ทึ ก ภาพ บางล� ำ พู ”
ณ พิพิธบางล�ำพู ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563

2.4.2 Seminar on “Cloth Merchants,
Dreams and Taking Photographs in Banglamphu” at
the Banglamphu Museum on August 29 – 30, 2020

2.4.3 โครงการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
หั ว ข้ อ “Eat Art @ Banglamphu” ณ พิ พิ ธ บางล� ำ พู
เมื่อวันที่ 5 - 6 และ 12 กันยายน 2563

2.4.3 Seminar on “Eat Art @ Banglamphu”
at the Banglamphu Museum on September 5, 6 and
12, 2020
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2.5 กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ พิพิธบางล�ำพู
ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 “น�ำปฏิทินเก่ามาแลกปฏิทินใหม่” เพื่อ
ส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ส�ำหรับใช้ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

2.5 Corporate Social Responsibility (CSR) Activities
“The Banglamphu Museum launched a
campaign “Exchange old calendars for new ones” to
donate the old calendars to the Blind in Thailand
under the Royal Patronage for production for making
Braille books.

ตารางแสดงจ�ำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
The Table Showing a Number of Thai and Foreign Visitors at the Museums of the State Valuable
Property Promotion and Development Division in the Fiscal year 2020
รายชื่อพิพิธภัณฑ์
Museums

จ�ำนวนผู้เข้าชม
A Number of Visitors
ชาวไทย
Thai

ชาวต่างชาติ
Foreign

รวมทั้งหมด
Total

1. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
The Coin Museum

11,979

1,498

13,477

2. พิพิธบางล�ำพู
The Banglamphu Museum

17,142

1,078

18,220

3. พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
The Treasury Museum Chiang Mai

1,971

1,370

3,341

4. พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา
The Treasury Museum Songkhla

18,400

-

18,400

49,492

3,946

53,438

รวมผู้เข้าชมทั้งหมด
Total amount
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3. การจ�ำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ ให้บริการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านหน่วยจ�ำหน่ายของกรมธนารักษ์
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจ�ำนวน 5 หน่วยจ�ำหน่าย
ได้แก่ หน่วยจ�ำหน่ายบริเวณกระทรวงการคลัง หน่วยจ�ำหน่าย
อาคารพิพธิ ภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรกั ษ์ หน่วยจ�ำหน่ายอาคาร
พิพิธบางล�ำพู หน่วยจ�ำหน่ายพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัด
เชียงใหม่ และหน่วยจ�ำหน่ายพิพธิ ภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ ยังผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ และจ�ำหน่าย
นอกสถานที่ตามงานนิทรรศการต่าง ๆ โดยมีรายได้จากการ
จ� ำ หน่ า ยเหรี ย ญและผลิตภัณฑ์เ หรียญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
57,198,343.90 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหนึง่ แสนเก้าหมืน่ แปดพัน
สามร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)

การด�ำเนินการแผนงานโครงการที่ส�ำคัญ
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละ
การท่องเที่ยว (Land Mark)
จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และ
หน่วยงานที่อยู่ในเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ของกรม
ธนารักษ์เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละแหล่งท่องเทีย่ ว (Land Mark)
ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
1.1 โครงการส่ ง เสริ ม พื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรม
(Cultural District) ร่วมกับสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ
(สพร.) ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2562 และพิพธิ บางล�ำพู เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน
2562
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3. Income from the Sale of Coins and
Numismatics Products in the Fiscal Year 2020

State Valuable Property Promotion and
Development Division has the main five shops for
selling coins and numismatic products which are the
Treasury Department building, the Coin Museum, the
Banglamphu Museum, the Treasury Museum Chiang
Mai and the Treasury Museum Songkhla. Other shops
are at the Offices of Provincial Treasury in all over
the country. Coins and numismatic products were
also sold in exhibition fairs. The total income is
57,198,343.90 baht.

Projects in the Fiscal year 2020
1. Supporting Museums to be Landmarks
To prepare activities to promote cooperation
with museums and institution in the group. To support
the Museums of the treasury department to be
landmarks of Bangkok which are as follows
1.1 Cultural District Project : collaborating
with the National Discovery Museum Institute at the
Coin Museum on November 17, 2019 and at the
Banglamphu Museum on November 22, 2019
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1.2 โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค�่ำคืน
ร่ ว มกั บ สถาบั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ชาติ (สพร.)
ณ พิพธิ ภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรกั ษ์ และพิพธิ บางล�ำพูระหว่าง
วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562

1.2 Night at the Museum : collaborating
collaboration with the National Discovery Museum
Institute at the Coin Museum and the Banglamphu
Museum on December 20 – 22, 2019

1.3 โครงการ Domestic MICE Fam Trip ตาม
รอยวัดส�ำคัญบนเหรียญในสมัยรัชกาลที่ 9 ร่วมกับสมาคมธุรกิจ
ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ (สทน.) ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญ
กษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

1.3 “Domestic MICE Fam Trip”Project,
visits the important temples on circulating coins during
the reign of King Rama IX, collaborating with the
Association of Domestic Travel holding at the Coin
Museum on August 24, 2020.
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2. โครงการจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา
จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืน: ศาสตร์ ศิลป์ พิพิธ(ภัณฑ์)” โดยมี
วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ของกรมธนารักษ์ และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน 5 แห่ง
มาร่วมถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรของกรมธนารักษ์ ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ระหว่างวันที่ 1 – 3
และวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2563

2. Museum Curricula in Collaboration with
Academic Institutions
Training course “Museum management towards
sustainability” by lecturers of the Treasury Department
and academic institutions at The Treasury
Department’s 72 year-Building on July 1 – 3 and 8
– 9, 2020.

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลง
อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้
เป็นพิพิธภัณฑ์
คณะท�ำงานได้ด�ำเนินการประชุมวางแผนและติดตาม
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน 12 ครั้ง โดยได้
ด�ำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงอาคาร พร้อมทั้งตรวจรับงาน
แล้วเสร็จ จ�ำนวน 4 งวด (งวดที่ 7 - 10)

3. The Renovation Project of the State
Property’s Building of the Former Bank of Thailand
Regional Office into the Museum, Khon Kaen
The committee had a meeting to plan and
follow the progress for twelve times. The procurement
inspection committee endorses the four contract
works.

4. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และ
อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
โครงการก่ อ สร้ า งอาคารปฏิ บั ติ ง านพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
อนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐบนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข
ทะเบี ย น ที่ กท. 0041 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุ ง เทพมหานคร บริ เ วณด้ า นหลั ง อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เหรียญกษาปณานุรักษ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ
อนุมตั โิ ครงการฯ โดยใช้เงินงบประมาณ 100 ล้านบาท จากเงิน
งบประมาณรายจ่าย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมาย
ในการจั ด เตรี ย มรู ป แบบ แบบแปลน และรายละเอี ย ดใน
การก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ทรัพย์สิน
มีค่าของรัฐ รวมทั้งจัดหาผู้รับจ้างด�ำเนินงาน และให้ผู้รับจ้าง
ด�ำเนินงานตามงวดที่ก�ำหนด

4. The Contruction Project of the Museum
Operation and Treasure Conservation Building
The Museum Operation and Treasure
Conservation Building is on the state property No.
0041 at Chana Songkram district, Phra Nakhon,
Bangkok where is behind the Coin Museum. In the
fiscal year 2020, the project was approved and used
the budget of 100 million baht. The fiscal year 2021,
the target is the building’s plan, it’s specification and
a contractor are ready for the next step.
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ด้านบริหารทั่วไป

General Management
กลุ่มงานตรวจราชการ

Office of Inspector General

วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
1. ตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำการปฏิบตั งิ าน
และการใช้ ท รั พ ยากรการบริ ห ารของหน่ ว ยงานที่ รั บ การ
ตรวจให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน งานและโครงการ
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ คุม้ ค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหาร ด�ำเนินการโดยวิธปี ระสานงาน การแก้ไขปัญหาและการ
ปรับปรุงงาน ส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจของเจ้าหน้าทีม่ ใิ ช่มงุ่ เพือ่
การจับผิด นอกจากนี้ การตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพจะ
สามารถสนองนโยบายการบริหารงานของอธิบดีได้อย่างดียิ่ง
ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสภาวการณ์และข้อเท็จจริงในการ
บริหารราชการได้อย่างชัดเจน
3. ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการ
ปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั อันเป็นประโยชน์ตอ่ อธิบดีทจี่ ะได้ทราบ
ผลสัมฤทธิข์ องงานสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทนั ท่วงทีอนั
จะท� ำ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ผ ลและสมประโยชน์ ต ่ อ ทาง
ราชการ
4. รับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของ
หน่วยงานต่าง ๆ
5. แสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการกรมได้
ตรวจราชการหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นการตรวจตามกรณีปกติ
ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง (ส�ำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 18 หน่วยงาน
และส่วนภูมิภาค (ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่) 76 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น
94 หน่วยงาน แบ่งการตรวจราชการออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

The purpose of government inspection
1. To inspect, follow, accelerate, and advise in
every unit’s performance that they have been
progressing successfully toward their goals. Their
performances have to meet standard of unit’s policy,
plan, and legal for the most efficient and benefit.
2. Strengthen operations according to the
principle of management. Inspect will coordinate with
units to advise and help solving problems that may
happen during the operations for the better
performance. Inspection is not for catching mistakes
but for supporting. The effective inspection will also
help administrator to know situations and truth of
the operations which will help them to adjust their
performance, it also help to meet the policy of the
Director-General.
3. Tracking progress, problems, and evaluate
the performance if I meets the performance indicators,
which benefits to the Director-General to know the
effects of work.
4. Inspectors have to be good listeners, and
have open mind to worker’s opinion, problems
reporting, and workers needs.
5. Investigating and seeking truths in situations
of areas
In fiscal year 2020, the inspection office had
inspecting 94 units of the Treasury Department, which
were 18 units in central and 76 units in region. The
inspection designed to be 2 phrases.

การตรวจราชการเป็นมาตรการส�ำคัญประการหนึง่ ใน
การบริหารราชการแผ่นดินที่จะท�ำให้การปฏิบัติราชการหรือ
การจัดท�ำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย
การตรวจราชการระดับกรมจึงถือเป็นวิธีการหนึ่งของการ
ควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ล การบริ ห ารราชการของอธิ บ ดี โดย
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมด�ำเนินการ

Inspector is one of the most important
procedure in government management that will help
the Treasury Department and its units to reach their
goals. Government department inspection is the
method to control and supervise each department’s
Director-General’s management by the DirectorGeneral of inspector department.
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รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
โดยเป็ น การถ่ า ยทอดแนวนโยบายที่ ส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาล
กระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ รวมถึงการตรวจติดตามผลงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์งานตามภารกิจประจ�ำงานภาคบังคับ
และงานอื่น ๆ ตามที่กรมธนารักษ์ก�ำหนด
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563
เป็นการตรวจติดตามและเร่งรัดผลการปฏิบตั งิ าน ให้คำ� แนะน�ำ
ปรึกษารวมทัง้ ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถด�ำเนินการส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด
ทั้งนี้ ผลการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
พบประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญ และมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหลายประการ ซึงกลุ่มงานตรวจราชการได้ให้ข้อ
เสนอแนะเพือ่ ให้เกิดผลส�ำเร็จ ทัง้ งานตามยุทธศาสตร์ งานตาม
ภารกิจประจ�ำ งานภาคบังคับ และงานอื่น ๆ

