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กรมธนารักษ์

สารจากอธิบดี
Message from the Director-General

The Treasury Department is a main
government organisation in charge of supervising
and managing national assets to achieve the best
possible economical, social and environmental
outcomes. Over the past years, the Department
สำหรับการดำเนินการในปี 2558 ซึ่งเป็นปี has succeeded in putting many government
ทีม่ คี วามท้าทายเป็นอย่างยิง่ ของกรมธนารักษ์ทจี่ ะต้อง policies into practice.
Again, this fiscal year 2015, would be
เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ก ารเป็ น ประชาคม
อาเซียนในช่วงปลายปี 2558 ตลอดจนความท้าทาย another challenging year for Thailand and the
ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้าง Treasury Department as this is the first year of the
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การปฏิรปู formation of the ASEAN community. To efficiently
ระบบภาษี การลดความเหลื่ อ มล้ ำ ทางสั ง คม adjust itself to such a newly established single
การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการผลักดันเศรษฐกิจ market and production base of the region, the
ดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาจากประเทศ Royal Thai Government now becomes in need of
ที่มีรายได้ระดับปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงใน strengthening its competitive edge, reforming tax
structure system, closing social gaps, promoting
อนาคต
กรมธนารักษ์มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน green economy and materialising digital economy.
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด This is together intended to help the nation to
เพือ่ รองรับความท้าทายทีก่ ล่าวข้างต้น กรมธนารักษ์จงึ economically move from the middle-income level
ได้มีแนวนโยบายในการพัฒนาที่สำคัญที่จะดำเนินการ to the higher-income level in the long run.

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
ดู แ ลและบริ ห ารจัดการทรัพ ย์สินของภาครัฐให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรมธนารักษ์สามารถดำเนินงานให้
สำเร็จลุล่วงตามแนวนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

To meet the goals above, the Treasury
ในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ได้แก่ การจัดทำแผน
แม่บทในการบริหารจัดการทีร่ าชพัสดุ การนำทีร่ าชพัสดุ Department has recently initiated both short-term
มาสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน and long-term plans for better development of
ของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่ อ งโลจิ ส ติ ก ส์ และ the nation as a whole. The plans comprise setting
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การส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทำฐาน
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สนิ เพือ่ รองรับการปฏิรปู ระบบ
การจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง การสนับสนุนการ
จั ด สร้ า งสวนสาธารณะที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
ยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแลกคืนเหรียญ
กษาปณ์ เพื่อสนับสนุนการหมุนเวียนเงินตราในระบบ
เศรษฐกิจ และการเปิดพิพธิ บางลำพูอย่างเป็นทางการ
ตลอดจนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะที่ 2)
เพือ่ ดูแลรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ของแผ่นดิน
ให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ เกิดความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ
ในการดำเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ ตาม
เป้าหมายที่จะกำหนดนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือ
และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงข้าราชการ
พนักงานกรมธนารักษ์ทุกคน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำให้กรมธนารักษ์เจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่ ง ยื น และเป็ น องค์ ก รหลั ก ในการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
เพือ่ แผ่นดินและประชา

up a master plan for effective state property
management, promoting competiveness through
the use of state property for national logistics and
‘special economic zones’ (SEZs), establishing tax
database and land registry for property tax reform
system, promoting the use of state property for
sustained public parks, increasing effectiveness of
coin circulation management, opening the “Pipit
Banglamphu” history museum and carrying out
the Coin Museum Project Phase II with the goal
of preserving and exhibiting National Treasures
of Thailand.
In doing so, full corporations and
continued supports from every part of government
mechanisms are necessary. As Director-General of
the Treasury Department, I wish that all Treasury
Department staff stay committed to achieve the
Department’s set goals and objectives; becoming
a leading organisation in responsibly managing
national assets for sake of the nation and all
Thais.

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
Mr.Chakkrit Parapuntakul
อธิบดีกรมธนารักษ์
Director-General of the Treasury Department
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์
The Treasury Department’s Management Committee

นายจักรกฤศฏิ์พาราพันธกุล
อธิบดีกรมธนารักษ์
Mr.ChakkritParapuntakul
Director-General
(Executive,HigherLevel)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์
The Treasury Department’s Management Committee

1

1. นายวรเชษฐ์ทับทิม
2. นายพิทักษ์ดิเรกสุนทร
2.
 ผู้อำนวยการกองบริหาร
 ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
 ที่ราชพัสดุภูมิภาค
 ที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
 รักษาการในตำแหน่ง
 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้าน
 ที่ปรึกษาด้าน
 พัฒนาการประเมินราคา
 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 อสังหาริมทรัพย์
 Mr.PitakDireksunthorn
 Ms.VorachateTubtim
 Director
 Director
 HigherLevel
 HigherLevel
 ActingSeniorStateProperty
 ActingSeniorPropertyValuation  DevelopmentAdvisor
 DevelopmentAdvisor
 (PlanandPolicyAnalyst,
 (PlanandPolicyAnalyst,  AdvisoryLevel)
 AdvisoryLevel)

2

3

3. นายวีระวุฒิศรีเปารยะ
 รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาด้าน
 การบริหารเหรียญกษาปณ์
 และทรัพย์สินมีค่า
 Mr.WerawutSripaoraya
 DeputyDirector-General
 (ExecutivePrimaryLevel)
 Acting Senior National 
 TreasureandMint
 ManagementAdvisor
 (PlanandPolicyAnalyst,
 AdvisoryLevel)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์
The Treasury Department’s Management Committee

1. นายเอกวัฒน์มานะแก้ว
 รองอธิบดีด้านบริหาร
 Mr.EkawatManakeaw
 Deputy Director-General
 (ExecutivePrimaryLevel)

2. นายวีระวุฒิศรีเปารยะ
 รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
 Mr.WerawutSripaoraya
 DeputyDirector-General
 (ExecutivePrimaryLevel)

1

2

3

3. นายปรีชามงคลหัตถี
 รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
 Mr.PreechaMongkolhutthi
 DeputyDirector-General
 (ExecutivePrimaryLevel)
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กลุม่ งานตรวจราชการ
Inspector General

1

2

3

1. นางปรานีนันทิทรรภ
 ผู้ตรวจราชการกรม
 Mrs.PraneeNantitap
 Inspector
2. นางนงลักษณ์ขวัญแก้ว
 ผู้ตรวจราชการกรม
 Mrs.NonglukKwankaew
 Inspector
3. นายอภิชาประสงค์ธรรม
 ผู้ตรวจราชการกรม
 Mr.ApichaPrasongtum
 Inspector
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กลุม่ งานตรวจราชการ
Inspector General

4. นางบุปผนาถชิชินเดช
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.BubphanatChindach
Inspector
5. นางสาวกาญจนาศรีธนางกูล
ผู้ตรวจราชการกรม
MissKanchanaSrithanangkool
Inspector
6. นางสาวประไพพิศศรีเดชะรินทร์กุล
ผู้ตรวจราชการกรม
MissPrapaipitSridecharintkul
Inspector

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ผู้ตรวจราชการกรม(ว่าง3ตำแหน่ง)
Inspector(3Vacant)

4

5

6
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กลุม่ ตรวจสอบภายใน
Office of the Internal Audit

นางอุบลรัตน์ลิ้มสวัสดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Mrs.UbolrathLimsawat
InternalAuditor,
SeniorProfessionalLevel
ActingDirectorofInternalAudit,
ExpertLevel

กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
Office of the Public Sector Development

นางสาวนฤภรมุขแจ้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
MissNaroupornMookjang
PlanandPolicyAnalyst,
SeniorProfessionalLevel
ActingDirectorofthePublic
SectorDevelopmentOffice,
ExpertLevel
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สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

1. นางระเบียบคุ้มอินทร์
 เลขานุการกรม
 Mrs.RabeabKum-In
 SecretarytotheDepartment
2. นางพัชนีภัทรพิทักษ์
 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 Mrs.PatchaneePattarapitak
 GeneralServiceOfficer
 SeniorLevel
3. นางสาวรัศมีอริยะสุนทร
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 MissRasameeAriyasunthorn
 PublicRelationsOfficer
 SeniorProfessionalLevel

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
GeneralAdministrativeOfficer
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)

1

2

3

11
Annual Report 2014
The Treasury Department

กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and Database Division

1. นายสกนธ์สุนทรชาติ
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี
การสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
Mr.SakonSoontornchat
Director
HigherLevel
2. นายสุทธิพงษ์สุรปริญญากุล
นายช่างสำรวจอาวุโส
Mr.SootthipongSuraprinyakul
SurveyorSeniorLevel
3. นายทิติพงษ์ภู่เกษมวรางกูร
นายช่างสำรวจอาวุโส
Mr.TithiphongPukasemvarangkoon
SurveyorSeniorLevel

4. นางนันทพรเมืองเงิน
 นายช่างสำรวจอาวุโส
 Mrs.NuntapornMuangngoen
 SurveyorSeniorLevel
5. นายนิพลอนุราช
 นายช่างสำรวจอาวุโส
 Mr.NiponAnurach
 SurveyorSeniorLevel

1

2

3

4

5
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กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
State Property Right Management Division

1. นายทวีชัยลิยี่เก
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 Mr.TaweechaiLiyeege
 SeniorStatePropertyRightsSpecialist
 (PlanandPolicyAnalyst,ExpertLevel)
2. นางสาวประไพตั้งมงคลสุข
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
 MissPrapaiTangmongkolsuk
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel
3. นายทศพรชาลีกุล
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
 Mr.TospornChaleekul
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Director
HigherLevel
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ผลประโยชน์ชำนาญการพเิ ศษ(ว่าง3ตำแหน่ง)
RealPropertyProcurementOfficer
SeniorProfessionalLevel(3Vacant)

1

2

3
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division

1. นางอุไรวรรณโชติกกำธร
 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
 Mrs.UraiwanChotikkakumthorn
 Director
 HigherLevel
2. นางสาววนิดาบุญวังทอง
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 MissWanidaBoonwangtong
 SeniorHumanResourceManagementSpecialist
 (HumanResourceOfficer,ExpertLevel)
3. นายรังษีนาหิรัญ
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
 Mr.RungsriNahirun
 LegalOfficer
 SeniorProfessionalLevel

4. นายสำเริงงามวงศ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 Mr.SomroengNgamwong
 HumanResourceOfficer
 SeniorProfessionalLevel
ตำแหน่งว่าง(Vacant)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ว่าง2ตำแหน่ง)
HumanResourceOfficer
SeniorProfessionalLevel(2Vacant)

1

2

3

4
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กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

Regional State Property Management Division

1. นายวรเชษฐ์ทับทิม
 ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
 Mr.VorachateTubtim
 Director
 HigherLevel
2. นางบุษกรปราบณศักดิ์
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
 Mrs.BussakornPrabnasak
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel
3. นางสาวรสสุคนธ์สมบูรณ์ทรัพย์
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
 MissRosesukonSomboonsup
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ(ว่าง2ตำแหน่ง)
RealPropertyProcurementOfficer
SeniorProfessionalLevel(2Vacant)

1

2

3
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กองแผนงาน
Planning Division

1. นางสุนีจิตต์ประจง
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 Mrs.SuneeJitprajong
 Director
 HigherLevel
2. นายฤชาวราทร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 Mr.RuechaVaratorn
 PlanandPolicyAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
3. นางเมทินีแก้วมานพ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 Mrs.MethineeKaewmanop
 PlanandPolicyAnalyst
 SeniorProfessionalLevel

4. นายเตชวิทย์ทุ้ยแป
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 Mr.TechawitTuipae
 PlanandPolicyAnalyst
 SeniorProfessionalLevel

1

2

3

4
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

1. นางนิตยาสีดาฟอง
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mrs.NitayaSeedafong
 Director
 (ComputerScience)
 HigherLevel
2. นายพรชัยควรประเสริฐ
 ผูเ้ ชีย่ วชาญดา้ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขา่ ย
 Mr.PornchaiKuanprasert
 SeniorInformation
 TechnologysystemandNetworkSpecialist
 (ComputerTechnicalOfficer,ExpertLevel)

3. นางสาวพัชรินทร์ทิพยพลาติกุล
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 MissPatcharineTippayapalatikul
 ComputerTechnicalOfficer
 SeniorProfessionalLevel
4. นางวัชรีย์รวีกานต์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 Mrs.WatchareeRaweekarn
 ComputerTechnicalOfficer
 SeniorProfessionalLevel

1

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
ComputerTechnicalOfficerSeniorProfessionalLevel(1Vacant)

2

3

4
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สำนักกฎหมาย
Bureau of Legal Affairs

1. นายดนัยวิจารณ์
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
 Mr.DanaiWijarn
 LegalOfficer
 SeniorProfessionalLevel
2. นายธนพรพรหมพันธุ์
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
 Mr.TanapornPrompantu
 LegalOfficer
 SeniorProfessionalLevel

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Director
(LegalAffairs)HigherLevel
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
SeniorLegalSpecialist
(LegalOfficer,ExpertLevel)(Vacant)
นิติกรชำนาญการพิเศษ(ว่าง3ตำแหน่ง)
(LegalOfficerSeniorProfessionalLevel)(3Vacant)

1

2
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สำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint

1. นางสาวสมรักตัตั้งในคุณธรรม
 ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์
 MissSomrukTangnaikuntham
 Director
 HigherLevel
2. นางสาววรรณายินดียั่งยืน
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์
 MissWannaYindeeyangyurn
 SeniorMintSpecialist
 (MintTechnicalOfficer,ExpertLevel)
3. นายวุฒิชัยแสงเงิน
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
 Mr.VuthichaiSangngeon
 SeniorCoinArtsSpecialist
 (AcademicArtist,ExpertLevel)

4. นางสาวจิรารัฐชูอารมย์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 MissJirarathChuarom
 GeneralAdministrativeOfficer
 SeniorProfessionalLevel

1

2

3

4
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สำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint

5. นางสีนวล
วลคำ
คำพันธุ์
 เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส
 Mrs.SinualKhamphan
 FiscalOfficer
 SeniorLevel
6. นางสาวลดาวรรณแสงเมฆ
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 MissLadawanSangmek
 FiscalAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
7. นางอัญชลีแก้วประดับ
 นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ
 Mrs.AnchaleeKeopradub
 MintTechnicalOfficer
 SeniorProfessionalLevel

8. นายพีรศักดิ์เลิศพรประสพโชค
 นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ
 Mr.PeerasakLertpornprasopchok
 MintTechnicalOfficer
 SeniorProfessionalLevel

5

6

7

8

20
รายงานประจำปี 2557

กรมธนารักษ์

สำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint

9

9. นายธรรมนูญแก้
แก้วสว่าง
 นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ
 Mr.ThammanoonKeawsawang
 AcademicArtist
 SeniorProfessionalLevel
10.นางสาวสุกัญญาชูช่วย
 นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ
 MissSukhanyaChoochuay
 MintTechnicalOfficer
 SeniorProfessionalLevel
11.นายอนันต์วชิรพรพันธ์
 นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
 Mr.AnantaWachirapornpan
 Electrician
 SeniorLevel

10

11

12

12.นายชาตรีดนตรี
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส
 Mr.ChatreeDontree
 Mechanic
 SeniorLevel

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
นักวชิ าการกษาปณ์ชำนาญการพเิ ศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
MintTechnicalOfficer
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)
นักจดั การงานทว่ั ไปชำนาญการพเิ ศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
GeneralAdministrativeOfficer
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)
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สำนักการคลัง
Bureau of Finance

1. นางพนมวัลย์วัชชพันธ์
 ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
 Mrs.PanomwanWatchapan
 Director
 (FinanceandAccountingAnalyst)
 HigherLevel
2. นางวรนุชภู่อิ่ม
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง
 Mrs.WoranuchPhu-Im
 SeniorSupplyand
 FiscalSpecialist
 (FiscalAnalyst,ExpertLevel)

3. นางเมธาวีท้วมจันทร์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 Mr.MethaweeThuamchan
 FinanceandAccountingAnalyst
 SeniorProfessionalLevel

1

2

3
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สำนักการคลัง
Bureau of Finance

4. นางสาวศิรินุชอัชชเสวิน
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 MissSirinuchAutchasewin
 FinanceandAccountingAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
5. นางสาวอรุณทิพย์ช่อกระถิน
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 MissAruntipChokratin
 SupplyAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
6. นางสาวสุภาพรอยู่พัฒนะวงศ์
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
 MissSupapornYoopatanawong
 SupplyAnalyst
 SeniorProfessionalLevel

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
SupplyAnalyst
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(ว่าง2ตำแหน่ง)
FinanceandAccountingAnalyst
SeniorProfessionalLevel(2Vacant)

4

5

6
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สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Bureau of Grand National Treasure

1. นางศรีรัตน์วัฒนล้ำเลิศ
 ผู้อำนวยการสำนัก
 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
 Mrs.SriratWattanalumleard
 Director
 HigherLevel

1

2

3

2. นางเมทินีแก้วมานพ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
 และแผน(งานภัณฑารักษ์)
 Mrs.MethineeKaewmanop
 PlanandPolicyAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
 ActingSeniorPlanandPolicy
 Specialist(Curator)
 (PlanandPolicyAnalyst,
 ExpertLevel)

3. นางสาววชารีเจริญสัมฤทธิ์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน
 MissVachareeCharoensumrit
 SeniorNationalTreasure
 ConservationSpecialist
 (PlanandPolicyAnalyst,
 ExpertLevel)
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สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Bureau of Grand National Treasure

4. นางอุทัยสืบจากลี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 Mrs.UthaiSuebjarklee
 GeneralAdministrativeOfficer
 SeniorProfessionalLevel
5. นางสุวณีย์รัตวิวัฒนาพงศ์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 Mrs.SuvaneeRutvivattanapong
 GeneralAdministrativeOfficer
 SeniorProfessionalLevel
6. นางสาวศิริพิมลศรีธนาอุทัยกร
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 MissSiripimolSritanauthaikorn
 GeneralAdministrativeOfficer
 SeniorProfessionalLevel

ตำแหน่งว่างง(Vacant)
ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ(ว่าง2ตำแหน่ง)
Curator
SeniorProfessionalLevel(2Vacant)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
FinanceandAccountingAnalyst
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
GeneralAdministrativeOfficer
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)
4

5

6

25
Annual Report 2014
The Treasury Department

สำนักบริหารเงินตรา
Bureau of Monetary Management

1. นางสาวรัตนาเลิศเจริญพร
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา
 MissRatanaLerdcharoenporn
 Director
 HigherLevel

2. นางสาวลดาวรรณแสงเมฆ
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 การวางแผนเงินตรา
 MissLadawanSeangmek
 FiscalAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
 ActingSeniorCurrency
 PlanningSpecialist
 (FiscalAnalyst,ExpertLevel)

3. นายสุจินต์โรจนสุทธานันท์
 นักจดั การงานทว่ั ไปชำนาญการพเิ ศษ
 Mr.SujinRotejanasutthanun
 GeneralAdministrativeOfficer
 SeniorProfessionalLevel

1

2

3
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สำนักบริหารเงินตรา
Bureau of Monetary Management

4. นางมาลัยมนต์ไชยะ
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 Mrs.MalaiMonchaiya
 FiscalAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
5. นางพูนสุขควรสถิตย์
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
 Mrs.PoonsukKuansatit
 FiscalAnalyst
 SeniorProfessionalLevel
6. นายอธิพงษ์วงศ์เจียมจิตต์
 เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
 Mr.AtipongWongjiemjit
 MoneyChecker
 SeniorLevel

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
FiscalAnalyst
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)

4

5

6
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สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Bureau of Bangkok State Property Management

1. นายพิทักษ์ดิเรกสุนทร
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ
 กรุงเทพมหานคร
 Mr.PitakDireksunthorn
 Director
 HigherLevel
2. นายอรุณชัยภัทรานนท์
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 บริหารที่ราชพัสดุุ
 Mr.AroonchaiPhattranont
 SeniorStateProperty
 ManagementSpecialist
 (PlanandPolicyAnalyst,
 ExpertLevel)

3. นายประมาณเปลี่ยนสมัย
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
 Mr.PramanPleansamai
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel

1

2

3
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สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Bureau of Bangkok State Property Management

4. นางศุกร์ศิริบุญญเศรษฐ์
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
 Mrs.SuksiriBoonyasait
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel
5. นางสาวชนิตาเกตุอร่าม
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
 MissChanitaKatealarm
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel

6. นายศุภโชคบัวทอง
 นายช่างสำรวจอาวุโส
 Mr.SuppachokBuathong
 SurveyorSeniorLevel

4

5

6
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สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Bureau of Property Valuation

1. นางวราภรณ์เอื้ออาทร
 ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน
 ประเมินราคาทรัพย์สนิ
 Mrs.WarapornUea-Athorn
 Senior Standard of Property 
 ValuationSpecialist
 (PlanandPolicyAnalyst,
 ExpertLevel)

1

2

3

2. นางสาววิลาวัลย์วีระกุล
 นักประเมินราคาทรัพย์สิน
 ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
 ราคาที่ดิน
 MissWilawanVeerakun
 PropertyValuer
 SeniorProfessionalLevel
 ActingSeniorLand
 ValuationSpecialist
 (PlanandPolicyAnalyst,
 ExpertLevel)

3. นางกฤษณากมลพฒ
ั นานนั ท์
 นักจดั การงานทว่ั ไปชำนาญการพเิ ศษ
 Mrs.KrisnaKamonpattananun
 GeneralAdministrativeOfficer
 SeniorProfessionalLevel
ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ผูอ้ ำนวยการสำนักประเมินราคา
ทรัพย์สนิ
Director
HigherLevel
นักประเมินราคาทรัพย์สิน
ชำนาญการพิเศษ(ว่าง3ตำแหน่ง)
PropertyValuer
SeniorProfessionalLevel
(3Vacant)
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สำนักประเมินทรัพย์สิน
Bureau of Property Valuation

4. นางสาววิลาวัลย์วีระกุล
 นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
 MissWilawanVeerakun
 PropertyValuer
 SeniorProfessionalLevel
5. นางอารีงามศิริอุดม
 นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
 Mrs.AreeNgamsiri-Udom
 PropertyValuer
 SeniorProfessionalLevel

6. นายฐนัญพงษ์สุขสมศักดิ์
 นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
 Mr.TananpongSuksomsak
 PropertyValuer
 SeniorProfessionalLevel
7. นางสาวขนิษฐาสมหวัง
 นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ
 MissKanidthaSomwung
 PropertyValuer
 SeniorProfessionalLevel
4

