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สารจากอธิบดี

ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาถือเป็นปีแห่งความสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของปวงชนชาวไทยทัง้ ประเทศ เมือ่ ได้รบั ทราบแถลงการณ์
ส�ำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ
บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นับตลอดระยะเวลา
ด�ำรงสิริราชสมบัติ 70 ปี ทรงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยามสมตามพระปฐมบรมราชโองการตลอดมา พระองค์ทรงได้รบั การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจากองค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์
ทางดินนานาชาติ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในพระราชกรณียกิจในการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
ตลอดจนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมธนารักษ์ น้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์
โดยการน้อมน�ำหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาทรัพยากรดินมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และขอมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ในภารกิจต่างๆ ของกรมธนารักษ์ เพื่อรับใช้ประชาชน ตลอดจนผลักดันแผนงานและโครงการต่างๆ ให้ประสบผลส�ำเร็จ
ตามแนวนโยบายรัฐบาลและวิสัยทัศน์ของกรม “บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน”

(นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล)
อธิบดีกรมธนารักษ์
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รายงานประจำ
รายงานประจำ��ปีปี2559
2559
กรมธนารั
กรมธนารักกษ์ษ์

Message from the Director-General
of the Treasury Department
In 2016, Thailand had the greatest loss and was in despair, when our beloved King Bhumibol Adulyadej
passed away on 13 December 2016. His majesty was a beloved and revered king; he was a tireless champion
of the country’s development and demonstrated unflagging devotion to improving the standard of living
of Thai people in his 70-year reign.
With a drive for creativity and innovation, his majesty pioneered new technologies that have rightfully
received worldwide acclaim. His Majesty received many awards from various international development
institutions; for example, he was awarded the International Merit Award by IECA (International Erosion
Control Association) for developing soil quality for agriculture purpose. He guided and taught his citizen
about “Sufficiency Economy Theory” that lead his people to be self-reliance, and improve their lives
from poverty.
I, Chakkrit Parapuntakul, the Director-General of Treasury Department, and all Treasury Department
staffs are deeply saddened in the greatest loss of our beloved King Bhumibol. We pledge to practice his
teachings in the Sufficiency Economy Theory, and follow his good examples in managing natural resources
with integrity for the benefit of all Thai . We will also work hard to achieve the missions of the department
and Thai government policy and strive for our value, which is “Professionally mange national assets
through good societal governance for a sustainable national economy”

(Mr. Chakkrit Parapuntakul)
Director-General of the Treasury Department
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

The Treasury Department’s Management Committee
1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
Mr.Chakkrit Parapuntakul
		

อธิบดีกรมธนารักษ์
Director-General
(Executive, Higher Level)

2. นายอภิชา ประสงค์ธรรม
Mr.Apicha Prasongtum
		
		
		

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Director of Human Resource Management
Acting Senior Property Valuation Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

3. นายปรีชา มงคลหัตถี
Mr.Preecha Mongkolhutthi
		

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Senior State Property Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

The Treasury Department’s Management Committee
4. นางศรีรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ
Mrs.Srirat Wattanalumleard
		
		
		
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
Director of Bureau of Grand National Treasure
Acting Senior National Treasure
and Mint Management Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

5. นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
Mrs.Nongluk Kwankaew
		

รองอธิบดีด้านบริหาร
Deputy Director-General
(Executive, Primary Level)

6. นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
Mr.Pongtorn Phakpiensup
		

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
Deputy Director-General
(Executive, Primary Level)

7. นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
Miss Amornrat Klamplob
		

รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
Deputy Director-General
(Executive, Primary Level)
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กลุ่มงานตรวจราชการ
Inspector General
1. นางบุปผนาถ ชินเดช
Mrs.Bubphanat Chindach

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

2. นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์
Mr.Surapong Suksuras

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

3. นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม
Miss Somruk Tangnaikuntham

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

4. นางนิตยา สีดาฟอง
Mrs.Nittaya Seedafong

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

5. นางปรานี นันทิทรรภ
Mrs.Pranee Nantitap

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector
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กลุ่มงานตรวจราชการ
Inspector General

6. นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
Miss Kanchana Srithanangkool

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

7. นายนพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Noppadol lssarangkura Na Ayudhya

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

8. นางอุไรวรรณ โชติกก�ำธร
Mrs.Uraiwan Chotikkakumthorn

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

9. นางวราภรณ์ เอื้ออาทร
Mrs.Waraporn Uea-athorn

ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector

7
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of The Internal Audit
นางอัญชลี แก้วประดับ
Mrs.Anchalee Keopradub
		
		
		
		

8
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นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
Mint Technical Officer
Senior Professional Level
Acting Internal Auditor, Expert Level

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Office of The Public Sector Development
นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
Miss Narouporn Mookjang

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
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สำ�นักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
1. นางระเบียบ คุ้มอินทร์
Mrs.Rabeab Kum-In

เลขานุการกรม
Secretary to the Department

2. นางพัชนี ภัทรพิทักษ์
Mrs.Patchanee Pattarapitak
		

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
General Service Officer
Senior Level

3. นายพุทธินันท์ บุญทองงาม
Mr.Puttinun Boontong-ngam
		

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
General Administrative Officer
Senior Professional Level

4. นางสาวรัศมี อริยะสุนทร
Miss Rasamee Ariyasunthorn
		

นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
Public Relations Officer
Senior Professional Level

3

4
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กองเทคโนโลยีการสำ�รวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and Database Division
1. นายสกนธ์ สุนทรชาติ
Mr.Sakon Soontornchat
		

ผู้อ�ำนวยการกองเทคโนโลยีการส�ำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
Director
Higher Level

2. นางสาวกุสุมา สังข์เสน
Miss Kusuma Sangsan

นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Surveyor Senior Level

3. นายวิรุธ แสงสิชัยพันธ์กุล
Mr.Wirut Sangsichaipungul

นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Surveyor Senior Level

4. นายสายัญ โชติกรณ์
Mr.Sayan Chotikorn

นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Surveyor Senior Level

5. นายนเรศ สังขินท์
Mr.Nared Sungkhin

นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Surveyor Senior Level

3

2
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กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

State Property Right Management Division
1. นายทวีชัย ลิยี่เก
Mr.Taweechai Liyeege
		

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Director
Higher Level

2. นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข
Miss Prapai Tangmongkolsuk
		

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Senior State Property Rights Specialist
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)

3. นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์
Mr.Chetta Kanjanapibool

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

4. นางสาวนรนุช เดชพิชัย
Miss Noranuch Dechphichai

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

5. นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
Miss Thassapan Charoenkit

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
		
		

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

3
4
5

2
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management Division
1. นายอภิชา ประสงค์ธรรม
Mr.Apicha Prasongtum
		

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director
Higher Level

2. นายส�ำเริง งามวงศ์
Mr.Somroeng Ngamwong
		
		
		
		

นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Officer
Senior Professional Level Acting
Senior Human Resource Management
Specialist (Human Resource Officer, Expert Level)

3. นายรังษี นาหิรัญ
Mr.Rungsri Nahirun
		

นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Legal Officer
Senior Professional Level

4. นายส�ำเริง งามวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Somroeng Ngamwong
Human Resource Officer
Senior Professional Level

5. นายวิฑูร โชติกุลพิศาล
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Witoon Chotikulpisarn
Human Resource Officer
Senior Professional Level

5

6. นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Kritsada Raveepowpong
Human Resource Officer
Senior Professional Level

6

3
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กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

Regional State Property Management Division
1. นางสุวรรณา ทรัพย์มี
Mr.Suwanna Sapmee
		

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Director
Higher Level

2. นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ
Mrs.Prapimporn Tancharoen
		

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

3. นางวิสากร สุขช่วย
Mrs.Visakorn Sukchuy
		

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

4. นายปัญญา ชายเกตุ
Mr.Panya Chaiket
		

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

5. นางเขมฤดี จันทร์คง
Mrs.Khemrudee Chankong
		

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

5
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กองแผนงาน

Planning Division
นายฤชา วราทร
Mr.Ruecha Varatorn
		

ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
Director
Higher Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
		
		
		

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 3 ต�ำแหน่ง)
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level
(3 Vacant)
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Center
1. นายพรชัย ควรประเสริฐ
Mr.Pornchai Kuanprasert
		

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director
(Computer Science) Higher Level

2. นางสาวพิมพ์สราญ บ�ำเพ็ญวิบูลย์กิจ
Miss Pimsararn Bumpenvibunekij
		

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
Computer Technical Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
		
		
		
		

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (ว่าง)
Senior Information
Technology system and Network
Specialist (Computer Technical Officer, Expert Level)
(Vacant)

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
		
		
		

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Computer Technical Officer
Senior Professional Level
(2 Vacant)

2
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สำ�นักกฎหมาย

Bureau of Legal Affairs
1. นายธีรธร แช่มสนิท
Mr.Theerathon Chamsanit
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
Director
(Legal Affairs) Higher Level

2. นายรังษี นาหิรัญ
Mr.Rungsri Nahirun
		
		
		
		
		

นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
Legal Officer
Senior Professional Level
Acting Senior Legal Specialist
(Legal Officer, Expert Level)

3. นายธีรพงค์ สุขช่วย
Mr.Thirapong Sukchuy
		

นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Legal Officer
Senior Professional Level

4. นายธนิต กฤษณะ
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Tanit Kitsana
Legal Officer
Senior Professional Level

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

5

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

4
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สำ�นักกษาปณ์

The Royal Thai Mint
1. นางวรนุช ภู่อิ่ม
Mrs.Woranuch Phu-Im
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกษาปณ์
Director
Higher Level

2. นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน
Miss Wanna Yindeeyangyurn
			
			

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์
Senior Mint Specialist
(Mint Technical Office,
Expert Level)

3. นายวุฒิชัย แสงเงิน
Mr.Vuthichai Sangngeon
			

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
Senior Coin Arts Specialist
(Academic Artist , Expert Level)

4. นางสีนวล ค�ำพันธุ์
Mrs.Sinual Khamphan
			

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส
Fiscal Officer
Senior Level

5. นางอัญชลี แก้วประดับ
Mrs.Anchalee Keopradub
			

นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

11
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สำ�นักกษาปณ์

The Royal Thai Mint
6. นายพีรศักดิ์ เลิศพรประสพโชค
9. นายพิพัฒพงษ์ ชัยชนะพงศ์พันธ์
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
Mr.Peerasak Lertpornprasopchok
Mr.Pipatpong Chaichanapongpan
Mint Technical Officer
Electrician
Senior Professional Level
Senior Level
7. นายธรรมนูญ แก้วสว่าง
นักวิชาการช่างศิลป์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Thammanoon Keawsawang
Academic Artist
Senior Professional Level

10. นายชาตรี ดนตรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
Mr.Chatree Dontree
Mechanic
Senior Level

8. นางสาวสุกัญญา ชูช่วย
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Sukhanya Choochuay
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

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

12. นายวิเชียร พันแสน
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Wichian Phansaen
General Administrative Officer
		 Senior Professional Level
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level
(1 Vacant)

6
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สำ�นักการคลัง

Bureau of Finance
1. นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์
Mrs.Panomwan Watchapan
		
		
2. นางเมธาวี ท้วมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Methawee Thuamchan
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
3. นางศานิตย์ โอฬารานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Sanit Olaranont
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลัง
Director
(Finance and Accounting Analyst)
Higher Level
5. นางสุทธิวรรณ ศรีวิลัย
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Suttiwan Srivilai
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
6. นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
Miss Arunthip Chokratin
Supply Analyst
Senior Professional Level

4. นางกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Kittaporn Sangsichaipunkul
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

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

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง
(ว่าง)
Senior Supply and Fiscal
Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)
(Vacant)
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Supply Analyst
Senior Professional Level
(1 Vacant)

7
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สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Bureau of Grand National Treasure
1. นางศรีรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ
Mrs.Srirat Wattanalumleard
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Director
Higher Level

2. นางสุวณีย์ รัตวิวัฒนาพงศ์
4. นางทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
Mrs.Tipaphan Imsoon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
General Administrative Officer
(งานภัณฑารักษ์)
Senior Professional Level
Mrs.Suvanee Rutvivattanapong
5. นายชลทิตย์ ไชยจันทร์
General Administrative Officer
ภัณฑารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ
Senior Professional Acting
Senior Plan and Policy Specialist
Mr.Chonlatid Chaijan
(Curator)
Curator Senior Professional Level
(Plan and Policy Analyst,
Expert Level)
6. นายทิวา เผื่อนปฐม
ภัณฑารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ
3. นางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์
Mr.Thiwa Pueanpathom
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน
Curator Senior Professional Level
Miss Vacharee Charoensumrit
Senior National Treasure
7. นางสุวณีย์ รัตวิวัฒนาพงศ์
Conservation Specialist
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
(Plan and Policy Analyst,
Mrs.Suvanee Rutvivattanapong
Expert Level)
General Administrative Officer
Senior Professional Level

4

9

2
7

8. นางสุอาภา เพชรวสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Suarpha Phetwasan
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
9. นางปานทิพ วงศาทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Pantip Wongsatip
General Administrative Officer
Senior Professional Level
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
(1 ต�ำแหน่ง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level
(1 Vacant)
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สำ�นักบริหารเงินตรา

Bureau of Monetary Management
1. นางเมทินี แก้วมานพ
Mrs.Methinee Kaewmanop
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินตรา
Director
Higher Level

4. นางสาวสัญญา รุ่งเรือง
2. นางสาวสุกัญญา ชูช่วย
นักวิชาการคลังช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
Miss Sanya Rungruang
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา
Fiscal Analyst
Senior Professional Level
Miss Sukhanya Choochuay
Mint Technical Officer
5. นางสาวบุบผา ศรีอรุณเรืองแสง
Senior Professional Level
นักวิชาการคลังช�ำนาญการพิเศษ
Acting Senior Currency Planning Specialist
(Fiscal Analyst, Expert Level)
Miss Bubpha Sriarunruangsaeng
Fiscal Analyst
3. นางสาวมณฑาทิพย์ พิชญาภรณ์
Senior Professional Level
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Miss Montatip Pichayaporn
6. นางจินดาวรรณ แสไพศาล
General Administrative Officer
เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
Senior Professional Level
Mrs.Jindawan Sawepaisran
Money Checker Senior Level

4

5

2

1

22

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

6

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Money Checker
Senior Level
(1 Vacant)

3

สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

Bureau of Bangkok State Property Management
1. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
Miss Chutima Sriprajaya
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Director
Higher Level

2. นายอาดุลย์ จูเมฆา
Mr.Ardoon Joomeka
		
		
		

ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารที่ราชพัสดุ
Director of Pattani Provincial Treasury Acting
Senior State Property Management Specialist
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)

3. นางวรินทรา มีชูวาศ
Mrs.Varintra Meechuvad

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

4. นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร
Miss Jeerisuda Lapjit

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

5. นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม
Mr.Surat Nuipom

นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Surveyor Senior Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
		
		

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

5
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สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน
Bureau of Property Valuation
1. นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
Miss Wilawan Veerakun
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Director
Higher Level

2. นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
Mr.Tananpong Suksomsak
		

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานประเมินราคาทรัพย์สิน
Senior Standard of Property Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)

3. นางสาวขนิษฐา สมหวัง
Miss Kanidtha Somwung
		

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน
Senior Land Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)

4. นางอารี งามศิริอุดม
Mrs.Aree Ngamsiri-Udom
		
5. นางยุพิน ค�ำนึงเนตร

นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Property Valuer
Senior Professional Level
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ

8
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สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน
Bureau of Property Valuation
Mrs.Yupin Kumnungnate
		

Property Valuer
Senior Professional Level

6. นางจ�ำปี บุญส่ง
Mrs.Jampee Boonsong
		

นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Property Valuer
Senior Professional Level

7. นางสาวภารดี เอกชน
Miss Paradee Agachon
		

นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Property Valuer
Senior Professional Level

8. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
Mrs.Paiboon Potchanarungvakul
		

นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Property Valuer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
		
		

นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 3 ต�ำแหน่ง)
Property Valuer
Senior Professional Level (3 Vacant)
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สำ�นักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property Development
1. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs.Suksiri Boonyasait
		
2. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
Mr.Techawit Tuipae

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Director Higher Level

3. นายสุรทิน กรีด�ำรงศักดิ์
Mr.Suratin Greedumrongsak

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

4. นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Taraporn Singhaphan Mahittafongkul Real Property Procurement Officer Senior Professional Level
5. นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
Miss Panpinkan Sakuntamalik

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level

2
4
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สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารราชพัสดุ

Bureau of State Property Building Management

3

1. นายวันทวี บุญญเศรษฐ์
Mr.Wantawee Boonyasait
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Director
Higher Level

2. นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
สถาปนิกช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Boonchob Wisaspricha
Architech Senior
Professional Level

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

3. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Montree Boonyapongphun
Civil Engineer
Senior Professional Level

6. นายถาวร บุญพุฒ
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Thaworn Boonput
Civil Works Technician
Senior Level

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

7. นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Vinai Chotesirikunawat
Civil Works Technician
Senior Level

4

5

8. นายเอกฤทธิ์ อ�ำพันพงษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Ekarit Ampunpong
Civil Works Technician
Senior Level
ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Civil Engineer
Senior Professional Level
(1 Vacant)

2
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1

Office of the Provincial Treasury (Region 1)
1. นางรัตนา สมสวัสดิ์
Mrs.Ratana Somsawad
		

ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
Director of Nonthaburi
Provincial Treasury

2. นายอรุณชัย ภัทรานนท์
Mr.Aroonchai Phattranont
		

ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
Director of Pathum Thani
Provincial Treasury

3. นายลือชา นิสัยกล้า
Mr.Luecha Nisaigla
		

ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
Director of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Provincial Treasury

4. นายธวัช ศรีวิลัย
Mr.Thavat Srivilai
		

ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
Director of Saraburi
Provincial Treasury

3
4

2
1
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2

Office of the Provincial Treasury (Region 2)
1. นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
Miss Supattra Songprateep
		

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
Director of Chai Nat
Provincial Treasury

2. นายดนัย วิจารณ์
Mr.Danai Wijarn
		

ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
Director of Lop Buri
Provincial Treasury

3. นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
Miss Rungrat Kumsup
		

ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
Director of Sing Buri
Provincial Treasury

4. นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
Mrs.Thamonwan Rattirujisawet
		

ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
Director of Ang Thong
Provincial Treasury

2
1

3

4
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3

Office of the Provincial Treasury (Region 3)
1. นางสุชาดา ปั้นจาด
Mrs.Suchada Punjard
		

ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
Director of Chachoengsao
Provincial Treasury

2. นายเกษม สุขแสนไกรศร
Mr.Kasem Sukseankraisorn
		

ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
Director of Prachin Buri
Provincial Treasury

3. นายนิพล อนุราช
Mr.Nipon Anurach
		

ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
Director of Sa Kaeo
Provincial Treasury

4. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
Miss Somjai Sarikaphun
		

ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
Director of Nakhon Nayok
Provincial Treasury

5. นายสนธยา ข�ำดวง
Mr.Sontaya Khumdoang
		

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
Director of Samut Prakan
Provincial Treasury

4
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4

Office of the Provincial Treasury (Region 4)
1. นายปั้น เปล่งผิว
Mr.Pun Plengphio
		

ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
Director of Kanchanaburi
Provincial Treasury

2. นายมนัส ใจสอาด
Mr.Manas Jaisa-ard
		

ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
Director of Nakhon Pathom
Provincial Treasury

3. นางอัญชลี รอดผล
Mrs.Aunchalee Rodphol
		

ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Director of Ratchaburi
Provincial Treasury

4. นายประมาณ เปลี่ยนสมัย
Mr.Praman Pleansamai
		

ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Director of Suphan Buri
Provincial Treasury

4
1

2
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5

Office of the Provincial Treasury (Region 5)
1. นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
Miss Chorthip Ruangwetdee
		

ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Director of Prachuap Khiri Khan
Provincial Treasury

2. นายนิรัตน์ วงศ์อนันต์
Mr.Nirat Wonganun
		

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
Director of Phetchaburi
Provincial Treasury

3. นางบุษกร ปราบณศักดิ์
Mrs.Bussakorn Prabnasak
		

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
Director of Samut Sakhon
Provincial Treasury

4. นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit Tongborisut
		

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
Director of Samut Songkhram
Provincial Treasury

2
4
1
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6

Office of the Provincial Treasury (Region 6)
1. นายสาธิต บุญแล
Mr.Satid Boonlae
		

ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
Director of Chumphon
Provincial Treasury

2. นายธ�ำรงค์ ทองตัน
Mr.Tamrong Tongtan
		

ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
Director of Surat Thani
Provincial Treasury

3. นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
Mrs.Wilairat Aksornpan
		

ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
Director of Nakhon Si Thammarat
Provincial Treasury

4. นายสมมาตร มณีหยัน
Mr.Sommart Maneeyan
		

ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
Director of Phatthalung
Provincial Treasury