Phrase 1 between January - February 2020
The inspectors informed and transferred important
policies of government, Ministry of Finance, and the
Treasury Department to all employees and all
administrators. The inspectors also followed up each
unit performance.
Phrase 2 between July - August 2020
In this period, the inspectors were tracking progress,
and accelerated all units employees to make sure
that projects finished on time, efficient, and made
maximum profit. If problems occurred during
operations, the inspectors gave advise and helped in
solving problems.
In the past inspectors year 2020 found
problems in unit’s managements and project
progressions that effected to their performance, time,
and extra cost in operations.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
ด�ำเนินการตรวจสอบทางการเงินของส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
รวม 11 พื้นที่ และงาน/โครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ด้านเหรียญกษาปณ์
งาน/โครงการ – การใช้งานและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร
ที่มีมูลค่าสูง
ด้ า นการควบคุ ม ภายในอยู ่ ใ นเกณฑ์ ดี
จากการสุม่ ตรวจเครือ่ งจักร 70 รายการ พบว่ามีการบ�ำรุงรักษา
ร้อยละ 77 มีเครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้ร้อยละ 93
		
ข้ อ เสนอแนะ ควรมี ก ารควบคุ ม ดู แ ล
เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และจัดท�ำแผนซ่อม
บ� ำ รุ ง รั ก ษาอย่ า งสม�่ ำ เสมอ รวมถึ ง จั ด ท� ำ แผนการใช้ ง าน
เครื่องจักรหรือแผนการผลิตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ
และเปรียบเทียบความเหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่
2. ด้านที่ราชพัสดุ
งาน/โครงการ – การด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
		
กองทุนฯ อยู่ในระหว่างการปรับกลยุทธ์ใน
การด�ำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง และเพิ่มบทบาท
การบริหารงานเชิงรุก
		
ข้อเสนอแนะ ควรจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินและระยะเวลาที่จะด�ำเนินการอย่าง
ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกกับกองทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
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Fiscal Year 2020 Results
Financial auditing of eleven Provincial Treasury
Department and important projects:
1. Mint side
- Uses and Maintenance of Valuable Minting
Machine
		
The overall internal control was good.
By randomly examining and testing 70 minting
machines, 93 percent of the machines were still
functioning well and normally and only 77 percent
of the machines had been maintenance.
		
Suggestions:
		
- All minting machines should always
be operational.
		
- All uses and maintenance plans and
results should be reported regularly in order to
determine necessary of buying new minting machines.
2. The State Property
- State Property Development Fund
performance
		
The fund was in the process of
adjusting its operating strategy to be more effective
such as implementing a new risk management plan
and being more proactive.
		
Suggestions:
		
Should have a solid plan on when
and how to add values to the land in order to improve
the State property Development Fun’s outcomes.
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้ให้ความ
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมธนารั ก ษ์ ทุ ก ด้ า น
ครอบคลุม 4 สายงาน ประกอบด้วย ด้านบริหาร ด้านทีร่ าชพัสดุ
ด้านเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และ
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สนิ จึงได้มแี ผนพัฒนาบุคลากรกรม
ธนารักษ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์ ให้มีความรู้
ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ เพื่อการท�ำงานอย่างมืออาชีพ
มีกลยุทธ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจน
บริบทการเปลีย่ นแปลงของโลกปัจจุบนั แต่เนือ่ งจากในปีทผี่ า่ นมา
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 มาตรการ Lockdown และการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้กองบริหารทรัพยากร
บุ ค คลได้ ป รั บ รู ป แบบการฝึ ก อบรม/สั ม มนาให้ เ หมาะกั บ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยจัดให้มกี ารอบรม/สัมมนาและประชุม
ออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์สามารถ
ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรกรมธนารักษ์ จ�ำนวน
19 โครงการ อาทิ
- โครงการอบรมสัมมนานายช่างส�ำรวจทั่วประเทศ
หลักสูตร "SMART SURVEYOR FOR TREASURY
DEPARTMENT 4.0"
- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานด้านการเงินการบัญชี
- โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรกรมธนารักษ์
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติการสร้าง
ความตระหนักเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
User Awareness Training
และเนือ่ งจากกรมธนารักษ์ได้มแี นวทางการพัฒนาองค์การ
สู่การเป็น Smart Treasury โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในแนวคิด
การบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการส�ำหรับใช้เพื่อการพัฒนา
องค์การและการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดกิจกรรมผ่านการด�ำเนินโครงการ “ธนารักษ์สัญจร”
จ�ำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย
ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563
ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัด
ขอนแก่น

Human Resource Management
Division

In fiscal year 2020, the Treasury Department
placed its importance on human resource
development in every aspects and in all 4 fields
including the management, state property, coins and
national treasures and property valuation fields.
Therefore, the division created the development plan,
to improve the officers' knowledge, skills, potentials,
and attitudes towards professionalism and creativity
in the workplace in order to response to the national
strategy, the national reform plan as well as the global
changing context. Although in the past year, Thailand
has confronted with the spread of COVID-19.
Lockdown measures and social distancing affected
the development plan. However, the Human
Resource Management Division adjusted the
development plan to be an online platform via Zoom
application
In fiscal year 2020, the Treasury Department
organized 19 training programs, for instance,
- Seminar project for surveyors’ network "Smart
surveyor for Treasury Department 4.0"
- Training project on "Staff Development for
Property Valuation"
- Training project on "Efficiency Enhancement
in Finance Operation"
- Training project on " Enhancing ethics for
Treasury Department officers"
- User Awareness Training Project
Furthermore, the Treasury Department
improved itself to be “The Smart Treasury” by
focusing on the concept of an integrated management
for organizational development and the utilization of
State Property Management for benefits of Thailand,
including economic, social and environmental.
Therefore, The Treasury Department organized the
“The Treasury Department Excursion Project” for
4 times as follow:
- First, During 31st July – 2nd August 2020 at
Chiang Mai Province
- Second, During 7th – 9th August 2020 at
Khon Kaen Province
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์

Annual Report 2020 The Treasury Department

AW-�������-������������������������-�� 2563-64-02.indd 107

107
25/5/2564 13:14:23

ครั้ ง ที่ 3 ระหว่ า งวั น ที่ 21 - 23 สิ ง หาคม 2563
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้ ง ที่ 4 ระหว่ า งวั น ที่ 11 - 13 กั น ยายน 2563
ณ จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้
รับการพัฒนาและเพิม่ พูนความรูใ้ หม่ๆ จากหน่วยงานภายนอก
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและเสริม
สร้างสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการอบรม
หลักสูตร วิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(วบส.) รุ่นที่ 5 หลักสูตร RE - CU CEO-PREMIUM รุ่นที่ 5
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7
นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-Government
Executive Program : e-GEP #10) หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 49 – 50 เป็นต้น
กรมธนารักษ์สนับสนุนให้บุคลากรของกรมได้รับทุน
ศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)
จ�ำนวน 9 ทุน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ ความ
สามารถ และน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนราชการ
ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ด้านคุณภาพชีวติ และ
ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการท�ำงาน จากมูลนิธพิ นั เอกจินดา
ณ สงขลา

- Third, During 21st – 23rd August 2020 at Surat
Thani Province
- Fourth, During 11th – 13th September 2020
at Chonburi Province
Apart from this, the Treasury Department also
encouraged the officers to gain new knowledgefrom
external organizations in order to strengthen
relationship between officers from both internaland
external departments by sending officers to attend
trainings and seminars conducted by otherorganizations
such as Advance Master of Management Program #5,
RE – CU CEO - PREMIUM Program #5, Financial and
Fiscal Management Program for Senior Executive #7,
e – Government Executive Program #10, 49th – 50th
Certificated Programme Public Law
In addition, the Treasury Department also
provided 9 scholarships for master's degree in the
country (after hours) to support the officers to
develop their knowledge and skills which can be
applied in practice and make the work more effective
and efficient.
Besides in 2020, Human Resource Management
Division was chosen to be the Excellent Human
Resource Management Organization in Life Quality
and Work – Life Balance by the Colonel Jinda Na
Songkhla Foundation.

กองกฎหมาย

Legal Affairs Division

กองกฎหมายด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือ่ ยก
ร่างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ ประกาศและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในด้านการปกครอง การดูแล การบ�ำรุงรักษา
และการพัฒนาทีร่ าชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย์สนิ การผลิต
เหรียญกษาปณ์ และการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม
ทั้งด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่า
ด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และกฎหมายอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง การด�ำเนินการเกีย่ วกับงานนิตกิ รรมและสัญญางาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง
และงานคดีอนื่ ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรม โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
1. การจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองทีต่ อ้ งออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
		
1.1 กฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิท์ รี่ าชพัสดุ
ทีม่ ใิ ช่ทดี่ นิ ทีเ่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน ทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2562

108

In Fiscal Year 2020, Legal Affairs achieved
performance as follows.
1. Enacted the subordinate legislation of
Ratchapathsadu land Act B.E. 2562
		
1.1 Ministerial Regulation of transfer
Ratchapathsadu land ownership, which is not public
domain of state, for a special use of state B.E. 2562
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1.2 กฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราช
พัสดุนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
		
1.3 กฎกระทรวงการใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ
พ.ศ. 2563
		
1.4 กฎกระทรวงการจั ด หาประโยชน์
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563
2. การจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรองที่ต้องออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
		
2.1 กฎกระทรวงการก�ำหนดราคาประเมิน
ห้องชุดและการจัดท�ำบัญชีราคาประเมินห้องชุด พ.ศ. 2563
		
2.2 กฎกระทรวงการก�ำหนดราคาทีด่ นิ หรือ
สิ่งปลูกสร้าง การจัดท�ำบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ. 2563
		
2.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง แต่งตัง้
พนักงานเจ้าหน้าที่และบัตรประจ�ำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารประเมินราคาทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์แห่งรัฐ
พ.ศ. 2562
3. พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณ
สมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของ
ที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2563
4. กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2563

		
1.2 Ministerial Regulation of transfer
Ratchapathsadu land ownership outside the kingdom
B.E. 2563
		
1.3 Ministerial Regulation of
Ratchapathsadu land use B.E. 2563
		
1.4 Ministerial Regulation of
Ratchapathsadu land revenue management B.E. 2563
2. Enacted the Act of Property Valuation for
Public interest B.E. 2562
		
2.1 Ministerial Regulation of
Condominiums Appraisal and price guideline.
		
2.2 Ministerial Regulation of land or
structure appraisal, land and structure price guideline
and land appraisal map, B.E. 2563
		
2.3 Ministry of Finance public officer
appointment and of public officer identification card,
according to Property valuation for public interest Act
B.E. 2562
3. Royal Decree of domain public of state
revoke from Ratchapathsadu land, Tha Raeng,
Bangkhean, Bangkok B.E. 2563
4. Ministerial Regulation of Determine type of
th
100 Anniversary of Thai Public Health
Commemorative coin

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร Information Technology and
1. ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ Communication Center
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการขับเคลือ่ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ของกรมธนารักษ์ มีผู้
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief
Information Officer : DCIO) เป็นผู้มีบทบาทขับเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ระดับกรม โดยมีแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ
กรมธนารักษ์ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ของกรมธนารักษ์
ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข้ อ “IT Strategic
Planning” เพือ่ ปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของกรมธนารักษ์
พ.ศ. 2563 - 2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสือ่ สารแก่บคุ ลากร
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ปฏิบตั งิ านเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
ให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. Information Technology Performance
in 2020 Fiscal Year
The Department Chief Information Officer
(DCIO) plays an important role in driving the
digitalization of The Treasury Department. The
Department has a digital action plan that defines
Technology digital development framework of The
Treasury Department.
The Information Technology Performance in
2020 Fiscal Year are as follows:
- Organizing an IT Strategic Planning Workshop
to review The Treasury Department Digital Action Plan
2020 – 2022 according to The Strategy of Officers
potential development in Information Technology
and Communication. So, officers are able to apply IT
Knowledge to their work in order to better serve the
public, more convenient and more efficient
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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รุ่นที่ 1 กลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Group 1 IT Officers

รุ่นที่ 2 บุคลากรสังกัดส่วนกลางและส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
Group 2 Central Officers and Regional Officers

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดหาให้สามารถรองรับ
จ� ำ นวนบุ ค ลากรและปฏิ บั ติ ง านภารกิ จ ต่ า งๆ ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรม และการบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