5

6

7

31
Annual Report 2014
The Treasury Department

สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property Development

1. นางสาวจดิ าภาอุ้มมนุษย์ชาติ
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ
 และศักยภาพที่ราชพัสดุ
 MissChidhapaOummanousechart
 DirectorHigherLevel
 2.นางสาวชุติมาศรีปราชญ์
 เจ้าหน้าทีจ่ ัดผลประโยชน์
 ชำนาญการพิเศษ
 MissChutimaSriprajaya
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel

3. นางสาวช่อทิพย์เรืองเวทดี
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 ชำนาญการพิเศษ
 MissChorthipRuangwetdee
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel
4. นางอัญชลีรอดผล
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 ชำนาญการพิเศษ
 Mrs.AunchaleeRodphol
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel

5. นางวิไลรัตน์อักษรพันธ์
 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 ชำนาญการพิเศษ
 Mrs.WilairatAksornpan
 RealPropertyProcurementOfficer
 SeniorProfessionalLevel

1

2

3

4

5

32
รายงานประจำปี 2557

กรมธนารักษ์

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Bureau of State Property Building Management

1. นายวันทวีบุญญเศรษฐ์
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ
 บำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
 Mr.WantaweeBoonyasait
 Director
 HigherLevel
2. นายมนตรีบุญญาพงษ์พันธ์
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 Mr.MontreeBoonyapongphun
 CivilEngineer
 SeniorProfessionalLevel
3. นายปธิกรโอฬารวงศ์
 นายช่างโยธาอาวุโส
 Mr.PathikornOlarnwong
 CivilWorksTechnician
 SeniorLevel

4. นายไอศูรย์สุธรรมเทวกุล
 นายช่างโยธาอาวุโส
 Mr.AisoonSuthamtewakul
 CivilWorksTechnician
 SeniorLevel
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สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Bureau of State Building Management

5. นายวีระป้านสกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.WeeraPansakul
CivilWorksTechnician
SeniorLevel
6. นายถาวรบุญพุฒ
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.ThawornBoonput
CivilWorksTechnician
SeniorLevel
7. นายวินัยโชติศิริคุณวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.VinaiChotesirikunawat
CivilWorksTechnician
SeniorLevel

8. นายพูลพัฒน์หาญเกียรติกล้า
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 Mr.PulpatnHankiatkla
 CivilEngineer
 SeniorProfessionalLevel
ตำแหน่งว่าง(Vacant)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ว่าง1ตำแหน่ง)
Architect
SeniorProfessionalLevel(1Vacant)

5

6
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1
Office of the Provincial Treasury (Region 1)

1. นางปราณีจุณณะปิยะ
 ธนารักษ์พ ื้นที่นนทบุรี
 Mrs.PraneeChunnapiyar
 DirectorofNonthaburi
 ProvincialTreasury
2. นางสาวอมรรัตน์กล่ำพลบ
 ธนารักษ์พ ื้นที่ปทุมธานี
 MissAmornratKlamplob
 DirectorofPathumThani
 ProvincialTreasury
3. นายลือชานิสัยกล้า
 ธนารักษ์พ ื้นที่พระนครศรีอยุธยา
 Mr.LuechaNisaigla
 DirectorofPhraNakhonSiAyutthaya
 ProvincialTreasury

4. นายณชพัฒน์เทียนไพโรจน์
 ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
 Mr.NachapatTianpairoj
 DirectorofSaraburi
 ProvincialTreasury

1
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2
Office of the Provincial Treasury (Region 2)

1. นางวาสนาผุดผ่อง
 ธนารักษ์พ ื้นที่ลพบุรี
 Mrs.WasanaPudpong
 DirectorofLopBuri
 ProvincialTreasury
2. นายสมบัติพงศ์ละไม
 ธนารักษ์พ ื้นที่สิงห์บุรี
 Mr.SombatPonglamai
 DirectorofSingBuri
 ProvincialTreasury
3. นายธวัชศรีวิลัย
 ธนารักษ์พ ื้นที่อ่างทอง
 Mr.ThavatSrivilai
 DirectorofAngThong
 ProvincialTreasury

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
DirectorofChaiNat
ProvincialTreasury

1

2

3

36
รายงานประจำปี 2557

กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3
Office of the Provincial Treasury (Region 3)

1. นางสุชาดาปั้นจาด
 ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
 Mrs.SuchadaPunjard
 DirectorofChachoengsao
 ProvincialTreasury
2. นางพรทิพย์พะหะละ
 ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
 Mrs.PornthipPahala
 DirectorofPrachinBuri
 ProvincialTreasury
3. นายชัยวัฒน์ถิรอุฬารสกุล
 ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
 Mr.ChaiwatThiraulansakul
 DirectorofSaKaeo
 ProvincialTreasury

4. นายอิชวุฒิฤทธาภัย
 ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
 Mr.IchavuthRittaphai
 DirectorofNakhonNayok
 ProvincialTreasury
5. นางชุติมากลิ่นรัตน์
 ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
 Mrs.ChutimaKlinrad
 DirectorofSamutPrakan
 ProvincialTreasury
1
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4
Office of the Provincial Treasury (Region 4)

1. นายปั้นเปล่งผิว
 ธนารักษ์พ ื้นที่กาญจนบุรี
 Mr.PunPlengphio
 DirectorofKanchanaburi
 ProvincialTreasury
2. นางรัตนาสมสวัสดิ์
 ธนารักษ์พ ื้นที่นครปฐม
 Mrs.RatanaSomsawad
 DirectorofNakhonPathom
 ProvincialTreasury
3. นายสนธยาขำดวง
 ธนารักษ์พ ื้นที่ราชบุรี
 Mr.SontayaKhumdoang
 DirectorofRatchaburi
 ProvincialTreasury

4. นายสุรพงษ์สุขสุราษฎร์
 ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
 Mr.SurapongSuksuras
 DirectorofSuphanBuri
 ProvincialTreasury
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5
Office of the Provincial Treasury (Region 5)

1. นายพูลศักดิ์จงเจริญ
 ธนารักษ์พ ื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 Mr.PulsakChongcharoen
 DirectorofPrachuapKhiriKhan
 ProvincialTreasury
2. นายเกษมภูมิวีรสมัย
 ธนารักษ์พ ื้นที่เพชรบุรี
 Mr.KasaembhumVerasmai
 DirectorofPhetchaburi
 ProvincialTreasury
3. นายวีรวัฒน์เที่ยงวัฒนะ
 ธนารักษ์พ ื้นที่สมุทรสาคร
 Mr.WeerawatTiangwattana
 DirectorofSamutSakhon
 ProvincialTreasury

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
DirectorofSamutSongkhram
ProvincialTreasury
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6
Office of the Provincial Treasury (Region 6)

1. นายสุรสิทธิ์นัครา
 ธนารักษ์พ ื้นที่ชุมพร
 Mr.SurasitNakkhara
 DirectorofChumphon
 ProvincialTreasury
2. นางสุวรรณาทรัพย์มี
 ธนารักษ์พ ื้นที่สุราษฎร์ธานี
 Mrs.SuwannaSapmee
 DirectorofSuratThani
 ProvincialTreasury
3. นางสาวรัชนีไทยาพงศ์สกุล
 ธนารักษ์พ ื้นที่นครศรีธรรมราช
 MissRachaneeThaiyapongsakul
 DirectorofNakhonSiThammarat
 ProvincialTreasury

4. นายวันชัยอัครสมพงศ์
 ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
 Mr.WunchaiAkrasompong
 DirectorofPhatthalung
 ProvincialTreasury
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7
Office of the Provincial Treasury (Region 7)

1. นายสนั่นนพนภาพร
ธนารักษ์พ ื้นที่พังงา
Mr.SananNapnapaporn
DirectorofPhangnga
ProvincialTreasury
2. นายธำรงค์ทองตัน
ธนารักษ์พ ื้นที่ภูเก็ต
Mr.TamrongTongtan
DirectorofPhuket
ProvincialTreasury
3. นายถนัดหอมจันทร์
ธนารักษ์พ ื้นที่กระบี่
Mr.ThanutHomchan
DirectorofKrabi
ProvincialTreasury

4. นายเสรีชัยชื่อ
 ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
 Mr.SereeChaichue
 DirectorofTrang
 ProvincialTreasury
5. นายวานิชจรุงวิภู
 ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
 Mr.Vanichjarungwiphoo
 DirectorofRanong
 ProvincialTreasury
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8
Office of the Provincial Treasury (Region 8)

1. นายเฉลิมศักดิ์ปาณศรี
 ธนารักษ์พ ื้นที่สงขลา
 Mr.ChalermsakPansri
 DirectorofSongkhla
 ProvincialTreasury
2. นายบุญเลิศวิริยาวุทธ
 ธนารักษ์พ ื้นที่ปัตตานี
 Mr.BoonlertViriyawut
 DirectorofPattani
 ProvincialTreasury
3. นางสมใจนาคเสวตร
 ธนารักษ์พ ื้นที่ยะลา
 Mrs.SomjaiNaksawet
 DirectorofYala
 ProvincialTreasury

4. นางสาวสมใจสาริกะพันธ์
 ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
 MissSomjaiSarikaphun
 DirectorofNarathiwat
 ProvincialTreasury
ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
DirectorofSatun
ProvincialTreasury
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9
Office of the Provincial Treasury (Region 9)

1. นางสาวจุฑามาศจันทรสร
 ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
 MissChutamasChantarason
 DirectorofChanthaburi
 ProvincialTreasury
2. นายนพดลอิศรางกูรณอยุธยา
 ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
 Mr.NoppadolIsaranguraNaAyutthaya
 DirectorofRayong
 ProvincialTreasury

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
DirectorofChonBuri
ProvincialTreasury
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
DirectorofTrat
ProvincialTreasury
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10
Office of the Provincial Treasury (Region 10)

1. นายอำนาจกลิ่นเฟื่อง
 ธนารักษ์พ ื้นที่หนองคาย
 Mr.AmnatGlinfouang
 DirectorofNongKhai
 ProvincialTreasury
2. นายธวัชชัยชุมพรเกรียงไกร
 ธนารักษ์พ ื้นที่เลย
 Mr.TawatchaiChumpornkriangkrai
 DirectorofLoei
 ProvincialTreasury
3. นายโกวิทฉันทจิตร
 ธนารักษ์พ ื้นที่หนองบัวลำภู
 Mr.KovitChantachit
 DirectorofNongBuaLamPhu
 ProvincialTreasury

4. นายวชิระบัวมาศ
 ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
 Mr.WachiraBuamas
 DirectorofBuengKan
 ProvincialTreasury
ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
DirectorofUdonThani
ProvincialTreasury
1
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11
Office of the Provincial Treasury (Region 11)

1. นายวิสันต์เศิกศิริ
 ธนารักษ์พ ื้นที่นครพนม
 Mr.WisunSerksiri
 DirectorofNakhonPhanom
 ProvincialTreasury
2. นายสุชาติชัยจิตร์
 ธนารักษ์พ ื้นที่มุกดาหาร
 Mr.SuchatChaijit
 DirectorofMukdahan
 ProvincialTreasury

3. นายวิเชียรกิตติจารุวัฒนา
 ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
 Mr.WichianKittijaruwatana
 DirectorofSakonNakhon
 ProvincialTreasury
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 12
Office of the Provincial Treasury (Region 12)

1. นายมนตรีลัคนากุล
 ธนารักษ์พ ื้นที่ร้อยเอ็ด
 Mr.MontriLuknagul
 DirectorofRoiEt
 ProvincialTreasury
2. นายพงศ์ธรพากเพียรทรัพย์
 ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
 Mr.PongtornPhakpiensup
 DirectorofKhonKaen
 ProvincialTreasury
3. นายนิลวัฒน์สุนทรนิพัทธ์
 ธนารักษ์พ ื้นที่มหาสารคาม
 Mr.NillawatSoontornnipat
 DirectorofMahaSaraKham
 ProvincialTreasury

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
DirectorofKalasin
ProvincialTreasury
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13
Office of the Provincial Treasury (Region 13)

1. นายสำราญเมืองนิล
ธนารักษ์พ ื้นที่อำนาจเจริญ
Mr.SamranMuangnin
DirectorofAmnatCharoen
ProvincialTreasury
2. นายมนัสใจสอาด
ธนารักษ์พ ื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.ManasJaisa-ard
DirectorofSiSaKet
ProvincialTreasury
3. นายธีรธรแช่มสนิท
ธนารักษ์พ ื้นที่ยโสธร
Mr.TeerathonChamsanit
DirectorofYasothon
ProvincialTreasury

4. ว่าที่ร.ต.ประจักษ์สมพรชัยกิจ
 ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
 Mr.PrajakSompornchaikij
 DirectorofUbonRatchathani
 ProvincialTreasury
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14
Office of the Provincial Treasury (Region 14)

1. นายไสววนัสบดีกุล
 ธนารักษ์พ ื้นที่บุรีรัมย์
 Mr.SawaiWanutsabordikul
 DirectorofBuriRam
 ProvincialTreasury
2. นางวลัยล ักษณ์สืบวิเศษ
 ธนารักษ์พ ื้นที่ชัยภูมิ
 Mrs.ValailucksanaSuebvises
 DirectorofChaiyaphum
 ProvincialTreasury

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
DirectorofSurin
ProvincialTreasury
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
DirectorofNakhonRatchasima
ProvincialTreasury

1
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15
Office of the Provincial Treasury (Region 15)

1. ว่าที่ร.ต.ยงยุทธเรืองภัทรกุล
 ธนารักษ์พ ื้นที่เชียงใหม่
 Mr.YongyuthRuangpatarakul
 DirectorofChiangMai
 ProvincialTreasury
2. นายวิรัชเกตุนวม
 ธนารักษ์พ ื้นที่แม่ฮ่องสอน
 Mr.ViratKatenuam
 DirectorofMaeHongSon
 ProvincialTreasury
3. นายสุวพงศ์สงวนศักดิ์
 ธนารักษ์พ ื้นที่ลำปาง
 Mr.SuwapongSa-nguansak
 DirectorofLampang
 ProvincialTreasury

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
DirectorofLamphun
ProvincialTreasury
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16
Office of the Provincial Treasury (Region 16)

1. นายเกษมสุขแสนไกรศร
 ธนารักษ์พ ื้นที่น่าน
 Mr.KasemSukseankraisorn
 DirectorofNan
 ProvincialTreasury
2. นายประภาสศรีญาณลักษณ์
 ธนารักษ์พ ื้นที่พะเยา
 Mr.PrapasSriyanaluk
 DirectorofPhayao
 ProvincialTreasury
3. นายวิษณุเทียนสว่าง
 ธนารักษ์พ ื้นที่เชียงราย
 Mr.WisanuThiansawang
 DirectorofChiangRai
 ProvincialTreasury

4. นายสมปองไชย
ไชยโย
 ธนารักษ์พื้นที่แพร่
 Mr.SompongChaiyo
 DirectorofPhrae
 ProvincialTreasury
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กรมธนารักษ์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17
Office of the Provincial Treasury (Region 17)

1. นายสุพจน์รักษ์กำปั่น
 ธนารักษ์พ ื้นที่พิษณุโลก
 Mr.SupotRaxkumpun
 DirectorofPhitsanulok
 ProvincialTreasury
2. นางสาธิน ีเมนะปรีย์
 ธนารักษ์พ ื้นที่สุโขทัย
 Mrs.SathineeMenapree
 DirectorofSukhothai
 ProvincialTreasury
3. นายไพบูลย์เชื้อวงษ์บุญ
 ธนารักษ์พ ื้นที่เพชรบูรณ์
 Mr.PaiboonChuawongboon
 DirectorofPhetchabun
 ProvincialTreasury

4. นายประจวบสมสวัสดิ์
 ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 Mr.PrajaubSomsawas
 DirectorofUttaradit
 ProvincialTreasury
ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
DirectorofTak
ProvincialTreasury
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สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18
Office of the Provincial Treasury (Region 18)

1. นายวิสาลทาจวง
 ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
 Mr.VisanTajoung
 DirectorofKamphaengPhet
 ProvincialTreasury
2. นายชัยวัฒน์ศรีสมนึก
 ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
 Mr.ChaiwatSrisomnuk
 DirectorofUthaiThani
 ProvincialTreasury

ตำแหน่งว่าง(Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
DirectorofPhichit
ProvincialTreasury
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
DirectorofNakhonSawan
ProvincialTreasury

1
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กรมธนารักษ์

ประวัติกรมธนารักษ์

The History of the Treasury Department

กรม ธนารั ก ษ์ สถาปนา ขึ้ น ใน รั ช สมั ย ของ
พระบาท สมเด็ จ พระ ปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาล ที่ 7
ตามพระราช กฤษฎีกา จัด วาง ระเบียบ กรม ใน กระทรวง
การคลั ง เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2476 โดย รวม
กรมที่มีหน้าที่สำคัญไว้ด้วยกัน 4 กรม คือ กรมกษาปณ์
สิทธิการ กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา และกรม
รักษาทีหลวง
่ และกัลปนา ในครัง้ แรกชือ่ ว่า “กรมพระคลัง”
ต่อมาเปลี่ยนเป็น “กรมคลัง” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495
และเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมธนารักษ์” ตราบจนถึงปัจจุบัน
โดยมีที่ทำการแห่งแรกอยู่บริเวณถนนเขื่อนขัณฑ์นิเวศใน
พระบรมมหาราช วัง ต่อ มาในปี 2503 ได้ ย้ายที่ทำการ
มาอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร และในปี 2535 ได้ย้าย
ทีท่ ำการมาอยูใน
่ บริเวณกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวง สามเสน ใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร และ
มีหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์ ทีมี่ สำนักงานอยูภายนอก
่
อาคารกรมธนารักษ์ ได้แก่
- สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตั้งอยู่ใน
บริเวณพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

The Treasury Department was established
during the reign of King Rama VII according to the Royal
Decree on Regulating Rules and Regulations of the Ministry
of Finance on 23rd May, 1933. This establishment merged
four important departments, which were the Royal Mint,
the Royal Treasury Department, the Finance Department,
and the Royal and Ecclesiastical Properties Department,
into a single department called “the Royal Treasury
Department”. On 12th March, 1952, the Royal Treasury
Department was renamed “theFinanceDepartment”.
Subsequently, the Finance Department was changed to
its present name “TheTreasuryDepartment”. Initially,
the Treasury Department located on Kuenkanniwes
Road in the Grand Palace and moved to Chakkrapong
Road in Phra Nakhon district in 1960. In 1992, the office
was moved to the present location inside the Ministry
of Finance complex on Rama VI Road, Phayathai district.
Presently, the Treasury Department has five divisions
operating in separated offices in different locations in
Bangkok Metropolitan area and Treasury Regional Office in
76 provinces. These divisions of the Treasury Department
are as follows:
- Bureau of Grand National Treasures:
The office is located in the Grand Palace, Phra Nakhon
district, Bangkok.
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- สำนักบริหารเงินตรา ตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และส่วนเก็บรักษาเงินตรา
สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์ รังสิต
ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งอยู่ในศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- สำนักกษาปณ์ ตัง้ อยูที่ ถนน
่ พหลโยธิน ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รวมถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ใน 76
จังหวัด ทั่วประเทศ
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (HUB)
6 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
จังหวัดอุบลราชธานี
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
จังหวัดนครสวรรค์
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
จังหวัดสงขลา
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจาก นี้ ยั ง มี บริ ษั ท  ธนารั ก ษ์ พั ฒ นา
สินทรัพย์จำกัด(ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับ
ดูแลของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร

- BureauofMonetaryManagement: The
office is located on Phahonyothin Road, Khlong Luang
district, Pathum Thani
- BureauofPropertyValuation: The office
is located in the Government Complex Commemorating
His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th
December 2007 on Chaengwattana Road, Laksi Bangkok.
- BureauofRoyalThaiMint: The office is
located on Phahonyothin Road, Khlong Luang district,
Pathum Thani.
- The Regional Treasury Offices in 76
provinces, and
- The Regional Coin Exchange for 6 areas
- Khon Kaen province
- Ubonratchathani province
- Chiangmai province
- Nakornsawan province
- Songkhla province
- Suratthani province
TheDhanarakAssetDevelopmentCompany
Limited(DAD) is a state enterprise under the supervision
of the Treasury Department, the office is located at The
Government Complex Commemorating His Majesty the
King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 on
Chaengwattana Road, Laksi Bangkok.
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กรมธนารักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities

1. Administer, maintain, grant the usage,
1. ปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ให้ ใช้ จัดหา
ประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ manage the ownership custody and execute the
เกีย่ วกับทีร่ าชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตทีิ ราช
่ พัสดุ legal affairs relating to the State Property according
to the State Property Act 1975.
พ.ศ. 2518
2. Produce and distribute circulation
2. จัด ทำ และ นำ ออก ใช้ เหรียญ กษาปณ์ และ
ดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ coins and relating affairs according to the Monetary
Act 1958.
เงินตรา พ.ศ. 2501
3. Manage the Treasury Reserves
3. รับ จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตาม
according to the Treasury Reserves Act 1948
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
4. Appraise the property value according
4. ดำเนิ น การ เกี่ ย ว กั บ การ กำหนด ราคา
ประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน to the Land Code 1954, sections 104 and 105.
5. Preserve and display the Grand
พ.ศ. 2497 มาตรา 104 และ 105
5. ดูแล รักษา และ เผย แพร่ ทรัพย์สิน มี ค่า National Treasures, and sell numismatic coins and
ของแผ่นดิน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบ medals according to the Treasury Department’s
กรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบตั งาน
ิ ของสำนักทรัพย์สนิ มีค่า Operating Regulations of the Bureau of Grand
National Treasures 2004 and Regulations Concerning
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วย
Current Budget Management of Coin Exhibitions
เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
2006.
พ.ศ. 2546
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ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

Nature and Descriptions of Work
1. งานดา้ นการบริหารทรี่ าชพสั ดุ ดำเนินการ
ปกครอง ดู แ ล บำรุ ง รั ก ษา จั ด ให้ ใช้ ประโยชน์ และ
ทำนิ ติ ก รรม เกี่ ย ว กั บ ที่ ราช พั ส ดุ ให้ ดำเนิ น ไป อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่รัฐ

1. State Property Management
Administer, maintain grant the usage, manage the
ownership custody and execute the legal affairs
of the State Property with efficient and beneficial
manner to the state.