2
3
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7

Office of the Provincial Treasury (Region 7)
1. นายวานิช จรุงวิภู
Mr.Vanieh jarungwiphoo
		

ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
Director of Ranong
Provincial Treasury

2. นายจงภัก ใจดี
Mr.Jongphak Jaidee
		

ธนารักษ์พื้นที่พังงา
Director of Phangnga
Provincial Treasury

3. นายเกษมภูมิ วีรสมัย
Mr.Kasaembhum Verasamai
		

ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Director of Phuket
Provincial Treasury

4. นายณัฐพล พรหมอริยะสิทธิ์
Mr.Nattapol Promariyasit
		

ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
Director of Krabi
Provincial Treasury

5. นายถนัด หอมจันทร์
Mr.Thanut Homchan
		

ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Director of Trang
Provincial Treasury

3

5
4
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8

Office of the Provincial Treasury (Region 8)
1. นายเฉลิมศักดิ์ ปาณศรี
Mr.Chalermsak Pansri
		

ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
Director of Songkhla
Provincial Treasury

2. นายนิวัฒน์ นันทคีรี
Mr.Niwat Nantakere
		

ธนารักษ์พื้นที่สตูล
Director of Satun
Provincial Treasury

3. นายอาดุลย์ จูเมฆา
Mr.Ardoon Joomeka
		

ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
Director of Pattani
Provincial Treasury

4. นางนันทพร เมืองเงิน
Mrs.Nuntaporn Muangngoen
		

ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
Director of Yala
Provincial Treasury

5. นายอรรถพล คนเพียร
Mr.Auttaphon Konpien
		

ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Director of Narathiwat
Provincial Treasury

3
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9

Office of the Provincial Treasury (Region 9)
1. นายศุภโชค บัวทอง
Mr.Suppachok Buathong
		

ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
Director of Chanthaburi
Provincial Treasury

2. นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut Sititeerapan
		

ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
Director of Chon Buri
Provincial Treasury

3. นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
Mr.Boonlert Viriyawut
		

ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
Director of Rayong
Provincial Treasury

4. นายเกริกชัย พรหมดวง
Mr.Kreakchai Phomduang
		

ธนารักษ์พื้นที่ตราด
Director of Trat
Provincial Treasury

4
2
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10

Office of the Provincial Treasury (Region 10)
1. นายวชิระ บัวมาศ
Mr.Wachira Buamas
		

ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Director of Nong Khai
Provincial Treasury

2. นายอังกูร บัวศรี
Mr.Angkul Buasri
		

ธนารักษ์พื้นที่เลย
Director of Loei
Provincial Treasury

3. นายพูลศักดิ์ จงเจริญ
Mr.Pulsak Chongcharoen
		

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
Director of Udon Thani
Provincial Treasury

4. นายสุชาติ ชัยจิตร์
Mr.Suchat Chaijit
		

ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวล�ำภู
Director of Nong Bua Lam Phu
Provincial Treasury

5. นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ
Mr.Navapong Fongsuvun
		

ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
Director of Bueng Kan
Provincial Treasury

4
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11

Office of the Provincial Treasury (Region 11)
1. นายธนพร พรหมพันธุ์
Mr.Tanaporn Prompan
		

ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
Director of Nakhon Phanom
Provincial Treasury

2. นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
Mrs.Pooncharat Sinsakchai
		

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
Director of Mukdahan
Provincial Treasury

3. นายนิลวัฒน์ สุนทรนิพัทธ์
Mr.Nilawat Sonthonnipat
		

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
Director of Sakon Nakhon
Provincial Treasury

3
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 12

Office of the Provincial Treasury (Region 12)
1. นายนเรศ พรหมเสน
Mr.Nares Promsan
		

ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
Director of Roi Et
Provincial Treasury

2. นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
Mr.Ichavuth Rittaphai
		

ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
Director of Khon Kaen
Provincial Treasury

3. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
Miss Benjarat Ratchadamat
		

ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
Director of Maha SaraKham
Provincial Treasury

4. นายโกวิท ฉันทจิตร
Mr.Kovit Chantachit
		

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
Director of Kalasin
Provincial Treasury

4
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13

Office of the Provincial Treasury (Region 13)
1. นายสมชาย จิรัตติกานนท์
Mr.Somchay Jirattikhanon
		

ธนารักษ์พื้นที่อ�ำนาจเจริญ
Director of Amnat Charoen
Provincial Treasury

2. นายไพโรจน์ คุ้มทรง
Mr.Pairoje Kumsong
		

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
Director of Si Sa Ket
Provincial Treasury

3. นางวัชรีย์ รวีกานต์
Mrs.Watcharee Raweekarn
		

ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
Director of Yasothon
Provincial Treasury

4. นายวิเชียร กิตติจารุวัฒนา
Mr.Wichian Kittijaruwattana
		

ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
Director of Ubon Ratchathani
Provincial Treasury

2
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14

Office of the Provincial Treasury (Region 14)
1. นายจริยะ สัตยารักษ์
Mr.Jariya Sattayarak
		

ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
Director of Surin
Provincial Treasury

2. นายส�ำราญ เมืองนิล
Mr.Samran Muangnin
		

ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
Director of Nakhon Ratchasima
Provincial Treasury

3. นายพลกฤต เมณฑกานุวงษ์
Mr.Pollakrit Mentaganuwong
		

ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Director of Buri Ram
Provincial Treasury

4. นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
Mr.Supachai Tangwattanakorn
		

ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
Director of Chaiyaphum
Provincial Treasury
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15

Office of the Provincial Treasury (Region 15)
1. ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
Mr.Yongyuth Ruangpatarakul
		

ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
Director of Chiang Mai
Provincial Treasury

2. พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล�้ำ	
Mr.Nipon Lertlum
		

ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
Director of Mae Hong Son
Provincial Treasury

3. นายประภาส ศรีญาณลักษณ์
Mr.Prapas Sriyanaluk
		

ธนารักษ์พื้นที่ล�ำปาง
Director of Lampang
Provincial Treasury

4. นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
Miss Vichada Junbun
		

ธนารักษ์พื้นที่ล�ำพูน
Director of Lamphun
Provincial Treasury

2
3
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16

Office of the Provincial Treasury (Region 16)
1. นางสาวชนิตา เกตุอร่าม
Miss Chanita Katealarm
		

ธนารักษ์พื้นที่น่าน
Director of Nan
Provincial Treasury

2. นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
Miss Patcharine Tippayapalatikul
		

ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
Director of Phayao
Provincial Treasury

3. นายวิษณุ เทียนสว่าง
Mr.Wisanu Thiansawang
		

ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
Director of Chiang Rai
Provincial Treasury

4. นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก
Mr.Chaiwat Srisomnuk
		

ธนารักษ์พื้นที่แพร่
Director of Phrae
Provincial Treasury

4
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17

Office of the Provincial Treasury (Region 17)
1. นายวิรัช เกตุนวม
Mr.Virat Ketnuam
		

ธนารักษ์พื้นที่ตาก
Director of Tak
Provincial Treasury

2. นางยุพิน จงจัดกลาง
Mrs.Yupin Chongchadklang
		

ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
Director of Phitsanulok
Provincial Treasury

3. นายพรชัย พงษ์ภู่
Mr.Pornchai Phongphoo
		

ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
Director of Sukhothai
Provincial Treasury

4. นายวีระ เณรบ�ำรุง
Mr.Wera Nenbumroong
		

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
Director of Phetchabun
Provincial Treasury

5. นายประจวบ สมสวัสดิ์
Mr.Prajaub Somsawas
		

ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
Director of Uttaradit
Provincial Treasury

1
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สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18

Office of the Provincial Treasury (Region 18)
1. นายวิสาล ทาจวง
Mr.Visan Tajung
		

ธนารักษ์พื้นที่ก�ำแพงเพชร
Director of Kamphaeng Phet
Provincial Treasury

2. นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
Mr.Tithiphong Pukasemvarangkoon
		

ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
Director of Phichit
Provincial Treasury

3. นางวาสนา ผุดผ่อง
Mrs.Wasana Putpong
		

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
Director of Nakhon Sawan
Provincial Treasury

4. นางปรีดา ทวีวงษ์
Mrs.Preeda Thaweewong
		

ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
Director of Uthai Thani
Provincial Treasury
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ประวัติกรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์สถาปนาขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวาง
ระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2476 โดยรวมกรมที่มีหน้าที่สำ�คัญไว้ด้วยกัน 4 กรม คือ กรมกษาปณ์
สิทธิการ กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา และกรมรักษาที่หลวงและกัลปนา ในครั้งแรกชื่อว่า “กรมพระคลัง” ต่อมา
เปลี่ยนเป็น “กรมคลัง” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำ �นักงานและกรม
ในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2495 จากนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก
กรมคลังเป็น “กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 จนถึงปัจจุบัน โดยมีที่ทำ�การแห่งแรกอยู่บริเวณถนนเขื่อนขัณฑ์นิเวศน์
ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในปี 2503 ได้ย้ายที่ทำ�การมาอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ เขตพระนคร และในปี 2535 ได้ย้ายที่ทำ�การ
มาอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงานในสังกัด
กรมธนารักษ์ ที่มีสำ�นักงานอยู่ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์ ได้แก่
- สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- สำ � นั ก บริ ห ารเงิ น ตรา ตั้ ง อยู่ ที่ ถ นนจั ก รพงษ์ เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร และส่ ว นเก็ บ รั ก ษาเงิ น ตรา
		 สำ�นักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ ณ โรงกษาปณ์ รังสิต ถนนพหลโยธิน อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
		 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- สำ�นักกษาปณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
		 รวมถึงสำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบลราชธานี
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับดูแลของกรมธนารักษ์
ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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The History of the Treasury Department
The Treasury Department was established on 23 May, 1933, in the reign of King Rama VII. It was comprised
four principle departments: the Royal Thai Mint, the Great Royal Treasury Department, the Monetary Department,
and the Department of Royal State Property and Public Property. It was established by the Royal Decree for
Reorganizing Agencies of the Ministry of Finance, B.E. 2476 (1933). It was originally the Royal Treasury Department
later changed to The Finance Department on 9 December 1933, according to the Royal Decree on Reorganizing
State Enterprise Policy Offices and Departments, B.E. 2495 (1952), and was then changed again to The Treasury
Department on 12 March 1952, its current name. Later on it was relocated on ChakkrapongRoad,
Chanasongkram, Pranakorn District, Bangkok in B.E. 2503 (1960), and was finally relocated again to the present site,
which is at the Ministry of Finance on Rama VI Road, SamsenNai, Phayathai, Bangkok. The Treasury Department
has bureau, units and sub offices throughout the country to serve all nationwide.
- Bureau of Grand National Treasure is located inside The Grand Palace area, PhraNakorn district, Bangkok
- Bureau of Monetary Management Bureau is located on Chakkaphong Road, Bangkok. The currencystorage
		 office is the Rangsit Mint on Phrahonyothin Road, KlongLoung, Prathumthani province.
- Bureau of Property Valuation Bureau is located at ChaengWatthana Government Complex in Bangkok
		 (commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, 5 December, BE 2550)
- Bureau of Royal Thai Mint is located on Phahonyothin Road, KlongLuang district, PathumThani province.
		 It has the regional treasury offices in 76 provinces, and has the regional coin exchange and management
		 in 6 areas (Hub)
- Konkean province
- Ubonratchathani province
- Chiang Mai province
- Nakornsawan province
- Songkhla province
- Suratthani province
- Dhanarak Asset Development Company Limitedis a state enterprise that 99.9% of the registered capital
		 has owned by the Ministry of Finance and under controlled of The Treasury Department. The company
		 has responsibility in invest to build the government complex in Bangkok and manage State Properties
		 as a government’s policy
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● หน้าที่ความรับผิดชอบ
กรมธนารักษ์มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำ�รุงรักษาและการพัฒนาที่ราชพัสดุให้มีมูลค่าเพิ่มหรือก่อให้
เกิดรายได้ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และการผลิตเหรียญกษาปณ์
และจัดสร้างเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และของสั่งจ้าง ด้วยวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและมีต้นทุน
ที่เหมาะสมเพื่อให้มีจำ�นวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและ เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้มีความปลอดภัย
และอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อนำ�ออกเผยแพร่และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่น
		 ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำ�เนินการเกี่ยวกับการกำ�หนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีก่ ระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

● ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ดำ�เนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล บำ�รุงรักษา การจัดให้ใช้ การจัดหาประโยชน์
การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ และการทำ�นิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการกำ�หนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ
อืน่ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาในการกำ�หนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ
อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ดำ�เนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และการจัดทำ�
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง
4. งานด้านการบริหารเงินตรา ดำ�เนินการเกี่ยวกับการรับและจ่าย การแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย การรับส่ง
การเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดทำ� ควบคุม และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง
ควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง
5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ดำ�เนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบูรณะ และการเก็บรักษา
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดแสดงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
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● Responsibilities
The Treasury Department has missions to maintain, develop and manage all state properties that
create value added or revenue. Appraise the nation assets value for the best benefit to the nation. It is also
manufacturing coins, Decorations and Royal Thai Orders, and other general orders with international standard
method at reasonable cost. Other important missions are responsible for monetary management, and
preserve and safekeepingtheGrand National Treasure for public displaying in order to show Thai cultural
heritage. The department has full legal power and authority by the followings.
1. To proceed in legal act on the Treasury bill, Monetary law, State property law, and other relevant
		 laws.
2. To appraise the property value and other assets.
3. To perform any other acts as required bythe laws as the authority of the department, or as assigned
		 by the Ministry or Cabinet.

● Nature and Descriptions of Work
1. State Property Management Responsible in develop, maintain, manage to increase the properties
value, collect revenues, and take care of properties acts of laws.
2. Property Valuation Appraise real estates and other properties values in accordance with relevant laws,
and offer opinion for determining the appraised value of real estates.
3. Royal mint and coin manufacturing coins, commemorative coins, Decorations and Royal Thai Orders,
award medals, and other orders from general clients.
4. Monetary Management Take care of currency receiving, paying, exchanging, verify disbursement,
delivery, coins storage.
5. Grand National Treasure Conservation and Display Preserve, restore, keep safe, and displays of
precious assets of the nation to public. Promote and educate Thai culture and history through those precious
assets to public.
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วิสัยทัศน์
Vision
พันธกิจ
Missions
1. บริ ห ารจั ด การที่ ร าชพั ส ดุ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ห รี ย ญ ก ษ า ป ณ์ ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ
ความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดี
ตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำ�ออกเผยแพร่

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.

เป้าประสงค์
Objectives
1. ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนให้สังคม ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลงครอบคลุ ม
ทั่วประเทศและใกล้เคียงราคาตลาด
4. มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิต
และบริหารจัดการเหรียญ
5. อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ท รั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น เพื่ อ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
6. เพิ่มขีดความสามารถในการดำ�เนินงานขององค์การ
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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.
6. To increase the organization’s operation ability.

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน
Professionally manage national assets through good societal governance
for a sustainable national economy.

ประเด็นยุทธศาสตร์
Strategy Issues
1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1. Develop and manage State Propertiesand Grand
National Treasure for the best benefit to the
country which projects to solve the problem of
poverty, quality of life, and environment.
2. Develop and manage State Properties and
National Assets to achieve of economy and society
value added.
3. Manage the organization by Good Governance
policy

กลยุทธ์
Strategy
1. บริหารที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
3. พั ฒ นาการผลิ ต และการบริ ห ารการจ่ า ยแลกเหรี ย ญ
กษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ
4. พั ฒ นาการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ
5. พั ฒ นาองค์ ก รในด้ า นบุ ค ลากร ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ

1. Manage State Properties and National Assets for
the most benefit to the country in economy,
society, and environment.
2. Develop and update property valuationdatabases.
3. Develop Mint productions with high technology,
and improve coins distribution to be more effective.
4. Develop in Grand National Treasure Management
for more efficient.
5. Improve in Human Resources, Information System,
and the organization culture.
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สำ�นักพัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารราชพัสดุ

สำ�นักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่

บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด
(หน่วยงานภายใต้กำ�กับของกรมธนารักษ์)

กองแผนงาน

สำ�นักกษาปณ์

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

สำ�นักงานเลขานุการกรม

สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

กองเทคโนโลยีการสำ�รวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

สำ�นักประเมินราคาทรัพย์สิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักกฎหมาย

สำ�นักการคลัง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำ�นักบริหารเงินตรา

สำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีด้านบริหาร

รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ

กลุ่มงานตรวจราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อธิบดีกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
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Bureau of State Property Building
Development and Maintenance

Bureau of State Property Business Development

Regional State Property Management Division

State Property Land Title Management Division

Provincial Treasury Office
(76 Provinces)

Dhanarak Asset Development
Company Limited

Bureau of Royal Thai Mint

Bureau of Grand National Treasures

Bureau of Monetary Management

Bureau of Bangkok State Property
Management

State Property Surveying Technology
and Database Division

Deputy Director General

Bureau of State Property Valuation

Information Technology Center

Bureau of Legal Affairs

Bureau of Finance

Planning Division

Office of the Secretariat

Human Resource Management Division

Deputy Director General

State Property Development Advisor
Property Valuation Development Advisor
National Treasure and Mint Management Advisor

Deputy Director General

Public Sector Development Group
Internal Audit Group
Inspector General

Director General

Treasury Department

Treasury Department Structure

อัตรากำ�ลัง (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)
หน่วยงาน

ราชการ

ลูกจ้างประจำ�

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

ส่วนกลาง
● สำ�นักงาน
ธนารักษ์พื้นที่

625

364

136

358

1,483

708

62

149

452

1,371

รวม

1,333

426

285

810

2,854

● หน่วยงาน

ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
● ผลงานเด่น
1. การจั ด งานนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 “ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี”

กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 “ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี”
ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติฯ และ
เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ พระปรี ช าสามารถ เรื่ อ งราวการทรงงานตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น รวมถึ ง จั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์
เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน ให้ประชาชนเข้าชมและรับรู้ถึงคุณค่าด้านการจัดเก็บอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป โดยภายในงานแบ่งเป็น 8 โซนหลัก
ประกอบด้วย โซนที่ 1 ถวายพระพร โซนที่ 2 พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โซนที่ 3
การประเมินราคาที่ดิน โซนที่ 4 ด้านที่ราชพัสดุ โซนที่ 5 โรงกษาปณ์ โซนที่ 6 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โซนที่ 7 กิจกรรม
บนเวที โซนที่ 8 จ�ำหน่าย จ่ายแลกเหรียญ
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Number of Employees (As on 14 December 2016)
Unit

Government
Officers

Classified
Employees

Government
Employees

Temporary
Employees

Total

625

364

136

358

1,483

708

62

149

452

1,371

1,333

426

285

810

2,854

● Central Units
● Local offices

Total

Fiscal Year 2016 Performance
● Outstanding performance
1. The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7 th Cycle Birthday
Anniversary on 12 August 2016: “The Treasury Department honor her Majesty the Queen 84 years
old” exhibition.

		 The Treasury Department prepared the exhibition in the Celebration on the Auspicious Occasion
of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary on 12 August 2016: The Treasury Department
honor her Majesty the Queen 84 years old on August 19–21, 2016 at Queen Sirikit National
Convention Center. The purpose of the exhibition is to honor and publicize her royal duties and
intelligence from past to present. The exhibit displayed the Royal Thai Mint, commemorative coins in
honor of her Majesty the Queen and National Treasures and open to public to understand and
learn the values. The exhibit has 8 zones; zone 1–To salute her Majesty the Queen, zone 2–Her Royal
Duties, zone 3–Land Evaluation, zone 4–State Property, zone 5–the Mint, zone 6–Grand National
Treasures, zone 7–Stage Activities and zone 8–Distributing Coin.
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2. การจั ด กิ จ กรรมงานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ”
			 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 8 มี น าคม 2559 เห็ น ชอบ
โครงการจั ด สร้ า งสวนป่ า “เบญจกิ ติ ” ตามแบบแปลนของส�ำนั ก
พระราชวัง วงเงิน 950 ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการ
จัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีพิธีเปิดสวนป่า “เบญจกิติ” เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2559 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานเปิ ด งาน ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วเป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
3. ผลงานที่ได้รับรางวัล
3.1 รางวั ล ทุ น หมุ น เวี ย นดี เ ด่ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นการแสดงเหรี ย ญ
		 กษาปณ์และเงินตราไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
		 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล ทุ น หมุ น เวี ย นดี เ ด่ น ประเภทผลการ
ด�ำเนินงานดีเด่น โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์
เข้ า รั บ รางวั ล ดั ง กล่ า วกั บ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค ชาเลนเจอร์
เมืองทองธานี
3.2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
		 การคลัง
		 กรมธนารักษ์ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลังงบประมาณ พ.ศ. 2559” โดยนายจักรกฤศฏิ์
พาราพั น ธกุ ล อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ เข้ า รั บ รางวั ล กั บ พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
3.3 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
		 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับ
รางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
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2. The celebration in the Auspicious Occasion of her Majesty
the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary on 12 August 2016
at Benchakitti Park
As the cabinet approved on 8 March 2016 in “Benchakitti
Park” project that designed by Bureau of the Royal Household
at 950 million baht budgeting, which sponsored by The Thailand
Tobacco Monopoly. The Treasury Department completed the
project’s construction. The park opening ceremony was on
12 August 2016, whichhosted by Prime Minister General Prayut
Chan-o-cha. This project was one of the celebrations on
Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7 th Cycle
Birthday Anniversary on 12 August 2016.
		