- Infrastructure development of information
and communication technology systems by supplying
computers and replacing obsoleted devices in both
central and reginal office in Fiscal Year 2020. The new
devices would be able to support number of officers
and perform various tasks according to The
Department's strategic plan and serve people more
effectively

ภาพการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
The experimentation of computers and replacement equipment of the original both central officers and regional officers.
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การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบส�ำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์
กรมธนารักษ์มีระบบสารสนเทศรองรับกับภารกิจทั้ง
4 ด้านและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน ใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพของการส�ำรองข้อมูลให้รองรับกับปริมาณ
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของทุกภารกิจงานกรมธนารักษ์ ท�ำให้มีความ
จ�ำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการส�ำรองข้อมูลให้พร้อม
ส�ำหรับการกู้คืนระบบ หากข้อมูลเกิดการสูญหาย เสียหาย
อันเนือ่ งมาจากภัยธรรมชาติ หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber
threats) และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การของความมั่ น คง
ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สารสนเทศ ซึ่ ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความลั บ
(Confidentiality) ความคงสภาพ (Integrity) และความพร้อม
ใช้งาน (Availability) ดังนัน้ เพือ่ ให้การส�ำรองข้อมูล (Backup)
และการกู ้ คื น ข้ อ มู ล (Recovery) สามารถท� ำ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ รวม
ถึ ง การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของผู ้ ใช้ ง านที่ มี ต ่ อ ระบบงาน
สารสนเทศ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อป้องกันมิให้
ข้อมูลเกิดความสูญหาย เสียหาย กรมธนารักษ์จึงจ�ำเป็นต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพของการส�ำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ API Service
(Web Service)
โครงการนี้ จัดท�ำขึน้ เพือ่ เป็นระบบกลางส�ำหรับเชือ่ มโยง
ข้อมูลของกรมธนารักษ์ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบงานสารสนเทศภายใน และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กรมธนารักษ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยในการเชื่อมโยงข้อมูล ให้เป็นมาตรฐาน ทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบสารสนเทศระบบต่าง ๆ ของ
กรมธนารักษ์มีความจ�ำเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกันระหว่างระบบงานสารสนเทศ ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นระบบงาน
ภายในด้วยกันและระหว่างระบบงานภายในกับระบบงาน
ภายนอกองค์ ก ร ได้ แ ก่ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กรุ ง เทพมหานคร กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรมทีด่ นิ กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง ธนาคาร ไปรษณียไ์ ทย
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
การพั ฒ นาระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการ
จัดการส�ำนักงาน (e-Office)
โครงการนี้ เป็นนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวง
การคลังสูก่ ารเป็นกระทรวงดิจทิ ลั (Digital MOF) โดยกรมธนารักษ์
จะด�ำเนินการปรับปรุงทดแทนระบบสารบรรณเดิมตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สู ง ขึ้ น สามารถใช้ ง านได้
ทุกแพลตฟอร์ม รองรับการท�ำงานในรูปแบบของ Mobile Device
และสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานตามมาตรฐาน
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหาร

- Centralized backup system optimization
The Treasury Department has Information
Technology Systems that support 4 Department’s
missions and Information Technology Systems that
serve the public on optimizing data backups to
support an increasing amount of data based on all
of The Department missions. That is the reason why
The Department need to increase the efficiency of
backup and recovery system in case of data is lost
or damaged due to natural disasters or cyber threats
and to comply with the Information Technology
Security including Confidentiality, Integrity, Availability,
Backup and Recovery. Therefore, in order to backup
and recovery operation can be done efficiently
complying with laws and government policies
Including to reassure users that the information
system is keeping personal information according to
Personal Data Protection Act 2019, and to prevent
data loss, damage, The Treasury Department needs
to increase the efficiency of centralized backups.
- API Web Service Development
This project aims to be a main gateway to
connect and link The Department’s data inside and
outside organization. In that way, it allows to keep
connection security to be standard, up to date and
efficient because the various Department’s
information technology systems need to exchange
data inside and outside department for example:
Department of Public Works and Town & Country
Planning, Bangkok Metropolitan Administrator,
Department of Local Administration, Department of
Lands, Department of Provincial Administration,
Comptroller General's Department, Bank, Thailand
Post and Counter Service.
- E-Office and Office Management
Development Project
This project follows the Digital Ministry of
Finance policy (Digital MOF). The Treasury Department
will improve and replace the old system which has
been in service since 2011. So, the system would be
more efficient, compatible with all devices including
mobile devices. The system should also be able to
exchange data inside and outside the department
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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จัดการทรัพย์สนิ ของส�ำนักงาน ได้แก่ ระบบยานพาหนะ ระบบ
ห้องประชุม และระบบจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา ติดตามเอกสาร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานให้เกิดความถูกต้อง แม่นย�ำ รวดเร็ว
ในการติดต่อสือ่ สาร และลดการใช้กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ

following the standard declared by The Digital
Government Agency (DGA). Including office asset
management system development such as: Vehicle
Management System, Meeting Room Management
System and Document Storage System etc. in order
to facilitate officer to storage, search and follow
document, optimizing work to achieve quickly,
accurately, precisely and support paperless policy
completely

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการส�ำนักงาน (e-Office)
E-Office and office management system

การปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ตามที่กระทรวงการคลังได้มีนโยบายในการขับเคลื่อน
กระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital
MOF) นั้น กรมธนารักษ์ มีกระบวนงานด้านเหรียญในการให้
บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้แก่ผรู้ บั บริการ ซึง่ ในปัจจุบนั
กระบวนงานการจ่ า ยแลกยั ง ไม่ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการให้บริการประชาชนกรมธนารักษ์จึง
ด�ำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เพื่อการให้บริการประชาชนให้ง่ายต่อการกรอกข้อมูล และ
ปรับปรุงรูปแบบให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทีป่ ระชาชนกรอก
ความต้องการแลกเหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�ำไป
สู่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ และเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลผู้รับบริการด้านการจ่ายแลกเหรียญต่อไปได้ใน
อนาคต

112

Improvement of the coin redemption system
As the Ministry of Finance has a policy to drive
the ministry to be “Digital MOF”. The Treasury
Department had a coin redemption operation which
has not been digitalized. The Treasury Department
has transformed this operation in order to be more
user-friendly, facilitating users to input data and
officers can analyze data to understand users’ need
and these data could be used as coin redemption
user database in the future.
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การพัฒนาชุดข้อมูลภูมศิ าสตร์ทรี่ าชพัสดุให้เป็นไปตาม
กรอบหลักการมาตรฐานระหว่างประเทศ
ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
Information System) กรมธนารักษ์เริ่มต้นพัฒนาใน ปี พ.ศ.
2551 แต่ ข าดการก� ำ หนดมาตรฐานโครงสร้ า งเนื้ อ หา
คุณลักษณะ คุณภาพ ทีอ่ งิ เกณฑ์กบั ชุดข้อมูลภูมศิ าสตร์พนื้ ฐาน
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หลักของ
ประเทศ จึงท�ำให้การเชื่อมโยงบูรณาการเข้ากับระบบงานของ
หน่ ว ยงานภายนอกและระบบงานภายในกรมธนารั ก ษ์
ขาดประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรมธนารักษ์มคี วามจ�ำเป็นต้องพัฒนา
จัดท�ำชุดข้อมูลภูมศิ าสตร์ทรี่ าชพัสดุเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั องค์กร

- Development of Ratchaphatsadu land
Geographic Data Set according to the international
standard framework
The Treasury Department has been
developing Geographic Information System since 2008
but it lacks of standardization, data structure, feature,
quality base on the Fundamental Geographic Data
Set (FGDS) of the country. That the reason why data
connection inside and outside the department lacks
of efficiency. So, The Treasury Department have to
develop Ratchaphatsadu land Geographic Data Set
in order to increase the capacity of organization.

ภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
ของกรมธนารักษ์

Corporate Image and Public Relations
of the Treasury Department

กรมธนารักษ์มโี ครงการทีส่ ำ� คัญมากมายหลายโครงการ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชน องค์กรต่างๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
จึ ง ได้ จั ด ท� ำ โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารให้ประชาชนและข้าราชการได้รับทราบถึงบทบาท
ภารกิจด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จนเกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุน กิจกรรมต่างๆของกรม
ธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อาทิ จัดท�ำข่าวประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าว จัดท�ำบทสัมภาษณ์
ผู้บริหารต่อสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร สือ่ ออนไลน์) จัดท�ำข้อความประชาสัมพันธ์ในลักษณะ
อักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ป้ายจราจรอัจฉริยะของ
กรุงเทพมหานคร และ Web Site Internet ของกรมธนารักษ์
Internet ของกระทรวงการคลั ง (เครื อ ข่ า ยวายุ ภั ก ษ์ )
จ�ำนวน 178 ครั้ง
ส�ำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่จัดให้มีในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้แก่
1. โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”
2. โครงการ “เปลี่ ย นชุ ม ชนเป็ น ห้ อ งประชุ ม ใน
ที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
3. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่
ท�ำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญในทีร่ าชพัสดุ
4. โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ
5. โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
6. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ”
7. โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล
ในเขตที่ดินราชพัสดุ
8. 160 ปี โรงกระสาปน์สิทธิการ
9. การประชาสั ม พั น ธ์ เ นื่ อ งในโอกาสครบวั น ก่ อ ตั้ ง
87 ปี กรมธนารักษ์

The Department has many important projects
that have direct and indirect impacts to public and
other related Departments or Organizations. The
image and public relationship project will help others
to understand duties and responsibilities of the
Treasury Department.
In fiscal 2020, the Treasury Department had
published all achievements 178 times to both inside
and outside of the Department such as press
conferences, informed all news medias (TV stations,
radio stations, newspaper, magazines and online
media), Intelligent Variable Message Signs of The
Traffic and Transportation Department and website
of the Treasury Department and of Ministry of Finance.
These were public relationship projects that
proceed in fiscal year 2020 such as
1. Thanarak Pracharat Project
2. Changing a Community into a Meeting Room
on Ratchaphatsadu Land.
3. Project on Integration of Housing Welfare
with Workplaces and Service Centers of Civil Servants.
4. Senior Complex Project.
5. Special Economic Zone.
6. Construction of “Benjakitti Park” Project.
7. Verification of Land Ownership on
Ratchaphatsadu Land.
8. The 160 th anniversary of The Royal
Thai Mint
9. The 87 th anniversary of the Treasury
Department project
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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ผลการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ Work Performance in 2020 in
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Compliance with the Official
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
Information Act, B.E. 2540 (1997)
นั บ จากพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2540 และเนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าวได้ตราขึน้ เพือ่
รองรับสิทธิของสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน และการด�ำเนินงานต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ตลอด
จนแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4
บริเวณภายในห้องสมุดกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2278 5641 โทรสาร 0 2618 6343 โดยจัดข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนดและข้อมูลข่าวสารอื่นๆ
ของกรมธนารักษ์ไว้บริการให้แก่ประชาชนที่สนใจขอตรวจดู
นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
ประชาชนมีค�ำขอเป็นการเฉพาะราย ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ขอให้
เปิดเผยจะเป็นข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากการให้บริการใน
ศู น ย์ ข ้ อมู ล ข่ า วสาร โดยวิธีก ารขอข้อมูลข่าวสารแบ่งเป็น
2 ลักษณะ คือ มีหนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือกรอก
แบบการขอใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินงานด้านต่างๆ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ดังนี้
1. กรมธนารักษ์ได้อำ� นวยความสะดวกให้กบั ประชาชน
โดยประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ได้
ในเว็ บ ไซต์ ข องกรมธนารั ก ษ์ www.treasury.go.th ซึ่ ง
ประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำดัชนีการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้
อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
3. กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ผ่าน 6 ช่องทางการสือ่ สาร ได้แก่ คูม่ อื ติดต่อราชการ
กรมธนารั ก ษ์ รายงานประจ� ำ ปี ธนารั ก ษ์ สั ม พั น ธ์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านบุคคล (เจ้าหน้าที่
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 กรมธนารักษ์)
4. จั ด ให้ ห น่ ว ยงานภายนอกเข้ า มาศึ ก ษาดู ง าน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการของกรมธนารักษ์
5. จัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็น และกล่องรับความ
คิดเห็น ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อน�ำข้อคิดเห็นต่างๆ มา
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
ดังกล่าว นับเป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ของกรมธนารักษ์วา่ มีความโปร่งใสและชอบธรรม ซึง่ ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