2. Property Valuation Appraise the
2. งานดา้ นการประเมินร าคาอสังหาริมทรัพย์
ดำเนิ น การ ประเมิ น ราคา อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และเสนอ property value and provide the property valuation
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาประเมิน comments which will be taken into consideration
when property value is determined according to
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย
the law.
3.งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำเนิน
3. CoinProduction Produce circulating
การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตัง้ แต่ชนิดราคา 10 บาท
5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ coins with denominations 10 baht, 5 baht, 2 baht,
5 สตางค์ และ 1 สตางค์ รวม ทั้ง ผลิต เหรียญ กษาปณ์ 1 baht, 50 satang, 25 satang, 10 satang, 5 satang
ทีร่ ะลึก เหรียญทีร่ ะลึกเนือ่ งในโอกาสสำคัญต่างๆ ตลอดจน and 1 satang, commemorative coins and medallion
การจัดสร้าง เครื่อง ราช อิสริยาภรณ์ จัด ทำ เครื่องหมาย for various auspicious occasions, Royal Thai Orders
and Decorations, Compensation badges and other
ตอบแทนและของสั่งจ้าง
customized coin products.
4.งานด้านการบริหารเงินตรา ดำเนิน การ
4. MonetaryManagement Distribute,
เกี่ยวกับการจ่ายแลก รับแลก การตรวจพิสูจน์ การเก็บ
รักษา การเบิกจ่าย รับส่ง และบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ exchange, verify, store, and administrate the
การสัง่ จ่ายและรับรองการสัง่ จ่ายเงินคงคลัง การตรวจสอบ Treasures Reserves.
การรับ จ่าย และจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
5. G r a n d  N a t i o n a l  Tr e a s u r e s
5. งานด้ า นก ารอ นุ รั ก ษ์ แ ละเ ผยแ พร่  Conservation and Display Conserve, store,
ทรัพย์สนิ ม คี า่ ข องแผ่นดิน ดำเนินการเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ record, and display The Grand National Treasures
เก็บรักษา จัดทำทะเบียน และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของ such as Royal insignias, Royal Thai Orders and
แผ่นดิน ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Decorations, antique money, and commemorative
เงิ น ตรา โบราณ เหรี ย ญ กษาปณ์ ที่ ระลึ ก และ เหรี ย ญ coins and medals.
ที่ระลึก
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

Vision, Missions, and Objectives

V

วิสัยทัศน์ / Vision
เป็นองค์กรหลั
รหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ
ด้วยหลั
ยหลักธรรมาภิ
ธรรมาภิบาล
To be the major assets management organization
of the state with the good governance principles.

พันธกิจ / Missions

M

1. บริ ห าร จั ด การ ที่ ราช พั ส ดุ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สู ง สุ ด ทั้ ง ใน เชิ ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
ระบบ
ระบบเศรษฐกิ
เศรษฐกิจ
4. ดูแล รักษา
ษาทรั
ทรัพย์สินมีค่ค่าของแผ่นดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลัก
การ
การอนุ
อนุรักษ์พร้
พร้อมมทีที่จะ
จะนำออกเผย
นำออกเผยแพร่
1. Manage the State Property in the most efficient way that
yields economical, social and environmental benefit.
2. Appraise the property value with the best international
practices.
3. Manage the coins supply to meet the demand of the
country’s economy.
4. Preserve the Grand National Treasures with the best
conservation principle to be ready for display.
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เป้าประสงค์ / Objectives

O

1. ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนให้สังคม ชุมชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุมทั้งประเทศ และใกล้เคียงราคาตลาด
4. มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
5. อนุรักษ์ และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
1. To utilize the State Property in a feasible way that can add value to the country’s
economy.
2. To support a sustainable quality of life and environment for the society, the
community, and the citizens.
3. To establish the property valuation on a single basis nationwide that reflects
the fair market price.
4. To optimize the technology and innovation for coin production and
management.
5. To conserve and display the Grand National Treasures in order to promote the
country’s arts and cultures.
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58

รายงานประจำปี 2557

กรมธนารักษ์

Bureau of State Property Building
Development and Management

Bureau of State Property Business Development

Office of the Provincial Treasury (76 Provinces)

Dhanarak Asset Development
Company Limited

Bureau of Property Valuation

Information Technology Center

Bureau of Legal Affairs

Bureau of Finance

Planning Division

The Royal Thai Mint

State Property Right Management Division

Regional State Property Management Division

Office of the Secretary

Bureau of Grand National Treasures

State Property Surveying and Database Division

Human Resource Management Division

Bureau of Monetary Management

Bureau of Bangkok State Property Management

Deputy Director General

Property Valuation Development Advisor

Office of the Public Sector Development

Deputy Director General

National Treasure and Mint Management Advisor

Office of the Internal Audit

Deputy Director General

State Property Development Advisor

Inspector General Group

Director General

The Treasury Department Structure
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กรมธนารักษ์

อัตรากำลัง (ณ วันที่ 19 มกราคม 2558)
Workforces (as of 19 January, 2015)




หน่วยงาน
Divisions


ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
Government Permanent
Civil
Temporary
officers employees
servants
employees

หน่วยงานส่วนกลาง
Central offices
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
Regional treasury offices
รวม/Total

รวม
Total

622

428

144

261

1,455

713

76

129

450

1,368

1,335

504

273

711

2,823

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Overall Performance in the Fiscal Year 2014
ผลงานเด่น

Outstanding Projects

1. The 28 th Mint Directors’

1.การประชุมร ะหว่างสมาชิก(InternalAffairs 
th
Meeting)ของการประชุมMintDirectorsConference Conference (MDC) 28  at Mexico City,
Mexico
(MDC)ครั้งที่28ณMexicoCityประเทศMexico
The Treasury Department joins
กรม ธนารักษ์ เป็น สมาชิก การ ประชุม MDC theMDC member and participates in the
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้เข้าร่วมประชุม MDC ณ กรุง MDC since 1996. In 2014 the 28th MDC was
Mexico City และเมือง Cancun ประเทศ Mexico ระหว่าง held during May 11-14, 2014 in Mexico City
วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2557 ร่วม กับประเทศสมาชิก and Cancun with more than 320 participants
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(Member Mints and Associated Mints) กว่า 47 ประเทศ รวมถึง
ผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งเครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์ อัตโนมัติ ผู้ ผลิต เหรียญ ตัวเปล่า แผ่น ม้วน และ โลหะ มี ค่า
มากกว่า 88 บริษัท จาก 24 ประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 320 คน โดยมติ
ที่ประชุม Internal Affairs Meeting เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม MDC ครั้งที่ 29
ในปี พ.ศ. 2559 ทีกรุ
่ งเทพมหานคร และแต่งตั้งอธิบดีกรมธนารักษ์
เป็น Vice President ของ MDC Council เพือ่ ร่วมบริหารการจัดการ
ประชุมดังกล่าว นับเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการทีกรมธนารั
่
กษ์
จะได้มีโอกาสในการพัฒนาและแลกเปลีย่ นข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต
การตลาด และการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ระหว่างประเทศ
สมาชิก MDC

of the Members Mint and Associates
Member from 47countries as well as Mint
machinery manufacturers, suppliers and
other related business of more than 88
companies from 24 countries. This year
the Treasury Department was granted
the full support from the MDC Council to
host the 29th MDC in Bangkok in 2016.The
Council also appoints the Chief Executive
Officer of Casa de Moneda de Mexico as
the President and the Director-General
of the Treasury Department as the Vice
President of the MDC Council.


2.โครงการความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ กับ 
2.TheTechnicalCooperation
โรงกษาปณ์TheRoyalMintแห่งสหราชอาณาจักร
Agreement between the Royal Mint
กรมธนารักษ์ได้จัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ ofUnitedKingdomandtheTreasury
ด้านเหรียญกษาปณ์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการดำเนินการภายใต้กรอบ Department
ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษที่มาจาก
การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - สหราชอาณาจักร ในด้าน
วิชาการ การค้า และการลงทุน (Thai–UK Strategic Dialogue) ครัง้ ที่ 1
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่ง
กรม ธนารักษ์ กับ โรง กษาปณ์ The Royal Mint ได้ มีการ ลงนาม
ภายใต้ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ระหว่างกรมธนารักษ์กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint

The Treasury Department
recently signed the Technical Cooperation
Agreement with the Royal Mint of
United Kingdom. This bilateral technical
cooperation is part of the Thai-UK Strategic
Dialogue in the area of education, trade
and investment between the British
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(Memorandum of Understanding Relating to a
Strategic Partnership between The Royal Thai Mint,
Treasury Department, Royal Thai Government and
The Royal Mint, HM Treasury, United Kingdom)
ความร่ ว ม มื อ ดั ง กล่ า ว จะ ช่ ว ย ส่ ง เสริ ม สมรรถนะ และ
ศักยภาพของโรงกษาปณ์ไทยในการพัฒนาและปรับปรุง
กรรมวิ ธี กระบวนการ ผลิ ต การ พั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์และการตลาด รวมถึงการจัดตัง้ Regional Coin
Academy ไว้ทีโรง
่ กษาปณ์ไทยด้วย

government and the Royal Thai Government on
May 20, 2013.The Agreement aims to mutually
develop the mint technical cooperation between
the two mints in the area of design, production
processes, marketing and packaging as well as to
establish the Regional Coin Academy at the Royal
Thai Mint.


3.ศูนย์ก ารเรียนรกู้ รมธนารักษ์แ ละหอ้ งสมุด 
3.The Treasury Department’s
ชุมชน(พิพิธบางลำพู)
LearningCenterandCommunityLibrary
กรมธนารักษ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การอนุรักษ์พื้นที่อาคารโรงพิมพ์คุรุสภาเดิม ซึ่งตั้งอยู่ริม
คลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ บนถนนพระอาทิตย์ มี
เนือ้ ทีประมาณ
่
1-0-88 ไร่ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงบูรณะ
ซ่อมแซมอาคาร และได้ริเริม่ โครงการ “พิพธิ บ างลำพู” ขึน้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน
บางลำพูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์
และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งถือ
เป็น ภารกิจ หนึ่ง ของ กรม ธนารักษ์ ที่ ต้องการ พัฒนาที่ดิน
ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ประชาชนและสังคม
โดยรวม

The Treasury Department has planned
to improve the 1-00-88 rai of State Property,
formerly known as Khurusapha Publisher located
on Nah Pramen Road, Phra Nakhon, Bangkok,
into the Treasury Department Learning Center
and Community Library. The Subcommittee of
Conservation and Development of Rattanakosin’s
resolution on 28th November 2012 approved the
Treasury Department’s initiative to utilize the land
and buildings at Khurusapha Publisher as a learning
center and library/museum for Banglumpoo
สำหรั บ จุ ด เด่ น ของ พิ พิ ธ บาง ลำพู อยู่ ที่ community.
The Treasury Department’s Learning
การ ออกแบบ พื้นที่ ภายใน แบบ “ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์”
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ Center renovated by using “Universal Design
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คนพิการ หรือเด็ก นอกจากนี้ มีการนำเทคโนโลยีทีทั่ นสมัย
และมีปฏิสมั พันธ์กับผูเข้
้ าชม (Interactive Presentation)
มาส ร้าง สรรค์ ให้ มี ความ น่า สนใจ และ ได้ มาตรฐาน สากล
โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม
เป็นจำนวนมาก


4.พิพิธภัณฑ์เหรียญ

Approach”, provides comprehensive best
practice guidance on how to design, build and
manage buildings and spaces so that they can be
readily accessed and used by everyone, regardless
of age, size, ability or disability.


4.The Treasury  Department
กรม ธนารักษ์ ได้ ปรับ เปลี่ยน อาคาร สำนัก NumismaticCoinsMuseum
บริหาร เงิน ตรา เดิม มา เป็น “พิพิธภัณฑ์ เหรียญ” เพื่อ
The Treasury Department is currently
เป็นศูนย์ การ เรียน รู้ ประวัติศาสตร์ ด้าน เงิน ตรา ซึ่ง เป็น renovating the former building of the Bureau of
สินทรัพย์ล้ำค่าของแผ่นดิน โดยพิพิธภัณฑ์เหรียญตั้งอยู่ Currency Management to be the Coin Museum. The
บนถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร นับเป็น museum aims to be the main centre for education,
พิพิธภัณฑ์เหรียญที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย learning and exchanging of information including
มี จุด เด่น อยู่ ที่ การนำ เทคโนโลยี แอ นิ เม ชั่น 4D ฉาย บน activities about Thai and international coins. It is
ผนังถ้ำแบบ 360 องศา รวมถึงการออกแบบพื้นที่ภายใน also the venue to introduce the responsibilities
แบบ “ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ of The Treasury Department concerning the coin
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือเด็ก พร้อมจัดทำอักษรเบลล์เพื่อ production and preservation. The museum design
บรรยายรายละเอียดของส่วนจัดแสดงให้แก่ผู้พิการทาง shall integrate the contemporary interior design,
สายตา ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหรียญแห่งนี้ได้รับรางวัล “สถานที่ modern landscape and fully integrated museum
อารยสถาปัตย์” ประเภทตึกอาคาร สำนักงาน และจัดทำ MIS systems with the principle of Universal Design
บรรยายเสียงข้อมูล 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน to provide the access to disabled, aged and child
ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และ visitors.
ภาษาฝรัง่ เศส ให้นักท่องเทีย่ วทัง้ ไทยและต่างประเทศด้วย
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คสช.)

5. Thereturningofhappiness
5. โครงการคืนความสุขให้ประชาชน(ตามนโยบาย 
tothenationproject

กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเปิดบริการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของกรม
ธนารักษ์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช
อิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธบางลำพู
และ ศูนย์ การ เรียน รู้ วิวัฒนาการ การ ผลิต เหรียญ กษาปณ์ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โรงกษาปณ์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดย
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับ
ชาว ต่าง ชาติ เสีย ค่า บัตร ชม ตาม ราคา บัตร รวม กับ พิพิธภัณฑ์ อื่น
ทั้งนี้ กรม ธนารักษ์ ได้ ขยาย เวลา เปิด บริการ ให้ ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหรียญ
พิพิธบางลำพูต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง
วันที่ 19 ตุลาคม 2557 รวมทั้งสิ้น จำนวน 365,623 คน

The Treasury Department
implemented the policy of National Council
for Peace and Order (NCPO) by giving free
admission to the The Pavilion of Regalia,
The Treasury Department Numismatic
Coins Museum, The Treasury Department’s
Learning Center and Community Library and
The Royal Thai Mint Learning Centre between
August 2014 and September 2014. Moreover,
The Treasury Department extends the free
admission to The Treasury Department’s
Learning Center and Community Library for
3 months from October 2014 to December
2014.
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6. ผลงานที่ได้รับรางวัล

6.1 กรม ธนารั ก ษ์ ได้ รั บ
รางวัล คุณภาพ การ บริหาร จัดการ ภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2557 หมวด 2 ด้านความเป็น
เลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการ
สือ่ สารเพือ่ นำไปสูการ
่ ปฏิบตั ของ
ิ สำนักงาน
ก.พ.ร. โดยรองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
และผูอำนวย
้
การกองแผนงาน เข้ารับรางวัล
ดังกล่าวจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ หอ
ประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
6.2 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ
รางวัล ส่วน ราชการ ที่ ส่ง ผลการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557



6. AwardWinning

6.1 The Treasury Department accepted PMQA
Award, category 2, in year 2014.
6.2 The Treasury Department accepted
Transparency Award, in year 2014
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ผลงานด้านต่างๆ

Outstanding Performance

ด้านที่ราชพัสดุ

State Property

กรม ธนารักษ์ มี อำนาจ หน้าที่ ใน การ ปกครอง
ดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ และจัดหาประโยชน์ในทีราชพั
่ สดุ
ซึ่งปัจจุบันมีที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ 12.5 ล้านไร่ และ
อาคารราชพัสดุประมาณ 555,468 หลัง โดยมีผู้เช่าที่ดิน
ราชพัสดุทั่วประเทศ มีจำนวน 141,288 ราย และผู้เช่า
อาคารราชพัสดุ จำนวน 20,455 ราย

The Treasury Department is authorized
to administer, control, maintain, improve, and
grant the use and rental of the State Property
which now includes 12.5 million rai and 550,596
buildings. Accordingly, there are 133,829 lessees
for lands and 20,049 tenants for buildings.
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การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารราชพัสดุ / The Utilization of the State Property and Buildings
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557 / Data as of 30 September 2014
 การใช้ประโยชน์
 TypesofUse









 จำนวน/Amount

ราคาณวันที่ได้มา ราคาประเมินที่ดิน



AcquisitionDate
LandValue
ที่ดิน
เนื้อที่
อาคาร
ที่ดิน
อาคาร
Land
Area Buildings
Land
Buildings
(แปลง) (ล้านไร่) (หลัง)
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(Plots) (MillionRai) (Units) (MillionBaht)(MillionBaht)(MillionBaht)

ใช้ราชการ
166,960
For Government
จัดให้เช่า
4,676
For Rent
สงวนไว้ใช้ราชการ
4,281
Reserved for Government
รวม/Total
175,917

*7.828

527,120

562,969.07 1,342,141.36 3,505,886.48

0.185

25,398

34,897.43

128,053.13

198,447.14

1.849

2,950

111,947.85

277.21

198,423.98

9.862

555,468

709,814.35 1,470,471.70 3,902,757.60

หมายเหตุ * จำนวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศในราชการกระทรวงกลาโหมอีกประมาณ 2.638 ล้านไร่
Remark * This amount does not include approximately 2.638 million rai of State Property used by
the Ministry of Defense for national security purposes.
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หน่วย : ราย / Unit : Tenant/Lessee

การจัดให้เช่า / State Property for Rent
 ประเภท/TypesofRent


เช่าที่ดิน / Land Rental
เช่าอาคาร / Building Rental
รวม/Total

จำนวนผู้เช่า/NumberofLessees/Tenants
รวม/Total
เพื่ออยู่อาศัย เพื่อการเกษตร เพื่อประโยชน์อย่างอื่น
Residence
Agriculture OtherPurposes
89,491

46,129

5,668







141,288
20,455
161,743

รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ / Revenues of State Property Management
หน่วย : ล้านบาท / Unit: Million baht






รายการ
พื้นที่
Rents



ค่าเช่าอสังหา ค่าธรรมเนียม ค่าขายที่ดินและ ค่าปรับ ค่าขายของ รายได้
ริมทรัพย์
เบ็ดเตล็ด อาคารราชพัสดุ

เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด
Real
Property


ส่วนกลาง
3,056.293
Central
ส่วนภูมิภาค 1,046.959
Regional
รวม/Total 4,103.252

Miscellaneous
Salesof
Fees
StateProperty

andBuildings

รวม

Fines
Salesof Miscellaneous Total

Miscellaneous Income

Items

206.658

22.894

1.162

0.001

-

3,287.008

254.777

42.875

14.704

11.048

5.911

1,376.274

461.435

65.769

15.866

11.049

5.911 4,663.282
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1. โครงการ นำ ที่ดิน ราช พัสดุ สนับสนุน การ ปลูก พืช 1. State Property for Food Crops and Energyอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
substitution Crops
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
ให้กรมธนารักษ์ดำเนินการตรวจสอบ ที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์หรือขอคืนที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมา
จัด ให้ เกษตรกร เช่า ใน อัตรา ค่า เช่า ที่ เหมาะ สม โดยได้
แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ อำนวย การ เพื่อ กำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ มาตรการ เงื่อนไขการดำเนินงานและแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อไป
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและพืชอาหาร
รวมถึงการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาสังคมและความยากจน ปัญหา
ความ ต้องการ ที่ดิน ทำ กิน ของ ประชาชน ที่ ยากจน และ
ไม่มี ที่ดิน ทำ กิน เป็น ของ ตนเอง อีกทั้ง เป็นการสนับสนุน
การนำที่ดินมาใช้ด้านเกษตรกรรมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและ
พัฒนาการใช้ทีราชพั
่ สดุ โดยส่งเสริมให้มีการทำการเกษตร
พืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานอย่างมีคุณภาพ อันจะก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึง่ ได้
ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถ
ดำเนินงานได้เนื้อที่ 35,900-1-46.1 ไร่ จำนวน 1,101 ราย
รวมผลการดำเนินงานทัง้ สิน้ ได้เนือ้ ที่ 376,069-1-16.31 ไร่
จำนวน 27,713 ราย โดยแยกเป็นจัดให้เกษตรกรเช่า เนือ้ ที่

The cabinet resolution on 28th July 2009
delegated the Treasury Department the task to
inspect the State Property under the care of state
agencies, especially plots that are not fully utilized
by those agencies, and to recall those plots from
state agencies to be leased out for agriculturat
purpose to low uncome individuals and farmers
at minimum rates. A committee was set up to
supervise the rules, regulations, eligibility and
other measures involved in the leasing process.
A sub-committee at the provincial level was also
set up to execute the project. The project aimed
to at mitigate the problems concerning the energy
and food crops crisis and other related problems,
including unemployment, poverty, and access
to land social to grow crops. This praged shall
add the value and maximize the use of the State
Property. This project was initiated since the fiscal
year 2009, and for 2014 the Treasury Department
has allocated a total of 35,900-1-46.1 rai to 1,101
individuals; totaling the sum of 376,069-1-16.31 rai
and 27,713 individuals of which 267,976-0-30.44 rai
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267,976-0-30.44 ไร่ จำนวน 27,370 ราย และการจัดทำ were rented out to 27,713 farmers and the rest
บันทึกข้อตกลงกับส่วนราชการ (MOU) เนื้อที่ 108,093-0 of 108,093-0-85.66 rai were allocated to 342 state
-85.66 ไร่ จำนวน 342 หน่วยงาน
agencies through the signing of the Memorandum
of Understanding (MOU).
2. โครงการ พั ฒ นา ที่ ราช พั ส ดุ ตาม แนว เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
2. State Property for the Creative Economy
การ พัฒนา เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เป็น แนวทาง
The creative economy development is
หนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการปรับโครงสร้าง a country strategyto add value in the sustainable
การผลิต ให้สมดุล และ ยั่งยืน โดย การนำ ที่ ราช พัสดุ ที่ มี production processes. The state property of
ศักยภาพมาพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะสามารถ 53-3-30 rai on plot KJ 194 in Tambon Ban
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ทีราช
่ พัสดุ ซึง่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่
Tai, AmphoeMuang, Kanchanaburi District has
จากพื้นฐานความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
implemented in this project to utilize its potential
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม จิตวิญญาณ และความเชื่อ รวมถึง
for creative development as a museum and
ชุมชนสามารถรักษาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเอง
historic hotel. It responds not only maximizing the
ไว้ได้อย่างมั่นคง กรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อจัดสร้างเป็น value in property itself through the Thainess basis,
พิพิธภัณฑ์และโรงแรมเชิงอนุรักษ์ บนที่ดินราชพัสดุแปลง arts and cultural life style, local wisdom, belief but
หมายเลข ทะเบียน ที่ กจ.194 (บาง ส่วน) ตำบล บ้าน ใต้ also local identity. In the year 2014, the Treasury
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เนือ้ ที่ 53 – 3 - 30 Department has appointed a working team to
ไร่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมธนารักษ์ได้แต่งตั้ง perform the project with concerned authorities
คณะทำงานเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการฯ ซึ่งคณะ such as Fine Arts Department and Kanchanaburi
ทำงานฯ ได้ออกสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Provincial Office and recently the guideline of
อาทิ กรมศิลปากร และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น พร้อมทัง้ project monitoring has already approved.
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นทีและ
่ แนวทางการดำเนิน
โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
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3. โครงการพัฒนาที่ ราชพัสดุให้ เกิด ประโยชน์ ในเชิง 3. State Property for Economic Development
เศรษฐกิจ
The underutilized State Property or