3. Award
3.1 The Treasury Department received the Top Fund
		 Award (TFA) 2016 for the Thai
		 Money and Coin Display.Mr.Chakkrit Parapuntakul,
Director- General received the award from Prime Minister
General Prayut Chan-o-cha at Royal Jubilee Ballroom, Impact
Challenger, Muang Thong Thani.

3.2 The Treasury Department won The Best Financial
		 Management Organization Award
		 2016. Mr. Parapuntakul, Director-General received the
award from Prime Minister General Prayut Chan-o-cha on
26 August 2016 at Peace Building, Government House.

3.3 The Treasury Department won
		 The Best Quality of Government Administration
Award 2016 in section 1–Leading Organization and
Responsible to Community. Mr. Chakkrit Parapuntakul,
Director-General, received the award from Mr. Wissanu
Krea-ngam, Duputy Prime Minister, on 16 September 2016 at
the Navy Hall.
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3.4 รางวัลคุณธรรม และจริยธรรมโปร่งใสในภาครัฐ ประจ�ำปี 2559
		 กรมธนารั ก ษ์ ได้ รั บ รางวั ล ส่ ว นราชการที่ ส ่ ง ผลการประเมิ น
มาตรฐานโปร่งใส ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 กลุ่มที่ด�ำเนินการประเมินฯ
ต่อเนื่อง 5 ปีขึ้นไป โดยนางสาววนิดา บุญวังทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
บุคคล เข้ารับรางวัลจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เมื่อวันที่ 26 กันยายน
2559 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ส�ำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
3.5 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559 รางวัลผู้น�ำองค์กรดีเด่น
		 กรมธนารักษ์ได้รับรางวัลผู้น�ำองค์กรดีเด่น ประจ�ำปี 2559 โดย
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลจาก พลเอก
ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2559
ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
3.6 รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
		 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ รางวั ล เพชรวายุ ภั ก ษ์ ครั้ ง ที่ 6 ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ระดับกรม รางวัลรอง
ชนะเลิศล�ำดับที่ 2 “ประเมินฉับไว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมด้วย
ระบบการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง (Computer
Assisted Land Appraisal System)” ระดับส�ำนัก รางวัลชมเชย
“การพัฒนาสูตรชันเพชรที่ใช้ในงานอนุรักษ์เครื่องมหัคฆภัณฑ์” เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
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3.4 The Treasury Department received The Government
		 Transparency Assessment Award
		 in category of unit group that has been assessed for
5 consecutive years and above. Miss Wanida Boonwangtong,
Senior Human Resource Management Specialist accepted the
award from M.L. Panadda Diskul at Sukumnaipradit Meeting
Hall, OCSC, Nonthaburi on 26 September 2016.
3.5 The Treasury Department received The Outstanding
		 State Enterprise Organization
		 Leadership Award 2016. Mr. Chakkrit Parapuntakul,
Director-General accepted his award from Prime Minister
General Prayut Chan-cha at the Convention Hall, Centara
Grand Central World Hotel, Pathumwan, Bangkok on
14 September 2016
3.6 The 6th MOF Innovation Award of fiscal year 2016
		 The Treasury Department received 2 winning awards
in the 6 th MOF Innovative Awards of Fiscal Year 2016 on
1 February 2016;
		 1. The Department Level won 2nd best of Fast, Easy and
Fair by Computer Assisted Land Appraisals System
		 2. The Bureau Level won Honorable Mention “Diamond
Dammar Formula Development to preserve the valuable assets”
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ผลงานด้านต่างๆ
●

ด้านที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์มีอำ�นาจหน้าที่ในการปกครองดูแล บำ�รุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบันมีที่ดิน
ราชพัสดุทั่วประเทศ 12.5 ล้านไร่ และอาคารราชพัสดุทั่วประเทศประมาณ 569,534 หลัง โดยมีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ
ประมาณ 147,625 ราย และผู้เช่าอาคารราชพัสดุ จำ�นวน 21,203 ราย

การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารราชพัสดุ

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
จำ�นวน

การใช้ประโยชน์

ที่ดิน
(แปลง)

เนื้อที่
(ล้านไร่)

อาคาร
(หลัง)

ใช้ราชการ
จัดให้เช่า
สงวนไว้ใช้ราชการ
รวมทั้งสิ้น

165,872
4,671
4,581
176,124

*7.666
0.156
2.003
9.825

536,964
28,798
3,772
569,534

หมายเหตุ * จำ�นวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศในราชการกระทรวงกลาโหมอีกประมาณ 2.675 ล้านไร่

การจัดให้เช่า

หน่วย : ราย
จำ�นวนผู้เช่าที่ราชพัสดุ

รายการ
เช่าที่ดิน
เช่าอาคาร
รวม

เพื่อที่อยู่อาศัย

เพื่อการเกษตร

เพื่อประโยชน์อย่างอื่น

91,660

49,959
21,203

6,006

147,625
168,828

รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ
รายการ
พื้นที่
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
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รวม

หน่วย : ล้านบาท

ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม ค่าขายที่ดินและ
ค่าขายของ รายได้
อสังหาริมทรัพย์ เบ็ดเตล็ด อาคารราชพัสดุ ค่าปรับ เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด
2,610.619
1,836.339
4,446.958

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

171.112
259.560
430.672

11.371
718.829
729.200

11.513
23.090
34.603

5.784
5.784

2.212
26.212
28.424

รวม
2,806.827
2,868.814
5,675.641

General Performances
●

State Property

The Treasury Department is authorized to administer, maintain, develop and grant the use and rental
of the State Property, which now includes 12.5 million raiand 569,534 buildings in the country. There are
147,625 lessees for lands and 21,203 tenants for buildings.

The Utilization of State Property and Building s
Data as 30 September 2016
Amount

Type of Use

Land
(Plot)

Area
(Million Rai)

Buildings

For Government Use
For Rent
Reserved for Government Use
Total

165,872
4,671
4,581
176,124

*7.666
0.156
2.003
9.825

536,964
28,798
3,772
569,534

Remark

* The above State Property data is not included 2.675 million rai of State Property that
use by the Ministry of Defense for national security purposes.

State Property Rental
Type of Rent
Property Rental
Building Rental
Total

Unit: Tenants/Lessees
Number of Rent
Residential

Agriculture

Misc

91,660

49,959
21,203

6,006

Area
Central Area
Regional Area
Total

Unit: Million Baht

Rents of Real Miscellaneous Sales of State
Property
Property
Fees
and Buildings
2,610.619
1,836.339
4,446.958

147,625
168,828

Revenues of State Property Management
Items

Total

171.112
259.560
430.672

11.371
718.829
729.200

Sales of Miscellaneous
Fines Miscellaneous Income
Items
11.513
23.090
34.603

5.784
5.784

2.212
26.212
28.424

Total
2,806.827
2,868.814
5,675.641
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● การพิสูจน์สิทธิ
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีที่ราษฎรถือครองและท�ำประโยชน์อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ (ทุกประเภท) ซึ่งมีอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งในเขตที่ดินราชพัสดุด้วย เพื่อมิให้ต้องด�ำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นที่พึง
ประสงค์ของรัฐบาลในการที่จะต้องฟ้องร้องประชาชน และเพื่อเป็นการลดปริมาณงานคดีมิให้มีในศาล รัฐบาลจึงก�ำหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาทางบริหาร โดยใช้วิธีการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ
โดยออกระเบียบกลางมาใช้ส�ำหรับการพิสูจน์ว่าราษฎรอยู่ก่อนรัฐ หรือว่ารัฐหวงห้ามไว้ก่อนราษฎรเข้าอยู่ หากผลการพิสูจน์สิทธิ
เป็นที่ยุติแล้ว ราษฎรยอมรับ สามารถด�ำเนินการไปตามผลการพิสูจน์สิทธิ แต่หากราษฎรไม่ยอมรับก็ยังสามารถฟ้องร้องกับทาง
ราชการได้ (มาตรการทางบริหารไม่ตัดสิทธิมาตรการทางกฎหมาย) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ด �ำเนินการพิสูจน์สิทธิการ
ครอบครองที่ดินราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ จ�ำนวน 4,316 แปลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณการว่าจะ
สามารถด�ำเนินการพิสูจน์สิทธิ จ�ำนวน 4,000 แปลง ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับราษฎรที่ขอพิสูจน์สิทธิ ส่งผลให้ข้อ
ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวลดลง

● การตรวจสอบสภาพการใช้และการเช่าที่ราชพัสดุ (ต่อเนื่องจากรายงานประจ�ำปี 2558)
กรมธนารักษ์มีนโยบายก�ำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในความครอบครองของส่วนราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือสอดคล้องตามภารกิจอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงการเช่าที่ราชพัสดุของ
เอกชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาเช่า พร้อมทั้งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้/การเช่าที่ราชพัสดุให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2559 ได้ตรวจสอบสภาพการใช้/การเช่า พบว่ามีส่วนราชการน�ำที่ราชพัสดุในความครอบครองไปใช้
ไม่ถูกต้อง รวมจ�ำนวน 797 แปลง โดยได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 454 แปลง ที่เหลือ 343 แปลง อยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันกับส่วนราชการผู้ใช้ ในส่วนของผู้เช่าพบว่ามีการน�ำที่ราชพัสดุที่เช่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จ�ำนวน 3,191 ราย
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 2,316 ราย ที่เหลือ 875 ราย อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

● โครงการปรับปรุงค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแนวทางการก�ำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ใน
ที่ราชพัสดุที่บังคับใช้มาแล้ว 32 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527) ใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
โดยศึกษาข้อมูลมาตรฐานการก�ำหนดอัตราค่าเช่าของภาคเอกชนและหน่วยงาน ด้านทรัพย์สิน อาทิ ส�ำนักทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ และได้ค�ำนึงถึงศักยภาพ
ของที่ดินที่เหมาะสมส�ำหรับการจัดให้เช่าแต่ละประเภทโดยอ้างอิงจากราคาประเมินที่ดินด้วย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ที่ค�ำนวณผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สิน (Return On Asset : ROA) ซึ่งการก�ำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแนวใหม่
ได้ยกเลิกบัญชีการก�ำหนดอัตราค่าเช่าเดิมที่มีจ�ำนวน 18 บัญชีหลัก 53 ประเภทย่อย ให้เหลือเพียง 3 ประเภทหลัก ได้แก่
เพื่ออยู่อาศัย เพื่อประกอบเกษตรกรรม เพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงได้เปลี่ยนแปลงแนวทางการก�ำหนด
ค่าเช่าจากการเปิดตารางบัญชีอัตรา ปัจจุบัน กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์ก�ำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแนวทางใหม่
เรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การจัดให้เช่าใหม่ การโอนสิทธิการเช่า และการสืบสิทธิการเช่าทุกกรณี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
2. กรณีผู้เช่าเดิมเชิงพาณิชย์ เริ่มใช้แนวทางใหม่วันที่ 1 มกราคม 2561
3. กรณีผู้เช่าเดิมเช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการเกษตรกรรมให้ต่ออายุสัญญาเช่า เริ่มใช้แนวใหม่วันที่ 1 มกราคม 2563

62

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

● Verification of Land Ownership
The government has policy to resolve the issue of the people who hold and exploited State Properties
in National Forest area and the Agriculture Land Perform area. To avoid prosecution under the law, which is
not the government wishes, and to reduce the case in court, the government has taken measures to correct
the problem by using the Verification of Land Ownership method. It is the federal regulation to prove either
people reside before or after being proclaimed by the government under the Ratchaphasadu Land Act.
If the resident accept the final result, the government will be continues as per the regulation procedures.
If the resident does not accept the final result, they can sue the government (Administrative measures
doesn’t prejudice the legal measures). In 2016 Fiscal Year, the government had proved 4,316 plots. In 2017
Fiscal Year, the government will proof 4,000 plots, which will bring the satisfaction to the resident and
reduce the number of complaints.

● State PropertyInspection in Compliance with the Prescribed Standardization (continuing

from 2016 Report)

The Treasury Department has policy to inspect State Property utilization and lease from government
organizations and private sectors. If the use of State Property does not comply with the regulations, those
problems will need to be solved immediately. It will help to increase the revenue collection and set
standard rules and manners in State Property using. In fiscal year 2015 & 2016, the government inspected
and founded out that there were 797 plots used incorrectly – 454 plots resolved and 343 plots are in
process of resolving problems between the government organizations and the Treasury Department.
For lease sector, the Department inspected 3,191 misused. The Department resolved 2,316 cases and
875 cases are in process.

● State Properties Lease and Fee Adjustment Project
The Treasury Department had adjusted State Properties rental and fee after 32 years (since 1984)
to compliance with current economy. The adjusted fee based on private sector and related government
organizations such as Crown Property Bureau, State Railway of Thailand, Bureau of Chulalongkorn University
Property Management, and potential properties in each leasing categories and to complied with
international standards: Return on Assets: ROA. The updated lease and fee has cancelled previous
18 main categories accounts to 3 main categories accounts. There are residential, agricultural and
commercial industries. The adjusted State Property rental and fee are effective on January 1, 2017.
the details are;
1. New Lease, Transfer Lease and Inheritance Lease are effective on January 1, 2017
2. Commercial original tenant will be effective on January 1, 2018
3. Residential and Agriculture original tenants are able to renew current lease and will be follow
new lease effective on January 1, 2019
Annual Report 2016
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● การก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมธนารักษ์ได้จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
ก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังและ
กรมการพาณิชย์ว่าด้วยการให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความปกครองดูแล
และใช้ประโยชน์ของกรมการบินพาณิชย์อันเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2545 ข้อ 16 ที่ก�ำหนดให้กรมธนารักษ์เรียกเก็บ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจาก ทอท. ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของ ทอท. อันเกิดจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้นๆ และภายหลังจากการใช้ประโยชน์ ปีที่ 10
ให้ ป รั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วใหม่ ต ามผลการศึ ก ษาของที่ ป รึ ก ษาที่ จั ด หาโดยกรมธนารั ก ษ์ ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์ และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาทั้งด้านรายได้
และรายจ่าย ตลอดจนแผนการพัฒนาและการลงทุนในอนาคตของ ทอท. และผลกระทบที่มีต่อกรมธนารักษ์ ทอท. ประชาชน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ในด้านการจัดหาประโยชน์
ในที่ราชพัสดุให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและราคาตลาดปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป

● โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรมธนารักษ์น�ำทีร่ าชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินการพัฒนา เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2558 เห็นชอบให้กรมธนารักษ์ด�ำเนินการจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) เช่า จ�ำนวน 3 แปลง (สระแก้ว ตาก และสงขลา) และจัดให้เอกชนเช่า จ�ำนวน 4 แปลง (ตาก มุกดาหาร หนองคาย
และตราด) และให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ จ�ำนวน 1 แปลง (สระแก้ว) ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์
(ไร่-งาน-วา)

ให้ กนอ.เช่า
(ไร่-งาน-วา)

ให้เอกชนเช่า
(ไร่-งาน-วา)

1. อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. อำ�เภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
3. อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
4. อำ�เภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

199-1-42
(CIQ) 525-3-00

667-1-57
660-2-23

1,257-1-68
-

-

-

5. อำ�เภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
6. อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา

126-2-09

รวม

851-2-51

อ�ำเภอ / จังหวัด
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895-0-44
แปลงที่ 1 : 803-3-33.4
แปลงที่ 2 : 276-2-95
รวม 1,080-3-18.7
718-0-46
แปลงที่ 1 : 629-1-70
แปลงที่ 2 : 298-2-00
2,255-3-50
3,951-1-76.7

● SuvarnabhumiAirport Plot Compensation Rate Determining Standard
The Treasury Department hired Academic Research Management Center of Chulalongkorn University
to be an advisor for determining standard rate compensation of Suvarnabhumi Airport plot. The Ministry of
Finance and the Ministry of Commerce allowed Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) to use
State Property under The Civil Aviation Authority of Thailand regarding Suvarnabhumi airport in Year 2002
section 16. The Treasury Department received 5% from total income of AOT from Suvarnabhumi Airport
in each fiscal year. The fee will be adjusted after 10 years by the Treasury Department’s advisor, which
is Academic Research Management Center of Chulalongkorn University. The advisor will analyze and
determine compensation rate to comply with the current economy along with previous income and
expenses, AOT future investment, and effectsto the Treasury Department, people, AOT or any related
government organizations. The new compensation will add value to State Property and comply with
international standards and current market

● State Property to Support the Special Economic Zone

The Treasury Department brought State Property to support government regulations in order to
improve quality of life and spread prosperity to the region. On 25 June 2015, the board of special economic
development has meeting number 3/2015 allowed the Treasury Department to lease 3 state properties
(SraKaew, Tak and SongKla) to the industrial estate authority of Thailand (IEAT) and 4 plots (Tak, Mukdaharn,
NingKai and Trad) to private sector and 1 plot (SraKeaw) to government operation as follow;
Amphur/ Provinces
1. Measod, Tak
2. AranyaPrathet, SraKeaw
3. KlongYai, Trad
4. Mukdaharn, Mukdaharn

Government Operation
(Rai-Ngan-Wa)

IEAT lease
(Rai-Ngan-Wa)

199-1-42
(CIQ) 525-3-00
-

667-1-57
660-2-23
-

5. SraKrai, Nong Kai
6. Sadao, SongKhla

126-2-09

Total

851-2-51

Private Sector Lease
(Rai-Ngan-Wa)

1,257-1-68
895-0-44
Plot no. 1 : 803-3-33.4
Plot no. 2 : 276-2-95
Total : 1,080-3-18.7
718-0-46
Plot no 1: 629-1-70
Plot no 2: 298-2-00
2,255-3-50
3,951-1-76.7
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โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการจัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ ให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) และเอกชนเช่า ดังนี้
แปลงที่ 1 ให้กรมศุลกากรใช้ที่ดินเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และ
ตรวจสอบ (Customs Immigration and Quarantine : CIQ) เนื้อที่ 525-3-00 ไร่ แล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
แปลงที่ 2 ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
เนื้อที่ 660-2-23 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยได้จัดท�ำสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว
แปลงที่ 3 ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เนื้อที่ 895-0-44 ไร่ เพื่อพัฒนา
เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว และลงทุนแบบโมเดลเกตเวย์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ภาคตะวันออก

● โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบการด�ำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ซึ่ง
กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเป็น 2 รูปแบบ และมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. กรณีกอ่ สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่บนทีด่ นิ ราชพัสดุ แบ่งเป็นโครงการเช่าระยะสัน้ และโครงการเช่าระยะยาว ซึง่ กรมธนารักษ์
ได้เปิดให้จองโครงการตั้งแต่วันที่ 19–31 สิงหาคม 2559 การก่อสร้างมีเวลาด�ำเนินการ 2 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี
พ.ศ. 2561
สรุปยอดผู้สนใจจองโครงการฯ ดังนี้
ลำ�ดับที่

แปลง

ที่ตั้ง
เขต/อำ�เภอ

จังหวัด

โครงการ

จำ�นวน
หน่วย

จำ�นวน
ยอดจอง

คิดเป็น
ร้อยละ

1
2
3
4

กท.5050
กท.2615
พบ.260
พบ.261

พญาไท
พญาไท
ชะอำ�
ชะอำ�

กทม.
กทม.
เพชรบุรี
เพชรบุรี
รวม

อาคารพักอาศัย 8 ชั้น
อาคารพักอาศัย 8 ชั้น
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น

432
350
377
283
1,442

731
513
408
670
2,322

169.21
146.57
108.22
236.75
161.03

2. การให้กู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ (วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท) กรมธนารักษ์ร่วมกับ
ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ต้องการกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดิน
ราชพัสดุสามารถขอสินเชื่อกู้เงินจากทั้ง 2 ธนาคารได้ ณ ปัจจุบัน สอบถาม จำ�นวน 2,224 ราย และมีผู้เช่าที่ธนารักษ์พื้นที่ออก
หนังสือรับรอง 179 ราย และได้รับอนุมัติการกู้จากธนาคารแล้ว จำ�นวน 2 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
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In 2016 Fiscal Year, the Treasury Department has leased to IEAT, private sector and government sector
as follow;
Plot 1 : Customs Department developed SraKeaw special develop property as Customs Immigration
and Quarantine: CIQ total 525-3-00rai, finished on 14 September 2015
Plot 2 : IEAT leased SraKeaw special develop property total 660-2-23 rai as per contract
Plot 3 : To private sector to develop Trad special development property total 895-0-44 rai as tourism
attraction and model gateway investment to support tourism in east region.