114

The Official Information Act, B.E. 2540 (1997)
was promulgated on 9th December, 1997 which aims
to provide the essential rights of people towards
public information as well as governments’ goodwill
to foster greater accountability, governance and
democracy.
The Treasury Department Information Center
is located on 4th floor at Treasury’s library : The
Treasury Department 72nd anniversary building, Rama
6 Rd, Phaya Thai, Bangkok 10400, Tel 0 2278 5641,
Fax 0 2618 6343.
Furthermore, the Treasury Department
Information Center also have service for individual
requests that need information specialty more than
what the center provide service to the public. The
request must have an information request letter from
their organization or courts, and fill out the
government information use request form. In fiscal
year 2020, The Treasury Department has fulfilled the
requirements set out by the Official Information Act,
B.E. 2540 (1997).
1. The Treasury Department website at www.
treasury.go.th
2. The Treasury Department provides index
information system under the Act of Royal
Decree 1997 about government information
and services to the public.
3. The Treasury Department published the
official government information Act of Royal
Decree 1997 through 6 media channels,
namely, the Official Manual of the Treasury
department, Annual Report, Internal Corporate
Journal (Thanarak Samphan), Information board,
website and personal communication.
4. Invitation of the state agencies to visited the
Information Service Center of theTreasury Department.
5. Distribution of the questionnaires to the
clients which is finding from suggestion should
beimproved a performance of the Information Service
Center for better services.
These services showed that the Department
has transparency and legitimacy in operations.
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การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Revenues of the Treasury Department in Fiscal Year 2020
ผลการจัดเก็บรายได้ภาพรวมของกรมธนารักษ์ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดเก็บได้ 10,307.168 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 108.50 ของประมาณการทั้งปี 9,500 ล้านบาท
ประกอบด้วย รายได้ด้านที่ราชพัสดุ 8,550.717 ล้านบาท
รายได้ด้านเหรียญกษาปณ์ 1,756.451 ล้านบาท

Total of revenue of the Treasury Department
in fiscal year 2020 were 10,307.168 million Baths, or
108.50 percent of estimated revenues at 9,500 million
Baths. Revenues of the Treasury Department include
State Property management revenues of 8,550.717
million Baths, Coin managerment revenues of
1,756.451 million Baths.

ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ในรอบ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563)
Revenues of the Treasury Department in 5 years (Fiscal years 2016 - 2020)
หน่วย: ล้านบาท/Unit : Million Baths

รายได้
Revenues

ปี 2559
2016

ปี 2560
2017

ปี 2561
2018

ปี 2562
2019

ปี 2563
2020

1. รายได้ด้านที่ราชพัสดุ
Royal State Properties

5,675.641

9,034.345

9,600.313

8,500.404

8,550.717

2. รายได้ด้านเหรียญกษาปณ์
Royal Mint and Coin

1,007.867

1,412.998

1,854.161

1,532.056

1,756.451

77.855

18.136

13.475

200.056

-

11,467.949 10,232.516

10,307.168

3. รายได้ด้านอื่นๆ
Others General Revenue
รวมทั้งสิ้น
Total

6,761.363 10,465.479

ประมาณการรายได้
Revenue Estimation

5,950.000

6,060.000

7,400.000

9,800.000

9,500.000

113.636

172.698

154.972

104.413

108.497

คิดเป็นร้อยละของประมาณการ
Percentage
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งบการเงินของกรมธนารักษ์

Financial Statements of the Treasury Department 2020
กรมธนารักษ์ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
The Treasury Department Statements of Financial Position As at September 30, 2020
		

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
2563 / 2020
2562 / 2019

สินทรัพย์ / Assets				
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets			
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,113,718,982.23
1,931,142,623.57
		 Cash and Cash Equivalents
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
11,473,981.81
6,379,048.49
		
Short - Term Accout Receivables
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
42,506.00
7,461.00
		
Receivable Transfer and Short - Term Contribution		
		 วัสดุคงเหลือ
7,142,359.75
6,535,993.24
Inventories
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8,338.45
4,329.61
		
Other Current Assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
2,132,386,168.24
1,944,049,455.91
Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non - Current Assets			
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
6,229,389,666,879.83
4,547,718,701,803.23
		 Premises and Equipment (net)
		 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
155,762.34
185,669.37
		 Infrastructure Assets (net)
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
1,245,918,312.94
1,174,625,415.63
		 Other Intangible Assets (net)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
251,299,959,098.43
185,073,035,545.50
Investment Property (net)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
6,481,935,700,053.54
4,733,966,548,433.73
Total Non - Current Assets
รวมสินทรัพย์ / Total Assets
6,484,068,086,221.78
4,735,910,617,889.64
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กรมธนารักษ์ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
The Treasury Department Statements of Financial Position As at September 30, 2020

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
2563 / 2020
2562 / 2019
หนี้สิน / Liabilities			
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities			
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น / Short - Term Payables
189,355,964.39
64,331,525.00
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
2,594,927,503.38
3,597,761,628.90
		 Creditor Transfer and Short - Term Contribution
		 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
374,307,124.29
353,215,710.45
		 ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
		 The Financial leasing
		 liabilities due within one year
		 เงินรับฝากระยะสั้น
1,226,135,323.08
932,567,461.08
		
Short - Term Deposits		
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
771.72
771.72
		
Other Current Liabilities		
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
4,384,726,686.86
4,947,877,097.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non - Current Liabilities			
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
183,743.61
219,116.48
		
Creditor Transfer and Long - Term Contribution		
		 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
17,294,570,304.60
17,668,877,428.89
		
The Financial leasing liabilities under the contract		
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
2,305,000.00
2,305,000.00
		 Long - Term Operating Cash
		 Advance from Government
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
17,297,059,048.21
17,671,401,545.37
Total Non - Current Liabilities
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
21,681,785,735.07
22,619,278,642.52
สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets
6,462,386,300,486.71
4,713,291,339,247.12
สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets/Equity			
ทุน / Capital
6,476,886,203,722.51
4,727,079,193,354.17
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(14,499,903,235.80)
(13,787,854,107.05)
Accumulated Surplus / (Deficit)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน / Total Net Assets/Equity
6,462,386,300,486.71
4,713,291,339,247.12
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กรมธนารักษ์ งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
The Treasury Department Statements of Financial Performance For the Year ended September 30, 2020
		

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
2563 / 2020
2562 / 2019
รายได้ / Revenues			
		 รายได้จากงบประมาณ
4,161,405,759.88
5,549,452,257.97
		 Government Budget
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
884,525.00
1,013,400.00
		 Sales and Services Revenues
		 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
124,454,691.62
82,791,351.92
		 Revenues from Contribution
		 รายได้อื่น / Other Revenues
1,835,145,662.47
1,767,179,300.31
รวมรายได้ / Total Revenues
6,121,890,638.97
7,400,436,310.20
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Expenses
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel Expenses
1,027,832,794.67
997,176,479.44
		 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ / Pension
302,999,181.95
286,025,887.72
		 ค่าตอบแทน / Compensation
16,095,302.14
4,485,326.17
		 ค่าใช้สอย / Miscellaneous Expenses
1,779,175,407.31
3,158,709,143.72
		 ค่าวัสดุ / Supplies Used
51,035,493.57
50,686,493.33
		 ค่าสาธารณูปโภค / Utilities Expenses
56,559,215.34
54,752,304.88
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
2,364,775,082.69
2,478,965,948.79
		
Depreciation and Amortization Expenses
		 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
2,310,791.57
1,890,542.81
		
Subsidy Expenses		
		 ค่าใช้จ่ายอื่น / Other Expenses
8,256,742.10
15,223,520.86
		 รวมค่าใช้จ่าย / Total Expenses
5,609,040,011.34
7,047,915,647.72
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
512,850,627.63
352,520,662.48
Surplus/(Deficit) before finance costs
ต้นทุนทางการเงิน / Finance Costs
1,077,166,771.53
1,097,068,801.03
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ก่อนรายได้แผ่นดิน)
(564,316,143.90)
(744,548,138.55)
Surplus/(Deficit) for the period
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กิจกรรมเด่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Outstanding Activities in Fiscal Year 2020

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิด พิพิธภัณฑ์
เหรียญกษาปณานุรักษ์ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวง
การคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อม
ผูบ้ ริหารกระทรวงการคลัง ผูบ้ ริหารกรมธนารักษ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ

on 15 October, 2019, His Majesty King Maha
Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua and
Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana
proceeded to the open ceremony of the Coin
Museum.
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เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานพิ ธี ว างพวงมาลา และพิ ธี
ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โดยมี น ายยุ ท ธนา
หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะเข้าร่วมในพิธี
ดังกล่าวด้วย

120

H.E. General Prayuth Chan-o-cha, Prime
Minister, presided over the wreath-laying ceremony
on the occasion of the Memorial Day of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej The Great 13 October 2019.
Mr. Yuttana Yimgarund and the Treasury Department
executives attended the ceremony.
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กรมธนารักษ์ขบั เคลือ่ นโครงการ "เปลีย่ นชุมชนเป็นห้อง
ประชุมในที่ราชพัสดุ"

Changing a Community into a Meeting Room,
on Ratchaphatsadu Land
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 นายยุทธนา
หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ
การส่ ง มอบที่ ร าชพั ส ดุ บ ริ เวณเขื่ อ นภู มิ พ ล จ� ำ นวนเนื้ อ ที่
ประมาณ 16,193-2-03 ไร่ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ในเขตพื้นที่ อ�ำเภอ
จอมทอง อ�ำเภอฮอด และอ�ำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง กรมธนารักษ์ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
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On 26 December, 2019, Mr. Yuttana
Yimgarund, Director General of the Treasury
Department, singed Memorandum of Understanding
with Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT). EGAT handed over Ratchapatsadu land in
Chiangmai province around 16,193 Rais, to the
Treasury Department for Thanarak Pracharat Project.
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เมือ่ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ
อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายใน
กรมธนารักษ์ (กีฬาสี) TRD Games 2020 ณ โรงกษาปณ์ รังสิต

on 25 January, 2020, Mr. Yuttana Yimgarund,
Director General of the Treasury Department, presided
over the opening ceremony of TRD Games 2020, at
the Royal Thai Mint.
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เมื่ อวั น พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 นายยุทธนา
หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผูบ้ ริหารกรมธนารักษ์
มอบอาหารกลางวันและน�้ำดื่ม แอลกอฮอลล์ 75% (ส�ำหรับ
ท�ำความสะอาด) และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความ
เดือดร้อน ให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ณ พิพิธภัณฑ์
เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์

On 9 April, 2020, Mr. Yuttana Yimgarund,
Director General of the Treasury Department, and
executives of the Treasury Department provided
luncheon, alcohol gel, drinking water and masks to
the people who effect from the COVID-19 crisis,

เมือ่ วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นางสาวชุตมิ า ศรีปราชญ์
รองอธิ บ ดี กรมธนารัก ษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ ให้สัมภาษณ์
รายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ ช่อง CGTN ภายใต้เครือข่าย
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน ในประเด็นการบริหาร
จั ด การเหรี ย ญกษาปณ์ แ ละการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ใน
การใช้เหรียญกษาปณ์ให้กับประชาชนในช่วงการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ณ ส�ำนักกษาปณ์ รังสิต