กรม ธนารั ก ษ์ ได้ นำ ที่ ดิ น ราช พั ส ดุ ที่ ไม่ ได้ ใช้
ประโยชน์ และ หรือ ไม่ เหมาะ สม ที่ จะ ใช้ ประโยชน์ ใน ทาง
ราชการ แต่มีศักยภาพเหมาะสมนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์
มาจัดหาประโยชน์โดยการเปิดประมูลหาผูลงทุ
้ นหรือนำมา
จัดให้เช่า เพือ่ หารายได้และสร้างมูลค่าเพิม่ ในทีด่ นิ ดังกล่าว
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีเป้าหมายในการจัด
เก็บรายได้ จำนวน 4,170 ล้านบาท สามารถจัดเก็บได้
จำนวน 4,663.282 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน
493.282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.83
4. การพิสูจน์สิทธิ

รัฐบาล มีน โย บาย ใน การ แก้ไข ปัญหา กรณี ที่
ราษฎร ถือ ครอง และ ทำ ประโยชน์ อยู่ ใน เขต ที่ดิน ของ รัฐ
(ทุกประเภท) ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ใน เขต ที่ดิน สาธารณประโยชน์ ที่ ประชาชน ใช้ ประโยชน์
ร่วมกัน รวม ทั้ง ใน เขต ที่ดิน ราช พัสดุ ด้วย เพื่อ มิ ให้ ต้อง

those that are not reserved for the government’s
immediate use but have commercial potential
would be leased to the private sector for
development through a bidding process resulting
in value creation of State Property. As a result, in
2014 the Treasury Department collected 4,663.282
million Baht against the target of 4,170 million
Baht. That is 493.282 million Baht or 11.83 percent
above the target.
4. Verification of Land Ownership
The government has a policy in resolving
disputes over land ownership regarding state land,
i.e., the national forest reserve, land managed
under the Agricultural Land Reform Office, the
land used by the public for common purposes and
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ดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นที่พึงประสงค์
ของ รัฐบาลใน การ ที่จะ ต้องฟ้อง ร้อง ประชาชน และเพื่อ
เป็นการลดปริมาณงานคดีมิให้มีในศาล รัฐบาลจึงกำหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาทางบริหาร โดยใช้วิธการ
ี พิสจู น์
สิทธิการครอบครองทีด่ นิ ของราษฎรทีอยู
่ ใน
่ เขตทีด่ นิ ของรัฐ
โดยออกระเบียบกลางมาใช้สำหรับการพิสจู น์ว่าราษฎรอยู่
ก่อนรัฐหรือว่ารัฐหวงห้ามไว้ก่อนราษฎรเข้าอยู่ หากผลการ
พิสจู น์สิทธิเป็นทียุ่ ตแล้
ิ วราษฎรยอมรับสามารถดำเนินการ
ไปตาม ผลการ พิสูจน์ สิทธิ แต่หากราษฎร ไม่ยอมรับก็ ยัง
สามารถฟ้องร้องกับทางราชการได้ (มาตรการทางบริหารไม่
ตัดสิทธิมาตรการทางกฎหมาย) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ได้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินราษฎรที่อยู่
ในเขตที่ดินราชพัสดุ จำนวน 2,136 แปลง เนื้อที่ประมาณ
23,196 ไร่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประมาณการ
ว่าจะสามารถดำเนินการพิสูจน์สิทธิ จำนวน 4,000 แปลง
ซึง่ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับราษฎรทีขอ
่ พิสจู น์สิทธิ
ส่งผลให้ข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวลดลง
5. โครงการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน
(รัฐเอื้อราษฎร์)
เป็น โครงการ ตาม นโยบาย ของ รัฐบาล ใน การ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ โดยการนำที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ 75
จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่เป็นที่ว่างมิได้ใช้ประโยชน์
ใน ทาง ราชการ และ ที่ มี ผู้ ถือ ครอง ทำ ประโยชน์ โดย ไม่
ชอบด้วยกฎหมายมาดำเนินการภายใต้โครงการ “รัฐเอื้อ
ราษฎร์” เพื่อนำมาจัดให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิการเช่า
เพื่ออยู่อาศัยและทำกิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดให้ประชาชนได้รับสิทธิการ
เช่า ที่ดิน ราช พัสดุ เพื่อ เป็น ที่ อยู่ อาศัย และ หรือ ที่ ทำ กิน
จำนวน 5,692 ราย เนื้อที่ประมาณ 19,184-1-67 ไร่ รวม
ผลดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557
(เดือนกันยายน) ประชาชนได้รับสิทธิการเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุ
เพือ่ เป็นที่อยู่อาศัยและหรือที่ทำกิน จำนวน 85,554 ราย
เนือ้ ทีประมาณ
่
236,248-3-36 ไร่

state property (Ratchaphatsadu land). To reduce
the number of court cases, the government has
issued administrative measures on the verification
of land ownership of state land to prove the
occupation before being proclaimed by the
government under the Ratchaphatsadu Land
Act. In 2014, 2,136 plots of land, covering a total
area 23,196 rai had been processed through the
verification of land ownership measures. In the
fiscal year of 2015, an estimated 4,000 plots of
state property (Ratchaphatsadu land) are expected
to be processed through this measure. With the
implementation of this measure, court cases have
decreased dramatically.
5. The “Rut Ua Rard” Housing Project
The “Rut Ua Rard” Housing Project,
which was initiated by the Treasury Department
in accordance with the government’s policy
aiming to solve the country’s social problems and
alleviate the poverty. The State Property in 75
provinces under the care of state agencies that was
not utilized, underutilized or illegally occupied by
trespassers was recalled and leased to low income
families. This project provided families with secure
housing and opportunities to earn a living. In the
fiscal year 2014, the Treasury Department leased
about 19,184-1-67 rai of state property to 5,692
individuals and from 2004 to 2014, the Treasury
Department leased about 236,248-3-36 rai of state
property to 85,554 individuals.
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6. โครงการนำทีราช
่ พัสดุไปสนับสนุนจัดตัง้ สถานีบริการ 6. The State Property commercial land lease
ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
for NGV gas station project
คณะ รัฐมนตรี ได้ มี มติ เมื่อ วัน ที่ 17 เมษายน
2555 เห็นชอบให้ส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุยินยอมให้กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่ส่วน
ราชการครอบครองแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์
ไม่ เต็ ม พื้ น ที่ ที่ สามารถ สนั บ สนุ น นโยบาย รั ฐ บาลด้ า น
พลังงาน มาพัฒนาเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV)
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมธนารักษ์ ได้ดำเนิน
การจัดให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เช่าที่ราชพัสดุ
จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย

The cabinet resolution on 17th April
2012 delegated the state property occupied by
government agencies and that is not being utilized
for specific purposes or that is underutilized
be recalled to build NGV gas stations. This is in
support of the government’s policy in energy
development and conservation. In the fiscal year
2014, the Treasury Department initially allocated
the 2 plots for the Petroleum Authority of Thailand
1. แปลง หมายเลข ทะเบียน ที่ อ.ลป.1 และ (PTT) as follows:
อ.ลป.2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เนื้อที่
1. The plot LP 1 and LP 2, Tambon Sala,
13 - 3 - 28 ไร่ เพือ่ จัดตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) Amphoe Kokha, Lampang Province, covering the
และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
area of 13-3-28 rai, for build NGV gas station and
2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.517 ตำบล gas station.
หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่
2. The plot NM 517, Tambon Nongsarai,
3 - 3 - 15.60 ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
และสถานีควบคุมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ซึง่ ทัง้ 2 แปลง Amphoe Pakchong, Nakhonratchasima Province,
กรมธนารักษ์ได้รับชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า covering the area of 3-3-15.60 rai, for build NGV
พร้อมทั้งจัดทำสัญญาเช่ากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) gas station and block valve NGV gas station.
เรียบร้อยแล้ว
7. Songkhla Seaport Development Project
7. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
กรม ธนารักษ์ ได้ มี การ พัฒนา ปรับปรุง ท่าเรือ
สงขลา ให้ เป็น ท่าเรือ หลัก สำหรับ การนำ เข้า และ ส่ง ออก
สินค้าโดยตรงจากภาคใต้ตอนล่าง และเพิ่มศักยภาพให้
สามารถแข่งขันกับท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อลด
ความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจะเพิม่ ศักยภาพ
ท่าเรือ น้ำ ลึก สงขลา ให้ สามารถ รองรับ สินค้า เพิ่มขึ้น จาก
150,000 TEU/ปี เป็น 420,000 TEU/ปี เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกในภาคใต้ใน
อนาคต ในปี 2557 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้
มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

The Treasury Department has developed
and managed the seaport in Songkhla province to
be a major seaport for the direct import and export
of products to the southern provinces. To be able
to enhance the capability to compete with the
Penang Seaport in Malaysia, the Songkhla Seaport
Development Project was initiated to expand its
capacity for storage from 150,000 TEU/year to
420,000 TEU/year in the future. In the fiscal year
2014, The project has approved by the National
Environment Board, and the Ministry of Finance
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(EIA) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาแล้ว ซึง่ อยูระหว่
่ าง is in the process of setting up a committee to
ดำเนินการนำเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งคณะ select the developer and draft contract before
กรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน และร่างสัญญาการร่วม forwarding for approval by the cabinet.
งานก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. โครงการพัฒนาท่าเรือภูเก็ต
กระทรวง การ คลั ง ได้ เห็ น ชอบ นโยบาย พั ฒ นา
ท่าเรือภูเก็ตบางส่วนบนทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ ภก. 308 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็น
ท่าเรือท่องเที่ยว และ Duty Free Zone เนื่องจากปัจจุบัน
การใช้บริการท่าเรือภูเก็ตมีผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวมาใช้
บริการ เพิ่ม มาก ขึ้น จน เกิดผลก ระทบ ต่อการจอด เรือ ขนส่ง
สินค้าที่มีอยู่เดิม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาท่าเรือให้
มีท่าบริการ ประกอบด้วย ท่าเรือท่องเที่ยว และท่าเรือขนส่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ ได้ มี มติ รับ ทราบ ผล การ พิจารณา รายงาน การ วิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต
ของคณะกรรมการผูชำนาญ
้
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะ
ทำงาน ประเมิน ราคา ทรัพย์สิน และ คณะ ทำงาน พิจารณา
กำหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ตอบแทน

8. Phuket Seaport Development Project
The Ministry of Finance has approved
the development of the Phuket Seaport, the
State Property located in Tambon Wichit,
Amphoe Mueang, Phuket to be a tourist port
and a duty free zone. Due to a continuing
growth in tourism and an unsuigent demand
for cargo port, in it Phuket is necessary to
expand and improve its facilities by building
an additional port that combines both a tourist
port and a container port. In the fiscal year
2014, The EIA report of the expansion project
has informed by the National Environment
Board, and the Treasury Department is in the
process of setting up a committee to oversee
and study the privileges conditions of the
project.

9. โครงการอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเป็น
พื้นที่รำลึกถึงวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย 9. Dr. Puey Ungphakorn’s Memorial
อึ๊งภากรณ์
The Ministry of Finance gave consent
กระทรวง การ คลัง เห็น ชอบ ให้ กรม ธนารักษ์ สร้าง to the idea of building Dr. Puey Ungphakorn’s
อนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในที่ดินราชพัสดุบริเวณ Memorial in memory of Dr. Puey Ungphakorn‘s
ย่านตลาดน้อยเยาวราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็น
100th birthday anniversary. The memorial would
พื้นที่ อนุรักษ์ สาธารณะ ริม น้ำ ที่ สามารถ ใช้ ทำ กิจกรรม ทาง
be erected on state property (Ratchaphatsadu
ประเพณีวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ อนุสรณ์สถานทีระลึ
่ กถึง
land) land plot in the Yaowarat area, and be
คุณความดีของ ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในฐานะข้าราชการกระทรวง
การคลัง และเพื่อเป็นการฉลอง 100 ปี ชาตกาล ดร.ป๋วย developed as a small conservation spot by the
อึ๊งภากรณ์ รวมถึง ส่งเสริมการ ค้าและ การท่องเที่ยวในย่าน river bank for holding historical and cultural
ตลาดน้อยเยาวราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการปรับปรุง activities in memory of Dr. Puey Ungphakorn,
ภูมิทัศน์ที่ริมน้ำย่านตลาดน้อย บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข a former government official of the Ministry
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of Finance. In addition, the memorial would also
promote trade and tourism in the area, which
is part of the plan to improve the landscape
by the river and to celebrate the occasion of
Dr. Puey Ungphakorn‘s 100th birthday anniversary.
The memorial would be built on state property
(Ratchaphatsadu land) land plot KT 3870, title deed
no. 763, Talad Noi Sub-district, Samphanthawong
District, Bangkok, a total area of 214.50 square wah.
This plot has a pleasant landscape overlooking
the Chao Phraya river the Treasury Department
saw its potential as a development prototype
for communities as a place for relaxation as
well as a historical and cultural learning center.
At present the Treasury Department is conducting
feasibility study regarding the architectural style
of the memorial, community participation and
10. การสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม
เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลที่ราชพัสดุมีความ environmental linkages within the area.
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแปลง เป็นประโยชน์ต่อการปกครอง
ดูแลรักษา และ นำ ไป บริหาร จัดการ ที่ ราช พัสดุ อย่าง มี 10. The Survey of State Property
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าครอบครอง
In the fiscal year 2014, the Treasury
โต้แย้ง กรรมสิทธิ์ ที่ดิน รวม ถึง เป็น ข้อมูล ประกอบ การ
พิจารณาให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการใช้ทีด่ นิ Department surveyed State Property to ensure the
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า อาทิ หลักฐานเอกสารสิทธิ complete collection of data such as documents
ที่ดิน แผนที่แสดงขอบเขตแปลงที่ดิน แผนที่แสดงเขตเช่า proving ownership of the land, State Property
และแผนทีแสดง
่ การบุกรุกทีราช
่ พัสดุ โดยในปีงบประมาณ maps, map showing leased land and maps
พ.ศ. 2557 ได้จัดทำแผนงานสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม showing illegally-occupied land. The three surveys
are as follows:
ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ทะเบียนที่ กท.3870 โฉนดเลขที่ 763 แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 214.50 ตารางวา
พืน้ ทีดั่ งกล่าวมีภูมทัิ ศน์ติดริมแม่นำ้ เจ้าพระยามีทัศนียภาพ
ที่สวยงามและมีความร่มรื่น กรมธนารักษ์จึงมีแนวคิดใน
การปรับปรุงพื้นที่ริมน้ำในบริเวณนี้ เพื่อเป็นต้นแบบของ
การพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อชุมชนและ
สังคม สำหรับพักผ่อน เรียนรูประวั
้ ตศิ าสตร์ แหล่งประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนสถาน ตลอด จน เป็นการ ส่งเสริม การ
ค้าขายและการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านตลาดน้อย ซึ่งขณะนี้
โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อยู่
ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์โครงการและดำเนินการสำรวจ
พื้นที่ การ มี ส่วนร่วม รวม ทั้ง รูป แบบ ด้าน สถาปัตยกรรม
เบื้องต้น ที่แสดง ถึงความ สัมพันธ์และองค์ประกอบ ต่างๆ
ของโครงการทีมี่ ความเชือ่ มโยงกับพืน้ ทีโดย
่ รอบและชุมชน
ข้างเคียงในย่านตลาดน้อย
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10.1 The Land Measuring Survey:
10.1 โครงการสำรวจรังวัดปักหลักเขตที่ราช
พัสดุ เป้าหมาย 230 แปลง สามารถดำเนินการได้ 267 targeted 230 plots and 267 plots were conducted,
higher than the target by 116.09 percent.
แปลง คิดเป็นร้อยละ 116.09
10.2 The Issuance of Legal Documents
10.2 โครงการออกหนังสือสำคัญสำหรับทีราช
่
for State Property: targeted 72 plots and 76 plots
พัสดุ เป้าหมาย 72 แปลง สามารถดำเนินการได้ 76 แปลง were issued with legal documents, higher than the
คิดเป็นร้อยละ 105.56
target by 105.56 percent.
10.3 The Survey of State Property for
10.3 โครงการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่แสดง
รายละเอียดเขตเช่าทีราช
่ พัสดุ เป้าหมาย 4,000 ราย/แปลง the mapping of leased land: following the survey,
maps were drawn to show the boundaries and
สามารถดำเนินการได้ 4,537 ราย/แปลง คิดเป็นร้อยละ areas of leased land and targeted 4,000 lessees
113.43
and 4,537 lessees were conducted, higher than
the target by 113.43 percent.
11. การสำรวจกำแพงเมือง - คูเมือง
กำแพงเมือง - คูเมือง เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ ของ บ้าน เมือง เช่น ป้องกัน ข้าศึก ศัตรู หรือ
ระบบ ระบายน้ ำ ของ เมือง ใน อดีต และ บาง เมือ ง ยัง ใช้
ถึง ปัจจุบัน มิได้ ใช้ เพื่อ ประโยชน์ ส่วน ตน ของ ประชาชน
คน ใด คน หนึ่ง เป็นการ เฉพาะ จึง มี สถานะ ทาง ที่ดิน เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดย เฉพาะ ตาม ประมวล กฎหมาย แพ่ ง และ พาณิ ช ย์
มาตรา 1304 (3) เป็น ที่ ราช พัสดุ ตาม มาตรา 4 โดย
กระทรวงการคลังเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ์ ตามนัยมาตรา 4
และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
กรม ธนารักษ์ มีหน้า ที่ ใน การ ปกครอง ดูแล รักษา และ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง
จึงได้กำหนดแผนการสำรวจกำแพงเมือง - คูเมือง มาอย่าง
ต่อเนื่องประจำทุกปี เพื่อป้องกันและลดปัญหาการโต้แย้ง
สิทธิในเขตทีด่ นิ กำแพงเมือง - คูเมือง โดยได้ว่าจ้างทีป่ รึกษา
ทีมี่ ความเชีย่ วชาญด้านโบราณคดี ด้านธรณีวทิ ยาและด้าน
การ อ่าน แปล ตีความ แผนที่ ภาพถ่าย ทาง อากาศ ทำการ
ศึกษาวิเคราะห์และนำผลเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ ความ เห็น ชอบ ก่อน แล้ว จึง ดำเนินการ สำรวจ รังวัด
จัดทำแผนที่กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง
ในภาค พื้น ดิน โดย ใช้ ข้อมูล จาก ผลการ ศึกษา วิเคราะห์

11. The Survey of City Walls and Moats
The historic city walls and moats are
among the country’s public property which are
exclusively used for the benefits the country.
Such properties include ancient fortresses and
irrigation canals that were historically used to
identify the city boundary and public area . Some
of its remaining could be found the trace today.
As these properties do not belong to any specific
person or group of people, they are considered
a public property or those reserved for the
common use of the people, according to the
Civil and Commercial Code Section 1304 (3). It is
categorized as the State Property that the Ministry
of Finance holds the title, according to Section 4
and 5 of the Ratchaphatsadu Land Act B.E. 2518
(1975). Every year the Treasury Department sets
up a plan to survey land on which city walls and
moats are located so as to maintain land rights
and historical places and to reduce ownership
disputes. Experts in geology and archeology are
hired to mark the boundaries of the land on
which city walls and moats are located. They
use aerial photography in analyzing the areas
before presenting the reports to the Treasury
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สรุป ผล การ ดำเนิน การ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กรมธนารักษ์ได้จ้างศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดิน
กำแพงเมือง - คูเมือง จำนวน 23 เมือง เช่น เมืองโบราณบ้าน
พระครู เมืองเชียงไกล เมืองฝ้าย จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองน้อย
จังหวัดร้อยเอ็ด และเมืองโบราณบ้านน้ำอ้อมน้อย จังหวัด
ศรีสะเกษ และส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจรังวัดกำหนด
ขอบเขตทีด่ นิ กำแพงเมือง - คูเมือง ลงในภาคพืน้ ดิน จำนวน
22 เมือง เช่น เมืองจำปาขัน จังหวัดร้อยเอ็ด เวียงกิ่วพร้าว
เวียงจันจว้า จังหวัดเชียงราย เมืองโบราณหัวนา จังหวัด
น่าน และเมืองน้อย จังหวัดยโสธร

Department’s committee for approval. These
experts also surveyed the land and drew maps
showing the boundaries of city walls and moats.
Data collected from these surveys were used as
evidence for issuing legal documents for State
Property. In the fiscal year 2014, the surveys of
23 areas were conducted, such as the ancient city
of Banphrakhru, Chiangkai, Fai in Buri Ram, Noi in
Roi Et and Bannamomnoi in Sisaket. In addition,
the surveys of boundary markers in 22 areas were
conducted such as the ancient city of Champakhan
in Roi Et, Wiangkuiphrao, Wiangjanjawa in Chiang Rai,
Huana in Nan and Noi in Yasothon.