● Thanarak Pracharat housing Project
On 19 April 2016, the cabinet authorized the Treasury Department to operated ThanarakPracharath
Housing Project, which has 2 plans as follow;
1. New housing on State Property – there are short-term lease and long-term lease. The Treasury
Department opened for lease on 19-31 August 2016. This project estimated to finished in 2 years or by 2018.
The following is lease summary;
No.

Plot

Location/
Amphur

Province

1
2
3
4

KorTor 5050
KorTor 2615
PorBor 260
PorBor 261

Payathai
Payathai
Cha-Am
Cha-Am

Bangkok
Bangkok
Petchaburi
Petchaburi
Total

Project description
8 story apartment
building
8 story apartment
building
2 story townhouse
2 story townhouse

Unit

Booking

%

432

731

169.21

350

513

146.57

377
283
1,442

408
670
2,322

108.22
236.75
161.03

2. State property residential loan (maximum 500,000 Baht) The Treasury Department partner
with Government Saving Bank and Government Housing Bank offered the loan to state property tenant to
refurbish or maintain housing on state property. The tenant can apply for loan from both banks. Currently,
there are 2,224 interested, 179 guaranteed by treasury department and 2 approved from bank. (Data as
30 September 2016)
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขั้นตอน
ออกหนังสือรับรอง
อนุมัติเงินกู้

ธนาคารออมสิน

รวม

จำ�นวน
(ราย)

วงเงิน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

วงเงิน
(บาท)

จำ�นวน
(ราย)

วงเงิน
(บาท)

70
2

21,200,000
1,055,000

109
-

45,150,000
-

179
2

65,350,000
1,055,000

● โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพือ่ รองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกลำ�้ คูคลอง
รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล�้ำล�ำน�้ำและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัยตามแนวคูคลองและทางระบายน�ำ้ โดยมีโครงการน�ำร่องในพืน้ ทีค่ ลองลาดพร้าวก่อนเป็นล�ำดับแรก
ปัจจุบันมีชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าวทั้งสิ้น 43 ชุมชน รวม 7,314 ครัวเรือน กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) (พอช.) และส�ำนักการระบายน�้ำ ได้บูรณาการความร่วมมือกันด�ำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ชุมชน
ริมคลองภายใต้กรอบโครงการบ้านมั่นคงตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบาย
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล�้ำล�ำน�้ำสาธารณะร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการบริหาร
จัดการสิ่งก่อสร้างรุกล�้ำล�ำน�้ำสาธารณะ ให้มีความมั่นคงและมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีขึ้น ประการส�ำคัญเพื่อให้
ผู้อยู่อาศัยได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อยู่อย่างยั่งยืนเป็นประชาสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม เน้นการด�ำเนินการ
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปชุมชนที่จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ปี 2559
เขต

ลำ�ดับ

ชุมชน

จำ�นวน
ครัวเรือน

สายไหม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เพิ่มสินร่วมใจ
ศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54
พัฒนาหมู่ 1 กลุ่ม 1
กสบ.หมู่ 5 กลุ่ม 1
บางบัวร่วมใจพัฒนา
รุ่นใหม่พัฒนา
หลังกรมวิทยาศาสตร์
วังหิน
ริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ
หลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น

77
65
55
32
205
165
120
82
108
85
994

หลักสี่
บางเขน
จตุจักร
ห้วยขวาง
รวม

68

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

เนื้อที่เช่า

ค่าเช่า/ปี

3-1-28 ไร่
3-2-45 ไร่
5-0-05 ไร่
2-0-16 ไร่
8-1-27 ไร่
9-3-22 ไร่
4-0-41 ไร่
3-0-35 ไร่
5-1-21 ไร่
4-0-22 ไร่

27,888 บาท (1.75)
26,010 บาท (1.50)
42,105 บาท (1.75)
14,688 บาท (1.50)
49,905 บาท (1.25)
64,746 บาท (1.50)
34,461 บาท (1.75)
25,935 บาท (1.75)
101,808 บาท (4.00)
58,392 บาท (3.00)
445,938 บาท

Government Housing Bank Goverment Saving Bank

Step
Guaranteed letter
Approved

Total

Total
(case)

Total
(Baht)

Total
(case)

Total
(Baht)

Total
(case)

Total
(Baht)

70
2

21,200,000
1,055,000

109
-

45,150,000
-

179
2

65,350,000
1,055,000

● Rim

Klong Community development project to supporting canals trespassing solution
Government project
The government has important enrollment to managing canals trespassing and organizing residential
area along the canals and drain area. Klong Lad Prao is the first model project. Currently, there are 43
communities that live in Klong Lad Prao with total of 7,314 households. The Treasury Department partnered
with the Organization Development Institute and Department of Drainage and Sewerage of Bangkok to
operate the canals residential area development project under secure housing project to resolve the canals
trespassing together. On December 22, 2015, the project has promoting better quality of life for low income
and created better environment. The main purpose is to ensure the resident live legally by cooperating with
community and government organizations.
				

2016 Community Leasing Summary
Location

No

Sai Mai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LakSee
Bangkane
Jatujak
HuiKung
Total

Community
PermSinRuemJai
SarnJaoPhoSomBoon 54
Pattana Moo 1 Group 1
KorSorBor Moo 5 Group 1
BangbaoRaumjaiPattana
RoonmaiPattana
Science Ministry neighbor
Wanghin
LadproaPrachauthid canal
Thai-Japan school neighbor

Household
Lease area
total
77
65
55
32
205
165
120
82
108
85
994

Rental fee/ Year

3-1-28 rai 27,888 Baht (1.75)
3-245 rai 26,010 Baht (1.50)
5-0-05 rai 42,105 Baht (1.75)
2-0-16 rai 14,688 Baht (1.50)
8-1-27 rai 49,905 Baht (1.25)
9-3-22 rai 64,746 Baht (1.50)
4-40-41 rai 34,461 Baht (1.75)
3-0-35 rai 25,935 Baht (1.75)
5-1-21 rai 101,808 Baht (4.00)
4-0-22 rai 58,392 Baht (3.00)
445,938 Baht
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● สรุปโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ชุมชน (แปลงโรงภาพยนตร์ปรินซ์)
กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับผู้เช่าอาคารที่ราชพัสดุ จ�ำนวน 48 ราย ด�ำเนินการปรับปรุงอาคารราชพัสดุ ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4546 โฉนดเลขที่ 422 และ 2451 ถนนศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หรือแปลงโรงภาพยนตร์ปรินซ์ เป็นแนวคิดเชิงอนุรักษ์ชุมชน เชิงแหล่งท่องเที่ยวเป็น Market village ซึ่งด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการเปิดประมูลหาผู้รับสิทธิการเช่าอาคารโรงภาพยนตร์ปรินซ์ โดยก�ำหนด
เงื่อนไขให้ผู้รับสิทธิการเช่าต้องปรับปรุงอาคารโรงภาพยนตร์ปรินซ์ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีรูปแบบแนวคิดเชิงอนุรักษ์ชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพสวยงาม โดดเด่น เพื่อสร้างกิจกรรมภายในแหล่งชุมชน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงอนุรักษ์
และไม่ขัดศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

● โครงการจัดสร้างสวน “เบญจกิติ” ระยะที่ 1
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค
และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ เป็นสวนขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร โดยให้กระทรวง
การคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
จากกระแสพระราชด�ำรัส “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้าง
อ่างเก็บน�้ำ ฉันจะสร้างป่า” ในปี พ.ศ. 2535 จึงได้มีการจัดท�ำผังแม่บทพื้นที่ 430 ไร่ เพื่อเป็นสวน โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน
คือ “สวนน�้ำ”และ “สวนป่า” ผู้ออกแบบได้น�ำแนวความคิดของ “ป่ารักน�้ำ” ซึ่งเป็นโครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ มีจดุ ประสงค์หลักคือต้องการเก็บรักษาพืน้ ทีป่ า่ ซึง่ เป็นแหล่งต้นนำ�้ เอาไว้คนื ความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ
โดยเชื่อมโยงพื้นที่ 2 ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ บึงน�้ำด้านหน้าซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ และพื้นที่ด้านหลังซึ่งวางแนวความคิด
ให้เป็นสวนป่าขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งพรรณไม้ ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ ในประเทศไทย
รวมทั้งจ�ำลองลักษณะทางธรรมชาติให้เป็นสวนป่าในเมือง เป็นพื้นฐานในการปลูกจิตส�ำนึกของเด็กและเยาวชน ให้เห็นความ
แตกต่างของป่าไม้ในประเทศไทย
รัฐบาลได้น�ำโครงการจัดสร้างสวนเข้าร่วมในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชานุญาต
ให้จัดสร้างสวนตามผังแม่บท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า “เบญจกิติ”
เนือ่ งจากแผนการโยกย้ายโรงงานยาสูบไปอยูส่ ว่ นภูมภิ าคต้องใช้ระยะเวลานาน กระทรวงการคลังจึงได้ด �ำเนินการจัดสร้าง
สวนน�้ำ “เบญจกิติ” บนเนื้อที่ 130 ไร่ ก่อน ซึ่งจัดสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดสวนน�้ำ “เบญจกิติ” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เห็นชอบหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เนื้อที่ 320 ไร่
(โรงงานยาสูบได้ส่งมอบพื้นที่เพิ่ม จ�ำนวน 20 ไร่) โดยแบ่งการจัดสร้างออกเป็น 3 ระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการโยกย้าย
ของโรงงานยาสูบ จึงได้มีการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และจัดให้มี
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ
เป็นประธาน
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● State Property development and conservation project summary (Prince movie theater Plot)
The Treasury Department partnered with 48 State Property Buildings tenants refurbished State
Property Building plot number Kor Tor 4546 Chanod# 422 and 2451 SriVieng road, Sri Lom, Bang Rak,
Bangkok or Prince Movie theater plot. It is a conservative community, tourism attraction as Market Village,
which finished on June 2016. The Treasury Department auctioned the movie theater to find the tenant
who is willing to develop and reserve this property as tourism area and to create activities and support
good morality and ethical of the community.

● Benchakitti Park Project Phase 1
On 24 December 1991, the cabinet agreed to move the Tobacco Monopoly to regional area and
improved the property of 430 rai as Bangkok parks under responsibility of Ministry of Finance.
“If the King was water, I would be the forest. The forest who Royal to water. If the King builder the
reservoir, I would build the forest” – King Rama IX, 1992. As per the King’s quote, the government created
the master plan on 430 rai into 2 section: “water park” and “forest park”. The producer received idea
from “Forest loves water” which was Her Majesty the Queen initiative project. The propose is to reserve
forest area to balance with nature, the park linked 2 area together. The front swamp is main activity hall
and back area as forest area of Bangkok. The back area will have variety of Thai plants and education
including natural characteristics and raise awareness to children to see the difference of Thai plants.
The government presented the Park project into the Celebration on the Auspicious Occasion of
Her Majesty the Queen’s 60th Birthday Anniversary. Her Majesty the Queen approved the master plan and
given the name “Benchakitti”.
The moving process of the Thailand Tobacco Monopoly was longer than expected. The Ministry of
Finance built the water park “Benchakitti” on the first 130 rai and finished on 2004. Her Majesty the Queen
opened the park on December 7, 2004.
On March 8, 2016, the cabinet approved Benchakitti park 320 rai (Thailand Tobacco Monopoly
returned 20 more rai). The park constructed into 3 phases. “Benchakitti” phases 1: constructed into 61 rai
in the Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary
12th August 2016 and had planting tree project in honor of Her Majesty the Queen on August 12, 2016
hosted by Prime Minister General Prayut Chan-o-cha.
Annual Report 2016
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● โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินก�ำแพงเมือง–คูเมือง
1. ก�ำแพงเมือง-คูเมือง เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เช่น
ป้องกันข้าศึกศัตรู หรือระบบระบายน�้ำของเมืองในอดีต และบางเมืองยังใช้ถึงปัจจุบัน มิได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของ
ประชาชนคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ จึงมีสถานะทางที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 (3) จึงเป็นที่ราชพัสดุโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ตามนัย มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
		 2. สภาพปัญหาและนโยบายของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่เป็นก�ำแพงเมือง–คูเมือง
ก�ำแพงเมือง–คูเมือง เกิดขึ้นมานานมากแล้ว สภาพเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท�ำให้ขอบเขตไม่ชัดเจน ท�ำให้ยาก
แก่การปกครอง บ�ำรุง ดูแล ใช้ประโยชน์ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์และไม่อาจชี้ขอบเขตได้ในกรณีที่มีการรังวัดขอออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้กับประชาชน ประชาชนที่มีที่ดินอยู่ติดกับที่ดินก�ำแพงเมือง–คูเมือง ได้รับ
ความเดือดร้อนที่ไม่อาจออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์
ในที่ดินจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตที่ราชพัสดุที่เป็นก�ำแพงเมือง–คูเมือง โดยการเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาก�ำหนดขอบเขตทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง–คูเมือง เพือ่ ท�ำหน้าทีว่ างหลักเกณฑ์และก�ำหนด
ขอบเขตที่ดินก�ำแพงเมือง–คูเมือง ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นการแน่นอน โดยขอบเขตที่คณะกรรมการก�ำหนดให้ถือเป็นแนวเขตที่
ถูกต้องและให้กรมธนารักษ์น�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และรับรองแนวเขตให้แก่ราษฎรที่มีที่ดิน
ข้างเคียงได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 (12 กุมภาพันธ์ 2534) และรัฐบาล
ทุ ก รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส�ำคัญ และเห็นชอบให้คงมีคณะกรรมการฯ ดังกล่าวตลอดมา (รัฐ บาลปัจจุบันเห็นชอบให้แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)
3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการก�ำแพงเมือง–คูเมือง
		 3.1 ด้านบริหารที่ราชพัสดุ
			 3.1.1 ทราบขอบเขตที่ดิน จ�ำนวนเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ลักษณะที่ดิน สะดวกแก่การปกครองดูแลทรัพย์สิน
			 3.1.2 น�ำไปใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่ดินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
			 3.1.3 ป้องกันการบุกรุกและท�ำลายก�ำแพงเมือง–คูเมือง
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● The Survey of City walls and Moats
1. City walls and Moats
areman-made project and use to adapting to nature to protect the country from energy and use as
water drainage from past to present. To protecting from personal use, the Thailand Civil and Commercial
code named the city wall and Moat as state property as per civil and commercial code section 1304(3) owned
by Ministry of Finance per section 4&5 act of state property Year 1975
2. Difficulty and policy of city wall and Moat
The city wall and Moat had created for years and changed over time. It is difficult to terminate the
property. The Treasury Department can’t issue the land right documents to resident nearby city wall and
moat. To resolve the issue, the Ministry of Finance, landlord, proposed to the cabinet to nominate the
committee to terminate the property in each area. The Treasury Department will use the property
termination to issue the land right documentation to the resident. The cabinet nominated the committee
on February 12, 1991. Every Government has priority in this project and continues nominating the
committee. (Current Government nominated the committee on November 18, 2014)
3. Beneficial from city wall and Moat management
		 3.1 State property
			 3.1.1 knowing land boundaries, area and location make it easy to mangeproperties
			 3.1.2 use as proof of rights for each property
			 3.1.3 protecting from invasion
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พิธีเปิดป้ายสื่อความหมาย
(Interpretation Sign)
Interpretation Sign open ceremony

การจัดเสวนา เรื่อง ก�ำแพงเมือง–คูเมือง
กับการบริหารที่ราชพัสดุ
City Wall & Moat with state Property
management forum

3.2 ด้านเศรษฐกิจ
		 3.2.1 เป็นสิง่ จูงใจให้เกิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วก่อให้เกิดรายได้แก่
รัฐและเป็นการเพิ่มพูนรายได้ทางอ้อมให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
		 3.2.2 ราคาที่ดินบริเวณข้างเคียงจะสูงขึ้นตามความเจริญของ
ท้องถิ่น
3.3 ด้านสังคม
		 3.3.1 ขจัดปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินราชพัสดุกับที่ดิน
ข้างเคียงท�ำให้ไม่มขี อ้ โต้แย้งหรือด�ำเนินคดีทางศาล เพราะมีแนวเขตทีแ่ น่นอน
		 3.3.2 ขจัดปัญหาต่างๆ ซึง่ จะเกิดจากการบุกรุกทีร่ าชพัสดุท�ำให้
สังคมมีความสงบสุข
		 3.3.3 เป็นการอนุรักษ์ไว้เป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี และวัฒนธรรมของชาติ
		 3.3.4 เพือ่ ประโยชน์ในด้านการศึกษาและเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
การด�ำเนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา และบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น
ก�ำแพงเมือง–คูเมือง ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ก�ำหนดขอบเขต
ที่ดินก�ำแพงเมือง–คูเมือง ลงในระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ ยู ที เอ็ม
จ�ำนวน 23 เมือง เช่น เมืองโนนเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองเด่นภูเวียง
จังหวัดเชียงราย และเมืองฝั่งหมิ่น จังหวัดพะเยา
2. กิจกรรมการส�ำรวจรังวัดก�ำหนดขอบเขตทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง–คูเมือง
ลงภาคพื้นดิน จ�ำนวน 14 เมือง เช่น เวียงแก เวียงห้าว จังหวัดพะเยา
เวียงแก้ว และ เวียงพระธาตุจอมสัก จังหวัดเชียงราย
3. กิจกรรมการอนุรักษ์ก�ำแพงเมือง–คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติ
ด้านอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณก�ำแพงเมือง–คูเมือง
เวียงกาหลง ต�ำบลเวียงกาหลง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

●

การก�ำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม (GPS)

ตามระเบี ย บส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2550 (กรม.) ก�ำหนดมาตรฐาน
แผนที่เป็นระบบพิกัดฉาก UTM และสนับสนุนงานส�ำรวจรังวัดจัดท�ำแผนที่
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ส�ำหรับที่ราชพัสดุแปลงใหญ่ ในการก�ำหนด
พิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม เพื่อสร้างเป็นหมุดควบคุมของกรมธนารั ก ษ์ ส�ำหรั บ ใช้ เ ป็ น หมุ ด โครงงานต่ า ง ๆ ส�ำหรั บ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการก�ำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่
ดาวเทียม (GPS) จ�ำนวน 1,590 หมุด เช่น โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และ
บริหารจัดการทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง–คูเมือง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทีร่ าชพัสดุ
เชิงคุณภาพ และบริเวณอ่างเก็บน�้ำชลประทานล�ำปาว ใช้ในราชกากรมชลประทานแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 จังหวัดกาฬสินธุ์
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3.2 Economy
		 3.2.1 Tourism attraction–to create income for
government and community
		 3.2.2 Increasing value of real estate nearby
3.3 Social
		 3.3.1 Eliminating land boundaries dispute
		 3.3.2 Eliminate invasion and bring peace to
community
		 3.3.3 Reserve as historical item and nation culture
		 3.3.4 To study and use as leisure area
City wall and Moat conservation, development and
management project are;
1. Hiring the specialist to analyst city wall and moat
boundaries into UTM system mapping for 23 city such as
NoonMuang city–Kallasin, Den PhuVieng city–Chiang Rai,
Fung Min city–Payao
2. City wall and moat survey – 14 city field trip such as
ViengkaeViengHao – Prayao, ViengKaew and ViengPha Thai
JomSak – ChiangRai
3. City wall and Moat conservation project, to developing
community, was on August 29, 2016 at ViangKa Long city walls
and moats, TambolViangKa Long, AumpurViang Pa Pao,
Chiang Rai.