On 15 April, 2020, Miss Chutima Sripajaya,
Deputy Director General of the Treasury Department,
gave an interview to the China Global Television
Network (CGTN) about coin management in COVID-19
crisis.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายยุทธนา
หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กรมธนารักษ์ มอบตู้ปันสุขภายใต้กิจกรรม “ธนารักษ์ปันสุข”
ส�ำหรับแบ่งปัน ข้าวสาร อาหารแห้ง สิง่ ของจ�ำเป็นส�ำหรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ให้กับชุมชนที่เป็นผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับ
ผลกระทบ จ�ำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนพลู เขตสาทร ,
ชุ ม ชนสหกรณ์ เ คหสถานบ้ า นมั่ น คงเชื้ อ เพลิ ง 2 ร่ ว มใจ
เขตยานนาวา, ชุ ม ชนริ ม คลอง กสบ หมู ่ 5 เขตสายไหม
ชุมชนบางบัวหลังกองการภาพ เขตบางเขน และเยี่ยมชม
โครงการสวนผักชุมชน-คนจนในเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู เขตสาทร

On 21 May, 2020, Mr. Yuttana Yimgarund,
Director General of the Treasury Department, and the
Treasury Department executives provided the pantry
of sharing, Thanarak happiness Sharing Project, to the
4 districts such as Sathorn, Yanawa, Saimai and
Bangkhean.
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เมือ่ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ
อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกรมธนารักษ์และร่วมพิธีท�ำบุญ พระสงฆ์
จ�ำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์พร้อมทัง้ ถวายจตุปจั จัย ปิน่ โต
เครื่ อ งไทยธรรมแด่ พ ระสงฆ์ เนื่ อ งในโอกาสวั น สถาปนา
กรมธนารักษ์ ครบรอบ 87 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี
กรมธนารักษ์

On Friday 22nd May June 2020, Mr. Yuttana
Yimgarund, Director General of the Treasury
Department, and the executives of the Treasury
Department made merit on the occasion of 87th
Anniversary of the founding of the Treasury
Department

กรมธนารักษ์ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ด�ำเนินโครงการสาน
พลั ง ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศมอบอาหารบรรเทา
ความเดือดร้อนผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

The Treasury Department, Government Housing
Bank and Dhanarak Asset Development support
communities over the country to relieve from trouble
of COVID-19 crisis.
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เมือ่ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสันติ
พร้ อ มพั ฒ น์ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง และ
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่า
ที่ดินราชพัสดุ ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล�้ำ
ของสั ง คม ด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย และที่ ท� ำ กิ น ภายใต้ โ ครงการ
“ธนารักษ์ประชารัฐ” พร้อมทั้งมีการจัดตลาดตามโครงการ
"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ณ ต�ำบลแควใหญ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
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On Friday 11th September 2020, Deputy Prime
Minister General Prawit Wongsuwan, Deputy Minister
of Finance Mr. Santi Promphat, Mr. Yuttana Yimgarund,
Director General of the Treasury Department granted
contracts of Thanarak Pracharat lease agreement at
Nakhon Sawan province.
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วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน 160 ปี โรงกระสาปน์
สิทธิการ โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์
พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ร่วมเปิดงานและร่วมให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชน ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 3 โรงกษาปณ์ รังสิต

On Thursday 17 September 2020, Mr. Prasong
Poontaneat, Permanent Secretary of Ministry of
Finance, Mr. Yuttana Yimgarund, Director General of
the Treasury Department, and the executives presided
over the 160th anniversary of the Royal Thai Mint
ceremony.
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แผนงาน/โครงการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Plans and projects in Fiscal Year 2021

ด้านที่ราชพัสดุ

State Property

1. โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน 1. Special Economic Zone
Thai Government pays attention on Special
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
Economic Zones where border areas withneighboring
การจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาลที่จะดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพือ่ นบ้าน อีกทัง้ เพิม่ ขีดความ
สามารถของประเทศซึ่งเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
ลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กรมธนารักษ์ได้กำ� หนดเป้าหมายในการจัดให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือเอกชนเช่าที่ดินราชพัสดุใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อย่างน้อย 2 แปลง ซึ่งพื้นที่ด�ำเนินการมี
จ�ำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร หนองคาย และตาก

countries to improve trades and investment, quality
of life of people in the area.In the fiscal 2021,The
Treasury Department has promoted the Industrial
Estate Authority of Thailand and the private sector’s
participation in development of those areas by renting
the state property at least 2 land plots in Special
Economic Zones SEZs where in 3 locations as
Mukdahan, Nong Khai and Tak

2. โครงการศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูง 2. Senior Complex Project
อายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
According to the Cabinet’meeting on 8th
November 2016, the Cabinet has approved in principal
บนที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อด�ำเนินโครงการ
“ศู น ย์ ที่ พั ก อาศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ แ บบครบวงจร”(Senior
Complex) บนทีร่ าชพัสดุ ภายใต้หลักประชารัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และด�ำเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจัดท�ำโครงการ“ศูนย์ทพี่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
แบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ เพื่อสร้าง
ที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
การด�ำรงชีวติ ของผูส้ งู อายุ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและ
ลดงบประมาณรายจ่ายในการดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ มีระบบการดูแลสุขภาพ
และสวัสดิการอืน่ ๆ แบบครบวงจร พร้อมทัง้ กระตุน้ เศรษฐกิจของ
ประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพนื้ ทีด่ ำ� เนินการในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ 1) Hospice Zone : พื้นที่
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและต้องการการรักษาหรือผู้ป่วยระยะ
ท้าย 2) Nursing Home Zone : พื้นที่ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ
การพักฟืน้ และฟืน้ ฟู และ 3) Senior Housing Zone : ทีพ่ กั อาศัย
ส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยด�ำเนินการเปิดจองสิทธิโครงการฯ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและผ่านจุดจอง (Walk – in) ณ กรมธนารักษ์ และ
ธพส. ระหว่างวันที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปรากฏว่า
มี ผู ้ ส นใจจองสิ ท ธิ โ ครงการฯ ผ่ า นทุ ก ช่ อ งทางที่ ท างราชการ
ก�ำหนดจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ทั้งนี้ ธพส. ได้ก�ำหนดแผนงาน
ในการก่อสร้างโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป
คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

128

for the Senior Complex Project, On the state property,
which aim to take care of elders in the long term and
create the most benefit for senior citizen and help
improve their quality of lifebuilding nursing home and
advance medical service system. In the fiscal year
2021, the operating area inSamut Prakarn consists of
three zones which are 1) Hospice Zon 2) Nursing
Home Zone and 3) Senior Housing Zone. The bookings
were available between 9 – 30 of November 2563
(2020) both through the internet and walk-in points
at the Treasury Department and Dhanarak Asset
Development Co,Ltd. in Bangkok. In all, more than
1,000 individuals made bookings through all the
channels provided. Dhanarak Asset Development Co,
Ltd. said that the construction work should begin as
early as possible in April 2564 (2021) as planned.
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3. โครงการการจั ด การและการแก้ ไ ข 3. Conflict Management and
ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ในสิ ท ธิ ท� ำ กิ น และ Resolution Project in the Right to live
อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ
in state property
จากปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ รวมถึงการแบ่งแนวเขต
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ไม่ ชั ด เจน ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ น
ทีด่ นิ จึงต้องมีวธิ กี ารจัดการข้อขัดแย้งให้เกิดความเป็นธรรมทัง้
ฝ่ า ยรั ฐ และราษฎร ทั้ ง ในประเด็ น การโต้ แ ย้ ง กรรมสิ ท ธิ์
ทีร่ าชพัสดุ และการพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ของราษฎรในเขต
ที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง น�ำไปสู่การ
พิจารณาก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร พร้อมทั้งให้การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุแปลงใหญ่
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดที่ดินท�ำกินและอยู่อาศัยให้แก่
ราษฎรและเกษตรกร เพื่อกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือและแก้ไข
ปัญหาทีด่ นิ ทับซ้อน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมาย
ในพิ สู จ น์ สิ ท ธิ ก ารครอบครองที่ ดิ น ของบุ ค คลในเขต
ที่ดินราชพัสดุ จ�ำนวน 1,200 แปลง

State land encroachment problems and
unclear land ownership boundaries affect land rights.
Therefore, there must be a way to deal with the
conflict to be fair for both the state andthe citizens,
both the contention issue of state property ownership
and the proof of land tenure of citizens in the state
property. Its purposes are to provide clear and
accurate possession rights, leading to the
determination of solutions to the distress of citizens
and providing the management of large land plots
for the most benefit. The solutions are to provide
arable land and housing for citizens and farmers to
distribute land ownership rights to those in the area,
have measures to prevent the transfer of hands and
solve the problem of land overlap. In the fiscal year
2021, the goal of proving land tenure rights of persons
in the state property areaof 1,200 plots will be
formulated.

4. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มี
รายได้น้อย เพื่อแก้ ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ราชพัสดุ
4. Development the residence for
กรมธนารักษ์ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐในการ people with low income and solve
บริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
trespass on the state property
บูรณาการเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงในการอยูอ่ าศัยของชุมชน เอือ้
ต่อการปรับปรุงการก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน project
รวมทัง้ สนับสนุนการน�ำทีด่ นิ ว่างเปล่าทีย่ งั มิได้ใช้ประโยชน์ เพือ่
รองรับการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มีที่
อยู่อาศัยที่มั่นคงในระยะยาว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย
และแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
10 ชุมชน

5. โครงการธนารักษ์ประชารัฐ

กรมธนารักษ์ดำ� เนินการส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนทีผ่ คู้ รอบ
ครองทีร่ าชพัสดุทไี่ ม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึง่ ครอบครองอยูก่ อ่ นวันที่
4 ตุลาคม 2546 และรับรองสิทธิในการเข้าใช้ที่ราชพัสดุโดย
การจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและท�ำกิน อันเป็นการสร้างความ
มั่ น คงด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย และที่ ท� ำ กิ น เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน และสนองนโยบายการบริหารทรัพย์สนิ ของประเทศ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มีเป้าหมายรังวัดจัดท�ำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่
ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ จ�ำนวน 30,000 ราย และจัดให้เช่าร้อยละ 80
ของผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งสิทธิ์

The Treasury Department is a government
sector that maintains, use and manages the state
property to solve poverty for stability in the
community. The residences will match to people’s
demandand lifestyle. In the fiscal 2021, The Treasury
Department expects to develop 10 communities.

5. Thanarak Pracharat Project

The Treasury Department is responsible for
surveying and producing maps of the state property
possessors who do not dispute ownership and possess
before 4th October 2003, as well asguarantee the
right of state property utilization. The project is under
the government policy for reducing social inequality
and improving accessibility to public services. In the
fiscal year 2021, the department aims to survey and
map 30,000 non-contested state property owners
andprovide 80 percent of the land of non-contested
state property owners for rent.
รายงานประจ�ำปี 2563 กรมธนารักษ์
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6. โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” 6. Construction of “Benjakitti Park” Project
ในปี 2534 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนา
พื้ น ที่ เ ดิ ม ของโรงงานยาสู บ เป็ น สวนสาธารณะขนาดใหญ่
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการก่อสร้าง
สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่
2 สิงหาคม 2559 และเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีการด�ำเนินการจัดสร้างสวนป่า
“เบญจกิติ” ระยะที่ 2 -3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ โดยจะแล้ว
เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

In 1991, under the Cabinet’s approval, all
tobacco factories were relocated to the regional area
andthe original area of tobacco factories was
developed to large public park. The Treasury
Department, Ministry of Finance has successfully
operated and completed Benjakitti Park Construction
Project in Phase 1 with an area of 61 rai on August 2,
2016 and August 12, 2016 In the fiscal year 2021,
Benjakitti Park Expansion Project during Phase 2 and
3 will be operated with an area of approximately 259
rai. This project will be completed in February 2022.