กำแพงเมือง – คูเมือง เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
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กำแพงเมือง – คูเมือง เวียงเชียงแลง จังหวัดพะเยา

12. การ กำหนด พิกัด หมุด หลัก ฐาน แผนที่ ด้วย ระบบ 12. Determination of Boundary Markers
สัญญาณดาวเทียม (GPS)
Utilizing the Global Positioning System
ตาม ระเบี ย บ สำนั ก นายก รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย (GPS)
มาตรฐาน ระวาง แผนที่ และ แผนที่ รูป แปลง ที่ดิน ใน ที่ดิน
ของ รั ฐ พ.ศ. 2550 (กมร.) กำหนด มาตรฐาน แผนที่
ที่ต้องดำเนินการเป็นระบบพิกัดฉาก ยูทีเอ็ม เพื่อให้การ
จัด ทำ แผนที่ ของหน่วยงาน ภาครัฐ เป็น มาตรฐาน ระบบ
เดียวกัน สะดวกในการใช้งานร่วมกัน และตามคำสั่งกรม
ธนารักษ์ ที่ 102/2547 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547
เรื่องวิธีปฏิบัติ และการรายงานเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด
ที่ราชพัสดุ ข้อ 12 กำหนดวิธีปฏิบัติในการรังวัดหาพิกัด
ตำแหน่งโดยใช้สัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ที่ราชพัสดุ สำหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการ
วาง หมุด หลัก ฐาน แผนที่ ดาวเทียม โดยกำหนด พิกัด ด้วย
ระบบสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 132 หมุด เช่น
โครงการจัดทำแผนที่กายภาพ แปลงหมายเลขทะเบียนที่
พบ.1 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ พบ.50 ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง และ พบ.309 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอ

The Regulations of the Office of the
Prime Minister on Standardizing Land Parcel Data
on State Lands B.E. 2550 (2007) stipulates the
adoption of the Universal Transverse Mercator
Coordinate System (UTM) as a standard for the
national land surveying system. The Order of
the Treasury Department No. 102/2547 dated
on 3rd September 2004 regarding the surveying
procedures and reports, Section 12 stipulates
the use of the GPS as a surveying method in the
demarcation of land. In the fiscal year 2014, the
Treasury Department has completed 132 markers
in different provinces around the country using
this system which include the physical mapping
project in the ancient city of Chaam, Thayang,
Kaengkrachan in Phetchaburi, the surveying and
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แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โครงการสำรวจรังวัดจัดทำ
แผนที่แสดงรายละเอียดเขตเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ยส.885 (สนามบินเลิงนกทา) ตำบลโคกสำราญ
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร การวางหมุดหลักฐานแผนที่
ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอชุมแพ และอำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

mapping of the land use details in Loengnoktha
in Yasothon, the boundary markers mapping
in Maungkhonkaen, Chumphae and Banphai in
Khon kaen.
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ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

Property Valuation

สำนั ก ประเมิ น ราคา ทรั พ ย์ สิ น มี อำนาจ
หน้ า ที่ ดำเนิ น การ เกี่ ย ว กั บ การ กำหนด ราคา ประเมิ น
ของ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ตาม กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ ดำเนิน
การ เกี่ยวกับ งาน เลขานุการ ของ คณะ กรรมการ กำหนด
ราคา ประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ตาม ประมวล กฎหมาย ที่ ดิ น
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปฏิบตั งาน
ิ ร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

The Bureau of Property Valuation is
responsible for the valuation of property and other
assets according to the pertinent legislation. It is
also mandated to undertake the following;
giving comments about property
valuation for consideration by the Valuation
Committee
acting in the capacity of secretary of
Valuation Committee according to Land Code

developing valuation standards for property
การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน มีเป้าหมาย
valuation,
การดำเนินงาน 10.042 ล้านแปลง มีผลการดำเนินงาน
providing support for the involved
11.109 ล้านแปลง ดังนี้
agencies’ performance.
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การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินในภูมิภาค
1. สำรวจ ข้อมูล เพื่อ ประเมิน ราคา ที่ดิน ราย
แปลงในภูมิภาค ดำเนินการในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 3
พืน้ ที่ เป้าหมาย จำนวน 96,660 แปลง มีผลการดำเนินงาน
จำนวน 96,660 แปลง
2. สำรวจ ข้อมูล เพื่อ ปรับ ราคา ประเมิน ที่ดิน
รายแปลงในภูมภิ าค ดำเนินการในสำนักงานธนารักษ์พืน้ ที่
22 พื้นที่ เป้าหมาย จำนวน 2,570,300 แปลง มีผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 2,570,300 แปลง
3. สำรวจ ข้อมูล เพื่อ ประเมิน ราคา ที่ดิน ราย
บล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ UTM ในภูมิภาค ดำเนินการ
ในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 17 พื้นที่ เป้าหมาย จำนวน
970,600 แปลง มี ผล การ ดำเนิน งาน จำนวน 970,600
แปลง
4. สำรวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทีด่ นิ ราย
บล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM ดำเนินงานในสำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ 40 พื้นที่ เป้าหมาย จำนวน 5,098,795
แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 5,098,795 แปลง



OutstandingPerformances
In the fiscal year 2014, the strategic plan
for valuation targeted 10.042 million land parcels.
The actual achievement was 11.109 million land
parcels. Here is a summary of the outcomes
achieved;
1. Determined the parcel based
valuation in 3 regional areas of 96,660 land parcels
from the target of 96,660 land parcels.
2. Achieved the parcel based revaluation
in 22 regional areas of 2,570,300 land parcels from
the target of 2,570,300 land parcels.
3. Determined the block based valuation
by using UTM maps in 17 regional areas 970,600
land parcels from the target of 970,600 land
parcels.
4. Achieved the block based revaluation
by using UTM maps in 40 regional areas 5,098,795
land parcels from the target of 5,098,795 land
parcels.
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5. สำรวจ ข้อมูล เพื่อ ปรับ ราคา ประเมิน ที่ดิน
5. Achieved the block based revaluation
รายบล็อก ดำเนินการในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 5 พื้นที่ in 5 regional areas 914,100 land parcels from the
เป้าหมาย จำนวน 914,100 แปลง มีผลการดำเนินงาน target of 914,100 land parcels.
จำนวน 914,100 แปลง
6. Reviewed the parcel based valuation

6. สำรวจ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทบทวน ราคา ประเมิ น in 2 regional areas 124,900 land parcels from the
ที่ดินรายแปลงในภูมิภาค ดำเนินการในสำนักงานธนารักษ์ target of 124,900 land parcels.
พื้นที่ 2 พื้นที่ เป้าหมาย จำนวน 124,900 แปลง มีผล
7. Reviewed the block based revaluation
การดำเนินงาน จำนวน 124,900 แปลง
by using UTM maps in one regional area 28,900
7. สำรวจข้อมูลเพือ่ ทบทวนราคาประเมินทีด่ นิ land parcels from the target of 28,900 land
รายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ UTM ในภูมิภาค ดำเนินการ parcels.
ในสำนักงาน ธนารักษ์ พื้นที่ 1 พื้นที่ เป้า หมายจำนวน 
PropertyValuationinBangkokarea
28,900 แปลง มีผลการดำเนินงาน จำนวน 28,900 แปลง
We completed the parcel based
การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงใน revaluation in Bangkok area of 1,305,600 land
เขตกรุงเทพมหานคร
parcels from the target of 1,304,700 land
สำรวจ ข้ อ มู ล และ ปรั บ ราคา ประเมิ น ที่ ดิ น parcels.
รายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร เป้าหมายการดำเนินงาน
จำนวน 1,304,700 แปลง มีผลการดำเนินงาน 1,305,600
แปลง
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การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุด



CondominiumValuation

ดำเนินงานในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มี
These were undertaken in regional and
เป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 1,174 อาคาร มีผลการ Bangkok areas of 2,002 buildings from the target
ดำเนินงาน จำนวน 2,002 อาคาร ดังนี้
of 1,174 buildings as follows.
1. ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดทีจด
่ ทะเบียน
1. The new registered condominium
ใหม่ในภูมิภาค ผลการดำเนินงาน จำนวน 708 อาคาร
valuation in regional areas of 708 buildings were
2. สำรวจ ข้ อ มู ล เพื่ อ ปรั บ ราคา ประเมิ น ทุ น determined.
ทรัพย์ห้องชุดในภูมิภาค ผลการดำเนินงาน จำนวน 1,097
2. The condominium revaluation
อาคาร
in regional areas of 1,097 buildings were
3. ประเมิ น ราคา ทุ น ทรั พ ย์ ห้ อ ง ชุ ด ที่ ขอ จด completed.
ทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงาน
3. The new registered condominium
จำนวน 151 อาคาร
valuation in Bangkok area of 151 buildings were
4. สำรวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ determined.
ห้องชุดในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการดำเนินงาน จำนวน
4. The condominium revaluation
46 อาคาร
in Bangkok areas of 46 buildings also were
completed.
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งานให้บริการข้อมูล



AssessedValueInformationService

กรม ธนารักษ์ เปิด ให้ บริการ ข้อมูล ราคา บัญชี
Access to property valuation can be
กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ผ่าน gained through personal contact, letter, telephone
ช่องทางต่างๆ จากการขอดูด้วยตนเอง หนังสือสอบถาม call, email and internet. There were 3,152,012 land
สอบถาม ทาง โทรศัพท์ E-mail และ Internet โดย ใน parcels to be disclosed.
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 มี ผล การ ดำเนิ น งาน รวม
3,152,012 แปลง
Mint Production

ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์
กรมธนารักษ์มีหน้าทีผลิ
่ ตเหรียญกษาปณ์เพือ่ ใช้
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ของประชาชน รวม 9 ชนิดราคาคือ ชนิดราคา 10 บาท
5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์
5 สตางค์ และ 1 สตางค์ และผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เหรียญที่ระลึกในโอกาสหรือวาระสำคัญต่างๆ ตลอดจน
จัดสร้าง เครื่องราช อิสริยาภรณ์ เครื่องหมาย ตอบแทน
และ ผลิตภัณฑ์ สั่ง จ้าง ต่างๆ โดย มี ผล การ ดำเนิน งาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

The Treasury Department is responsible
for the production of circulation coins to assure its
adequacy for daily use in the economic system.
The current circulation coin series is comprised
of 9 denominations: 10, 5, 2 and 1 Baht and 50,
25, 10, 5 and 1 Satang. The Treasury Department
also produces commemorative coins and medals
for various special occasions, and produces
decorations, royal orders, plaques, badges and
other metallic art objects.
The production of each product in the
year 2014 is as follows:

1. ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 9 ชนิดราคา
1. Circulation coins: 1,204.836
จำนวน 1,204.836 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 103.42 million coins or about 103.4% of the target
ของเป้าหมาย 1,165.03 ล้านเหรียญ
(1,165.03 million coins).
2. ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม 2 โอกาส
2. Commemorative coins: 655,000 pieces
จำนวน 655,000 เหรียญ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ทีระลึ
่ ก 120 ปี of two occasions which are “Coin Commemorating
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา the 120th Birthday Anniversary of King Prajadhipok
ประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเหรียญกษาปณ์ – Rama VII” and “Coin Commemorating the 72nd
ทีระลึ
่ ก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Anniversary of Kasetsart University”.

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผลิตเหรียญทีระลึ
่ กต่างๆ จำนวน 1,256,921
เหรียญ อาทิ เหรียญ ที่ ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรั ต น ราช สุ ดาฯ สมาคม นั ก เรี ย น เก่ า โรงเรี ย น
จิตรลดา เหรียญที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เหรียญที่ระลึกหลวงปู่ทวด พ่อท่านคล้าย
วาจาสิทธิ์ เหรียญทีระลึ
่ ก 101 ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน เหรียญทีระลึ
่ กพระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่
อุดม ญาณรโต) เหรียญทีระลึ
่ กหลวงพ่อ อภิชิโต ชาญณรงค์
ศิริสมบัติ เหรียญที่ระลึกหลวงปู่มา ณัฏฐิโก วัดป่าศรีวิไลย์
เหรียญ ที่ ระลึก พระครู เนกขัม มา ภิ รัต (นวล ญาณ ภู โต)
วัดควนมะพร้าว จ.พัทลุง เหรียญที่ระลึกพระอาจารย์อุทัย
สิธิธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน เหรียญที่ระลึกพระพุทธ
ธรรมวงษาธิราช เป็นต้น
4. จัดสร้างเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์รวม 191,980
สำรับ/ดวง/เหรียญ มูลค่า 430,653,621บาท
5. จัดทำเครือ่ งหมายตอบแทน และผลิตภัณฑ์
สั่งจ้างต่างๆ
5.1 เครื่องหมาย ตอบแทน จำนวน 10
หน่วย มูลค่า 33,800 บาท ได้แก่ เข็มเงิน เข็มทองแดง
(มหาดไทย) และโล่ทอง โล่เงิน โล่ทองแดง (มหาดไทย)
5.2 ผลิตภัณฑ์สัง่ จ้าง จำนวน 3,818 หน่วย
มูลค่า 13,121,260 บาท ได้แก่ เข็มหน่วยงานต่างๆ และ
งานรับจ้างอื่นๆ

3. Medals: 1,256,921 pieces for various
occasions such as “Medal Commemorating the
Celebrations on the Auspicious Occasion of HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60 Birthday
Anniversary, Chitralada Alumni Association”,
“Medal Commemorating the 100th Anniversary
of the Thai Red Cross Society, Chulalongkorn
Hospital”, and various medals of revered
Monks.
4. Decorations and Royal Orders: 191,980
pieces of the value of 430,653,621 Baht.
5. Plaques, badges and other metallic
art objects
5.1 Plaques, badges: 10 pieces of
the value of 33,800 Baht.
5.2 Other metallic art objects: 3,818
pieces of the value of 13,121,260 Baht.
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ผลงานโครงการที่สำคัญ


1.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
แผนและผลการดำเนินงานโครงการฯ มีดังนี้

- สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีของสำนักกษาปณ์
2 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 1 เหรียญโลหะลงยาสี (เหรียญ
TEMAN 16th) และผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 2 เหรียญโลหะสองสี (เหรียญ
ทีระลึ
่ กวันช้างไทย) โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ กำหนดกระบวนการผลิตและทดลองผลิต ตลอดจน
การจัดทำคูม่ อื และรายงานผล ซึง่ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2556- 2557 ได้แล้วเสร็จเป็นตามแผนที่กำหนดไว้
- สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ 2 ประเภท
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ประเภท ที่ 3 เหรียญ สี ชุด ดอกไม้ และ ผลิตภัณฑ์
ประเภทที่ 4 เหรียญชุบสีบางส่วน ซึง่ ดำเนินงานตามแผนถึงขัน้ ตอนที่
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เหรียญได้ 2 ประเภท และตกลงทำสัญญา
จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์

Performance of Significant
Projects

1.NewProductDevelopment
Project
The Royal Thai Mint has
developed 2 new products with its own
technology. They are the enameled
medal (medal commemorating the 16th
TEMAN conference), and the bicolor
medal (medal commemorating the Thai
National Elephant Day). In 2015 the
Royal Thai Mint plans to develop 2 new
products with new technology. They are
colored medal (flower series), and plated
medal (with different color).


2. Improvement of the

2. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภท
ManufacturingProcessofProofCoin,
ขัดเงาเหรียญทรี่ ะลึกป ระดับแพรแถบและเหรียญทรี่ ะลึกป ระเภท
RoyalMedal,andTonedandSpecial
รมดำพ่นทรายธรรมดาและขัดพิเศษ
PolishedCopperMedalProject
ใน การ ดำเนิน งาน ตาม ภารกิจ ทั้ง ด้าน การ ผลิต เหรียญ
The Royal Thai Mint set
กษาปณ์ และ ด้าน การ ผลิต เครื่อง ราช อิสริยาภรณ์ และ ผลิตภัณฑ์
up this project in 2013 to improve the
สั่งจ้าง สำนักกษาปณ์ต้องประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง คุณภาพ
manufacturing process of its popular
ผลิตภัณฑ์ ไม่ สม่ำเสมอ และ ประสิทธิภาพ การ ผลิต ต่ำ ซึ่ง ทำให้ ไม่
products: proof coins, royal medals,
สามารถ แข่ ง ขั น กั บ ผู้ ผลิ ต ราย อื่ น ได้ จาก ปั ญ หา ดั ง กล่ าว สำนั ก
toned and special polished copper
กษาปณ์จึงมีโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญประเภทขัดเงา
medals, to reduce production cost and
เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ และเหรียญที่ระลึกประเภทรมดำ
rejected rate. According to the project
พ่นทรายธรรมดาและขัดพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการ
plan the improvement will be finished
ในตลาดเหรียญสูงและมีกระบวนการผลิตที่ยังต้องอาศัยแรงงานเป็น
in 2015. In 2014 the trial processes have
ส่วนใหญ่ ทำให้มีอัตราการสูญเสียค่อนข้างสูง คุณภาพไม่สม่ำเสมอ
been approved; and production manual
และ บ่อย ครั้ง ที่ ไม่ สามารถ ผลิต ได้ ทัน ตาม ความต้องการ ของ ตลาด
and training will be done next.
ซึ่งเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
ดำเนินงานการผลิตเหรียญเป็นไปตามแผนได้ 100% และอัตราของ
เสียในกระบวนการผลิต ไม่เกินร้อยละ 5
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3.Activities on National Children’s

3.กิ จ กรรมวั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช าติ  ประจำปี  
Day2014
พ.ศ.2557
กรม ธนารักษ์ ได้ จัด งาน วัน เด็ก แห่ง ชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ให้เด็กมีส่วนในการตอบปัญหาเกีย่ วกับเรือ่ ง
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และ
เหรียญ ที่ ระลึก และ เรื่อง ทั่วไป อื่นๆ เพื่อ ให้ เด็ก รวมทั้ง
ผู้ ปกครอง ได้ ใช้ ความ คิด ทาง เชาว์ ปัญญา ความ คิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้รับความรูและ
้ ความสนุกสนานในการเล่นเกม
พร้อมรับเหรียญทีระลึ
่ กวันเด็กแห่งชาติฟรี และของรางวัล
ต่างๆ มากมาย

The Treasury Department held
various activities on Saturday, January 11, 2014,
National Children’s Day such as Q&A about coins,
medals and other matters to promote creative
thinking in children and their parents, and other
games, with a lot of prizes. The children are also
given the Children’s Day medals for free.

88
รายงานประจำปี 2557

กรมธนารักษ์

ด้านบริหารเงินตรา
ดำเนินการรับ จ่าย นำส่ง จ่ายแลก รับแลกคืน
ตรวจพิสูจน์ เก็บรักษาและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
ให้เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบทีปลอดภั
่
ยและทันเวลา ผูร้ บั บริการ
เชือ่ ถือและพึงพอใจในบริการ สัง่ จ่ายและรับรองการสัง่ จ่าย
เงินคงคลัง ตรวจสอบการรับ จ่าย การเคลื่อนไหวและ
จัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
และสำนักบริหารเงินตรา รับ ฝาก ถอน และ เก็บรักษา
กุญแจดอกคู่ ห้องมั่นคงและตู้เก็บเงินของสำนักงานคลัง
จังหวัดและส่วนราชการในส่วนกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญนอกจากงานปกติ
ดังนี้

1.โครงการก่ อ สร้ า งอ าคารส ำนั ก บ ริ ห าร
เงินตราระยะที่2(อาคารห้องมั่นคง)
เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้าง
อาคาร สำนั ก บริหาร เงิน ตรา ระยะ ที่ 1 ซึ่ง ได้ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และเปิดทำการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20
ตุลาคม 2557 สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักบริหาร

Monetary Management
The Bureau of Monetary Management is
responsible for coin management throughout the
country in an effective way to provide an adequate
supply of coins at all times. The Bureau carries
on this important task by employing the secure
and on time approach to gain customer trust
and satisfaction. The other tasks concern treasury
affairs with the Bank of Thailand and provincial
treasury offices, including local government.

1. The Construction of The Bureau
of Monetary Management, Phase II (Storage
Building)Project
This project is phase II of the
construction of the Bureau of Monetary
Management of which the main building was
completed and officially opened on October 20,
2014. The storage building in phase II is a threestorey building with approximate utility space of
9,577 sq. m. It costs about 220 million Baht. The
budget of 115.06 million Baht has been approved
for the construction in 2015 and 104.94 million
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เงินตราระยะที่ 2 (อาคารห้องมั่นคง) เป็นอาคาร 3 ชั้น มี
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9.577 ตารางเมตร มูลค่าโครงการ
220 ล้าน บาท ได้รับ อนุมัติ งบ ประมาณ ใน การ ดำเนิน
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวนเงิน 115.06
ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน เงิน
104.940 ล้านบาท และกรมธนารักษ์ได้ลงนามในสัญญา
กับบริษัทผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างวันที่ 23 กันยายน 2557
วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 217,500,000.- บาท ระยะเวลา
ก่อสร้าง 510 วัน เริม่ ต้นสัญญาวันที่ 23 กันยายน 2557 สิน้
สุดสัญญาจ้างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดก่อสร้าง
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

2.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ด้านการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
เป็ น โครงการ เพื่ อ ดำเนิ น การ แก้ ปั ญ หา
ข้อจำกัดในด้านอัตรากำลังที่มีอยู่ในส่วนกลางไม่สามารถ
รองรับปริมาณงานด้านการรับแลกเหรียญกษาปณ์ทีสู่ งขึน้
โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมดำเนินการให้
บริการรับคืนเหรียญกษาปณ์ โดยกรมธนารักษ์ได้ว่าจ้างให้
บริษัท กรุงไทยบริการ จำกัด เข้าร่วมดำเนินการให้บริการ
ด้าน รับคืน เหรียญกษาปณ์ ใน พื้นที่ ดำเนิน การ ส่วน กลาง
(ณ สำนักบริหารเงินตรา) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จำนวน 55,984,000 เหรียญ 265,265,000 บาท

Baht in 2016. The construction contract was signed
on September 23, 2014 with the project budget of
217,500,000 Baht; and it must be finished within
510 days, from September 23, 2014 to February
15, 2016.

2. TheDevelopmentofCoinExchange
ProcessProject
The Treasury Department has
developed a new effective coin management
system by setting up 6 Coin Distribution Centers
(Hubs) in 6 provinces: Khon Kaen, Ubon Ratchathani,
Chiang Mai, Nakhon Sawan, Surat Thani, and
Songkhla, in order to manage coins in the service
areas. And to prepare for the AEC in 2015, the
Treasury Department set up a project to improve
coin exchange process by outsourcing to private
company to manage the exchange process at the
Bureau of Monetary Management in Bangkok and
two Hubs in Khon Kaen and Ubon Ratchathani.
In the fiscal year 2014 the Treasury
Department has contracted KTB General Services
Co., Ltd. to manage the coin exchange process
at the Bureau of Monetary Management since
February 2014. The total amount of 55,984,000
coins of the value of 265,265,000 Baht has been
managed by the company.