●

GPS Mapping control

According to the Prime Minister’s office regarding 2017
cadastral map standard and land parcel map determined UTM
map standard and supported control survey as urgent plan.
Large state properties will be mapping control by Satellite for
the Treasury Department to use as control traverse marks and
go use as miscellaneous marks in 2016. The Treasury Department
has 1,590 mapping control such asCity wall and Moat
conservation and management project, quality of state Property
date base development project and Lamp Pao Dam Area for
royal irrigation department use–plot number KorSor 584,
Kallasin Province.
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ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์ ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจหลัก คือ การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ห้องชุด และ
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ด�ำเนินการประกาศใช้บัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินและบัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559 - 2562 ที่ประกาศใช้ในวันที่
1 มกราคม 2559
●

การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สินด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จ�ำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ
การประเมินราคา
1. แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพือ่ ประเมินราคาทีด่ นิ รายแปลง ด�ำเนินการในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ที่
59 พื้นที่ เป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 4.1 ล้านแปลง มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 5.2 ล้านแปลง
2. แผนงานส�ำรวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายแปลง ส�ำหรับแปลงแบ่งแยกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป้าหมาย
การด�ำเนินงานจ�ำนวน 10,000 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 10,929 แปลง
3. แผนงานส�ำรวจข้ อ มู ล และประเมิ น ราคาที่ ดิ น รายแปลง ส�ำหรั บ แปลงแบ่ ง แยกใหม่ ใ นภู มิ ภ าค เป้ า หมายการ
ด�ำเนินงาน จ�ำนวน 25,320 แปลง มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 30,848 แปลง
●
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Property Valuation
The Property Valuation Department has authority to appraise properties and any legal valuable assets,
proposed properties capital value, assisting real estate committee as per land code, manage real estate
appraisals standard and support other department accordingly. The main responsibility is to appraise
properties, apartments and buildings value to meet the registration of Rights and Juristic Act Standard.

Outstanding performance
In 2016 Fiscal Year, the Department has set properties and buildingsvaluation to use in 2016-2019
effective on 1 January 2016.
●

Property Capital Valuation
In 2016 Fiscal Year, the Department used strategies, land indicator and land quality to valuate;
1. The land plot valuation date survey project: this project has set to work with 59 properties of the
Treasury Department. Target was 4.1 million plots and 5.2 million plots accomplished.
2. The land plot valuation data survey project for new land plot in Bangkok; 10,000 plots goal,
10,929 plots accomplished.
3. The land plot valuation date survey project for new land plot in regional; 25,320 plots goal,
30,848 plots accomplished.
●
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การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุด
		 1. แผนงานประเมินราคาทุนทรัพย์หอ้ งชุดอาคารชุดทีข่ อจดทะเบียน
ใหม่ เป้าหมายการด�ำเนินงานจ�ำนวน 223 อาคาร 17,120 ห้องชุด มีผล
การด�ำเนินงาน จ�ำนวน 884 อาคาร 128,254 ห้องชุด
		 2. ส�ำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด เป้าหมาย
การด�ำเนิ น งาน จ�ำนวน 1,811 อาคาร มี ผ ลการด�ำเนิ น งาน จ�ำนวน
1,813 อาคาร
●

การส�ำรวจ

การประเมินราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
		 ในปีงบประมาณ 2559 ด�ำเนินงานโครงการทบทวนแบบมาตรฐาน
บัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ก�ำหนดแบบ
มาตรฐานโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามประเภทสิ่งปลูกสร้างจาก 69 แบบ เป็น
5 ประเภท ประกอบด้วย
		 1. ประเภทบ้านเดี่ยว
		 2. ประเภททาวน์เฮ้าส์
		 3. ประเภทห้องแถว
		 4. ประเภทตึกแถว
		 5. ประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
●

การวิเคราะห์ข้อมูล

การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
		 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์
อสังหาริมทรัพย์ผ่านช่องทางการขอทราบราคาประเมินฯด้วยตนเอง หนังสือ
สอบถาม การสอบถามทางโทรศั พ ท์ แ ละการตรวจสอบราคาประเมิ น ฯ
ผ่านระบบ เพื่อให้บริการประชาชนที่สนใจราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยมี
เป้าหมายในการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ปีละไม่ต�่ำกว่า 825,000 แปลง
●

การให้บริการ
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ApartmentValuation
1. New building registration valuation project: 223
buildings & 17,120 apartments goal, 884 buildings & 128,254
apartments accomplished.
2. Adjusting building appraisals data survey: 1,811
buildings goal, 1,813 buildings accomplished
●

The survey

House BuildingValuation
In 2016 Fiscal Year, the Department received the house
building valuation standard from 69 housing models to 5 types
as follow;
1. Single house
2. Townhouse
3. Apartment
4. Commercial building
5. Miscellaneous building
●

Real Estate appraisals information service
The Treasury Department offers Real Estates appraisals
services as per follow by letter, telephone, and online system
for people who interested in real estate appraisals. The
department has goal to provide service through each channel
at least 825,00 plots each year.

The data analysis

●

Service
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ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์
กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน
รวม 9 ชนิ ด ราคา คือ ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์
และ 1 สตางค์ และผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในโอกาสหรือวาระส�ำคัญต่าง ๆ ตลอดจนจัดสร้างเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างต่างๆ โดยมีผลการด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 9 ชนิดราคา จ�ำนวน 1,507.7040 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 105.65 ของเป้าหมาย
1,427.03 ล้านเหรียญ
2. ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม 10 โอกาส จ�ำนวน 3,521,153 เหรียญ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก เหรียญ
กษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
50 ปี ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผลิตเหรียญที่ระลึกต่างๆ จ�ำนวน 993,674 เหรียญ อาทิ เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เหรียญที่ระลึก
ประจ�ำจังหวัด เหรียญที่ระลึกปีปฏิทิน เหรียญที่ระลึกปีนักษัตร เหรียญที่ระลึกการประชุมโรงกษาปณ์โลก (MDC) ครั้งที่ 29
เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมราชทัณฑ์ เหรียญรางวัลและเหรียญที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเซีย พ.ศ. 2559
เหรียญที่ระลึก 80 ปี พระธรรมบัณฑิตวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เหรียญที่ระลึกครบ 150 ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา วชิรญาณวโรรส เหรียญที่ระลึก พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป จังหวัดสิงห์บุรี จัดสร้างถวาย
พ.ศ. 2559 เหรียญที่ระลึกดอกกล้วยไม้ไทย (พิมพ์สี) เป็นต้น
4. จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 338,073 ส�ำรับ / ดวง / เหรียญ
5. จัดท�ำเครื่องหมายตอบแทน และผลิตภัณฑ์สั่งจ้างต่างๆ
		 5.1 เครื่องหมายตอบแทน จ�ำนวน 21 หน่วย ได้แก่ เข็มเงิน เข็มทองแดง (มหาดไทย) และโล่ทอง โล่เงิน โล่ทองแดง
			 (มหาดไทย)
		 5.2 ผลิตภัณฑ์สั่งจ้าง จ�ำนวน 24,927 หน่วย ได้แก่ เข็มหน่วยงานต่างๆ และงานรับจ้างอื่นๆ
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Mint Production
The Treasury Department produces coins to circulate in the economy to meet the need of people.
There are 9 price type coins; 10 baht, 5 baht, 2 baht, 1 baht, 50 satang, 25 satang, 10 satang, 5 satang and
1 satang. In 2016 Fiscal Year, the department manufactured commemorative coins, insignia, reward marks
and miscellaneous order as follow;
1. Produced 9 price type coins in total 1,507.7040 million coins, 105.65 % of 1,427.03 coins goal.
2. Commemorative coins in 10 occasions total of 3,521,153 coins such as the Seventieth Anniversary
Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne commemorative coins, the Celebration on the
Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016
commemorative coins, Thai Elephant commemorative coins, 120th Anniversary of department of the
Army Training command commemorative coins, 100th Anniversary Revenue Department commemorative
coins, 100th Anniversary Chulalongkorn University commemorative coins, 80th foundation of Thammasat
University commemorative coins, 50 th Anniversary BOI commemorative coins and 50 th foundation
Anniversary Chiang Mai University commemorative coins.
The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne commemorative coin
		 - Polished gold
16,000 Baht
		 - Polished Silver
800 Baht
		 - Cupronickel Alloy		 50 Baht
The Celebration on the Auspicious Occasion Of Her Majesty the Queen’s 7th
		 - Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016 commemorative coinsPolished Gold 16,000 Baht
			 The Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday
			 Anniversary 12th August 2016 (commemorative coin with satin strip)
		 - For Women
		 - For Men
Thai elephant commemorative coin
		 - Polished gold (1 oz) 4,000 Baht
		 - Polished gold (1/4 oz) 2,000 Baht
		 - Polished silver (1 oz) 200 Baht
3. Commemorative coins–total 993,674 coins such as the Celebration on the Auspicious Occasion
of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016, provincial commemorative
coins, calendar year coins, zodiac coins, 29th Mint Directors Conference (MDC) coins, 100th Anniversary
department of Corrections, Award coin, 2016 Asian International Stamp Exhibition, 80th Rama IX Golden
Jubilee Temple, 150th Birthday of Vajirananavarorosa, PraArJarnPlen coins and Thai Orchid coins.
4. Decorations and Royal Thai Orders 338,073 units.
5. Reward coins and custom orders
		 5.1 Reward coins–21 units such as silver needle, Copper Needle (interior), silver shield, copper
			 shield (interior)
		 5.2 Custom order–24, 927 units such as miscellaneous department needle and miscellaneous
			 order.
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the
Throne commemorative coin

ทองค�ำขัดเงา
ชนิดราคา 16,000 บาท
Polished gold
16,00 baht

เงินขัดเงา
ชนิดราคา 800 บาท
Polished Silver
800 Baht

โลหะผสม คิวโปรนิเกิล
ชนิดราคา 50 บาท
Cupronickel Alloy
50 Baht

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
The Celebration on the Auspicious Occasion Of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday
Anniversary 12th August 2016 commemorative coins

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองค�ำขัดเงา
ชนิดราคา 16,000 บาท
Polished Gold
16,000 Baht
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เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
(เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)
The Celebration on the Auspicious Occasion
of Her Majesty the Queen’s 7th
Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016
(commemorative coin with ribbon)

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย
Thai Elephant commemorative coin

เหรียญทองค�ำขัดเงา (1 ออนซ์)
ชนิดราคา 4,000 บาท
Polished gold (1 oz)
4,000 Baht

ชนิดสตรี
For Women

เหรียญทองค�ำขัดเงา (¼ ออนซ์)
ชนิดราคา 2,000 บาท
Polished gold (1/4 oz)
2,000 Baht

ชนิดบุรุษ
For Men

เหรียญเงินขัดเงา (1 ออนซ์)
ชนิดราคา 200 บาท
Polished silver (1 oz)
200 Baht
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ผลการด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญ
1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ส�ำนักกษาปณ์ได้รับการอนุมัติจากกรมธนารักษ์ให้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ภายใต้แนวคิดในการเน้นและส่งเสริมให้เด็กไทยส�ำนึกถึงความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รู้จักและฉลาดในการใช้สอยเงินตรา สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเป็นการฝึกให้รู้จักอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมุ่งหวังให้เด็กไทยมีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ พลังสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และการด�ำรงคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย
สื บ ไป นอกจากนั้ น การจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก ยั ง เป็ น การตอบแทนและเอื้ อ ความรู ้ สู ่ สั ง คม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของชุมชน สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีในสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กรมธนารักษ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ส�ำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ภายในงาน
มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ การแข่งขันและเล่นเกมรับรางวัล
2. กิจกรรมบริเวณโถงกลาง ได้แก่ การแข่งขันตอบค�ำถามชิงรางวัล และบริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์
การประกวดวาดภาพ ฯลฯ
3. เปิดเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งชมกระบวนการ
ผลิตเหรียญกษาปณ์ การจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ จากบริเวณระเบียงรอบโรงงาน รวมทั้งสาธิตการท�ำงานด้านงานฝีมือ ได้แก่
เครื่องแกะตัวอักษรบนเหรียญ เป็นต้น
4. มอบเหรียญที่ระลึกวันเด็กแก่เด็กที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งบริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่มฟรี
5. จ�ำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์ของส�ำนักกษาปณ์และกรมธนารักษ์ ตลอดจนจัดเต็นท์จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ต่าง ๆ เช่น ร้านธงฟ้า รวมทั้งการละเล่นต่าง ๆ ส�ำหรับเด็ก
6. แจกแบบสอบถาม และสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน นักเรียน
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงกษาปณ์และประชาชนจากทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
รวมประมาณ 6,500–7,000 คน หมุนเวียนเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค อย่าง
เนืองแน่นและต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
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Outstanding project
1. National Children’s day 2016
		 The Treasury Department authorized to create the National Children’s Day 2016 event on Saturday,
9 January 2016. The event has concept to promote children to recognize the nation, religious and king,
spend money wisely, learn the development of Mint and insignia, learn to reserve Thai tradition, to be
healthy, have good moral and ethical. The event encourages participation from community, family and
education institution, supported relationships between the treasury department and citizen. The National
Children’s day 2016 has activities as followed;
		 1. Stage activity: school performance and quiz
		 2. Hall activity: quiz and prizes, questions and answer about coins, drawing contest and etc.
		 3. Learning the development of Mint, coins and insignia from the exhibition and letter carving on
coin demonstration at the factory balcony.
		 4. Free food and beverages and coins to the attendees
		 5. Selling coin and products from the treasury department and food vendor such as a Thong Fa
shop, toy store and etc.
		 6. Survey and observing attendees
		 The attendees are children, student, parents and people who live near the treasury department
area and people from Pathumtani and nearby. There were 6,500-7,000 attendants rotating to study the
exhibition and buying products all day.

Annual Report 2016
The Treasury Department

85

จากผลการส�ำรวจร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย
วิธีทอดแบบสอบถาม จ�ำนวน 1,132 ชุด ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมและการรับบริการด้านต่าง ๆ โดยรวม
ร้อยละ 90 โดยไม่มีกิจกรรมหรือบริการ ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่า
ร้อยละ 85 ได้แก่ ควรจัดงานแบบนี้ในทุก ๆ ปี แต่ขอให้เพิ่มกิจกรรม
รางวัลให้เด็ก ๆ มากกว่านี้ และเพิ่มความแปลกใหม่ในแต่ละปี ซุ้มกิจกรรม
ส�ำหรับเด็กควรมีมากกว่านี้ อาหารส�ำหรับเด็กดีมาก อยากให้มีซุ้มอาหาร
เพิ่มขึ้นและอาหารมีความหลากหลายมากขึ้น ของรางวัลอยากให้มีอุปกรณ์
การเรียนมากขึ้น เป็นต้น

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์
เป็นประธานการแถลงข่าวการประชุม
Mint Directors Conference หรือ MDC
ครั้งที่ 29 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์
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2. โครงการจัดประชุม Mint Directors Conference (MDC) ครั้งที่ 29
ระยะเวลาโครงการ 2558–2559
ในปี พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		 - กรมธนารักษ์ได้เผยแพร่เว็บไซต์การประชุม Mint Directors
Conference (MDC) ครั้งที่ 29 ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ชื่อโดเมน คือ
http://www.mdc2016.com
		 - เปิดรับลงทะเบียนการประชุมฯ Online (ปกติระหว่างวันที่
10 กันยายน 2558 ถึง 10 ธันวาคม 2558 ล่าช้าระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม
2558 ถึง 25 กรกฎาคม 2559 และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่าน
สื่อต่างๆ
		 - เข้ า ร่ ว มประชุ ม International Affairs ในงาน World
Money Fair 2016 ที่ ก รุ ง เบอร์ ลิ น ประเทศเยอรมั น ระหว่ า งวั น ที่
1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2559
		 - จัดงานแถลงข่าวการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
		 - จัดประกวด Packaging Competition ที่กรุงเทพฯ เพื่อคัด
ผู้ชนะ 3 categories
		 - เตรียมเอกสาร คู่มือ ป้ายชื่อ และของที่ระลึกแจกให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม
		 - จัดประชุม MDC ครัง้ ที่ 29 ระหว่างวันที่ 1–8 พฤษภาคม 2559
3. โครงการร่ ว มมื อ ด้ า นเทคนิ ค ระหว่ า งกรมธนารั ก ษ์ กั บ โรงกษาปณ์
The Royal Mint แห่งสหราชอาณาจักร
ในปี พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
		 - อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะเดินทางไปประชุมหารือความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านเหรียญกษาปณ์กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint
แห่ ง สหราชอาณาจั ก ร และสรุ ป ผลการด�ำเนิ น งานที่ ผ ่ า นมา เมื่ อ วั น ที่
15–21 ธั น วาคม 2558 และได้ จั ด ท�ำรายงานเสนอกระทรวงการคลั ง
เรียบร้อยแล้ว

		 As the satisfaction survey, 90% are satisfy with activities
and services and less than 85% suggested to have this event
every year, increased the reward and children activity, great
children food selection but need to add more food selection
and adding more school supplies reward.

2. 29 th Mint Directors Conference (MDC) 2015-2016
project
in Year 2016 the Treasury Department has the following
process;
			 - Published website for 29th Mint Director Conference
(MDC) 2016 under domain mane http://www.mdc2016.com
			 - Conference online registration–general between
September 10–December 10, 2015, late between December 11,
2015–July 25, 2016–and advertised to all media channels
			 - Attended International Affair Conference at World
Money fair 2016 in Berlin, Germany from February 1–9, 2016
			- 1st press conference on March 3, 2016
			 - Arranged packaging competition in Bangkok to
have the winner in 3 categories
			 - Prepared document, manual, name tag and
souvenir for the attendees
			 - Arranged 29th MDC from May 1-8, 2016

3. The technique exchange between The Treasury
Department and United Kingdom Royal Mintin 2016
as follow;
			 - The Director of The Treasury Department and
group had a meeting with the Royal Mint of United Kingdom
on 15-21 December 2015 and sent the summary report
to the Ministry of Finance.

On March 3, 2016,
Mr. Chakkrit Parapuntakul,
The Treasury Department director,
had press conference regarding 29th Mint
Directors Conference (MDC) at Centara
Grand and Central World Hotel

Annual Report 2016
The Treasury Department

87

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์
นำ�คณะผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก
XXIX Mint Directors Conference : MDC
ครั้งที่ 29 เข้าเยี่ยมโรงกษาปณ์โลก

การประกวด Thailand Kaizen Award 2016
รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย–ญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 9–11 สิงหาคม 2559

การประกวดผลงานกิจกรรมไคเซ็น
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ สำ�นักกษาปณ์
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		 - เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง
วันที่ 10–11 พฤษภาคม 2559 เพื่อเยี่ยมเยือนและประชุมหารือเรื่อง
เหรียญกษาปณ์กับธนาคารชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Bank of the Lao PDR) (นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน นักวิชาการกษาปณ์
เชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้าคณะ)
		 - เดินทางไป Nation Bank of Cambodia เพื่อน�ำเสนอรูปแบบ
เหรียญชนิดราคาต�่ำของประเทศกัมพูชา และประชุมหารือเรื่องเหรียญ
กษาปณ์ ระหว่างวันที่ 16–17 สิงหาคม 2559
		 - ได้รบั อนุมตั ปิ ระมาณการรายจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนการผลิต
เหรียญกษาปณ์และการท�ำของ ประจ�ำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมแล้ว ก�ำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
บริหารเหรียญกษาปณ์ “Coin Management” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่
21–25 พฤศจิกายน 2559 ส่วนหลักสูตรด้านเทคนิคการผลิตเห็นควร
เลื่อนไปจัดในปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากต้องปรับปรุงหลักสูตรและสอบถาม
ความต้องการของโรงกษาปณ์ประเทศอาเซียนก่อน
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน/พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส�ำนั ก กษาปณ์ แ ผนงานด้ า นการพั ฒ นา
บุคลากร : การฝึกอบรมระยะสั้น จ�ำนวน 10 กิจกรรม/โครงการ
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น
ไคเซ็น (Kaizen) เป็นวิธกี ารปรับปรุงพัฒนาการผลิตหรือกระบวนการ
ท�ำงานให้ดีขึ้นในลักษณะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ส�ำนัก
กษาปณ์ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานด้วยกิจกรรมไคเซ็นเป็นประจ�ำทุกปี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักกษาปณ์ได้เสนอผลงานเข้า
ประกวดใน Thailand Kaizen Award 2016 ประเภท Kaizen Suggestion
System จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ผลงาน “กระทุ้ง
ได้ใจ” โดย นายไชยา สุขทัศน์ สามารถผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าไปได้
ถึงรอบชิงชนะเลิศและได้น�ำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศไปแล้ว เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2559 ณ แกรนด์ฮอล์ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล Certificate