7. โครงการน�ำภูมิสารสนเทศสมัยใหม่มา
ประยุกต์ ใช้กับภารกิจของกรมธนารักษ์
ประกอบด้วย การส�ำรวจระยะไกล ระบบ
ก�ำหนดต�ำแหน่งบนพืน้ โลกด้วยดาวเทียม
(GPS) ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)

7. The Application of Geoinformatics
Technology for the missions of the
Treasury Department, compose of
Global Positioning Systems (GPS)
and geographic information system
(GIS)

กรมธนารักษ์มีการพัฒนาวิธีการรังวัดจัดท�ำแผนที่โดย
การน�ำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินงานตามภารกิจ เพื่อสร้างมาตรฐานในการรังวัดจัดท�ำ
แผนที่รูปแบบแปลงที่ดินที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
ส�ำรวจระยะไกลระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนพืน้ โลกด้วยดาวเทียม
(GPS) ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
พร้อมทัง้ พัฒนาทักษะของบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถใน
การรั ง วั ด จั ด ท� ำ แผนที่ ด ้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

The Treasury Department has developed the
new standard of surveying and producing maps by
using geoinformatics technology. Applied
geoinformatics technology, in the form of
GlobalPositioning System) GPS) and geographic
information systems ) GIS is used to support the
missions of the Treasury Department. As well as train
the officers in related concepts and methods.

8. โครงการจัดท�ำแผนที่ภาพถ่ายทาง 8. The Aerial Photomap Production
อากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) by Drones Project
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดินราชพัสดุ รวม
ทัง้ การบริหารจัดการทีด่ นิ ราชพัสดุทถี่ กู ราษฎรบุกรุกให้สามารถ
น�ำมาด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และน�ำไปจัดให้
ราษฎรทีไ่ ม่โต้แย้งสิทธิกบั ทางราชการได้เช่ากับกรมธนารักษ์ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจ�ำเป็นจะต้องมีแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งด้ า นระยะและมี ค วามชั ด เจนของ
ภาพถ่าย เพื่อน�ำไปประกอบการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการ
บุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของทางราชการหรื อ จั ด ท� ำ แผนที่ ภ าพถ่ า ยทาง
อากาศของพืน้ ทีบ่ ริเวณทีไ่ ด้จดั ให้ราษฎรเช่าแล้วให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลต่อไป
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In order to utilization of the state property
including planning and management, the Treasury
Department has set up the Aerial Photomap
Production by Drones Project. The aerial photomap
can provide accurate and updated information which
to deal with the state property encroachment and
allocate the state property to people for rent under
the government policy.
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9. โครงการส�ำรวจรังวัดก�ำหนดขอบเขต 9. Survey Mapping of City Walls and
ที่ดินก�ำแพงเมือง – คูเมือง
Moats boundary
อาคารสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างในรูปแบบก�ำแพง
เมือง – คูเมือง ที่มีการสะท้อนถึงวิถีการด�ำรงชีวิตตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเจริญรุง่ เรืองของ
ประเทศไทยในอดีต ซึง่ ปัจจุบนั ก�ำแพงเมือง – คูเมืองตามสถาน
ที่ต่างๆ มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรมไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน
บางแห่งถูกท�ำลายสิน้ สภาพไปแล้ว ท�ำให้ไม่สามารถรับรองแนว
เขตที่ดินให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง เพื่อออก
เอกสารสิทธิที่ดินได้ ท�ำให้เกิดการร้องเรียนและขอความเป็น
ธรรมอยู ่ เ สมอมา และบางรายยั ง ไม่ ส ามารถหาข้ อ ยุ ติ ไ ด้
กรมธนารักษ์จึงด�ำเนินการก�ำหนดขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง –
คูเมือง ให้ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปกครอง
ดูแล อนุรักษ์ พัฒนา และการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมในการป้องกันและลดปัญหาการโต้แย้งสิทธิในเขตทีด่ นิ
ก�ำแพงเมือง – คูเมืองต่อไป

The walls and moats as an architectural type
is long-lived in Thailand, represent the cultural life,
traditions and prosperity from the past. Today, the
walls and moats have been damaged and destroyed
which unable to determine land border. Therefore,
the Treasury Department processed on the boundary
determination of land by survey mapping for ensuring
the rational use of land in order to protect and
improve the quality of life and preservation, as well
as preventing the dissension problem of land, where
inside the city walls and moats boundary.

10. Preservation and Renovation of
the state buildings with cultural
10. โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคาร values
The Treasury Department provided guidelines,
ราชพัสดุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม
regulations, and surveys for database of the state
กรมธนารักษ์ด�ำเนินการจัดท�ำหลักเกณฑ์ แนวทาง
ข้อก�ำหนด และการส�ำรวจเพือ่ ใช้ในการจัดท�ำฐานข้อมูลอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่าง
เป็นระบบ และจัดให้มีการดูแลบ�ำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้
ทราบถึงประวัตคิ วามเป็นมาและความส�ำคัญของอาคารราชพัสดุ
ดังกล่าว

building with characteristics that are considered
historically, on the state property. The state buildings
have been preserved for the historical tourist
attraction in order to realize its own history and
importance.

11. Project on Integration of Housing
Welfare with Workplaces and Service
11. โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พัก Centers of Civil Servants
This project was established to provide welfare
อาศัยกับสถานที่ท�ำงานและศูนย์บริการ
and enhance the quality of work and life for civil
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
servants and integrated residences, workplaces and
เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพงาน
คุณภาพชีวิต ให้แก่ข้าราชการพลเรือน รวมถึงบูรณาการเรื่อง
ของสถานทีพ่ กั อาศัย สถานทีท่ ำ� งาน และศูนย์บริการประชาชน
ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ในลักษณะสถานที่พักอาศัย สถานที่
ปฏิบัติราชการ และศูนย์บริการร่วม กรมธนารักษ์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนบริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ร่วมกัน
ด�ำเนินโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่
ท�ำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือน

public service centers in the same area as a place of
residence, office and shared service centers. The
Treasury Department, Office of the Civil Service
Commission, Dhanarak Asset Development Co., Ltd.
and Government Housing Bank implemented a project
together to integrate housing welfare with workplaces
and service centers of civil servants.
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12. โครงการการประมูลขายทรัพย์สิน 12. Project on Auction of Assets that
ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค�ำพิพากษา Belong to The State Under the
ของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
Judgment of The Court via Electronic
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีทรี่ าชพัสดุทไี่ ด้มาตามค�ำพิพากษาที่ System
ศาลสัง่ ให้ตกเป็นของแผ่นดินทีเ่ กิดจากการกระท�ำความผิด ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ซึง่ กรมธนารักษ์ได้รบั มอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวมาอยูใ่ นความดูแล
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมิได้มีความมุ่งหมายเพื่อใช้ในราชการ
ทรั พ ย์ สิ น บางรายการจึ ง ไม่ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะน� ำ มาใช้
ประโยชน์ หรือน�ำไปจัดหาประโยชน์ ดังนัน้ จึงมีการด�ำเนินการ
ประมูลขายทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อลด
ภาระในการดูแลและเป็นการเพิ่มรายได้แก่รัฐอีกทางหนึ่ง

At present, the state property acquired under
the judgment ordered by the court to become state
property resulting from the offenses under the AntiMoney Laundering Act and the National AntiCorruption Act which the Treasury Department has
received that property in custody. That property was
not intended for official use. Some assets were
therefore not suitable to be utilized or used for
procurement purposes. Therefore, there were
auctions of the assets to reduce the burden of care
and increase the income for the state.

ด้านประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

The Property
Valuation Project

1. แผนงานด้านการประเมินราคาที่ดิน

1. Land valuation plan

กรมธนารักษ์ซงึ่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกลุม่ ภารกิจด้าน
ทรัพย์สินของกระทรวงการคลังมีภารกิจหลักส�ำคัญประการ
หนึง่ คือ ภารกิจด้านการประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ การประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้
มาตรฐานสากล เป็นพันธกิจทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ
กรมธนารักษ์ โดยกองประเมินราคาทรัพย์สนิ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการด�ำเนินการดังกล่าวเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตามหลักการตามพระราชบัญญัติการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ในการ
จัดท�ำบัญชีกำ� หนดราคาประเมินทีด่ นิ เพือ่ ให้เป็นฐานในการจัด
เก็บภาษี ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562) และพระราช
บัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กรมธนารักษ์จงึ ได้กำ� หนดแผนงานส�ำรวจข้อมูลและ
ปรั บ ปรุ ง ราคาประเมิ น ที่ ดิ น โดยด� ำ เนิ น การในส� ำ นั ก งาน
ธนารักษ์พื้นที่ และในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 11 ล้านแปลง
เพื่อประเมินราคาที่ดินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับ
น�ำเข้าระบบประเมินราคาทีด่ นิ ให้สอดคล้องกับราคาตลาดและ
ข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
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As the institute affiliated with Asset Group of
Ministry of Finance, the Treasury Department’s key
mission is the property appraisal. This operation must
cover the valuation of real estates all over the country
and along the international standard. This charge was
defined in the strategy plan of The Treasury
Department. Division of Property valuation was
responsible to arrange for achieving targets and along
Property valuation Act for Government Benefits, B.E.
2562 for keeping accounts defining the land valuation.
For being the bases of collecting taxes, the fee of
Registration of Rights and Juristic Act as The Land
Code B.E. 2497 (Act adjusted as The Land Code
Volume 15 B.E. 2562) and Land and Building Tax Act
B.E. 2562, in the fiscal year 2021,
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2. แผนงานด้านการประเมินราคาห้องชุด 2. Condominium unit valuation plan
ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก�ำหนดเป้าหมายด�ำเนินการ

2.1 แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาห้องชุด
อาคารชุ ด ที่ จ ะขอจดทะเบี ย นใหม่ จ� ำ นวน 200 อาคาร
โดยด� ำ เนิ น การในกรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 100 อาคาร
และในส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จ�ำนวน 100 อาคาร
2.2 แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินห้องชุด
โดยด�ำเนินการในส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 10 พื้นที่ จ�ำนวน
454 อาคาร

3. ด้านการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ
ประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดในบทเฉพาะกาล มาตรา 34
บัญญัตวิ า่ ในการเริม่ ใช้บญ
ั ชีราคาประเมินทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง
ตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นครั้งแรกให้คณะกรรมการสั่งการ
ให้คณะกรรมการประจ�ำจังหวัดทุกจังหวัดก�ำหนดวันเริ่มใช้ใน
วันเดียวกัน ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่เริ่มใช้บัญชี ให้น�ำบัญชี
ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียก
เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมจดทะเบี ย นสิ ท ธิ
และนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ ใช้อยูก่ อ่ นวันทีพ่ ระราช
บัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับมาใช้เป็นบัญชีราคาประเมินทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูก
สร้างตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมธนารักษ์จึงก�ำหนด
แผนงานทบทวนการจัดท�ำบัญชีราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้างรอบ
บัญชี พ.ศ. 2564 – 2567 ในส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ที่ 76 จังหวัด
และในกรุงเทพมหานคร
กรมธนารักษ์ได้จดั ท�ำเกณฑ์การประเมินราคาสิง่ ปลูกสร้าง
ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จ�ำวน 28 ประเภท ใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้าง
ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ในการน� ำ เสนอคณะกรรมการประเมิ น ราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ�ำจังหวัดพิจารณาก�ำหนด
ราคาในกรณีดังกล่าวโดยด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลและก�ำหนด
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 4 เรื่อง/อาคาร ในภูมิภาค จ�ำนวน
12 เรื่อง/อาคาร

In the fiscal year 2021, the operational goals
have been defined as follows.
2.1 Plans to survey information to valuate
condominium unit prices. There are 200 condominiums
which submitted to register. There are 100
condominiums arranged in Bangkok, and 100
condominiums arranged in offices of the treasury area.
2.2 Plans to survey information to adjust the
cost estimate of 454 condominium units which
werearranged in 10 offices of the treasury area.