90
รายงานประจำปี 2557

กรมธนารักษ์

ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Grand National Treasure

สำนั ก ทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของ แผ่ น ดิ น ได้ บริ ห าร การ
ดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่
ดี ตามหลัก การ อนุรักษ์ โดย ได้ ดำเนิน การ อนุรักษ์ ซ่อม สงวน
ทรัพย์สิน ที่ ชำรุด เสื่อม สภาพ และ จัด ทำ บรรจุภัณฑ์ สำหรับ
จัดเก็บรักษาทรัพย์สินแต่ละชิ้นเป็นพิเศษ โดยใช้วัสดุไร้กรดด่าง รวมทั้งจัดเก็บไว้ในห้องมั่นคงที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นการดูแลรักษา
ทรัพย์สนิ ตามหลักวิชาการอนุรกั ษ์ และได้เพิม่ มาตรฐานในการ
ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินโดยนำเทคโนโลยี
ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อใช้
ใน การ ตรวจ สอบ ติดตาม และ บันทึก ข้อมูล การ เคลื่อน ย้าย
ทรัพย์สินสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการอนุรักษ์
การจัดทำทะเบียน และการนำออกจัดแสดงเผยแพร่ โดยใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้า
หมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
มีค่าของแผ่นดินได้จำนวน 2,670 ชิน้ การจัดเก็บรักษาทรัพย์สนิ
มีค่าของแผ่นดินได้จำนวน 3,900 ชิน้ การอนุรกั ษ์ทรัพย์สนิ มีค่า
ของแผ่นดินได้จำนวน 690 ชิน้ การอนุรกั ษ์ลองในพระโกศ แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ตามแผน

The Bureau of Grand National
Treasure manages The Grand National Treasure
by following the appropriate conservation
principles. These items were conserved and
stored in special containers that are made
from non-acid alkaline materials. The National
Treasures are protected from humidity and
temperature in controlled rooms to prevent
further deterioration. In the fiscal year 2013, the
progress results were beyond our expectation.
The department completed the storage and
housing of 3,900 items, the registration of 2,670
items and the conservation of 690 items along
with The Royal Urn that was built in the reign
of King Rama V.
In addition, the bureau uses a radio
frequency identification system to record and
control the objects transportation information
and location.
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การจัดนิทรรศการในและนอกสถานที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมธนารักษ์ได้จัดนิทรรศการ ณ ศาลา
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรม
มหาราช วัง รวม ถึง สถาน ที่ จัด งาน สัมมนา โรงเรียน และ สถาน ศึกษา รวม
9 ครัง้ จัดนิทรรศการในประเทศ 5 ครัง้ คือ งานเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 “พระทรงเป็นยิง่ กว่ามหากษัตริย”์ ระหว่าง
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน
2557 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม่ เมืองทองธานี งาน Thailand Smart
Money 2014 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระ นางเจ้ า ฯ พระบรม ราชิ นี น าถ เนื่ อ ง ใน โอกาส มหา มงคล เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ระหว่าง วันที่ 9 - 10
สิงหาคม 2557 ณ สวนอัมพร และงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ
ปี 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 โรงแรม
เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และจัดนิทรรศการ
ในต่างประเทศ 3 ครั้ง คือ งานนิทรรศการ World Money Fair 2014 ณ กรุง
เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557
งานนิทรรศการ The 25th Tokyo International Coin Convention ระหว่าง
วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2557 และงานนิทรรศการ World’ s Fair of Money
2014 ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2557

การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก
ในวาระโอกาสตา่ งๆและการจำหน่ายบตั รเข้าช มศาลาเครือ่ งราชอสิ ริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์
1. การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม
ศาลา เครื่ อ ง ราช อิ ส ริ ย ยศ เครื่ อ ง ราช อิ ส ริ ย าภรณ์ และ เหรี ย ญ กษาปณ์
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,500,000 บาท
เพือ่ สมทบทุนมูลนิธสายใจ
ิ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจำนวน 1,500,000 บาท
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
2. การ ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญ กษาปณ์ ที่ ระลึก รวม 3 วาระ
จำนวน 66 เหรียญ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 11 ชุด
เมื่อเดือนเมษายน 2557


Internal and External
Exhibition
In the fiscal year 2014,
The Treasury Department held
9 exhibitions at The Pavilion of
Regalia, Royal Decorations and
Coins in The Royal Grand Palace and
other locations such as exhibition
centres, schools and institutions.
The department also participated
in three overseas exhibitions at The
World Money Fair 2014 in Berlin
between February 7th to 9th, The 25th
Tokyo International Coin Convention
between May 2th-4th and The World’s
Fair of Money in Chicago, USA.
between August 5th-9th.

PresentingtheProceeds
from the Medal Sales and the
AdmissionFeeatThePavilionof
Regalia, Royal Decorations and
Coins
1. The proceeds from
the admission fee at Pavilion of
Regalia, Royal Decorations and
Coins was presented to Her Royal
Highness Princess Sirindhorn of
about 1,500,000 Baht for Sai Jai Thai
Foundation and about 1,500,000
Baht for His Majesty’s personal use
on November 29th 2014 at 9.00 in
Dusidalai Hall, SuanChitralada.
2. The proceeds of 3
occasions of commemorative
coins, 66 pieces of coins were
presented to His Majesty the King,
Her Majesty, the Queen and 11
sets of commemorative coins were
presentedto the Royal Family in
April 2014.
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กรมธนารักษ์

ด้านบริหารทั่วไป

General Administration

กลุ่มงานตรวจราชการ

Office of Inspector General

การ ตรวจ ราชการ ระดั บ กรม มี ความ สำคั ญ
อย่ า งยิ่ ง เพราะ เป็ น เครื่ อ ง มื อ ของ ผู้ บริ ห าร ใน การ ขั บ
เคลื่ อน ให้ การบริหาร งาน สามารถ ตอบ สนอง หลัก การ
บริหาร กิจการ บ้าน เมือง ที่ ดี การ ตรวจ ติดตาม กำกับ
ดู แ ล เร่ ง รั ด และ ประเมิ น ผล เป็ น กลไก หนึ่ ง ใน การ
ควบคุ ม การ ปฏิ บั ติ ง าน ของ หน่ ว ย งาน กรม ธนารั ก ษ์ ให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้า หมาย อย่าง เป็น รูป ธรรม มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงการคลัง โดยกำหนดการตรวจราชการเป็น
ประจำทุกปี เพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาล กระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์ให้หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาคทราบ และ
เร่งรัด ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะร่วมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
งานของกรมธนารักษ์ทุกด้านทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
รวมทั้งตรวจเยี่ยม รับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ กำลัง ใจ และ บำรุง ขวัญ เจ้า หน้าที่ ใน ส่วน
ภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข
และ มี ประสิทธิภาพ พร้อม ตรวจ สภาพ ที่ราช พัสดุ แปลง
สำคัญๆ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ตรวจราชการ
สำนั ก งาน ธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ 76 พื้ น ที่ (รวม ศู น ย์ บริ ห าร
จัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง แบ่งการตรวจออก
เป็น 2 รอบ รวม 152 ครั้ง ผลการดำเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

Inspector General carries out the
important roles and responsibilities to advise,
monitor and evaluate the works and assignments
of every bureau within the Treasury Department as
well as audit the performance of all 76 Regional
Treasury Offices and 6 coin management hubs.
The Office of the Inspector General shall provide
the Audit report upon completing the mission and
submit the findings and recommendations to the
Director-General. The Inspector General compiles
the report with the fairness and integrity practice
on their assessments. This finding shall provide
the monitoring and evaluation mechanism to the
management for improving the work process and
creating a positive change in the organization.

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การจั ด ท ำการป ระชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ให้กับ
บุคลากร ของ กรม ธนารักษ์ หลาย ช่อง ทาง ได้แก่ Web
site Internet และ Intranet Call Center ห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ผ่านบอร์ดนิทรรศการและ
บอร์ดนิทรรศการภายในลิฟต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสียงตามสาย ธนารักษ์สัมพันธ์ โปสเตอร์ และแผ่นพับ

Human Resources Development
1. I m p l e m e n t  t h e  L e a r n i n g
OrganizationprogramtoeducatetheTreasury
Department staffs through various forms of
channels such as Internet, Intranet, Call Center,
internal board exhibition, voice radio, posters and
leaflets.
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2.การดำเนินก จิ กรรมการจดั การความรขู้ อง 
2. In fiscal year 2014, The Treasury
กรมธนารักษ์
Departmentcreatedknowledgemanagement
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมธนารักษ์ programsfollows:
ได้จำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น
1) The State Property Management
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ ดังนี้
to solve the problems of poverty, quality of life
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารทรัพย์สนิ and environment such as The “Rut Ua Rard”
ของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต housing project and “Baan Mankong” project.
และสิ่งแวดล้อม : การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุตามโครงการรัฐ
2) The State Property Management
เอื้อราษฎร์ โครงการบ้านมั่นคง
to achieve economic and social value added such
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การ บริ ห าร as the building control of Treasury Department’s
ทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ office, the guideline of the survey of state property
และสังคม : การควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงานของ for details of the mapping and the strategy to
กรมธนารักษ์ , แนวทางปฏิบัติในการลงรายละเอียดข้อมูล raised revenue of the state property by forecast
ในแผนที่เดินสำรวจ และกลยุทธ์ในการจัดหารายได้ด้าน of revenue.
ที่ ราช พัสดุ อย่าง มี ประสิทธิภาพ โดย การ จัด ทำ ประมาณ
3) Good Governance Management
การรายได้
such as individual scorecard and information
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ technology for good governance.
ตามหลักธรรมาภิบาล : เทคนิควิธีการที่ใช้ในการควบคุม
The Treasury Department creates
กำกับ ตรวจสอบโครงการสารสนเทศกรมธนารักษ์ และ knowledge management programs from retired
การกำหนดตัวชีวั้ ดและเป้าหมายของกรมธนารักษ์ สูระดั
่ บ staffs by taking 22 video clips, community leaders
บุคคลโดยมีการบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ seminar and KM day.
ข้าราชการทุกระดับและสื่อสารทำความเข้าใจ
ทั้งนี้ กรม ธนารักษ์ ได้ ดำเนิน การ จัด เก็บ
ความรู้จากผู้เกษียณอายุ และข้าราชการในแต่ละสายงาน
โดยการถ่ายเป็นคลิปวีดีโอการจัดการความรู้ จำนวน 22
คลิปวีดีโอ มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำชุมชน
นักปฏิบัติ (CoPs) ของ สาย งาน ด้าน บริหาร ใน หัวข้อ
“เทคนิคการประเมินค่างาน และ เทคนิคการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ” และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันแสดง
ผลงานการจัดการความรู้ : KM Day” ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ด้วย
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3.การจัดทำโครงการE-learning โดยเน้น
คนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบนั กรมธนารักษ์ได้จัด
ให้มีการเรียนรูผ่้ านระบบ E - learning จำนวน 4 หลักสูตร
ได้แก่ การ เรียน รู้ เบื้อง ต้น เกี่ยว กับ Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Internet
Explorer, E - mail หลักสูตรมาตรฐานการประเมินราคา
ที่ดิน คราว ละ มาก แปลง หลักสูตร ด้าน ที่ ราช พัสดุ และ
หลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ
4.โครงการสนับสนุนทุนศึกษาบุคลากรของ
กรมธนารักษ์ระดับปริญญาโท ภายในประเทศ (นอก
เวลาราชการ) เพื่อพัฒนากรมธนารักษ์ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรูของ
้ บุคลากรในระดับ
ปริญญาโท จำนวน 15 ทุน
5. การดำเนินโครงการฝึกอบรม / สัมมนา
และการส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม /
สัมมนาณหน่วยงานภายนอกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กั บ สมรรถนะ ของ บุคลากร ที่ จำเป็น ต่อ การ ปฏิบัติ งาน
จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ

3.ImplementtheE-Learningprojects
as of the followings training program such as (i) the
Introduction to Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Internet Explorer, E-mail (ii)
Standard procedures for the valuation of land (iii)
Information about the state property (iv) English
skills.
4.Providetheinbounddevelopment
ofstaffs’knowledgeinMasterdegree. A total
of 15 officials participated in the project which
aim to strengthen the department’s personnel
to become highly resourceful and professional.
5. Conduct the External Human
ResourceTraining through various seminars and
meetings of 31 courses which aim to strengthen
the department’s personnel in term of knowledge
and competence in their fields of work.

Legal Affairs

The issuance of the legal regulation
ด้านกฎหมาย
of commemorative coins in auspicious occasion
กฎหมาย กำหนด ลั ก ษณะ เหรี ย ญ กษาปณ์ of the 120th Birthday Anniversary of H.M. King
ทีร่ ะลึกครบ 120 ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ Prajadhipok.
พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยูหั่ ว

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

Information Technology Development
The Property Valuation

The development of information
จาก การ พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ technology in Property Valuation which was
ด้านการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น ส่งผลให้กรมธนารักษ์ awarded the second winner of 5th MOF Innovation
คว้ารางวัลรองชนะเลิศในการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ Awards 2014
ครั้งที่ 5
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ระบบจัดเก็บปัจจัย/ตัวแปรเพื่อสนับสนุนการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน Mobile Device จากการส่งผลงาน
ระดับกรม ประเภทรางวัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน เป็นระบบสนับสนุนการลงพื้นที่ภาคสนามของเจ้าหน้าที่
ประเมินราคาทรัพย์สิน ในการนำทางไปยังพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ปัจจัยตัวแปรของแปลงที่ดิน/อาคารชุด เช่น สภาพแปลงที่ดิน การ
ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน ข้อมูลซื้อขาย ข้อมูลราคาสอบถาม สอบ
ทาน รวมถึงสามารถจัดเก็บภาพถ่ายแปลงที่ดิน สภาพทางเข้า-ออก
แปลงที่ดินผ่าน Mobile Device ที่สามารถทำงานได้ทั้งในแบบ
On-line และ Off-line

Survey system in Property
Valuation the IT application developed
on the tablet platform for the Field Survey
staff of the Bureau of Property Valuation
to collect all important factors affecting
physical features of the land, land use,
land price valuation, photo plots and
gateway condition of the land through
Mobile Device in both on-line and offline.

ด้านบริการ

Services

ระบบเผยแพร่ราคาประเมินผ่านเว็บไซต์และMobile
DeviceหรือSmartApp.forSmartServiceจากการส่งผล
งานระดับกรมประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการประชาชน
และหน่วยงานภายนอก เป็น ระบบ ที่ เพิ่ม บริการ ที่ อำนวย ความ
สะดวกให้ประชาชนและหน่วยงาน ภายนอกสามารถสืบค้นราคา
ประเมินที่ดิน รายแปลง/รายบล็อก อาคารชุด และสิ่งปลูกสร้าง
โดยสืบค้น จาก ที่ ตั้ง แปลง บน แผนที่ และ การ ลาก ระยะ รัศมี รอบ
พื้นที่/การระบุคำค้นที่เป็นจุดสังเกตที่สำคัญแสดงผลเปรียบเทียบ
ราคาย้อนหลัง พิมพ์บัญชีราคาประเมิน รวมถึงประชาชนสามารถ
แจ้งราคาซื้อขาย ผ่านเว็บไซต์และ Mobile Device ได้แบบทุกที่
ทุกเวลา

DisseminationsysteminPrice
Valuation is developed to respond to
the Treasury Department staffs and public
which allows user to specific search
the price valuation of the land (bloc/
single plot) and housing. This system
also features the past records of selling
price, the selling price and printing of the
nationwide price valuation data through
Mobile Device and Treasury’ website.
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สารสนเทศด้านที่ราชพัสดุ
ด้านปฏิบัติการ

State Property
Operations

ระบบบริหารจดั การขอ้ มูลข อบเขตทรี่ าชพสั ดุ
ผ่านMobileDevice ใช้สำหรับสนับสนุนปฏิบตั ิการของ
เจ้าหน้าที่ ในการลงพื้นที่ภาคสนาม สามารถสืบค้นข้อมูล
ขอบเขตแปลงที่ราชพัสดุ ขอบเขตการเช่า นำเข้าภาพถ่าย
พืน้ ทีจ่ ริง แก้ไขข้อมูล shape file รวมถึงสามารถนำทางไป
ยังแปลงทีราช
่ พัสดุ ผ่านระบบ GPS ของ Mobile Device
ได้

State property data management
systemis developed on the Mobile Device for
the Field Survey staff to specific search the land
location, the lease location, the import of the
photo plots location, edit of Shape file data and
guide to the land plots through the GPS system
of on the Mobile Device.

ด้านบริการ

Services

ระบบบ ริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ข อบเขตแ ละ
รายล ะเอี ย ดที่ ร าชพั ส ดุ ผ่ า นเว็ บ ไซต์  ประชาชน และ
หน่วยงานราชการสามารถ สืบค้น ข้อมูล ที่ ราช พัสดุ เช่น
ขอบเขตที่ราชพัสดุ ขอบเขตการเช่า รวมถึงรายละเอียด
ข้อมูลที่ราชพัสดุในเชิง MIS และพิกัดที่ตั้งรูปแปลงบน
แผนที่ผ่านเว็บไซต์ได้

Statepropertydatasearchsystem is
developed to respond to the Treasury Department
staffs and public which allows user to specific
search the State property data such as the land
location, the lease location, the land details of MIS
and the photo plots location through Treasury’
website.

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
โดย การนำ Virtualization Technology Infrastructure Improvements
มา ประยุกต์ ใช้ กับ การ บริหาร จัดการ เครื่อง คอมพิวเตอร์
The development of Server System
แม่ข่าย (Server System)
Management by the Virtualization Technology
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทำVirtualization which the benefits are as follows:
1. Server consolidation สามารถ ลด
1. Server consolidation can reduce the
จำนวนเครื่องแม่ข่ายฯ เป็นการประหยัดต้นทุนและเกิด number of servers for saving costs and improve
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
the efficiency of management.
2. Green-IT initiative ลด ปริมาณ การ ใช้
2. Green-IT initiative can reduce the load
พลังงาน ไฟฟ้า ทั้ง ใน ส่วน ของ การ ประมวล ผล และ การ of electric energy for the part of processing and
ทำความเย็น
cooling system.
3. เพิ่ม Availability ของ Hardware และ
3. Additional availability of hardware
Application ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ and Application can affect the operational of the
อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตาม computer system to support the missions of the
ภารกิจของกรม
Treasury Department.
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4. Utility computing can manage the
4. Utility computing สามารถบริหารจัดการ
เพิ่ม หรือ ลด ทรัพยากร ระบบ ที่ มี อยู่ เช่น CPU, RAM, resources of computer system such as CPU, RAM
HARDDISK เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใน and HARDDISK to maximize the benefits of the
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ resources utilization.
โดยเน้นไปทีการ
่ ใช้ทรัพยากรระบบร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

The Corporate Image of Treasury
โครงการ ประชาสั ม พั น ธ์ ภาพ ลั ก ษณ์ กรม Department Project
The Treasury Department has
ธนารักษ์

implemented many social and economic
development projects, which are in line with the
Country Strategy of the Government and Ministry
of Finance. These development projects yield
the social benefit and economic impact to the
stakeholders. The public relations project shall
create the awareness and provide the information
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมธนารักษ์ได้ about the role and mission as well as the
ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้งภายในและ accomplishment of the Treasury Department.
ภายนอกองค์กร อาทิ จัดทำข่าว จัดแถลงข่าว จัดทำบท
In fiscal year 2014, the Treasury
สัมภาษณ์ผู้บริหารต่อสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ
Department conducted publicity to publicize
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จัดทำข้อความประชาสัมพันธ์ใน
ลักษณะอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ป้ายจราจร works and activities through the various branches
อัจฉริยะ ของ กรุงเทพมหานคร ข้อความ ประชาสัมพันธ์ of media such as on television, radio, printed
ผ่านตู้ ATM และ Web Site Internet ของกรมธนารักษ์ media and electronic media, totaling 117 items.
Internet ของ กระทรวง การ คลัง (เครือ ข่าย วา ยุ ภักษ์)
In addition, the highlight of the Public
จำนวน 117 ครั้ง
relations projects in fiscal year 2014 such as
สำหรับ โครงการ ประชาสัมพันธ์ ที่ จัด ให้ มี ใน the NGV Gas Station project, the “Rut Ua Rard”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ Housing project, the Community Library project
ด้าน ที่ราช พัสดุ เช่น โครงการ จัด ตั้ง สถานี บริการ ก๊าซ (Khurusapha Printing), the Retirement Home
ธรรมชาติ (NGV) โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ โครงการศูนย์ project, the Grand National Treasure project, the
การเรียนรูกรมธนารั
้
กษ์และห้องสมุดชุมชน (แปลงโรงพิมพ์ Property Valuation project and the 81st Anniversary
คุรุสภา) และ โครงการ บ้าน พัก ผู้ สูง อายุ (Retirement
of The Treasury Department.
Home) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดิน และโครงการประชาสัมพันธ์ด้านประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาส
ครบ 81 ปี กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์มีภารกิจโครงการทีสำคั
่ ญมากมาย
หลายโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน องค์กรต่างๆ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนและข้าราชการ
ได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดความเข้าใจ และให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี
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สื่อโทรทัศน์

Television Media

สัมภาษณ์ ผู้บริหาร เช่น รายการ เที่ยง วัน ทัน
เหตุการณ์ ช่วงจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 เวลา 11.46 - 12.00 น. รายการเป็นข่าวเช้านี้
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 SD เวลา 07.00 - 07.07 น.
รายการคุยข่าว 10 โมง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
รายการเด็ดเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
เวลา 08.20 น. รายการพบกันจันทร์ละหน สถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 13.00 น. รายการสถานีประชาชน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.05 – 15.00 น.รายการ
คลายฉงน สถานีโทรทัศน์ดิจติ อลไทยรัฐทีวี เวลา 11.00 น.