			- Miss Wanna Yindeeyangyurn, Senior Mint Specialist,
had meeting about coins at Bang of Laos PDR, the Laos
People’s Democratic Republic on 16-17 August 2016
			 - Approved budget to produce coins for 2017 Fiscal
Year to use for the similar expenses and 2nd coin management
seminar from 21-25 November 2016. For coins production
technique course is postponed to 2017 due to course
improvement and need advising from Asian Royal Mint.
4. Training to improve work performance and human
resources
		 Following the Human Resources Training of 2016
Fiscal Year, the human resources of Treasury Department had
10 short-term training/projects.
5. Improving performance with Kaizen System
		 Kaizen is the continuing improvement performance.
The Treasury Department encourages employees to give
suggestions to improve the performance by Kaizen system.
		 In 2016 Fiscal Year, the Department entered the project
to Thailand Kaizen Award 2016 hosted by Technology
Promotion Association of Thailand (Thailand – Japan). The
“Kra Tong Dai Jai project” by Mr. Chaiya Suktad was nominated
to the final round and present on August 9, 2016 at Grand
Hall Exhibit, BITEC Bangna Conference center, Bangkok. He
received the certificate.
			 - On 3 March 2016, Mr. Chakkrit Parapunthakul,
Director- General of the Treasury Department had press
conference regarding 29th Mint Directors Conference (MDC)
at Centara Grand and Central World Hotel
			 - Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorm opened the XXIX Mint Directors Conference:
MDC 29th on May 2, 2016
			 - Mr. Werawut Sripairaya, the Deputy Director
General, shown the XXIX Mint Directors Conference 29th MDC
attendees the World Royal Mint on 4 May 2016.
			 - Thailand Kaizen Award 2016–Final round hosted
by Technology Promotion Association (Thailand–Japan) on
August 9-11, 2016
			 - Thailand Kaizen Contest Award of 2016 Fiscal Year
on 30 August 2016 at the Treasury Department

Mr. Werawut Sripairaya, the deputy
director of The Treasury Department,
shown the XXIX Mint Directors
Conference 29th MDC attendees the
World Royal Mint on May 4, 2016

Thailand Kaizen Award 2016 – Final
round hosted by Technology Promotion
Association (Thailand – Japan)
on August 9-11, 2016

Thailand Kaizen Award of 2016
Fiscal Year on August 30, 2016 at
The Treasury Department
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ด้านบริหารเงินตรา
Financial Management
ดำ�เนินการรับ จ่าย นำ�ส่ง จ่ายแลก รับแลกคืน ตรวจ
พิ สู จ น์ เก็ บ รั ก ษาและบริ ห ารจั ด การเหรี ย ญกษาปณ์ ให้
เพี ย งพอต่ อ การใช้ ห มุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา ผู้รับบริการ
เชื่อถือและพึงพอใจในบริการ สั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่าย
เงินคงคลัง ตรวจสอบการรับ จ่าย การเคลื่อนไหวและจัดทำ�
บั ญ ชี เ งิ น คงคลั ง ของรั ฐ ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย และ
สำ�นักบริหารเงินตรา รับฝาก ถอน และเก็บรักษากุญแจ
ดอกคู่ ห้ องมั่ น คงและตู้เ ก็บ เงินของสำ�นัก งานคลัง จังหวัด
และส่วนราชการในส่วนกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

90

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

The Treasury Department performs coin
exchange, prove, maintain and manage to meet
with the economic demanding and efficient.
The Department also manages treasury reserves
and audit Bank of Thailand, withdrawals abs
deposit, secure double key and all regional safe.
In 2016 Fiscal Year the Department has performed
as follow;
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สถิติการรับย้ายเหรียญกษาปณ์จากส่วนภูมิภาค
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ศูนย์บริหารฯ

สถิติการจ่ายย้ายเหรียญกษาปณ์ให้ส่วนภูมิภาค
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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Coin receiving from regional chart
2016 Fiscal Year
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ลำ�ดับที่
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ผลงานปีงบประมาณ 2558
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1.2 การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

”

ล้านเหรียญ

หน่วย

ผล

แผน

แผน/ผล

1.1 การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

กษาปณ์ที่ระลึกในส่วนกลาง

การจ่ายแลกกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญ

กิจกรรม

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ 2559
สำ�นักบริหารเงินตรา ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์ 1
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1

No.

Result

1.2 commemorative coin payment

”

”
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0.007
32.981

34.145
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34.144
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0.004

27.928
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26.934

0.002

26.932

26.00

29.286
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38.499
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45.718
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Total result Million Baht 158.568 140.772 119.450 108.997 122.643 131.578 119.366 134.482 155.091 130.465 152.525 181.155 1,655.092

”

Result

2.2 commemorative coin receiving

”

Plan

Million coin

Million Baht 394.627 406.285 493.616 363.700 410.403 502.185 438.368 398.069 505.311 418.495 497.105 405.262 5,233.426

2.1 coin receiving

Central

Coin and commemorative receiving in

Result

1.1 coin payment

Million coin

Unit

Total result Million coin 150.500 135.058 166.903 133.116 150.819 185.298 162.401 157.188 142.601 134.735 161.474 130.952 1,811.045

Plan

Plan/
result

Central

Coins & Commemorative payment in

Description

2016 Fiscal Year Performance Report
Bureau of Monetary Management coin management 1

ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Grand National Treasures Bureau Section
ด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สำ�นักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีหน้าที่บริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ มีคา่ ซึง่ มีหลากหลายประเภท ได้แก่ เครือ่ งราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องประดับ เงินตราโบราณ เหรียญ
ที่ระลึก ดวงตราไปรษณียากร และทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดต่างๆ
โดยได้ ดำ � เนิ น การดู แ ล รั ก ษา และอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ค งสภาพที่ ดี
ป้องกันการชำ�รุดเสื่อมสภาพ ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดทำ�
บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ากวั ส ดุ ไร้ ก รด สำ � หรั บ จั ด เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
แต่ ล ะชนิ ด เป็ น พิ เ ศษเพื่ อ ป้ อ งกั น ความชำ � รุ ด เสี ย หาย และ
จัดเก็บทรัพย์สินไว้ภายในห้องมั่นคงที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ
ซึ่ ง เป็ น การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ตามหลั ก วิ ช าการอนุ รั ก ษ์
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้เพิ่มการควบคุมดูแล
โดยใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)
ในการตรวจสอบสถานะ ติ ด ตามและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน โดยในรอบปีงบประมาณ 2559 มีผล
การดำ�เนินงานด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินสูง
กว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
1. จัดทำ�ทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้จำ�นวน
2,765 ชิ้น จากเป้าหมาย 2,750 ชิ้น
2. จัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้จำ�นวน
3,965 ชิ้น จากเป้าหมาย 3,950 ชิ้น
3. อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น ได้ จำ � นวน
1,243 ชิ้น จากเป้าหมาย 700 ชิ้น
4. อนุ รั ก ษ์ ด วงตราไปรษณี ย ากร สมั ย รั ช กาลที่ 5
ได้จำ�นวน 3,390 แผ่น จากเป้าหมาย 3,000 แผ่น

Grand National Treasures Conservation, Safekeeping
and Display
Grand National Treasure Bureau has responsible
to conserve, safekeeping and display of the Grand
National Treasures such as regalia, royal decorations,
ancient Thai money and coins, stamp and
miscellaneous Grand National Treasures items to be
in good condition. In Fiscal year 2016, Grand National
Treasures Bureau developed acid free materials
packageto keep each valuable assets in proper
temperature and moisture to protect any damage
during the safekeeping process. This solution
complies with the conservation valuable assets
theory. Since 2012, the Bureau developed the
controlling system by Radio Frequency Identification
(RFID) to follow the status and record assets
movement data. In Fiscal year 2016,Grand National
Treasures Bureau exceled the conservation KPI by
overachieved the annual target as follows
1. Grand National Treasures registration
achieved the target of 2,765 pieces (FY 2016 target:
2,750 pieces)
2. Grand National Treasures storage achieved
the target of 3,965 pieces. (FY 2016 target: 3,950
pieces)
3. Grand National Treasures conservation
achieved the target of 1,243 pieces. (FY 2016
target: 700 pieces)
4. King Rama the 5th stamp conservation
achieved the target of 3,390 pieces. (FY 2016 target:
3,000 pieces)
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ตัวอย่างผลงานการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Example of Grand National Treasures Conservation Performance
1. ทรัพย์สินที่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียนในปีงบประมาณ 2559
Grand National Treasures registered in fiscal
year 2016.

3. การอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ
2559
Grand National Treasures Conservation in fiscal
year 2016.
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2. ทรัพย์สินที่ได้รับการจัดเก็บรักษาในปีงบประมาณ
2559
Grand National Treasures Storage in fiscal
year 2016.

4. การอนุ รั ก ษ์ ด วงตราไปรษณี ย ากร สมั ย รั ช กาลที่ 5
ในปีงบประมาณ 2559
King Rama the 5thStamp Conservation in Fiscal
Year 2016.

ด้านการเผยแพร่และจัดแสดง
Publication and Exhibition Section
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการคื น ความสุ ข
ให้ประชาชนของ คสช. โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธบางลำ�พู
โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า เข้ า ชม รวมทั้ ง มี ก ารจั ด แสดงในส่ ว นภู มิ ภ าค
จำ � นวน 2 แห่ ง คื อ ศาลาธนารั ก ษ์ 1 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา (ไม่เก็บค่าเข้าชม) ซึ่งมี
จำ�นวนผู้เข้าชมการจัดแสดงทั้งสิ้น 1,000,373 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดนิทรรศการสำ�คัญ
ต่าง ๆ ดังนี้ งานนิทรรศการ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง จำ�นวน 3 ครั้ง คือ นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง
“พระสุ ห ร่ า ย: จากตะวั น ออกไกลสู่ ดิ น แดนสุ ว รรณภู มิ ”
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง
“เครื่ อ งถ้ ว ยจั ก รี : สายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทย – ตะวั น ตก”
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 และเรื่อง
“พระบารมีปกเกล้า” เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่อง
ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่
9 มิถุนายน – 30 กันยายน 2559 และที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ
(ระยะที่ 1) ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์
ทั้ ง วิ วั ฒ นาการเงิ น ตราไทยและจั ด แสดงเหรี ย ญนานาชาติ
และนิทรรศการ 70 ปี ครองราชย์ตามรอยพระบาทยาตรา
ระหว่ า งวั น ที่ 10 – 30 มิถุนายน 2559 รวมทั้งได้มีการ
จัดกิจกรรมวันเด็กที่พิพิธภัณฑ์ทั้ง ๓ แห่ง คือศาลาเครื่อง
ราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธบางลำ�พู ตลอดจนได้ดำ�เนินการ
จัดนิทรรศการนอกสถานที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำ�นวน 51 ครั้ง โดยเป็นการจัดตามโรงเรียน และสถานศึกษา
จำ�นวน 32 ครั้ง และตามสถานที่จัดงานสัมมนา รวมถึงตามที่
ได้รับเชิญ จำ�นวน 19 ครั้ง อาทิ งานกาชาดประจำ�ปี 2559
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณ
หน้าที่ทำ�การสำ�นักพระราชวัง (สนามเสือป่า) งานมอบรางวัล
ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ�ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง

The Treasury Department and the NCPO
initiated the campaign “Returning the Happiness to
Thai People”. This project provided the opportunity
for people to visit the Pavilion of Regalia, Royal
Decorations and Coins, Treasury Department Coin
Museum and Pipit Banglamphu for free including
Treasury Pavilion in Chiang Mai and Treasury Pavilion
in Songkla. The total visitors are 1,000,373.
In fiscal year 2016, The Treasury Department
curated many important exhibitions such as the
exhibition at Pavilion of Regalia, Royal Decorations
and Coins at the Grand Palace for 3 times: “Pra Su
Rai: From Far East to the Golden Land Exhibition”
(December 15, 2015 – February 29, 2016,); “Chakri
Ceramic: the Relationship between Thai & Western”
(March 21-30, 2016); and “PraBarameePokKloa–
the Celebration on the Auspicious Occasion of Her
Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary
12th August 2016” (June 9 – September 30, 2016).
The Treasury Department also held the exhibition
at The Treasury Department Coin Museum for both
permanent exhibition (Phase 1: History of Coins,
Evolution of Thai currency, and International coins)
and temporary exhibition (the 70th Anniversary of
Follow the King footsteps” between June 10-30,
2016). The Treasury Department also held the
National Children’s Day activities at 3 museums:
The Royal Thai Mint.Pavilion of Regalia, Royal
Decorations and Coins the Treasury Department
Coin Museum and Pipit Banglamphu Moreover,
The Treasury Department also set up the exhibition
in central and regional provinces for 51 times. There
were 32 times at schools and various institutions,
19 times per invitation. For example, s2016 Red
Cross (at Bureau of Royal Household, SanamSaupa
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ในวั น ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ อิ ม แพคเมื อ งทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และ
เงินตราไทยได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทรางวัล
ผลการดำ�เนินงานดีเด่นประจำ�ปี 2559 และรางวัลประสิทธิภาพ
ด้ า นการบริ ห ารพั ฒ นาทุ น หมุ น เวี ย นดี เ ด่ น และงานแสดง
ผลงานทางพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละอนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ประเทศไทย
(รั ก ชาติ เฟสติ วั ล ) ระหว่ า งวั น ที่ 1–3 มิ ถุ น ายน 2559
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และเข้าร่วมงาน
นิทรรศการ ในต่างประเทศ จำ�นวน 3 ครัง้ คือ งานนิทรรศการ
World Money Fair 2016 ณ กรุงเบอร์ลนิ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมณี ระหว่างวันที่ 5–7 กุมภาพันธ์ 2559 งานนิทรรศการ
Singapore International Coin Fair 2016 ณ ประเทศ
สิ ง คโปร์ ระหว่ า งวั น ที่ 1–3 เมษายน 2559 และงาน
นิทรรศการ Tokyo International Coin Convention 2016
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง
1 พฤษภาคม 2559
นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโครงการเสวนา “พิพิธบาง
ลำ�พู เสน่ห์ธนารักษ์คู่ชุมชน” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ
พิพิธบางลำ�พู เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการทำ�งานแบบบูรณาการ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งกรมธนารั ก ษ์ แ ละชุ ม ชนบางลำ � พู โดยเชิ ญ
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพิพิธบางลำ�พู
ร่วมเสวนาถึงเรื่องราวการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการนำ�วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนบางลำ�พูมาถ่ายทอดผสมผสานกับการ
บอกเล่าภารกิจในการดูแลและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
ของกรมธนารักษ์ให้ประชาชนได้รบั รู้ และโครงการ “ทุกสัมผัส
แห่งวิถีของเงินตรา” ระหว่างวันที่ 9–16 สิงหาคม 2559
ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เงินตราให้กับผู้พิการซึ่งถือเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับรู้
และมีโอกาสในการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น โดยเชิญโรงเรียน สถาน
สงเคราะห์ หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทุกประเภทเข้าชม
นิทรรศการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรูท้ พี่ พิ ธิ ภัณฑ์เหรียญ
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(March 30–April 7, 2016) and 2016 Best Funds
Awarding Ceremony of Comptroller General’s
Department on July 11, 2016 at Impact Muang
Thong Thani, Nonthaburi, which The Treasury
Department won 2016 Best Performance and Best
Financial Management, and Rak Chat Festivalat
National Memorial, Prathum Thani (June 1–3, 2016)
The Treasury Department participated in
international coin exhibitions such as 2016 World
Money Fair in Berlin, Germany (February 5–7, 2016),
2016 Singapore International Coin Fair (April 1–3,
2016) and 2016 Tokyo International Coin Convention
( April 29–May 1, 2016).

In addition, the Treasury Department held
a special event related to cultural education and
CSR activities at our museums Banglumphu Cultural
Community Forum was held on July 27, 2016 at
Pipit Banglamphu. The Treasury Department Coin
Museum CSR activity for student and people with
disabilities was held between August 9–16, 2016,

การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำ�หน่ายบัตร
เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญกษาปณ์ และการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกในวาระต่าง ๆ
1. การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำ�หน่ายบัตร
เข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญกษาปณ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จำ�นวน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจำ�นวน 1,500,000 บาท
โดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลตามพระราชอั ธ ยาศั ย ในวั น ที่ 6
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา
2. ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก รวม
6 วาระ จำ�นวน 140 เหรียญ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศ์
รวม 9 พระองค์ จำ�นวน 10 ชุด โดยทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำ�นวน 2 ชุด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
3. ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ รวม
14 พระองค์ รวม 15 เหรียญ โดยทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำ�นวน 2 เหรียญ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

Presenting proceeds from the sales of the
museum ticket and commemorative coins in
special occasions to the Royal Family.
1. Presenting the proceeds form the sales
of the Pavilions of Regalia, Royal Decorations and
Coins ticket to Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn the amount of 1,500,000
Baht to contributed to Sai Jai Thai Foundation
and the amount of 1,500,000 Baht as herroyal
command on February 6, 2017 at 15.00 hrs.
at Chitralada Palace.
2. Presenting the commemorative coins in
6 occasions to His Majesty the King, Her Majesty the
Queen, HRH Crown Prince Maha Vajiralongkorn and
the member of the Royal Family.

3. Presenting the commemorative coins
with ribbon decorations in the Celebration on the
Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s
7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016 to
His Majesty the King, Her Majesty the Queen, HRH
Crown Prince Maha Vajiralongkorn and 14 members
of the Royal Family.
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การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนภายในห้องนิทรรศการชั่วคราว ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำ�นวน 3 ครั้ง
Exhibition at the Temporary Exhibition Hall at Pavilion of Regalia,
Royal Decorations and Coins Fiscal Year 2016

ครั้งที่ 1 นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง
“พระสุหร่าย: จากตะวันออกไกลสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ”
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
Pra Su Rai: From East to the Golden Land
Exhibition December 15, 2015 – February 29, 2016

ครั้งที่ 2 นิทรรศการหมุนเวียน
เรื่อง “เครื่องถ้วยจักรี: สายสัมพันธ์ระหว่างไทย – ตะวันตก”
ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
“Chakri Ceramic: Thai-Western Relationship”
Exhibition March 23 – June 30, 2016
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ครั้งที่ 3 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมีปกเกล้า”
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาส
ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน–30 กันยายน 2559
Pra Baramee Pokklao Exhibition Commemorating the
Auspicious Occasion of His Majesty’s the King 70th
Anniversary to the Throne and the Auspicious Occasion
of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday
Anniversary 12th August 2016 June 9 – September 30, 2016

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ�ปี พ.ศ. 2559 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง
2016 National Children’s Day Activities Saturday 9th January 2016
Museum of National Treasures Pavilion of Regalia, Royal Decorations and Coins, The Grand Palace

ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์
The Treasury Department at Coin
Museum Jakkrapong Road

ณ พิพิธบางลำ�พู ถนนพระสุเมรุ
Pipit Bang Lamphu Museum,
Prasu main road

ภาพประกอบกิจกรรมการเข้าร่วมงานนิทรรศการในต่างประเทศ
Photo Gallery International Money Fair

การเข้าร่วมงานนิทรรศการ World Money Fair 2016 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559
The Treasury Department of Thailand
participated in 2016 World Money Fair in Berlin,Germany 5–7 February 2016
Annual Report 2016
The Treasury Department
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การเข้าร่วมงานนิทรรศการ Singapore International Coin Fair 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559
The Treasury Department of Thailand participated in 2016 Singapore International Coin Fair April 1–3 2016

การเข้าร่วมงานนิทรรศการ Tokyo International Coin Convention 2016 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559
The Treasury Department of Thailand participated in 2016 Tokyo International
Coin Convention Tokyo, Japan29 April–1 May 2016

ภาพประกอบนิทรรศการนอกสถานที่ในประเทศ
Photo Gallery of Exhibitions in Thailand

งานกาชาดประจำ�ปี 2559
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2559
ณ บริเวณหน้าที่ทำ�การสำ�นักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
2016 Annual Red Cross Fair 30 March – 7 April 2016
The Royal Household Bureau, Sanam Sua Pa

102

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

งานแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย
(รักชาติ เฟสติวัล) ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
National Museum and Memorials of Thailand Festival
(Ruk Chard Festival) June 1-3 2016 at National Memorial,
PathumThani

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ตามโรงเรียน
Photo Gallery Exhibitions and Activities
for schools

โครงการเสวนา
“พิพิธบางลำ�พู เสน่ห์ธนารักษ์คู่ชุมชน”
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ พิพิธบางลำ�พู
“Pipit Banglumphu
Saneh Dhanarak Kuu Choomchon”
Seminar July 27, 2016 Pipat Banglumphu

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
St.Francis Xavier School, Pakkred District,
Nonthaburi Province

โรงเรียนบูรณวิทย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Buranavit SchoolBang Phlat District, Bangkok
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โครงการ “ทุกสัมผัสแห่งวิถีของเงินตรา”
ระหว่างวันที่ 9–16 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ
“Took Sumpad Hang Withee Kong NgernTra” Coin Journey Project August 9–16, 2016
The Treasury Department Coin Museum

ตารางแสดงจำ�นวนผู้เข้าชมการจัดแสดงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
Numbers of visitors in the central and provincial in 2016
(The figure displays both Thai and foreigner visitors) October 2015 – September 2016
(Fiscal Year 2016)
สถานที่ / Place

ผู้เข้าชมชาวไทย
Thai Visitors

ผู้เข้าชมชาวต่างประเทศ
Foreigners

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
The Pavilion of Regalia Royal Decorations and Coins
พิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะที่ 1)
The Treasuyr Department Coin Museum (Phase 1)
พิพิธบางลำ�พู
Pipit Banglumphu
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
Treasury Pavilion Chiang Mai
ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
Treasury Pavilion Songkla
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด
Total number of visitors