3. Building valuation plan

Property Valuation Act for Government Benefits
B.E. 2562 stipulated in the temporary provisions,
clause no. 34 which enacted that at the beginning of
using the cost estimate lists of lands and buildings
along this Act for the first time. It defined that the
committee ordered committees in every province to
define the starting date at the same day. While they
hadn’t started to use these lists, they must take the
cost estimate lists of real estates for charging fees for
rights and juristic acts of Registration of Rights and of
The Land Code which were used this Act would be
enforced to be as the cost estimate lists of lands and
buildings along this Act.
In the fiscal year 2021, The Treasury Department
defined plans to review doing the cost estimate lists
of building for the accounting periods 2021-2024 in
offices of the treasury area in 76 provinces and in
Bangkok. The Treasury Department defined the
measures to evaluate
28 categories of buildings which weren’t
completed for using as the way to consider the
evaluation of uncompleted buildings in the
presentation. The committee of evaluation assets for
government benefits considered to define costs in
the mentioned cases by surveying information and
defining the cost estimate of uncompleted buildings
in the area of Bangkok for
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4. การประเมินราคาที่ดินราชพัสดุราย 4. Valuation of Royal Property as the
ทะเบียนผู้เช่า
tenant registration
ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก�ำหนดเป้าหมายด�ำเนินการ

4.1 แผนงานการจัดท�ำบัญชีราคาประเมินทีด่ นิ ราชพัสดุ
รายทะเบียนผู้เช่าในภูมิภาค ด�ำเนินการในส�ำนักงานธนารักษ์
พื้นที่ 76 พื้นที่ จ�ำนวนรายทะเบียนผู้เช่า 16,737 ราย
4.2 แผนงานการจัดท�ำบัญชีราคาประเมินทีด่ นิ ราชพัสดุ
รายทะเบี ย นผู ้ เ ช่ า ในกรุ ง เทพมหานคร ด� ำ เนิ น การใน
กรุงเทพมหานคร 5 ส�ำนักงานทีด่ นิ 11 เขตการปกครอง จ�ำนวน
รายทะเบียนผู้เช่า 1,498 ราย

in the fiscal year 2021, it defined the operational
goals as follows.
4.1 Plans to do the cost estimate lists for Royal
Property as the tenant registration inthe region. They
were arranged in 76 offices of the treasury area. There
are 16,737 tenants in the registration.
4.2 Plans to do the cost estimate lists for Royal
Property as the tenant registration in Bangkok. They
were arranged in Bangkok, 5 land offices and 11
administrative districts. There are 1,498 tenants in the
registration.

5. โครงการศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การราคา 5. National Property Valuation
ประเมิ น ทรั พ ย์ สิ น แห่ ง ชาติ (National Management Center in the fiscal
Property Valuation Management year 2021.
would be the center of broadcasting real
Center) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 estateItprices
in the form of digital technology. There
เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ราคาอสังหาริมทรัพย์
ที่ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ก ารสร้ า งงานวิ จั ย และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคา
อสังหาริมทรัพย์ พยากรณ์อุปสงค์อุปทานราคาซื้อขายของ
อสังหาริมทรัพย์ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับข้อมูลประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านแผนที่กับข้อมูล
ต่างๆ โดยสร้างรูปแบบเนื้อหาได้ตามความต้องการของผู้ใช้
บริการ รองรับการเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานต่างๆโดยอัตโนมัติ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลแผนที่
รูปแปลงทีด่ นิ และสถานทีส่ ำ� คัญ ข้อมูลแปลงทีด่ นิ ทีร่ าชพัสดุ ข้อมูล
รูปแปลงที่ดินที่ได้รับการเชื่อมโยงจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
ที่ ค รอบครอง ข้ อ มู ล ทะเบี ย นที่ ดิ น ข้ อ มู ล ราคาซื้ อ ขาย
จดทะเบียนจากกรมทีด่ นิ และข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เป็นต้น

are researches and data analysis for evaluating
situations and trends of real estate prices, forecasting
demands and supplies, prices for buying and selling
of real estates, and serving information about
evaluating real estate prices. There is also the area
analysis by integrating information of maps and of
others; then, creating data forms as the needs of
people who received the services. They also
supported the connection by linking databases with
any departments automatically. They were consisted
of photo maps of land gardens and important places,
information of Royal Property, photos of land gardens
connected with any government sectors who
possessed, information of land registration,
information of prices for buying and selling, the
registration from The Land Office, and information of
cost estimate for capital of lands, tenements,
buildings, and condominium units, etc.

6. แผนงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ 6. Big data analysis plans in the fiscal
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
year 2021
เป้าหมายของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ให้ เ ป็ น “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับ
และเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการแข่งขันกับภาคเอกชน
ให้ชดั เจน มีขนาดทีเ่ หมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขดี สมรรถนะ
สูง ปรับวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ

134

The country’s goals as the national strategy
which wanted to change the government sector to
be “The government sector of citizens and for
citizens” and to separate roles of state agencies who
controlled and served in the markets having the
competition with the private sector clearly. There
should be the suitable sizes for roles and missions,
the high performance, the adaptation working culture
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เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา กระทรวงการคลังจึงมี
ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณา
การข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ร องรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วการจั ด ตั้ ง
ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ สังกัดกอง
มาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อรองรับการท�ำงาน
ด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย การบูรณาการฐาน
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การให้บริการประชาชน
ในรูปแบบด้านดิจทิ ลั เป็นต้น ดังนัน้ จึงมีเป้าประสงค์ทจี่ ะมีการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ด้ ว ยเทคโนโลยี ด ้ า นการจั ด ท� ำ
รายงาน Business Intelligence ซึ่งน�ำเอาข้อมูลสารสนเทศ
ทีม่ อี ยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การน�ำข้อมูลจ�ำนวน
มากจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งทัง้ รูปแบบโครงสร้างข้อมูลทีม่ ี
ความแตกต่างกันมารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์นำ� ไปประมวลผล
และจัดท�ำรายงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงพยากรณ์เหตุการณ์
ในอนาคตเพื่อให้การตัดสินใจ วิเคราะห์ วางแผนงานของ
กรมธนารักษ์ดา้ นการประเมินราคาทรัพย์สนิ หรือภารกิจด้านอืน่ ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย�ำ และรวดเร็วต่อไป

focusing on success and public benefits, and the
modernization and readiness to adapt for following
the changes of the world all time. So, Ministry of
Finance had the strategies to improve applying
integrated information of economy and finance with
the digital technology. The Treasury Department
supported the mentioned strategies. It set up National
Property Valuation Management Center under Division
of Property valuation for supporting digital works
completely. They were consisted of the integration
database of analysis big data, the service people in
the digital form, etc. So, there was the target to
analyze big data with the technology of reporting
Business Intelligence by using information to have
the most benefits, such as collecting many data from
many sources having different forms and structures;
then study and analyze them, and evaluate and doing
reports in many forms including forecast future events
for making a decision. They also helped the planning
of The Treasury Department of property valuation or
its other missions were efficient, accurate, and quick.

7. แผนงานบริหารงานฐานข้อมูลเพือ่ การ 7. Plans to manage database for
ประเมินราคาทรัพย์สิน
property valuation.

กรมธนารักษ์ได้จดั ท�ำระบบการประเมินราคาทรัพย์สนิ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน ประจ�ำส�ำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ด�ำเนินงานผ่านระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบงานดังกล่าวจะเริ่มใช้งาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้ า นประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว
สามารถด�ำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สนิ จึงจัดท�ำแผนงานบริหารงาน
ฐานข้อมูลเพือ่ การประเมินราคาทรัพย์สนิ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยให้เจ้าหน้าทีก่ องมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สนิ
เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานฐานข้อมูลเพื่อการประเมิน
ราคาทรัพย์สินของกองประเมินราคาทรัพย์สินและส�ำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่

The Treasury Department made the system to
evaluate assets so that officers in the section of
property valuation of offices of the treasury area
operated through the system in the same standard
efficiently. This system would be applied in the fiscal
year 2021. In order that the property valuation could
be operated quickly and reached to the target in the
same standard, Division of Property valuation did
plans to manage database for evaluating assets in
the fiscal year 2021. Officers of this division were
responsible for managing the database for evaluating
assets of Division of Property valuation and 76 offices
of the treasury area.
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8. โครงการจัดท�ำระบบศูนย์สั่งการและ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมิน
ราคาทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง ประเทศให้ อ ยู ่ ใ น
ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น ผ ่ า น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ (War Room Center)

โครงการจัดท�ำระบบศูนย์สงั่ การและปฏิบตั กิ ารให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง ประเทศให้ อ ยู ่ ใ น
มาตรฐานเดี ย วกั น ผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ (War Room
Center) เป็นการรวบรวมระบบข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน
ทัง้ หมดไว้ในศูนย์เดียว โดยจัดท�ำระบบฐานข้อมูลมาตรฐานเพือ่
การประเมินราคาทรัพย์สิน ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการ
ประเมินราคา เพื่อช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำการประเมินราคา
ทรัพย์สิน ประเด็นข้อสงสัยปัญหาข้อร้องเรียนแก่ส่วนประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ในส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ทีพ่ ร้อมทัง้ ติดตามความ
ก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีผ่ า่ นระบบคอมพิวเตอร์
แบบทันท่วงที (Real time) เพื่อให้การด�ำเนินการสั่งการและ
ปฏิบัติการมีความรวดเร็ว ลดผลกระทบจากการประเมินราคา
ทีผ่ ดิ พลาดท�ำให้ราคาประเมินทรัพย์สนิ มีประสิทธิภาพมากขึน้

8. Plans to make the project of the
center to control and manage the
property valuation all overthe
country being in the same standard
through the computer system or War
Room Center.
The project of the center to control and
manage the property valuation all over the country
being in the same standard through the computer
system or War Room Center collected the information
systems of property valuation in only one center. It
made the standard information system to evaluate
assets, the information connection system to
evaluate, to suggest about the evaluation, to answer
questions, to accept requests for the property
valuation section of The Treasury Department, and
to follow up the operation of officers through the
computer system in the Real time so that the order
and operation would be done quickly, the effects of
wrong evaluation would be decrease, and the
property valuation would be done more efficiently.

ด้านบริหารเงินตราและ Currency Management
จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ and Nation Treasure
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต 1. Improvement of production
ของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ process to be Royal Thai Mint 4.0
Project
4.0”
กรมธนารักษ์มภี ารกิจในการผลิตเหรียญหมุนเวียนออกใช้
ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) จึงได้มี
นโยบายทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต
เหรียญ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0”
โดยน�ำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการตลาด รวมทั้งบูรณาการการท�ำงาน
ของบุคลากรกับระบบสารสนเทศให้มีการท�ำงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายในการลดขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต
เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง ได้อย่างน้อยร้อยละ 20
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The Treasury Department has a policy to use
digital technology for improving production
process,increasing efficiency coin production, reducing
seal production procedure, increasing seal useful
life,reducing error coin production and increasing
efficiency count process. In the fiscal 2021, the
process ofmedal and other metallic art objects should
be decreased at least 20 percent.
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2. โครงการรับแลกเหรียญผ่าน Mobile 2. Mobile Coin Unit Project
The Treasury Department has a policy with
Coin Unit
กรมธนารักษ์ได้จดั รถเคลือ่ นทีอ่ อกให้บริการรับแลกคืน
เหรียญกษาปณ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มี
เหรียญกษาปณ์อยูใ่ นความครอบครองเกินความจ�ำเป็น และไม่
สะดวกเดิ น ทางมายั ง จุ ด ให้ บ ริ ก ารในสถานที่ ท� ำ การของ
กองบริหารเงินตรา ทั้งที่อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และที่
ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร เพือ่ ขอแลกคืนเหรียญกษาปณ์
เป็นธนบัตร น�ำเงินที่ได้ไปจับจ่ายใช้สอยเป็นการช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจ อีกทัง้ ท�ำให้มเี หรียญกษาปณ์กลับคืนมาหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการผลิต
เหรียญกษาปณ์ใหม่โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพื้นที่
เป้าหมายในการด�ำเนินการประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สิงห์บรุ ี สุพรรณบุรี
นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และชลบุรี

coins exchange service for giving people more
convenient to exchange, who cannot exchange at
the Bureau of Monetary Management Offices, both
located in Khlong Luang, Pathum Thani and Bangkok.
The project can decrease costs and losses to produce
new coins and also increase coins easily into economic
system. In the fiscal year 2021, expects to procedure
in Pathum Thani, Nonthaburi, Ayutthaya, Ang Thong,
Saraburi, Sing Buri, Suphan Buri, Nakhon Pathom,
Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Samut
Prakan, Samut Sakhon and Chon Buri.