The executives interview or others
involved in “Noon News” and “Morning News”
on TV 3, “News Talk at Ten” on TV 5, “Enconcept
News” on TV 7, “Pob Kan Jan La Horn” on TV 9,
“People Channel” on Thai PBS and “Klaichangon”
on ThairathTV.
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วิทยุ

Radio Media

Publicity on the article of the
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ ความ และบทความ โครงการ
ประชาสัมพันธ์ของ กรม ธนารักษ์ ผ่านทางรายการสยาม มา นุสติ Treasury Department in “Siammanusati”
สถานี วิ ท ยุ กองทั พ บก F.M.94 รายการ ข่ า ว สถานี วิ ท ยุ on F.M. 94 and “News” on F.M. 90.5, 92.5,
กระจายเสียง แห่ง ประเทศไทย กรม ประชาสัมพันธ์ F.M.92.5 102, 106.
รายการข่าวข้นคนเนชั่น ทางสถานีวิทยุ F.M.102 รายการข่าว
สถานีวิทยุ F.M. 90.50 รายการข่าว สถานีวิทยุ F.M. 106 เป็นต้น Printed Media
Publicity of the Public relations
สื่อสิ่งพิมพ์
projects through printed media are as
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ follows:
กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์
Newspapers such as
สยามรัฐ แนวหน้า ASTV ผู้จัดการรายวัน บ้านเมือง ประชาชาติ Bangkokbiznews, Khaosod, Thannews,
ธุรกิจ The Nation Bangkok Post มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ Thairath, Dailynews, Thaipost, Siamrath,
ข่าวหุ้นรายวัน และโลกวันนี้
Naewna, ASTV Manager, banmuang,
นิตยสาร ได้แก่ นิตยสาร a day คู่สร้างคู่สม อนุรักษ์ Prachachat, The Nation, Bangkok Post,
Matichon, Komchadluek, Posttoday,
เนชั่นสุดสัปดาห์ และ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์
Kaohoon, and Dailyworldtoday.
การจัดทำโปสเตอร์ แผ่นผับ ป้ายไวนิล เพื่อเผยแพร่
Magazines such as a day,
ข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ
Koosangkoosom, Anurak, Nationweekend
and ASTV Managerweekend.
Other printed media such as
posters, brochures and vinyl banners.
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สื่ออิเล็คทรอนิกส์

Electronic Media

Publicity on Treasury’s website, Minister
Web Site กรมธนารักษ์ Web Site กระทรวง
การคลัง (วายุภักษ์) Facebook ข้อความประชาสัมพันธ์ of Finance’s website, Facebook, Intelligent traffic
ป้ายจราจรอัจฉริยะ จำนวน 40 ป้าย ข้อความประชาสัมพันธ์ signs 40 displays, Text on ATM 12 places and Text
ตู้ ATM จำนวน 12 แห่ง อักษร วิ่ง สถานี โทรทัศน์ ช่อง on Televisions.
ต่างๆ

The Information Service of Treasury
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ Department
นั บ จาก พระ ราช บั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ ประกาศ ใช้ ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ มื่ อ วั น ที่ 9 ธั น ว า ค ม 2 5 4 0
และเนื่ อ งจากกฎหมาย ดั ง กล่ า ว ได้ ตรา ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ
สิทธิ ของ สาธารณชน ใน การ รับ รู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของ ทาง
ราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน และการดำเนินงานต่างๆ
ของ หน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อ ให้ ประชาชน สามารถ ตรวจ
สอบ ตลอดจน แสดง ความ คิด เห็น และ ใช้ สิทธิทางการ
เมือง ได้อย่าง ถูกต้อง ซึ่งศูนย์ บริการ ข้อมูล ข่าวสาร ของ
กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
บริเวณภายในห้องสมุด กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6
แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์
0 2278 5641 โทรสาร 0 2618 6343 โดยจัดข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อมูลข่าวสาร
อื่นๆ ของกรมธนารักษ์ไว้บริการให้แก่ประชาชนที่สนใจ
ขอตรวจดู

The Official Information Act, B.E. 2540
(1997) was promulgated on 9th December,
1997 which aims to provide the essential rights
of people towards public information as well
as governments’ goodwill to foster greater
accountability, governance and democracy.
Presently, the Information Service Centre of
Treasury Department is located at Treasury’s
library: The Treasury Department, Soi Ari Samphan,
Rama 6 Rd, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok
10400, Tel 0 2278 5641, Fax 0 26188 3643.

In addition, the disclosure of official
information is subject to disclosure upon a
specific request apart from the Information Service
Centre that disclosure of official information
should have a written request or fill in the form
นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร of official document. In fiscal year 2014, the
ตามทีประชาชน
่
มีคำขอเป็นการเฉพาะรายซึง่ ข้อมูลข่าวสาร Treasury Department conducted activities of the
ที่ขอให้เปิดเผยจะเป็นข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากการให้ information service as follows:
บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีการขอข้อมูลข่าวสาร
แบ่ง เป็น 2 ลักษณะ คือ มี หนังสือ ขอ ให้ เปิด เผย ข้อมูล
ข่าวสาร หรือกรอก แบบการขอ ใช้ บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมธนารักษ์มี
การดำเนินการ ดังนี้
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1. กรมธนารักษ์ได้อำนวยความสะดวกให้กับ
1. The information of the Treasury
ประชาชน โดย ประชาชน สามารถ สืบค้น ข้อมูล ข่าวสาร Department proceeded through www.treasury.
ของกรมธนารักษ์ได้ในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www. go.th.
treasury.go.th ซึง่ ประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก
2. The search index of The Official
รวดเร็ว
Information Act, B.E. 2540 (1997).
2. กรมธนารักษ์ได้จัดทำดัชนีการสืบค้นข้อมูล
3. Publicity on the Official Information
ข่าวสาร ตามพ ระ ราช บัญญัติ ข้อมูล ข่าวสาร ของ ราชการ Act, B.E. 2540 (1997) such as the Official Manual
พ.ศ. 2540 ไว้อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
of the Treasury department, Annual Report and
3. กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์
เผย แพร่ ความ รู้ เกี่ยว กับ พระ ราช บัญญัติ ข้อมูล ข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่าน 6 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่
คูม่ อื ติดต่อราชการกรมธนารักษ์ รายงานประจำปี ธนารักษ์
สัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และการสือ่ สารผ่าน
บุคคล (เจ้าหน้าทีผู่ ร้ บั ผิดชอบพระราชบัญญัตข้ิ อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 กรมธนารักษ์)

Website.
4. Invitation of the state agencies to
visite the Information Service Centre of the
Treasury Department such as Office of the
Permanent Secretary, Ministry of Finance and
Office of the Auditor General of Thailand.

5. Distribution of the questionnaires to
4. จั ด ให้ หน่ ว ย งาน ภายนอก เข้ า มา ศึ ก ษา the clients which is finding from suggestion should
ดูงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ โดยใน be improved a performance of the Information
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงาน Service Centre.
และขอคำแนะนำ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

5. จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น และกล่อง
รับความคิดเห็น ประชาชนผูมา
้ รับบริการ เพือ่ นำข้อคิดเห็น
ต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ
กรมธนารักษ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จาก การ ให้ บริ ก าร ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ของ กรม
ธนารักษ์ดังกล่าว นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงวิธการ
ี ปฏิบตั งาน
ิ ของกรมธนารักษ์ว่ามีความโปร่งใสและ
ชอบธรรมซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Revenues of the Treasury Department in the Fiscal Year of 2014
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มี จำนวน ทั้ง สิ้น 5,430.669
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 110.83 ของงบประมาณการ
รายได้ 4,900.000 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จาก
การ บริ ห าร ที่ ราช พั ส ดุ 4,663.282 ล้ า น บาท รายได้
เหรียญกษาปณ์ 742.247 ล้าน บาท และ ราย ได้ อื่นๆ
25.14 ล้านบาท

Total revenues of the Treasury Department
in the fiscal year of 2014 were 5,430.669 million
Baht, or 110.83 percent of the estimated revenues
at 4,900 million Baht. Revenues of the Treasury
Department include state property management
of 4,663.282 million Baht, coin management
revenues of 742.247 million Baht, and other
sources of revenues of 25.14 million Baht.

ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ในรอบ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2553 – 2557)
Revenues of the Treasury Department in 5 years (Fiscal years 2010 to 2014)
หน่วย : ล้านบาท / Unit: Million Baht



รายได้/Revenues


1. รายได้ที่ราชพัสดุ
State Property Revenues
2. รายได้เหรียญกษาปณ์

ปี2553
2010

ปี2554
2011

ปี2555
2012

ปี2556 ปี2557
2013
2014
4,697.247 4,663.282

3,530.456

3,692.787

3,954.351

262.569

870.014

357.903

1,776.914

742.247

87.099

25.910

64.050

23.532

25.14

Coin Revenues
3. รายได้อื่นๆ / Other Revenues

รวมทั้งสิ้น/Total
3,880.124
ประมาณการรายได้
3,500.000
Estimated Revenues
คิดเป็นร้อยละของประมาณการ
110.86
Percentage of Estimated Revenues

4,588.711 4,376.304 6,497.693 5,430.669
3,800.000 4,400.000 4,400.000 4,900.000
120.76

99.46

147.67

110.8

103
Annual Report 2014
The Treasury Department

การเงินกรมธนารักษ์
The Treasury Department’s Financial Statements
กรมธนารักษ์ / The Treasury Department

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As at September 30th, 2014
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)

 
2557/2014
2556/2013
สินทรัพย์/Assets


 สินทรัพย์หมุนเวียน/CurrentAssets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,051,908,176.34
981,300,391.85
Cash and Cash Equivalents
ลูกหนี้ระยะสั้น
17,351,680.97
34,871,910.98
Short - Term Accout Receivables
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
26,300.00
66,222.45
Receivable Transfer and Short Term Contribution
วัสดุคงเหลือ / Inventories
5,157,420.41
4,901,457.86
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,074,443,577.72
1,021,139,983.14
  TotalCurrentAssets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 Non-CurrentAssets
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
3,927,895,000,047.70
3,924,274,349,068.65
Premises and Equipment (net)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
124,931.93
Infrastructure Assets (net)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
117,375,678.39
148,670,751.54
Other Intangible Assets (net)
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,928,012,375,726.09 3,924,423,144,752.12
  TotalNon-CurrentAssets
รวมสินทรัพย์/TotalAssets
3,929,086,819,303.81 3,925,444,284,735.26
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กรมธนารักษ์ / The Treasury Department

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position


ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As at September 30th, 2014
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2557/2014
2556/2013

 
หนี้สิน/Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน/CurrentLiabilities
เจ้าหนี้ระยะสั้น / Short - Term Payables
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
Receivable Transfer and Short Term Contribution
เงินรับฝากระยะสั้น
Short - Term Deposits
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
  รวมหนี้สินหมุนเวียน
  TotalCurrentLiabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน
 Non-CurrentLiabilities
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
Creditor Transfer and Long Term Contribution
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
Long - Term Operating Cash Advance
from Government
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
 TotalNon-CurrentLiabilities
รวมหนี้สิน/TotalLiabilities
สินทรัพย์สุทธิ/NetAssets
สินทรัพย์สุทธิ/NetAssets
ทุน / Capital
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
Accumulated Surplus (Deficit)
รวมสินทรัพย์ส ุทธิ/ส่วนทุน/TotalNetAssets

69,225,623.23
6,458,246.09

113,211,004.61
6,874,640.79

1,049,537,831.75
61,548.22

861,732,073.68
12,922.63

1,125,283,249.29

981,830,641.71

3,580,393.39

2,719,423.06

1,625,000.00

1,375,000.00

5,205,393.39

4,094,423.06

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

985,925,064.77
3,924,458,359,670.49

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

3,923,301,338,225.09
1,157,021,445.40

3,927,956,330,661.13

3,924,458,359,670.49
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน / Statements of Financial Position


ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As at September 30th, 2014
(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2557/2014
2556/2013

 
รายได้
รายได้จากงบประมาณ / Government Budget
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
Revenue from Loan
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
Sales and Services Revenues
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
Revenues from Contribution
รายได้อื่น / Other Revenues
รวมรายได้/TotalRevenues

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
OperatingExpenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel Expenses
ค่าบำเหน็จบำนาญ / Pension
ค่าตอบแทน / Compensation
ค่าใช้สอย / Miscellaneous Expenses
ค่าวัสดุ / Supplies
ค่าสาธารณูปโภค / Utilities Expenses
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
Depreciation and Amortization
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
Subsidy Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น / Other Expenses
 รวมค่าใช้จ่าย/TotalOperatingExpenses
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
Surplus(Deficit)fromOperatingExpenses

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

4,756,828,708.71
57,113,680.00

562,225.00

51,797.70

23,430,517.38

252,959,367.28

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

416,295,115.55
5,483,248,669.24

839,262,299.30
149,699,111.01
12,971,582.72
2,713,359,132.12
31,503,039.93
33,708,126.01
200,706,733.02

784,581,549.95
153,618,270.24
9,992,505.00
3,914,150,075.12
32,088,181.09
34,046,996.16
147,083,746.37

1,002,744,404.84

6,986,958.10

177,192,462.83
5,161,146,891.78
234,651,094.52

14,517,478.88
5,097,065,760.91
386,182,908.33
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Highilght of The Treasury Department Activities during the Fiscal year 2014

เมื่อ วัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สมเด็จ พระเทพ รัตน ราช สุ ดาฯ สยาม บรม ราช กุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์วจิ ยั และพัฒนาชาน้ำมัน ในทีร่ าชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร.15
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
ร่วมรับเสด็จฯ
February 11, 2014, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously gave a royal visit to
the Tea oil and Plant oils Development Research Center located on Plot OCR 15 in Viengpangkham
Sub District, Mae Sai District in Chang Rai province to observe the progress of the Royal project.
Mr.Naris Chaiyasoot, Director-General of the Treasury Department and executives were in
attendance.
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เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสักการะ
พระคลัง ในพระ คลัง มหา สมบัติ ณ วัด ไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร ในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
พ.ศ. 2557 โดย มี นาย นริศ ชัยสูตร อธิบดี กรม
ธนารักษ์ พร้อม ด้วย ข้าราชการ กรม ธนารักษ์ เฝ้า
รับเสด็จฯ
January 31, 2014, Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn worshipped the Angel
of Weal on the occasion of the Yaowarach’s
Chinese New Year Festival in 2014 at Wat
Traimitr Withayaram Worawiharn. Mr. Naris
Chaiyasoot, Director-General of the Treasury
Department and Treasury Department
officials were in attendance.
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ (องค์จำลอง) ขึ้นประดิษฐานบน
พระวิมาน โดยมีนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง
November 7, 2014, Deputy Prime Minister and Finance Minister Kittirat Na Ranong hosted
the Angel of Weal Replica Statute enshrined at the King Rama V Monument, Ministry of
Finance. Mr. Naris Chaiyasoot, Director-General of the Treasury Department and executives
were in attendance.
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เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 นายนริศ ชัยสูตร
อธิบดี กรม ธนารักษ์ เป็น ประธาน เปิดงาน เทศกาล
รั ต นโกสิ นทร์ 2556 โดย มี ผู้ บริหาร กรม ธนารักษ์
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนร่วมงานอย่างคับคัง่ ณ
สวนสันติชัยปราการ ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
December 20, 2013, Mr. Naris Chaiyasoot,
Director-General of the Treasury Department
opening presided over the opening ceremony
of “Ratanakosin Festival’s 2013” at
Santichaiprakarn Park. Treasury Department’s
top executives, Government agencies and the
General public were in attendance.
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี รองอธิบดี
กรมธนารักษ์ และนายสมนึก พิมลเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ ร่วมแถลงข่าว โครงการ “บ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ”
(Retirement Home) ณ ห้อง เวียง ฟ้า โรงแรม รติ ลานนา ริ เวอร์ ไซด์ สปา รีสอร์ท อำเภอ เมือง เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
February 13, 2014, Mr. Naris Chaiyasoot, Director-General of the Treasury Department, Mr. Channut
Keawmanee, Deputy Director-General and Mr. Somnuk Phimolsathian, Expert’s Project held the press
conference in the Retirement Home Project at Ratilanna Riverside Spa Resort Hotel, Chiang Mai.
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เมือ่ วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผูแ้ ทนอธิบดีกรมธนารักษ์
และนางสาวจิดาภา อุ้มมนุษย์ชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องส่ง 1 สถานี
โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
July 7, 2014, Mr. Werawut Sripaoraya, Deputy Director-General of the Treasury Department and Miss
Chidhapa Oummanousechart, Director of the Bureau of State Property Development were recording
tape to bless homage to Her Majesty the Queen Sirikit’s Birthday at Modern nine TV station.
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แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Project Plan in the Fiscal Year of 2015
ด้านที่ราชพัสดุ

State Property

โครงการนำที่ราชพัสดุสนับสนุนโครงการบ้านพักเพื่อ StatePropertyforRetirementHomeProject
ผู้สูงอายุ(RetirementHome)
The Treasury Department proposed a
กรมธนารักษ์ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อกระทรวง strategic plan to the Ministry of Finance in selecting
การ คลั ง เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบาย รั ฐ บาล ใน การนำ ที่ ดิ น the suitable state property (Ratchaphatsadu land)
ราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสมมาพัฒนาเป็นที่พักอาศัย to be developed as a retirement home for the
สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร เช่น รูปแบบอาคารจะต้อง elderly. The retirement home project building is
ออกแบบ เพื่อ การ ใช้ ประโยชน์ ของ ผู้ สูง อายุ โดย เฉพาะ designed with optimum functions in mind and
มี ความสะดวกสบาย มีความ ปลอดภัย มีบริการทางการ is expected to be equipped with facilities and
amenities necessary for the elderly’s comfort and
แพทย์ เป็นต้น โดยกรมธนารักษ์จะนำที่ดินที่มีศักยภาพ
way of life. With the priority of safe and healthy
สูงอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ และมีความเหมาะสมมาดำเนิน
living in mind, this project aims to upgrade the
โครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home) เพื่อ
standard of living of the elderly and the society
สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อ
as a whole.
ให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
ตาม นโยบาย ของ คณะ รั ฐ มนตรี โดย พล เอก
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา นายก รั ฐ มนตรี แถลง ต่ อ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3.
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการแก้ไขปัญหาการ
ไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ให้การกระจายการถือครอง
ที่ดิน ให้ เกิด ความเป็นธรรม ตามแผนการ สร้าง ความ เป็น
ธรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวง
การคลังเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ำทางเศรษฐกิจ กรมธนารักษ์
มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ
ซึ่ง เป็น ที่ดิน ของ รัฐ ประเภท หนึ่ง ที่ จะ ต้อง สนอง นโยบาย
ดังกล่าว โดยการนำที่ราชพัสดุในพื้นที่ 76 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือครองทำประโยชน์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือเป็นทีว่่ างมิได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ
และ ได้ รับ คืน มา จาก ส่วน ราชการ มา จัด ให้ ประชาชน ที่
เดือดร้อนได้รับสิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและหรือที่ทำกิน
และเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547
ถึงปัจจุบัน

The“RutUaRard”HousingProject
According to the policy declared by the
Cabinet, under Prime Minister General Prayuth
Chan-ocha, to the National Legislative Assembly,
on 12th of September 2014, it was imperative
that social inequality has to be reduced. The
problem of farmers lacking land for agricultural
activities was raised to immediate attention. The
11th National Economic and Social Development
Plan (2012-2016) promotes the fairness of property
rights in society and agrees that land ownership
rights should be distributed to landless and poor
farmers. This idea is in line with the main policy
of the Ministry of Finance to reduce economic
inequality. As the Treasury Department holds
state property (Ratchaphatsadu land) on behalf
of the Ministry of Finance, one of its policies is to
lease land for housing and farming. The “Rut Ua
Rard” Housing Project is an ongoing project that
has been implemented since 2004.
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โครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการด้าน State Property for Logistics Project to Support
Logistics เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
(AEC)
The Treasury Department has implemented
กรม ธนารั ก ษ์ ได้ เสนอ แผน ยุ ท ธศาสตร์ ต่ อ the policy to utilize potential state property near the
country’s economic corridors and the main check
กระทรวงการคลังเพื่อนำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพตาม points for the development of logistics projects
แนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) และจุด to support the Asean Economic Community (AEC).
ผ่านแดน (Check Point) ทีสำคั
่ ญมาสนับสนุนโครงการ Between the fiscal year of 2513 – 2515 and under
ด้าน Logistics ของ ประเทศ เพื่อ รองรับ ประชาคม the directions and supervision of the government,
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community the projects are to be carried out as follows.
1. Government-Managed Projects: These
: AEC ) ตามนโยบายรัฐบาล โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 - 2558 มีแนวทางในการดำเนินการ 2 แนวทาง projects are basically created to support the mission
of government agencies. An example is the allocation
ดังนี้
of state property (Ratchaphatsadu land) for the
แนวทางที่ 1 การสนับสนุนภารกิจของส่วน construction of Customs Check Points along the
ราชการ เช่น การ อนุญาต ให้ กรม ศุลกากร ใช้ ที่ ราช borders.
พัสดุเพื่อจัดตั้งด่านศุลกากร
2. Private Sector-Managed Projects: These
แนวทาง ที่ 2 การ เปิ ด ประมู ล หา ผู้ ลงทุ น projects are basically developed by the private sector
ก่อสร้างศูนย์พักและกระจายสินค้า (คลังสินค้า) ปลอด who would bid for the right to build and manage the
project, for a period of time. Examples are the building
อากร สำหรับการนำเข้าและการส่งออกและการพัฒนา of duty-free warehouses and distribution centers, and
ปรับปรุงศักยภาพท่าเรือ (Free Zone)
the development of duty-free seaports.
โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถานดร.ป๋วยอึ๊งภากรณ์
กระทรวง การ คลัง เห็น ควร ให้ กรม ธนารักษ์
สร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ในทีด่ นิ ราชพัสดุ
บริเวณย่านตลาดน้อยเยาวราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเป็นพื้นที่อนุรักษ์สาธารณะริมน้ำที่สามารถใช้
ทำกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
อนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงคุณความดีของ ดร.ป๋วย อึ๊งภา
กรณ์ ในฐานะข้าราชการกระทรวงการคลัง และเพื่อ
เป็นการฉลอง 100 ปี ชาตกาล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์รวม
ถึงส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในย่านตลาดน้อย
เยาวราช ซึ่ ง เป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ใน กิ จ กรรม การ ปรั บ ปรุ ง
ภูมิทัศน์ที่ริมน้ำย่านตลาดน้อยด้วย

Dr.PueyUngphakorn’sMemorial
The Ministry of Finance gave consent to the
idea of building Dr. Puey Ungphakorn’s Memorial in
memory of Dr. Puey Ungphakorn‘s 100th birthday
anniversary. The memorial would be erected on
state property (Ratchaphatsadu land) land plot in
the Yaowarat area, and be developed as a small
conservation spot by the river bank for holding
historical and cultural activities in memory of Dr.
Puey Ungphakorn, a former government official of
the Ministry of Finance. In addition, the memorial
would also promote trade and tourism in the area,
which is part of the plan to improve the landscape
by the river and to celebrate the occasion of Dr. Puey
Ungphakorn‘s 100th birthday anniversary.
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ

Project to Increase the Efficiency and
เนื่องจากการพิจารณาผลการประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุ TransparencyofStatePropertyDevelopที่ผ่านมามีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาผลการประมูลที่ไม่เป็น mentProjects
มาตรฐาน เดียวกัน เช่น แบบร่าง ทาง สถาปัตยกรรม แบบร่าง
The problem of selecting the
โครงการที่เสนอ คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล อะไรบ้างที่ถือว่าเป็น bidder in the bid and tender for the right
สาระสำคัญ และไม่ใช่สาระสำคัญ ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ to develop state property projects stems
เกิดการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมา from the fact that the selection criteria are
โครงการพัฒนาทีราช
่ พัสดุเชิงเศรษฐกิจ มีความล่าช้า อันเนือ่ งจาก not standardized. These criteria include
เอกสารเสนอเงือ่ นไขการประมูลของผูเข้
้ าประมูลไม่ถูกต้องชัดเจน the architectural plan, the project proposal
อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ของเงื่อนไขการ and the qualifications of bidders and it is
ประมูล หรืออาจเกิดจากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน รวม difficult to judge what is the essential for
ทั้งการพิจารณาผลการประมูลที่คณะกรรมการพิจารณาผลการ consideration and what is not. Over the
ประมูลจะต้องใช้ดุลพินิจทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ years, projects have been delayed due to
ผู้เข้าประมูล ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงแต่งตั้งคณะทำงานกำหนด several reasons, such as incomplete and
แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การ ประมูล และ การ พิจารณา ผล การ unclear proposals submitted by the bidders
ประมูล เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ and unclear explanations by the authorized
ที่ผ่านมา เกี่ยว กับ การ ประมูล และ การ พิจารณา ผล การ ประมูล person in charge of the bidding, resulting in
โครงการ พัฒนา ที่ ราช พัสดุ เพื่อ ให้ กรม ธนารักษ์ มี แนวทาง การ misunderstandings. Therefore, to mitigate
ประมูลและการพิจารณาผลการประมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
this problem, the Treasury Department has
set up a specific committee to review and
standardize the guidelines on the bidding
การนำที่ ดิ น ของรั ฐ เพื่ อ นำมารองรั บ ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
process.
เศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
(กนพ.) ได้ประกาศกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มขีด TheuseofpublicownedlandforSpecial
EconomicZones(SEZs)
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนี้
In order to promote our
ระยะแรก 5 พื้นที่ คือ 1) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 3) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร competitiveness, Special Economic Zone
4) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 5) อำเภอคลองใหญ่ Policy Committee has announced Special
Economic Zones (SEZs) which are divided
จังหวัดตราด
into 2 Phase Areas.
ระยะที่สอง 5 พื้นที่ชายแดน คือ 1) จังหวัดเชียงราย 2)
Phase 1 5 areas: 1) Maesot District,
จังหวัดกาญจนบุรี 3) จังหวัดหนองคาย 4) จังหวัดนครพนม และ
5) จังหวัดนราธิวาส (ซึ่งต่อมาได้เพิ่มเติมจังหวัดหนองคายไว้ใน Tak Province 2) Sadao District, Songkhla
Province 3) Muang District, Mukdahan
ระยะแรกด้วย)
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กรมธนารักษ์จะดำเนินการสำรวจที่ดินของรัฐ Province 4) Aranya Prades District, Sa Kao Province
รวมถึงที่ราชพัสดุ เพื่อนำมาสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่เขต and 5) Krong Yai District, Trat Province
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล
Phase 2 5 border areas: 1) Chiang Rai
Province 2) Kanchanaburi Province 3) Nong
Kai Province 4) Nakorn Panom Province and 5)
ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
Narathiwat Province (recently, Nong Kai Province
การป ระเมิ น ร าคาที่ ดิ น เ พื่ อ ป ระกาศใช้ ใ นร อบบั ญ ชี 
has been moved to Phase 1)
ปีพ.ศ.2559–2562
The Treasury Department will survey the
กรมธนารักษ์มีภารกิจในการจัดทำบัญชีกำหนด
public owned land including state property to
ราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปใช้เป็น
support the establishment of Special Economic
ฐานในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
Zones in accordance with government policy.
และนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสำหรับให้
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบ การ พิจารณา ดำเนิน การ ตาม วัตถุประสงค์ ของ Property Valuation
แต่ละหน่วยงาน โดยระเบียบของคณะกรรมการกำหนด LandValuationfortheyears2016-2019
ราคา ประเมิน ทุน ทรัพย์ ได้ กำหนด ให้การ กำหนด ราคา
The Treasury Department’s mission is to
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์แต่ละคราวใช้ได้ไม่
make valuation list for calculating the fees for
เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้บัญชีทุนทรัพย์ดังกล่าว ซึ่ง
registration rights and juristic acts according to
กรมธนารักษ์จะต้องประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมิน
the Land Code, for other agencies both public
ทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559-2562 ในวันที่ 1
and private sectors in order to use it to achieve
มกราคม 2559 สำหรับใช้เป็นฐานในการคำนวณเพื่อเรียก
its objectives. According to Property Valuation
เก็บค่า ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยใน
Committee’s Regulation, the valuation list in each
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีแผนในการประเมินและจัด
cycle can be used for not more than 4 years since
ทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ซึ่งแบ่งเป็น
its declaration date. The new valuation list for the
แผนการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน 2 ลักษณะ คือ
years 2016 -2019 will be effective on January 1,
1. การ ปรั บ ราคา ประเมิ น ที่ ดิ น ราย แปลง มี 2016. In the fiscal year 2015, there are two large
เป้าหมายการดำเนินงานทัง้ ในกรุงเทพมหานครและภูมภิ าค projects for land valuation as follows:
จำนวน 8.345 ล้านแปลง
1. Achieve parcel based revaluation in
2. การ ปรั บ ราคา ประเมิ น ที่ ดิ น ราย บล็ อ ก มี Bangkok and regional areas for 8,345,000 land
เป้ า หมาย การ ดำเนิน งาน ใน ภูมิภาค จำนวน 23.788 parcels
ล้านแปลง
2. Achieve block based revaluation in
regional area for 23,788,000 land parcels

116
รายงานประจำปี 2557

กรมธนารักษ์

ด้านเหรียญกษาปณ์

Mint Production

โครงการป รั บ ปรุ ง ก ระบวนการผ ลิ ต เ หรี ย ญป ระเภท Theimprovementofproductionprocessesin
ขัดเงาเหรียญทรี่ ะลึกป ระดับแ พรแถบและเหรียญทรี่ ะลึก proof coin, decorations, tonned and special
polishedcoppermedal.
ประเภทรมดำพ่นทรายธรรมดาและขัดพิเศษ
The Royal Thai Mint of theTreasury
Department continues to improve the production
process to deliver the finest quality of the
circulation and commemorative coin, medallion,
orders and decorations, compensation badges,
and other custom mad products. This years we
have excel the technique to improve the quality
of the tone and special polished copper medal
to cope with the ongoing demand and delivery
schedule. The improvement process aims to
enhance the skill and minimize the loss and
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ด้าน defect through R&D, in house technical trainings,
การรบั แ ลกคนื เหรียญกษาปณ์(การจา้ งเหมาการบริการ and team building workshops.
ภาคประชาชน)

กรม ธนารั ก ษ์ ดำเนิ น การ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การ ผลิ ต เหรี ย ญ กษาปณ์ และ ด้ า น การ ผลิ ต เครื่ อ ง ราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ และ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั่ ง จ้ า ง ด้ ว ย การ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการ ผลิต เหรียญ ประเภท ขัด เงา เหรียญ ที่ ระลึก
ประดับแพรแถบ และเหรียญทีร่ ะลึกประเภทรมดำพ่นทราย
ธรรมดาและขัดพิเศษ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการผลิต
ได้ทันตามความต้องการของตลาดโดยพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูเกี
้ ย่ วกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ มีทักษะในการ
แก้ปัญหาการผลิตและทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ

กรม ธนารักษ์ มี การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ
เหรียญ กษาปณ์ รูป แบบ ใหม่ ให้ มี ประสิทธิภาพ โดย ได้
จัดตั้งศูนย์บริหาร จัดการ เหรียญ กษาปณ์ ใน ส่วน ภูมิภาค
รวม 6 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่
นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่อบริหารจัดการ
และให้บริการรับแลก จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ และเพื่อ
เป็นการ เตรียม ความพร้อม การ เข้า สู่ ประชาคม อาเซียน
(AEC) ใน ปี พ.ศ.2558 กรม ธนารั ก ษ์ จึ ง ได้ พิ จ ารณา
ปรับปรุงกระบวนงานรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ โดยการ
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมให้บริการรับแลกคืน
เหรียญกษาปณ์ส่วนกลางที่สำนักบริหารเงินตราและศูนย์
บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ส่วนภูมิภาค 2 แห่งที่จังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี


The Coin Exchange Process Development
Project
The project aims to solve the coin
exchange process problem by outsourcing to
private operators. The Treasury Department has
contracted private operators to manage the coin
exchange process at the Bureau of Monetary
Management and the coin management hub in
Khon kaen and Ubonratchthani.
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โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทส มเด็ จ พ ระป รมิ น ทร มห าภู มิ พ ลอ ดุ ล ยเ ดช
เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ
ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย “รางวั ล นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ดิ น เ พื่ อ
มนุษยธรรม”

Production of Coin Commemorating the
CelebrationsontheAuspiciousOccasionThe
InternationalUnionofSoilSciences(IUSS)has
awardedHisMajestyKingBhumibolAdulyadej
theHumanitarianSoilScientistonApril16,2012
forhisworkonsoilmanagement

กรม ธนารักษ์ ได้ กำหนด จัด ทำ เหรียญ กษาปณ์
To mark this auspicious occasion, the
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาสทีสหภาพ
่
วิทยาศาสตร์ทาง Treasury Department issued commemorative
coins: 16,000 Baht proof gold coin, 800 Baht proof
ดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน
silver coin, 20 Baht cupronickel coin.
เพื่อมนุษยธรรม” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็ จ พระ ปร มิ นท รม หา ภูมิพล อดุลย เดช และ เชิด ชู
พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถด้านพัฒนาทรัพยากร
ดินให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรไทย รวม 3 ชนิดราคา
ดังนี้ ชนิดราคา 16,000 บาท (ทองคำขัดเงา) ชนิดราคา
800 บาท (เงินขัดเงา) และชนิดราคา 20 บาท (โลหะสีขาว
ธรรมดา)

โครงการจดั ท ำเหรียญกษาปณ์ท รี่ ะลึกแ ละเหรียญทรี่ ะลึก
ประดับแ พรแถบเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพ ระเทพรตั นราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลอง
พระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558
Production of Coin and Royal Medal
กรมธนารักษ์ ได้กำหนดจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ Commemorating the Celebrations on the
ระลึก และเหรียญทีระลึ
่ กประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติ Auspicious Occasion of HRH Princess Maha
สมเด็จ พระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ใน ChakriSirindhorn’s60BirthdayAnniversaryon
โอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน April2,2015
2558 และเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน To mark this auspicious occasion, on April 2, 2015,
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ the Treasury Department issued commemorative
ของ พระองค์ ท่าน ให้ แผ่ ไพศาล ทั้ง ใน ประเทศ และ นานา coins and royal medals as follows:
ประเทศ ตลอดจนน้อมนำจิตใจของปวงชนของชาวไทยให้
l 16,000 Baht proof gold coin
แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
l 800 Baht proof silver coin
ทรงมีต่อประชาชนทุกหมูเหล่
่ า ดังนี้ เหรียญกษาปณ์ทีระลึ
่ ก
l 50 Baht cupronickel coin
จัดทำ 3 ชนิดราคา ได้แก่ ชนิดราคา 16,000 บาท (ทองคำ
l Royal medals for ladies and
ขัดเงา) ชนิดราคา 800 บาท (เงินขัดเงา) และชนิดราคา 50
บาท (โลหะสีขาวธรรมดา) และเหรียญที่ระลึกประดับแพร gentlemen
แถบ จัดทำเป็นเหรียญเงิน จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดบุรุษ
และชนิดสตรี
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โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย

The Thai Elephant Commemorative Coin
กรม ธนารักษ์ ได้ จัด ทำ โครงการ เหรียญ กษาปณ์ project
ที่ ร ะลึ ก ช้ า ง ไทย ขึ้ น เพื่ อ ปลู ก จิ ต สำนึ ก ให้ รั ก และ เห็ น
The Treasury Department is going to
คุณค่า ของ การ อยู่ รวม กัน ระหว่าง ช้าง กับ คน มาก ยิ่ง ขึ้น issue The Thai Elephant Commemorative Coin in
และ เป็ น การ เผย แพร่ พระ เกี ย รติ คุ ณ พระบาท สมเด็ จ 2015 to commemorate His Majesty King Bhumibol
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริไว้ในโครงการอนุรักษ์ Adulyadej’s passion toward the conservation and
และฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี เพื่อให้ช้างอยู่คู่กับคนได้ preservation of the Thai wildlife. In cooperation
อย่างพึง่ พาอาศัยกัน และคาดหวังทีจะ
่ นำเหรียญกษาปณ์ที่ with the Royal Mint, United Kingdom, the Treasury
ระลึกดังกล่าวออกจำหน่ายทั่วโลก โดยจัดทำเป็นโครงการ Department plans to market this coin throughout
ความร่วมมือกับโรงกษาปณ์รัฐบาลอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ the world.
พระ เกียรติคุณ ผ่าน เครือ ข่าย ผู้ แทน จำหน่าย เหรียญ ใน
ประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง
The Technical Cooperation between The
TreasuryDepartmentandTheRoyalMint,UK
โครงการความร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างกรมธนารักษ์ (2015-2016)
กับโรงกษาปณ์TheRoyalMintแห่งส หราชอาณาจักร
This cooperation project is initiated from
(ระยะเวลาโครงการ2558–2559)
the concept of the first Thai-UK Strategic Dialogue

สำหรั บ โครงการ ความ ร่ ว ม มื อ ระหว่ า ง กรม
ธนารักษ์กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint เกิดจากแนว
ความคิดในการร่วมมือในลักษณะทวิภาคีระหว่างรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลอังกฤษจากการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์
ไทย - สหราชอาณาจักร ในด้านต่างๆ (Thai – UK Strategic
Dialogue) ครั้งที่ 1 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2556 จึงได้ลงนามภายใต้ข้อตกลงในบันทึก
ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ ความ เป็น หุ้น ส่วน ทาง ยุทธศาสตร์
ระหว่างกรมธนารักษ์ กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint
(Memorandum of Understanding Relating to a
Strategic Partnership between The Royal Thai Mint,
Treasury Department , Royal Thai Government and
The Royal Mint, HM Treasury, United Kingdom) โดย
มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายกิติรัตน์ ณ ระนอง) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง
(นายอารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม) รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้า
กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน (นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)

at Ministry of Foreign Affairs. The Memorandum of
Understanding Relating to a Strategic Partnership
between The Royal Thai Mint, Treasury Department,
Royal Thai Government and The Royal Mint, HM
Treasury, United Kingdom was signed on May 20,
2013 and witnessed by Mr. Kittirat Na-Ranong,
Deputy Prime Minister and Finance Minister,
Mr. Areepong Bhoocha-oom, Permanent Secretary
of Ministry of Finance, Mr. Ckakkrit Parapantakul,
Deputy Permanent Secretary of Ministry of
Finance, Right Honnorable Hugo Swire, Assistant
Minister for Foreign Affairs of UK, H.E. Mark Kent,
the UK Ambassador, and representatives from
Ministry of Finance of Thailand and from the Royal
Mint, UK. The time frame of the MOU is 6 months
to allow both parties to study together in details
of the technical cooperation and the possibility
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และผูบริ
้ หารของกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีชว่ ยว่าการต่างประเทศ
สหราชอาณาจักร (Right Honorable Hugo Swire) เอกอัครราชฑูต
สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย (H.E. Mark Kent) พร้อมด้วย
ผู้แทนจาก The Royal Mint of United Kingdom เป็นสักขีพยานใน
พิธีลงนาม โดยที่ MOU มีกรอบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้กรมธนารักษ์
และโรงกษาปณ์ The Royal Mint ศึกษาความเหมาะสมและตกลงใน
รายละเอียดของโครงการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ รวมถึงการ
ค้าและการลงทุน เพื่อจะได้มีการยกระดับจาก MOU เป็น Technical
Cooperation Agreement ต่อไป โดยที่ MOU ไม่มีผลบังคับผูกพัน
ทางกฎหมายและสามารถยกเลิกได้

โครงการจัดประชุมMintDirectorsConference(MDC)ครั้งที่
29พฤษภาคม2559(ระยะเวลาโครงการ2558–2559)

to change from MOU to Technical
Cooperation Agreement in the next
level. This MOU is not intended to be
legally binding and may be terminated
without cause or penalty.
MintDirectorsConferencethe29th
MDCin2016
“Mint Directors Conference” or
“MDC” is the meeting of Government
Mints around the world; at present
there are 47 Member Mints from 43
countries. Mint Members will take
turns to host the conference every two
years. During the 28th MDC in Mexico
in May 2014, the Treasury Department
proposed to host the 29th MDC in 2016
in Thailand and the idea was approved
by all Mint Members.

การประชุม “Mint Directors Conference” หรือชื่อย่อว่า
“MDC” เป็นการประชุมระหว่างโรงกษาปณ์ของรัฐบาลประเทศต่างๆ
ทั่วโลก ปัจจุบันมีโรงกษาปณ์สมาชิก 47 แห่ง จาก 43 ประเทศทั่วโลก
โรงกษาปณ์สมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปีเว้นปี
(โดยเสนอตัว) ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุม MDC
ครั้งที่ 29 ในปี พ.ศ. 2559 ในระหว่างการประชุม MDC ครั้งที่ 28 ที่
ประเทศเม็กซิโก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และได้รับการรับรองด้วย
The format of the MDC is the
มติเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก
same as “The Technical Meeting of
การประชุม MDC มีรูปแบบการจัดประชุมเช่นเดียวกับการ Mints in ASEAN” or “TEMAN”. There are
ประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN หรือชื่อ technical sessions, minting facility tour,
ย่อว่า “TEMAN” ในส่วนการประชุมทางวิชาการ การดูงานโรงกษาปณ์ internal affairs meeting, post conference
หรือ อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง การประชุมระหว่างประเทศสมาชิก tour, and accompanying person’s tour.
(Internal Affairs) การจัดโปรแกรม Post Conference และโปรแกรม However there is some difference: MDC
สำหรับผู้ติดตาม แต่มีส่วนที่แตกต่างคือ การประชุม MDC เป็นการ is a world class conference with about
ประชุมระดับโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงกษาปณ์ องค์กรภาครัฐ 350-400 participants from all over the
และ เอกชน ที่ ดำเนิน ธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรม เกี่ยว กับ เหรียญ กษาปณ์ world; there are Coin Competition
จากทั่วโลกประมาณ 350 – 400 คน มีการจัดประกวดเหรียญ (Coin and Packaging Competition; there
Competition) ประกวดบรรจุภัณฑ์ (Packing Competition) และ are 2 working committees: Technical
มีคณะทำงานย่อยสองชุด คือ MDC – Technical Committee และ Committee and Marketing Committee
Marketing Committee ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม working together with the Host to
ทางวิชาการของ MDC แต่ละครั้ง โดยเจ้าภาพจะต้องทำหน้าที่ประสาน arrange the conference sessions, and
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กรมธนารักษ์

คณะทำงานแต่ละชุด เพื่อให้การจัดประชุม MDC ประสบ choose technical papers to be presented at the
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดประชุม
conference.

ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Grand National Treasure

โครงการขยายพนื้ ทีจ่ ดั แ สดงเครือ่ งประดับแ ละอญ
ั มณีใน
The Expansion of the Jewellery and Gems
พิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
ExhibitionAreaatThePavilionofRegalia,Royal
กรมธนารักษ์ดำเนินการขยายพืน้ ทีจ่ ดั แสดงเครือ่ ง DecorationsandCoinsProject
ประดับและอัญมณีในพิพธิ ภัณฑ์ศาลาเครือ่ งราชอิสริยยศฯ
The Treasury Department is expanding the
เพื่อ พัฒนา รูป แบบ การ จัด แสดง และ เผย แพร่ ทรัพย์สิน
มีคา่ ของแผ่นดินอันเป็นทีภาค
่ ภูมใิ จของประชาชนชาวไทย exhibition area at The Pavilion of Regalia, Royal
ให้สวยงาม เหมาะสม ควรค่ากับทรัพย์สินประเภทเครื่อง Decorations and Coins by changing the current
ประดับและอัญมณีเป็นทรัพย์สนิ มีค่าของแผ่นดินประเภท conservation laboratory to be the jewellery and
หนึ่งที่เกี่ยวเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตถึง gems exhibition area. The project is preparing
ปัจจุบัน มีความวิจิตรงดงาม ประณีตละเอียดอ่อนด้วย
the area, the objects and the information for
ฝีมือช่างโบราณในราชสำนักจัดสร้างด้วยวัตถุสูงค่ามีทั้ง
ทองคำและอัญมณีโดยใช้กรรมวิธหลาก
ี หลาย ทัง้ การขึน้ รูป exhibiting and has engaged a professional to
การเลี่ยม การบุ การดุน การหล่อ การสลัก การถัก การฝัง design the exhibition area, the exhibition media
อัญมณี การตกแต่ง การเลือกใช้สี การลงยาสี โดยผู้เข้าชม and security.
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความสนใจทรัพย์สิน
มี ค่า ของ แผ่น ดิน ประเภท เครื่อง ประดับ หรือ เครื่อง ถนิม
พิมพาภรณ์ ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในห้องเครื่องยศและ
ต้นเค้า เครื่อง ราช อิสริยาภรณ์ เป็น อย่าง มาก และ เพื่อ
ให้การจัดแสดงทรัพย์สนิ ประเภทเครือ่ งประดับและอัญมณี
เพิม่ เติม และเพือ่ รองรับการเข้าชมของผูเข้
้ าชมทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่ให้ความสนใจเข้าชมที่มีแนวโน้มสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

¥£´¥³«q

The Treasury Department
 ¥²¥´£·ÊÃ©¬´£Â¬ÅÂ ´Æ¥ºÂ ±
Ä¥
www.treasury.go.th