262,266 คน

678,546 คน

11,886 คน

3,464 คน

19,121 คน

899 คน
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14,046 คน
10,145 คน
1,000,373 คน

แผนงานโครงการที่สำ�คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Important projects plans in Fiscal year 2016
โครงการการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญระยะที่ 2
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � โครงสร้ า ง และ
ติดตั้งระบบจัดแสดง คือ ระบบไฟฟ้า และระบบ AV รวม
ทั้งงานตกแต่งและจัดวางโมเดลสื่อจัดแสดงของห้องเหรียญ
สมัยรัตนโกสินทร์ ห้องเหรียญกับสังคมไทย ห้องกว่าจะมาเป็น
เหรียญ ห้องรู้รอบเหรียญ ห้องเหรียญตามวาระ ห้องเหรียญ
นานาชาติ ห้องกิจกรรม และห้องสมุดเฉพาะทาง รวมทั้งจัดทำ�
ห้องส่งท้ายเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
กรมธนารักษ์มนี โยบายให้ท�ำ การปรับปรุงศาลาธนารักษ์
1 (อาคารบ้านทิพวรรณ) ที่มีสภาพชำ�รุด เพื่อบำ�รุงรักษาไว้
ซึ่งอาคารและสถาปัตยกรรมโบราณที่ทรงคุณค่าและปรับปรุง
พื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน รวมทั้งมีการจัดแสดง
ที่เต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
ได้ ม าตรฐาน จึ ง ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � โครงการปรั บ ปรุ ง ศาลา
ธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการปรับปรุงออกเป็น
3 โครงการย่ อ ย ประกอบด้ ว ย โครงการตกแต่ ง จั ด แสดง
ศาลาธนารักษ์ 1 (อาคารบ้านทิพวรรณ) โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ และโครงการตกแต่งจัดแสดงอาคาร
อเนกประสงค์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ทำ�การตรวจ
รับงานงวดที่ 1 โครงการตกแต่งจัดแสดงศาลาธนารักษ์ 1
(อาคารบ้านทิพวรรณ) และอยู่ระหว่างการดำ�เนินการตาม
ขั้นตอนทางพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์มีโครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลาธนารักษ์
2 และสำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาเดิม เพื่อขยายพื้นที่ใน
การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเพิ่มเติมให้ประชาชน
ในส่วนภูมิภาคมีโอกาสได้ร่วมชื่นชม เกิดความรัก และความ
ภาคภูมิใจในมรดกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำ�เนินการตามขั้นตอน
ทางพัสดุเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำ�เนินการปรับปรุงในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

The Treasury Department Coin Museum
(Phrase 2)
The Treasury Department completed work
plan and installed the exhibitions systems such as
electronic system, AV system. The Installation of the
new displays in each room which are Coin and Thai
society room, Before and After room, Knowledge of
coins room, Special occasion coin room, International
coin room, Activity room, Library and Miscellaneous
room are in progress.
Renovation of the Treasury Pavilion Chiang
Mai
The Treasury Department has a policy to
renovate the Treasury Pavilion (BahnThippawan
Building). The plan is to preserve its beautiful historic
architecture, and renovate the building for expanding
the exhibition halls and Learning center. The project
has divided into 3 sub projects. There are Exhibitions
room at the main building Multipurpose buildings
construction project, and the Annex building
construction. The renovation progress is on schedule.
Renovation of the Treasury Pavilion Songkla
The Treasury Department plans to expand
the exhibition area and renovate the pavilion, so
it can accommodate the increasing numbers of
visitors. The expansion will allow the department
to be able to display and educate to people more
about cultures of the South. The renovation project
begins in fiscal year 2017.
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ด้านบริหารทั่วไป

General Management

การตรวจราชการเป็ น มาตรการสำ � คั ญ ประการหนึ่ ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินทีจ่ ะทำ�ให้การปฏิบตั ริ าชการหรือ
การจัดทำ�ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย
การตรวจราชการระดั บ กรมจึ ง ถื อ เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ของการ
ควบคุ ม กำ � กั บ ดู แ ล การบริ ห ารราชการของอธิ บ ดี โดย
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมดำ�เนินการ

Inspector is one of the most important procedure
in government management that will help The
Treasury Department and its units to reach their goals.
Government department inspection is the method
to control and supervise each department’s
Director–General’s management by the Director–
General of Inspector department.

วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
1. ตรวจ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด ให้ คำ � ปรึ ก ษา แนะนำ � การ
ปฏิ บั ติ ง านและการใช้ ท รั พ ยากรการบริ ห ารของหน่ ว ยงาน
ที่ รั บ การตรวจให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายแผนงาน งานและ
โครงการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหาร ดำ�เนินการโดยวิธีประสานงาน การแก้ไขปัญหาและ
การปรับปรุงงาน ให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษา ส่งเสริมขวัญและกำ�ลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ มิใช่มุ่งเพื่อการจับผิด นอกจากนี้ การตรวจ
ราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถสนองนโยบายการบริหารงาน
ของอธิบดีได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผบู้ ริหารได้ทราบถึงสภาวการณ์
และข้อเท็จจริงในการบริหารราชการได้อย่างชัดเจน
3. ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้ง
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดอันเป็นประโยชน์ต่ออธิบดีที่จะได้ทราบ
4. รับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็นและความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ
5 แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และสื บ สวนสอบสวนเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผู้ตรวจราชการกรมได้ตรวจ
ราชการหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นการตรวจตามกรณีปกติ ทั้ง
หน่วยงานส่วนกลาง (สำ�นัก/กอง/กลุ่ม) 18 หน่วยงาน และ
ส่วนภูมิภาค (สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่) 76 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น
94 หน่วยงาน โดยแบ่งการตรวจราชการออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2558–กุ ม ภาพั น ธ์
2559 โดยเป็นการถ่ายทอดแนวนโยบายที่สำ�คัญของรัฐบาล
กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ รวมถึงการติดตามผลงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจำ �งานภาคบังคับ
และงานอื่นๆ

The purpose of government inspection
1. To inspect, follow, accelerate, and advise
in every unit’s performance that they have been
progressing successfully toward their goals. Their
performances have to meet standard of unit’s policy,
plan, and legal for the most efficient and benefit.
2. Strengthen operations according to the
principle of management. Inspect will coordinate with
units to advise and help solving problems that may
happen during the operations for the better
performance. Inspection is not for catching mistakes
but for supporting. The effective inspection will also
help administrator to know situations and truth of
the operations which will help them to adjust their
performance, it also help to meet the policy of the
Director-General.
3. Tracking progress, problems, and evaluate the
performance if I meets the performance indicators,
which benefits to the Director-General to know the
effects of work.
4. Inspectors have to be good listeners, and have
open mind to workers’ opinion, problems reporting,
and workers needs.
5. Investigating and seeking truths in situations
of areas
In fiscal year 2016, the inspection office had
inspecting 94 units of the Treasury department, which
were 18 units in central and 76 units in region. The
inspection designed to be 2 phrases.
Phrase 1 between December 2015–February
2016 The inspectors informed and transferred
important policies of government, Ministry of Finance,
and The Treasury Department to all employees and
all administrators. The inspectors also followed up
each unit performance.

● การตรวจราชการ
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● Inspector Office

รอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2559–สิงหาคม 2559
เป็นการเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา
รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทำ�ให้การปฏิบัติงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถดำ�เนินการสำ�เร็จตาม
เป้าหมายที่กำ�หนด
ผลการตรวจราชการได้ พ บประเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค
ที่สำ�คัญและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหลายประการ ซึ่ง
กลุ่มงานตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จ
ทั้งงานตามยุทธศาสตร์และงานตามภารกิจประจำ� สรุปได้ดังนี้
1. ส่วนราชการผู้ใช้นำ�ที่ราชพัสดุไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
กรมธนารักษ์ควรเชิญต้นสังกัดของหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำ�ความเข้าใจ และพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน
2. ผู้เช่านำ�ที่ราชพัสดุไปดำ�เนินการผิดวัตถุประสงค์ โดย
เฉพาะการก่อสร้างอาคารลักษณะต่างๆ ซึ่งต้องยกกรรมสิทธิ์
ให้กระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมธนารักษ์โดยสำ�นัก
พัฒนาและบำ�รุงรักษาอาคารได้กำ�หนดให้ผู้เช่าต้องหาวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรง และรับผิดชอบ
ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ผู้ เช่ า บางส่ ว นที่ ส ร้ า ง
อาคารขนาดเล็กไม่สามารถหาวุฒิวิศวกรมารับรองได้ กรณีนี้
กรมธนารักษ์ควรพิจารณาให้วิศวกรของกรมธนารักษ์เป็นผู้
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารดังกล่าว และให้ผู้เช่า
เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. การบุกรุกทีร่ าชพัสดุยงั คงมีปริมาณมากเกือบทุกพืน้ ที่
โดยเฉพาะที่ราชพัสดุแปลงใหญ่ที่มีส่วนราชการครอบครอง
ใช้ประโยชน์ กรมธนารักษ์ควรซักซ้อมทำ�ความเข้าใจกับผู้ใช้
ทีร่ าชพัสดุวา่ มีหน้าทีด่ แู ลและบำ�รุงรักษาทีร่ าชพัสดุเยีย่ งวิญญูชน
ถ้าผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่จัดการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษณ์จะแจ้งให้สง่ คืนทีร่ าชพัสดุนนั้ ก็ได้ กรณีทปี่ ล่อยปละ
ละเลยให้มีผู้บุกรุกหรือละเมิดเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
จนเกิดความเสียหาย กรมธนารักษ์มีอำ�นาจที่จะแจ้งข้อมูล
ให้แก่หวั หน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานทีใ่ ช้ทรี่ าชพัสดุ
ให้ดำ�เนินการทางวินัยและดำ�เนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง
แพ่งต่อไป
4. การขาดแคลนอั ต รากำ � ลั ง โดยเฉพาะตำ � แหน่ ง
นายช่างสำ�รวจซึง่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการบริหารจัดการทีร่ าชพัสดุ
กรมธนารักษ์ควรจัดจ้างอัตรากำ�ลังตำ�แหน่งนายช่างสำ�รวจ
จากบุคคลภายนอก (Out Source) โดยเบิกจ่ายจากเงิน 10%
เพื่อส่งไปช่วยปฏิบัติงานที่สำ�นักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ขาดแคลน
อัตรากำ�ลัง

Phrase 2 between June- August 2016 In this
period, the inspectors were tracking progress, and
accelerated all units employees to make sure that
projects finished on time, efficient, and made
maximum profit. If problems occurred during
operations, the inspectors gave advise and helped in
solving problems.
In the past inspectors found problems in units’
managements and project progressions that effected
to their performance, time, and extra cost in operations.
These problems are…
1. Government units who have right to use
designated state properties but use them in wrong
purposes. The Treasury Department had informed
and reminded these government units to understand
the purpose of state properties usages, and helped
in solving problems that occurred.
2. State property tenants misused or mismanaged
properties in wrong purpose especially constructed
buildings with wrong design. Those buildings will be in
possession of Ministry of Finance.
Bureau of State Property building management
of The Treasury Department defined regulations that
all tenants must have licensed engineer to supervise,
inspect, and guarantee for building constructions that
they will be in good quality and meets standards. The
licensed engineer will also responsible for any damage
that might happen in the future. If they are small
buildings, the Bureau of State Property Building
Management will assigned to bureau’s engineer to
supervise the constructions and buildings inspections,
but the tenants have to responsible for any damage
that might happen in future.
3. There are still numerous amount cases of
state property invasions especially in large properties
that are using by government units. The Treasury
Department had to emphasize and make those units
to understand the usage policy, responsibility, and
maintenances as if they own the lands. If any units are
still not responsible for state properties, the inspectors
might take away the right of using the properties.
Incase any unit ignore in maintaining the properties
and lead to cause damage to properties, The Treasury
Department has right to inform their supervisors or
head of commanders of that units to discipline or
conduct law suit in civil court.
4. Manpower shortage is another problem that
inspectors found out quite often during inspection
especially survey crew shortage that are important
position for The Treasury Department management.
The Treasury Department should hire more survey crew
from out source to fill in the areas that need them.
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5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มงานตรวจราชการ
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากอธิบดีกรมธนารักษ์ให้ดำ�เนินการ
ตรวจสอบและติ ด ตามให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ เช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและผู้เช่าที่ราชพัสดุที่มีฐานะยากจน
ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ผลสรุป
มีผู้เช่าทั้ง 2 กรณีได้รับความช่วยเหลือรวมจำ�นวน 3,836 ราย
โดยกรมธนารักษ์ได้ยกเว้นค่าเช่าประจำ �ปี พ.ศ. 2559 ให้
เป็นเงินจำ�นวน 2,971,408 บาท ซึ่งกลุ่มงานตรวจราชการ
ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะกรมธนารั ก ษ์ เ พิ่ ม เติ ม ว่ า นอกจากผู้ เช่ า
ทีป่ ระสบภัยแล้งและผูเ้ ช่าทีม่ ฐี านะยากจนดังกล่าวยังอาจมีกลุม่
ผู้เช่าที่ประสบปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ ดังนั้น จึงเห็นควรให้กรมธนารักษ์พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ เช่ า อย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก กรณี โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

5. Seek for truth and investigate in situations
or problems
In fiscal year 2016, the inspector office received
extra direction from the Director-General of The
Treasury Department to investigate, and assist state
property tenants who effected from drought problem,
and the ones who are poor. These are target groups
in financial aide that the department wants to focus
and help them as soon as possible. There were 3,836
tenants who received financial aide from The Treasury
Department in fiscal year 2016. The Treasury
Department exempted rent collection in 2016, which
helped reduce their hardship in their lives. The
inspectors also suggested the department to plan out
in assisting with other nature disasters that will cause
hardship to tenants. The Treasury Department defined
regulation in helping tenants groups who are facing
hardship in financial from nature disasters or poverty
which started in fiscal year 2017.

●

●

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การดำ�เนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้ดำ�เนินการ
จัดทำ�แผนการจัดการความรู้ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งคัดเลือกองค์ความรู้จาก 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำ�นวน
4 แผนงาน/โครงการ ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 1 การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของ
ประเทศเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความยากจน คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม: โครงการพิสูจน์สิทธิและการถือครองที่ดินของรัฐ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ของ
ประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม : 1)
แผนงานสำ�รวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง และ 2)
โครงการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล : โครงการพิสจู น์สทิ ธิและการถือครองทีด่ นิ ของรัฐ
ทั้ ง นี้ กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ดำ � เนิ น การจั ด เก็ บ ความรู้ จ าก
ผู้เกษียณอายุ และข้าราชการในแต่ละสายงาน โดยการถ่าย
เป็นคลิปวีดิโอการจัดการความรู้ และในช่วงเดือนกันยายน
2559 ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม “วันแสดงผลงานการจัดการ
ความรู้ : KM Day” ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ
โรงแรมเซ็ น ทรา ศู น ย์ ร าชการและคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีการนำ�เสนอผลงานและ
การจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานการจัดการความรู้ การ
แบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการทำ�งาน การจัด
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รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

Human Resource Management Division

1. Create Knowledge Management Programs
created the knowledge plan of 2016, which
contained knowledge form three strategies, and
adopted ideas in 4 projects
First strategy To manage the value national
assets and all state properties to improve life quality,
environment, and poverty problems for example the
state land ownership right project.
Second strategy To mange the national assets
and all state properties to achieve of economic and
social value add such as Unit land appraisal data
survey plan, and Thai elephants commemorative coins.
Third strategy To manage the department by
using philosophy of Good Governance such as State
land ownership right project.
The Treasury Department had been gathered
information, knowledge, techniques, and experiences
from retired employees, and presented in clip videos
to share their knowledge and experiences to current
employees in KM Day 2016 Convention in September
at Centara by Centara Government Complex Hotel
and Convention Center, ChaengWatthana, Bangkok.
There were exhibitions and presentations about
sharing knowledge and experiences in solving problems

เสวนาเผยแพร่ ค วามรู้ ด้ า นที่ ร าชพั ส ดุ ด้ า นบริ ห ารเงิ น ตรา
ด้านเหรียญกษาปณ์และด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รวมทั้ง
มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน
กระบวนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

that occurred in management, state property, mint
and coin, and assets appraisement. The Treasury
Department also awarded to employees who made
these projects happened successfully.

2. การดำ�เนินกิจกรรม 5 ส.
กรมธนารักษ์ ได้กำ�หนดให้มีการดำ�เนินกิจกรรม 5 ส.
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ การทำ�งานของข้าราชการ
และพนักงานภายในกรมธนารักษ์ โดยให้มสี ภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานที่ดี มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า อั น จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรมธนารั ก ษ์ โ ดยรวมให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ได้ กำ � หนดให้ มี กิ จ กรรมวั น
ทำ�ความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกรมธนารักษ์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมกันทั่วประเท ใน
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

2. 5-S activities
The Treasury Department is continuing host
5-S activity for developing quality of working life for
government workers and all employees in safety and
resources use for the most efficient outcomes to The
Treasury Department by organizing the special event
“Big Cleaning Day of The Treasury Department” for all
units all over the country on 26 February 2016.

3. โครงการสนับสนุนทุนศึกษาบุคลากรของกรมธนารักษ์
ระดับปริญญาโท ภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกรมธนารักษ์ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ สามารถนำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริม
ให้กรมธนารักษ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมการ
เรียนรูข้ องบุคลากรกรมธนารักษ์และเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตาม
ภารกิจหลักของกรมธนารักษ์บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

3. Master degree scholarship in the country program
The program had designed for The Treasury
Department’s government officers and employees.
The Treasury Department wanted to develop and
support employees to achieve higher education so
that they will have more knowledge and ability to
perform more advance and reach the target goals.

4. Trainig Project
4. การดำ�เนินโครงการฝึกอบรม
The Treasury Department paid attention in
กรมธนารักษ์ได้ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาทรัพยากร Human Resource development, and wanted to
บุ ค คลและเพื่ อ ให้ เ กิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามเป้ า หมายการพั ฒ นา support all employees to be able to work and perform
บุคคลที่กำ�หนดไว้ จึงได้ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม successfully.
ประสิทธิภาพและมุง่ ผลสัมฤทธิ์ โดยดำ�เนินการพัฒนาบุคลากร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สมรรถนะของบุ ค ลากรที่ จำ � เป็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงาน
5. การส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา 5. Sending employees to trainings, meetings, and
seminars
ณ หน่วยงานภายนอก
with other Departments or organizations to gain
เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูงจัดโดยสำ�นักงาน ก.พ.
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หลักสูตร more knowledge and skills such as Executive
นั ก บริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมระดั บ สู ง จั ด โดยสำ � นั ก งานกิ จ การ
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
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จัดโดยสถาบันดำ�รงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร Management Program by OCSC, Government
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น Administration and Public law course by Office of
จัดโดยสำ�นักงาน ก.พ.ร. หลักสูตรนักบริหารการคลัง หลักสูตร Justice Affairs, Ministry of Justice.
นั ก การคลั ง มื อ อาชี พ จั ด โดยมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบาย
เศรษฐกิ จการคลัง และหลัก สูตรกฎหมายมหาชน จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

●

สำ�นักกฎหมาย

● Legal Affairs

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

●

1. พระราชกฤษฎี ก าเหรี ย ญเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
พ.ศ. 2559
2. กฎกระทรวงกำ � หนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พ.ศ. 2559
3. กฎกระทรวงกำ � หนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์
ที่ระลึก 50 ปี สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2559
4. กฎกระทรวงกำ � หนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์
ที่ ร ะลึ ก เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราช
สมบัติครบ 70 ปี
5. กฎกระทรวงกำ � หนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์
ที่ระลึก 100 ปี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2559
6. กฎกระทรวงกำ � หนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์
ที่ระลึกช้างไทย พ.ศ. 2559
7. กฎกระทรวงกำ � หนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์
ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559

●

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบงานบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เป็นระบบ
สารสนเทศที่ ดำ � เนิ น การและพั ฒ นาขึ้ น โดยศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมธนารักษ์ จำ�นวน 3 ระบบ ประกอบด้วย
ระบบบั น ทึ กข้ อมู ล ผู้ติดต่อสอบถามโครงการบ้านธนารักษ์
ประชารัฐ ระบบจองคิวบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และระบบบ้าน
ธนารั ก ษ์ ป ระชารั ฐ (กรณี นำ � สิ ท ธิ ก ารเช่ า ไปผู ก พั น เงิ น กู้ )
เพื่อรองรับนโยบายบ้านธนารักษ์ประชารัฐของรัฐบาลในการ
ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจองคิวบ้าน

110

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

1. Royal decree commemorating Queen Sirikit
on the occasion of celebrating the 7 th birthday
Aniversary 12th August 2016.
2. Ministerial Regulations define the characteristic
of coins for honoring Queen Sirikit on occasion of
celebrating the 7 th Cycle birthday Aniversary 12 th
August 2016.
3. Ministerial Regulations set the style of the
th
50 anniversary commemorative coins of the Board
of Investment of Thailand.
4. Ministerial Regulations describe the
characteristic of commemorative coins for the 70th
anniversary celebration of King Adulyadej’s accession
to the throne.
5. Ministerial Regulations set the style of the
th
100 anniversary coins of the Auditor General of
Thailand (OAG).
6. Ministerial Regulations set the style of
Thai elephant commemorative coins 2016.
7. Ministerial Regulations set the style of the
th
50 anniversary to Chiang Mai University coins 2016.