ด้านทรัพย์สนิ มีคา่ ของรัฐ Monetary Management Division
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุ 1. Development and improvement of
แปลงอาคารธนาคารแห่ ง ประเทศไทย Bank of Thailand branch Khon Kean
จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ to be Museum
กรมธนารักษ์จดั ท�ำโครงการพัฒนาและปรับปรุงทีร่ าชพัสดุ
แปลงอาคารธนาคารแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด ขอนแก่ น
(เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ชนื่ ชมทรัพย์สนิ และเงินตราโบราณ
ของไทย โดยเฉพาะเงินตราในท้องถิ่นภาคอีสาน ซึ่งจะท�ำให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมธนารักษ์ และ
วิวัฒนาการเงินตราของไทย ตลอดจนเห็นคุณค่าของเงินตรา
ไทยมากขึ้น โดยออกแบบการจัดแสดงให้ความรู้อย่างเต็ม
รูปแบบภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal
Design) มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้เป็น
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีความ
น่าสนใจ เป็นแหล่งเรียนรูส้ ร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะเปิดให้บริการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

The Treasury Department has prepared the
project to develop and improve Bank of Thailandin
Khon Kean, located on the state property, to be
museum for history preservation of the ancient Thai
properties and currencies especially the local
currency in the northeast region as well as providing
knowledge and understanding about the missions of
the Treasury Department, including the appreciation
of the Thai currency. The design of the building
represents Thailand’s valuable treasure under
Universal Design concept that turn it into a lively
learning center of Khon Kean and Northeastern part
of Thailand. In the fiscal year 2021, the project is
under construction and its launch for serving is
expected in the fiscal year 2022.
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2. โครงการดูแลรักษาทรัพย์สนิ มีคา่ ตาม 2. Project on the maintenance of
หลักการอนุรักษ์
valuable assets according to the
กรมธนารักษ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ principles of conservation
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วยเงินตราโบราณ
เหรียญที่ระลึก และวัตถุอื่น ๆ ทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
ชาติไทยในอดีต ซึ่งควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกของประเทศ
ชาติสบื ต่อไปจึงต้องมีการดูแลรักษาทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ
ด้านการอนุรกั ษ์ โดยการจัดเก็บทรัพย์สนิ อย่างเป็นระบบจัดท�ำ
ทะเบียนประวัติและรายละเอียดต่าง ๆ ของทรัพย์สิน พร้อม
รหัสก�ำกับทรัพย์สิน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ/สืบค้น และ
การน�ำไปใช้ รวมถึงอนุรักษ์ทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์และเป็นสากล

The Treasury Department has duties and
responsibilities in the care of various types of assets,
includingancient money, commemorative coins and
other objects. Each property has historical and cultural
valuesthat represent the prosperity of Thailand in the
past, which should be preserved as a national
heritage.Therefore, there must be proper maintenance
in accordance with the principles of conservation
bysystematically storing the assets and preparing the
history and various details of the property togetherwith
the asset supervision code for convenient inspection
/ search and implementation, includingthe
preservation of the property to be in perfect condition
with the correct method according tothe principles
of conservation and internationalization

ด้านบริหาร

General Management

กรมธนารักษ์ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและเสริม
สร้างจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรได้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการทีม่ ี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรือ่ งพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จึง
ได้จัดท�ำโครงการ “กรมธนารักษ์ โปร่งใสไร้ทุจริต” ขึ้น ซึ่ง
โครงการ “กรมธนารักษ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต” ประกอบด้วย
โครงการย่อย จ�ำนวน 2 โครงการ คือ โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์ และโครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมธนารักษ์ เพือ่
ให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์เป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วย
คุณธรรม จริยธรรม ปราศจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

The Treasury Department gives priority on
the development and build conscious among
governmentofficers to be honorable civil servants,
dignity, sense of sufficiency, good examples of society,
adhering to morality and standing up for what is right,
know and understand the behavior that shows
morality and ethics. Therefore the project of
Department of the Treasury, “Transparency and No
Corruption”, is established. This project is consisting
of 2 sub – projects ; Anti – Corruption Project and the
Encouragement of Morality and Ethics training project
for the Treasury Department officers, in order to the
officers are full of morality, ethics, free from corruption
matters and be quality personnel for further
organization development.

1. โครงการ “กรมธนารักษ์ โปร่งใส
ไร้ทุจริต”

2. โครงการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการ
มาตรฐานระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
Information System) กรมธนารักษ์เริม่ ต้นพัฒนาในปี พ.ศ. 2551
แต่ขาดการก�ำหนดมาตรฐานโครงสร้างเนื้อหา คุณลักษณะ
คุ ณ ภาพ ที่ อิ ง เกณฑ์ กั บ ชุ ด ข้ อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ พื้ น ฐาน
(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หลักของ
ประเทศ จึงท�ำให้การเชื่อมโยงบูรณการเข้ากับระบบงานของ
หน่ ว ยงานภายนอกและระบบงานภายในกรมธนารั ก ษ์
ขาดประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรมธนารักษ์มคี วามจ�ำเป็นต้องพัฒนา
จัดท�ำชุดข้อมูลภูมศิ าสตร์ทรี่ าชพัสดุเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั องค์กร
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1. Transparency and No Corruption,
the Treasury Department

2. The Development of Geographic
Data Sets of State Property in
accordance with International
Standard Framework

Since 2008, the Treasury Department had
started to develop Geographic Information System
but the system had lacked of determine standard
content structure, attribute and quality based on the
main Fundamental Geographic Data Set (FGDSof
Thailand. Moreover, the linking integration between
external agencies and internal agencies of the Treasury
Department is ineffective. Therefore, the Treasury
Department has to develop a set of geographic data
sets of state property to increase efficiency for the
Department organization.
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3. โครงการจัดท�ำระบบศูนย์สั่งการและ 3. Plan/Main Project implementation
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมิน in Fiscal Year 2021
Room Center and Standardize National
ราคาทรัพย์สนิ ทัง้ ประเทศให้อยูม่ าตรฐาน PropertyWarAppraisal
through Computer System
เดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Assistance. This project has a purpose of providing
computer system and IT equipment to build the War
Room Center)
Room Center in order to supervise in term of data
เป็ น โครงการเพื่ อ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์สำ� หรับจัดท�ำระบบศูนย์สงั่ การและปฏิบตั กิ ารฯ (War
Room Center) ในการก�ำกับดูแลทางด้านข้อมูลมาตรฐาน
การประเมินราคาทีด่ นิ อาคารชุด และสิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงการ
สนับสนุนช่วยเหลือให้การประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศ
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ให้มคี วามถูกต้องและลดความผิดพลาด
คลาดเคลื่อน		

standard of land valuation, Condominium and
building including assisting and supporting the national
property appraisal operation in the same standard.
There are increasing property appraisal accuracy and
decreasing human errors.

4. Replacement and improvement of
server performance and storage
4. โครงการทดแทนและเพิม่ ประสิทธิภาพ devices
The Treasury Department is an organization
ระบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยและ that focuses
on efficiency and implementing
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
Information Technology in all department’s missions.
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพใน
การท�ำงานและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยขับเคลื่อนใน
การด�ำเนินงานตามภารกิจหลักของกรม จึงมีการจัดหาพร้อม
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลทดแทนของเดิม ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ส�ำหรับ
รองรับและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์

Therefore, there is a procurement and installation of
the host computer (Server) and storage devices
replacing the old one that are in service more than
7 years in order to support and increase work
efficiency base on The Department’s mission and
strategy

ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครือ่ งมือหลักในการด�ำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ
รวมถึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก
ในการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานภายในและ หน่วยงานภายนอก
ในการใช้งานระบบสารสนเทศที่รองรับระบบงานตามภารกิจ
รวมถึงเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย Internet ภายนอกส�ำหรับ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของกรม
และให้บริการประชาชนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่
กรมธนารักษ์ให้บริการ ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องมีอปุ กรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศเพือ่ รองรับ
พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 อันจะส่งผล
ให้ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศมีความปลอดภัย เกิด
ความเชื่อถือจากผู้ใช้งานและผู้รับบริการระบบสารสนเทศของ
กรมธนารักษ์

Information Technology as a main tool to perform
various missions including the network system is used
as the main infrastructure to connect inside and
outside the department, connecting to mission-based
information technology system including connecting
to internet network outside the department to
perform the research in order to publish the
Department’s news and serve the public with IT public
services. Therefore, The Treasury Department need
to install information security system equipment to
support Cybersecurity Act 2019 consequently the
information become safer, users are confident in the
department system.

5. Procurement and installation of
5. โครงการจัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบรักษา Information Technology Security
ความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ System to support the Cyber Security
พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ Act 2019
The Treasury Department has implemented
พ.ศ. 2562
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6. โครงการการด�ำเนินงานด้านกฎหมาย 6. Legal Affairs
1. Enacted regulation on Rachapathsadu
ที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดท�ำระเบียบที่ต้องออกตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ราชพัสดุ
		
1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ประมูลขายที่ราชพัสดุ (อาศัยอ�ำนาจตามกฎกระทรวงการโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ มิ ใช่ ที่ ดิ น ที่ เ ป็ น สาธารณสมบั ติ ข อง
แผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2562)
		
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ�ำหน่ายทรัพย์ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ (อาศัยอ�ำนาจตามกฎ
กระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563)
		
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
รังวัด การพิสจู น์สอบสวนการทาํ ประโยชน์การตรวจสอบ เนือ้ ที่
หรือกรณีอนื่ ใดตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ในทีร่ าชพัสดุ (อาศัย
อ�ำนาจตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563)
		
1.4 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ (อาศัยอ�ำนาจตามกฎกระทรวง
การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563)
		
1.5 ระเบียบคณะกรรมการที่ราชพัสดุว่า
ด้วยทะเบียนที่ราชพัสดุ และรายงานการใช้ที่ราชพัสดุ (อาศัย
อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562)
2. การจัดท�ำสัญญาการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
เป็นการจัดท�ำร่างสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทน
อื่นนอกเหนือจากสัญญาเช่า เพื่อใช้ในการจัดหาประโยชน์
ทีร่ าชพัสดุให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวง การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2563
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Land Act
		
1.1 Ministry of Finance Regulation on
Rachapathsadu Land Auction (Ministerial Regulation
of transfer Ratchapathsadu land ownership, which is
not public domain of state, for a special use of state
B.E. 2562)
		
1.2 Ministry of Finance Regulation on
Property Distribution from Rachapathsadu Land
(Ministerial Regulation of Ratchapathsadu land use
B.E. ) 2563
		
1.3 Ministry of Finance Regulation on
cadastral survey and inquiry pf Rachapathsadu Land
(Ministerial Regulation of Ratchapathsadu land use
B.E. 2563)
		
1.4 Ministry of Finance Regulation on
procure benefit on Rachapathsadu Land (Ministerial
Regulation of Ratchapathsadu land use B.E. 2563)
		
1.5 Rachapathsadu Land Committee
Regulation on Rachapathsadu Land registration and
utilization (Act of Rachapathsadu Land B.E. 2562)
2. Rachapathsadu Land procure benefit
contracts
Rachapathsadu Land procure benefit drafting
for Rachapathsadu Land Act B.E. 2562 and Ministry
of Finance Regulation on Rachapathsadu Land
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