Information Technology

Information Technology Development
Thanarak Pracharat Housing Project is the
system that developed by the Communication
Technology Center of The Treasury Department.
There were 3 systems, which are Contact information
System for project inquiries, Home reservation
system, and Thanarak Pracharat Housing Project.
The system development helped to serve clients
easier and faster than before, it contained all
information’s about the projects and how to reserve

ธนารักษ์ประชารัฐ การติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ และรวมถึงการนำ�สิทธิการเช่าทีร่ าชพัสดุไปผูกพัน
เงินกู้ของธนาคารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบแสดงภาพ 360 องศา เป็ น กลไกสนั บ สนุ น
การลงพื้นที่ภาคสนามของเจ้าหน้าที่ในการช่วยจัดเก็บภาพ
และแสดงภาพในมุ ม มอง 360 องศาเพื่ อ สำ � หรั บ ช่ ว ย
อำ � นวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนและนั ก ลงทุ น ที่ ส นใจ
ให้ ส ามารถแสดงสภาพพื้ น ที่ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ สำ � คั ญ ในมุ ม มอง
360 องศาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การ
แสดงภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด หนองคาย
มุกดาหาร และสงขลา เป็นต้น
การพัฒนาระบบบัตรคิว งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
“ธนารั ก ษ์ เ ทิ ด ไท้ พระแม่ ห ลวงปวงประชา 84 พรรษา
มหาราชิ นี ” เป็ น ระบบที่ ช่ ว ยอำ � นวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนในการใช้บัตรคิวเพื่อจำ�หน่ายแลกซื้อเหรียญสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2559
ระบบบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
ระบบดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำ�งานจาก
ระบบกระดาษให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Web
base และ Mobile base ลดการใช้แบบฟอร์ม เพิ่มความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ โดยลดข้อผิดพลาดการทำ�งานและ
เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลสำ�คัญไม่ให้สูญหาย โดยบูรณา
การข้อมูลร่วมกันกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบ
ลาราชการอั ต โนมั ติ ระบบการบริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน ระบบการจัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติงานราชการ
ระบบสวัสดิการ เป็นต้น
การจั ด ทำ � นโยบายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(Privacy Policy) กรมธนารั ก ษ์ พระราชกฤษฎี ก าการ
กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการทำ � ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559 กำ�หนดให้หน่วยงานรัฐ
ต้องจัดทำ�แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น การใดๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยต้อง
จัดทำ�เป็นประกาศเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้งานผ่านทางธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทราบและถือปฏิบัติ
ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดำ�เนินการจัดทำ�และประกาศแนวนโยบาย
และแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดไว้ในปี พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

houses and electronic loan service incase of clients
use lease right to get loan.
The Treasury Department website provided
360 degrees of visual view through internet system
for the website’s visitors so they can see actual lots,
spaces, and lands for example the website down
below shows pictures of economic areas in Trad,
NhongKhai, Mukdaharn and Songkhla provinces.
Queue management system development
The Celebration on the Auspicious Occasion of Her
Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary
on 12 August 2016: “The Treasury Department
honor her Majesty the Queen 84 years old exhibition
is a new system that helps in distribute queue to
clients who waiting to purchase the commemorative
coins. It is convenient, quick, and efficient in serving
all clients during peak business hours.
Administration and Human Resource
Managements System It is the system that change
from paper system to be an electronic in forms of
Web base and Mobile base, It helps to reduce paper
forms usage which convenient to the employees and
reduce chances of forms loosing or any mistaking that
can happen while processing paper forms. The system
also prevents personal data fraud or identity stealing
that easily happens with old paper fashion forms
system.
The electronic system also links to other
important systems in The Treasury Department for
serving in varieties purposes such as Automatic
vacation leave request system, Payrolls system, and
Welfare system.
Privacy Policy The Royal decree defined rules
and procedures for government electronic business
transaction 2016 that all government agencies must
establish policies and guidelines for personal data
protection for security and reliability. It must publish and notify the electronic users. The Treasury
Department has developed and published
guidelines for privacy protection.

Annual Report 2016
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การปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษ์ปี พ.ศ. 2559–2561 กรมธนารักษ์
มีการจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2559–2561 ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย
กำ � ห น ด ร ะ ย ะ 3 ปี เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ก ร อ บ แ น ว ท า ง
ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ซึ่ ง ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เริ่ ม ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วาม
ต้ อ งการ ตลอดจนแนวโน้ ม ของการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทำ�ให้ได้
โครงการคอมพิวเตอร์ทสี่ อดรับกับยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์
ซึ่ ง แผนแม่ บ ทฯ ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 จำ�นวนทั้งสิ้น 15 โครงการ

Improvement of information technology
master plan and communication 2016-2018
The Treasury Department prepared and designed
the information technology master plan and
communication 2016-2018 according to digital
government development plan to use as a guild
line for computer system and IT system development within 3 years. The Treasury Department’s IT
center studied in needs and applications trend analysis
of Information and technology since 2015 which
helped to make 15 computer projects that match
with the strategies development of the new
department. The new master plan had approved by
the Board of IT of The Treasury Department.

โครงการการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรม ● The Treasury Department image and public
relationship project
ธนารักษ์
●

กรมธนารักษ์มีโครงการที่สำ�คัญมากมายหลายโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้ อ ม จึ ง ได้ จั ด ทำ � โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ให้ ป ระชาชนและข้าราชการได้รับ ทราบถึง
บทบาท ภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะเกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของกรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ได้ดำ �เนิน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร อาทิ จัดทำ �ข่าว จัดแถลงข่าว จัดทำ �บทสัมภาษณ์
ผู้บริหารต่อสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร) จัดทำ�ข้อความประชาสัมพันธ์ในลักษณะอักษรวิ่ง
ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ งต่าง ๆ ป้ายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร ข้อความประชาสัมพันธ์ตู้ ATM และ Web Site
Internet ของกรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวงการคลัง
(เครือข่ายวายุภักษ์) จำ�นวน 88 ครั้ง
สำ�หรับโครงการประชาสัมพันธ์ทจี่ ดั ให้มใี นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุ
เช่น โครงการนำ�ที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ โครงการจั ด ตั้ ง สถานี บ ริ ก ารก๊ า ซธรรมชาติ (NGV)
โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ โครงการศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์
และห้องสมุดชุมชน (แปลงโรงพิมพ์คุรุสภา) และโครงการ
ศูนย์ที่พักสำ�หรับผู้สูงอายุ (Senior Complese) โครงการ
ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และโครงการ
ประชาสัมพันธ์ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบ 83 ปี กรมธนารักษ์
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The Treasury Department has many important
projects that have direct and indirect impacts to public
and other related Departments or Organizations.
The image and public relationship project will help
others to understand duties and responsibilities
of The Treasury Department.
In fiscal year 2016, The Treasury Department had
published all achievements 88 times to both inside
and outside of the Department such as press
conferences, informed all news medias (newspaper,
TV stations, radio stations, magazines), TV screens
news tickers, advertisement pop up page on ATM
screens and website of The Treasury Department and
of Ministry of Finance.
These were public relationship projects that
proceed in fiscal year 2016 such as State Property
usage for supporting the special economic zones,
Natural gas of vehicle (NGV) project, Property
Valuation project, and the 83rd anniversary of The
Treasury Department project. The project had plan
to publish and public relation through these
following medias.

● สื่อโทรทัศน์

● Television

● วิทยุ

● Radio

● สื่อสิ่งพิมพ์

● Printings

● สื่ออิเล็กทรอนิกส์

● Electronic

● การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์

● Public Information Service

สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารทางสถานี โ ทรทั ศ น์ เช่ น สถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีวิทยุ
โทรทั ศ น์ NBT สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทย PBS สถานี โ ทรทั ศ น์
Nation สถานีโทรทัศน์ TNN 24 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลอัมรินทร์ สถานีโทรทัศน์ Spring News
สถานีโทรทัศน์ดจิ ติ อล Bright TV 20 สถานีโทรทัศน์ Voice TV
และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล Now TV 26
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ ความ บทความของกรมธนารั ก ษ์
และโครงการประชาสั ม พั น ธ์ อาทิ รายการสยามมานุ ส ติ
สถานี วิ ท ยุ ก องทั พ บก F.M.94 รายการข่ า ว สถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ F.M.92.5
รายการข่าวข้นคนเนชั่น ทางสถานีวิทยุ F.M.102 รายการข่าว
สถานีวิทยุ F.M. 90.50 รายการข่าว สถานีวิทยุ F.M. 106
เป็นต้น
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ
พิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์
ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า ASTV ผู้จัดการรายวัน บ้าน
เมือง ประชาชาติธุรกิจ The Nation Bangkok Post มติชน
คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ ข่าวหุ้นรายวัน และโลกวันนี้
การจัดทำ�โปสเตอร์ แผ่นผับ ป้ายไวนิล เพื่อเผยแพร่
ข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ

The Executive Directors gave interview to TV
station such as Thai TV 3 station, Royal Thai Army
channel 7 station, Modern 9 TV station, Amarin
Digital TV station, Spring News TV station, Bright TV
20 Digital TV station, Voice TV news station, and
Now TV 26 digital TV station.

The Treasury Department had published the articles, messages, and public relationship projects though
radio stations such as Siam Manusati by Royal Thai Army
radio station, FM 94 news program, the National broadcasting service of Thailand, Public Relationship Department, The Nation news program, FM 92.5, FM 102, FM
90.5, FM 106 news program.

The Treasury Department had published all
the information through printing medias such as
Bangkok Business newspapers, Thairath newspapers,
The Nation, The daily news, The Manager, The
Bangkok Post, Today Post, Matichon, AS TV,
Naewnanewspapers ,Komchadluek newspaper,
Kaohoon Today, and Today World. The Department
also made poster, brochures, and vinyl signs to
promote and inform all events and projects.

The Treasury Department published through the
Web Site กรมธนารักษ์ Web Site กระทรวงการคลัง
(วายุภักษ์) Facebook ข้อความประชาสัมพันธ์ป้ายจราจร Departments website, The Ministry of Finance website,
อัจฉริยะ จำ�นวน 40 ป้าย และอักษรวิ่งสถานีโทรทัศน์ช่อง Facebook, 40 smart-traffic webboards, and news tackles
on TV screen on many TV stations.
ต่าง ๆ
The Treasury Department had following the
นั บ จากพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้ ป ระกาศใช้ ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย Royal decree in 1997 public information service of
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2540 และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าว the Department management, projects, information
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ได้ตราขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน และการ
ดำ � เนิ น งานต่ า งๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ป ระชาชน
สามารถตรวจสอบ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2278 5641 โทรสาร 0 2618 6343
โดยจัดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนดและข้อมูล
ข่าวสารอืน่ ๆ ของกรมธนารักษ์ไว้บริการให้แก่ประชาชนทีส่ นใจ
ขอตรวจดู
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารตาม
ทีป่ ระชาชนมีค�ำ ขอเป็นการเฉพาะรายซึง่ ข้อมูลข่าวสารทีข่ อให้
เปิดเผยจะเป็นข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากการให้บริการใน
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยวิ ธี ก ารขอข้ อ มู ล ข่ า วสารแบ่ ง เป็ น
2 ลักษณะ คือ มีหนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือ
กรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมธนารักษ์ มีการดำ�เนินการ ดังนี้
1. กรมธนารักษ์ได้อำ�นวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์
ได้ในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th ซึ่ง
ประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. กรมธนารักษ์ได้จัดทำ�ดัชนีการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไว้อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
3. กรมธนารักษ์ได้ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ผ่าน 6 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ คู่มือติดต่อ
ราชการกรมธนารั ก ษ์ รายงานประจำ � ปี ธนารั ก ษ์ สั ม พั น ธ์
บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ เว็ บ ไซต์ และการสื่ อ สารผ่ า นบุ ค คล
(เจ้ า หน้ า ที่ กรมธนารั ก ษ์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพระราชบั ญ ญัติข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
4. จั ด ทำ � แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และกล่ อ ง
รับความคิดเห็น ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อนำ�ข้อคิดเห็น
ต่างๆมาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ
กรมธนารักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมธนารั ก ษ์
ดั ง กล่ า ว นั บ เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ว่ามีความโปร่งใสและชอบธรรม
ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
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to the public which has right to monitor, give opinions,
and comments in government management.
The public information service center is located
inside The Treasury Department on 4th floor of 72nd
anniversary building, Rama VI Road, Phrayathai,
Bangkok 10400. Telephone number is 0 22785641,
Fax number is 0 2618 6343.
Beside that the center also have service for
individual requests that need information specialty
more than what the center provide service to the
public. The request must have an information request
letter from their organization or courts, and fill out
the government information use request form. In
fiscal year 2016, The Treasury Department has
provided the information services as follow;
1. The Treasury Department website at
www.treasury.go.th
2. The Treasury Department provides index
information system under the Act of Royal Decree
1997 about government information and services
to the public.
3. The Treasury Department published the official
government information Act of Royal
Decree 1997 through 6 media channels,
government manual, annual report, the Department
activities and fliers, information boards, website, and
personal communication.
4. Making questionnaires and comment box
for receiving comments from people who use the
services to improve and develop the information
technology center for better services.
These services showed that the Department has
transparency and legitimacy in operations.

การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Revenue Collection Report of fiscal year 2016
ผลการจั ด เก็ บ รายได้ ข องกรมธนารั ก ษ์ ป ระจำ � ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 6,761.363 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 113.64 ของงบประมาณการ 5,950.000
ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ
5,675.641 ล้านบาท รายได้เหรียญกษาปณ์ 1,007.867
ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 77.855 ล้านบาท

The total of revenue collection of the Treasury
Department in fiscal year 2016 was 6,761.363
million Thai Baths, which was 113.64% of 5,950
million Thai baths budgeting. The revenue
collections were 5,675.641 million baths from
Stated Property Management; 1,007.867 million
bahts from Coin Production and 77.855 million
baths from general revenue collections.

ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ในรอบ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555–2559)
The Treasury Department revenue collection within 5 years (Fiscal year 2012-2016)
หน่วย : ล้านบาท / Unit: Million Baths
รายได้ / Revenue Collections

ปี 2555
2012

ปี 2556
2013

ปี 2557
2014

ปี 2558
2015

ปี 2559
2016

1. รายได้ที่ราชพัสดุ
Royal State Properties
2. รายได้เหรียญกษาปณ์
Royal Mint and Coin
3. รายได้อื่นๆ
Others general revenue
รวมทั้งสิ้น / Total
ประมาณการรายได้
Revenue Estimation
คิดเป็นร้อยละของประมาณการ
Percentage

3,954.351

4,697.247

4,663.282

4,581.173

5,675.641

357.903

1,776.914

742.247

974.047

1,007.867

64.050

23.532

25.140

39.394

77.855

4,376.304
4,400.000

6,497.693
4,400.000

5,430.669
4,900.000

5,594.614
5,400.000

6,761.363
5,950.000

99.46

147.67

110.83

103.60

113.64
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งบการเงินของกรมธนารักษ์ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
The Treasury Department’s Financial Statement as of 30 September, 2016
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
(Under review by Office of the Auditor General of Thailand)

กรมธนารักษ์ / The Treasury Department

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As at September 30th, 2016
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2559 / 2016

2558 / 2015

สินทรัพย์ / Assets

สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5		 1,133,061,914,.18
		 Cash and Cash Equivalents
68,252,854.93
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
6
		 Short–Term Accout Receivables
406,080.30
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
		 Receivable Transfer and Short–Term
		 Contribution
6,093,775.76
		 วัสดุคงเหลือ / Inventories
2,715.14
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น / Other Current Assets
1,207,817,340.31
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
		 Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non–Current Assets
4,395,936,671,774.37
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
7
		 Premises and Equipment (net)
		 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
		 Infrastructure Assets (net)
93,906,236.54
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
8
		 Other Intangible Assets (net)
4,396,030,578,010.91
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 Total Non–Current Assets
4,397,238,395,351.22
รวมสินทรัพย์ / Total Assets
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

116

รายงานประจำ�ปี 2559
กรมธนารักษ์

1,407,027,162.96
71,312,213.28
8,900.00
4,916,508.19
1,483,264,784.43

3,813,873,425,892.57
102,203,426.09
3,813,975,629,318.66
3,815,458,894,103.09

กรมธนารักษ์ / The Treasury Department

งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As at September 30th, 2016
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2559 / 2016

2558 / 2015

หนี้สิน / Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities		
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น / Short–Term Payables
9
55,526,276.07
			
1
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
0
8,888,501.38
		 Creditor Transfer and Short–Term Contribution
			
1
		 เงินรับฝากระยะสั้น / Short–Term Deposits
1
1,091,327,692.99
			
1
169,213,860.36
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี 2
		 The Financial leasing liabilities due within one year
16,200.07
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other Current Liabilities
1,324,972,530.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non–Current Liabilities
1
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
2
18,588,009,599.78
		 The Financial leasing liabilities under the contract
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
2,099,389.15
		 Creditor Transfer and Long–Term Contribution
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
1,405,000.00
		 Long–Term Operating Cash Advance
		 from Government
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
18,591,513,988.93
Total Non–Current Liabilities
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
19,916,486,519.80
สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets
4,377,321,908,831.42
สินทรัพย์สุทธิ / Net Assets
4,381,425,644,177.36
		 ทุน / Capital
(4,103,735,345.94)
		 รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
		 Accumulated Surplus (Deficit)
4,377,321,908,831.42
รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน / Total Net Assets

112,508,473.68
6,784,669.94

1,313,298,368.47
169,213,860.36
106,848.22
1,601,912,220.67
18,757,223,460.14
2,770,888.94
1,375,000.00
18,761,369,349.08
20,363,281,569.75
3,795,095,612,533.34
3,798,788,736,108.11
(3,693,123,574.77)
3,795,095,612,533.34

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน / Statements of Financial Position
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / As at September 30th, 2016
หมายเหตุ

(หน่วย : บาท / Unit : Baht)
2559 / 2016

2558 / 2015

รายได้ / Revenues

		รายได้จากงบประมาณ / Government Budget

13

		 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
		 Revenue from Loan
		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
		 Sales and Services Revenues
		รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
14
		 Revenues from Contribution
		รายได้อื่น / Other Revenues
15
รวมรายได้ / Total Revenues
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Operating Expenses
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel Expenses
16
		 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ / Pension
17
		 ค่าตอบแทน / Compensation
		 ค่าใช้สอย / Miscellaneous Expenses
18
		 ค่าวัสดุ / Supplies
		 ค่าสาธารณูปโภค / Utilities Expenses
19
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
20
		 Depreciation and Amortization
		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
21
		 Subsidy Expenses
		ดอกเบี้ยจ่าย / Interest
22
		 ก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
		 Profit and Loss from selling property
		ค่าใช้จ่ายอื่น / Other Expenses
		 รายการปรับเงินฝากคลัง / Adjustments to fiscal deposits
รวมค่าใช้จ่าย / Total Operating Expenses
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
Surplus (Deficit) from Operating Expenses

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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4,086,858,278.59
-

3,917,394,796.33
-

637,350.00

476,650.00

22,186,981.53

21,990,818.75

485,330,696.91
4,595,013,307.03

445,442,548.45
4,385,304,813.53

928,325,252.33
210,236,390.75
2,846,391.50
1,574,399,680.44
48,392,568.54
44,772,096.91
1,044,378,427.51

895,970,830.94
175,166,266.58
12,729,104.12
1,538,946,457.18
66,538,566.11
40,489,397.84
1,022,446,845.51

15,038,639.04

18,892,239.29

1,131,133,850.53
1,840,548.13

1,140,657,930.59
3,216,115.38

683,575.19
3,453,255.99
5,005,500,676.86
(410,487,369.83)
(410,487,369.83)

160,245.20
- 18,930,981.80
4,896,283,016.94
(510,978,203.41)
(510,978,203.41)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 -ตามที่รายงานไว้เดิม
The remaining balance as 30 September 2014
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
The cumulative effect of errors last year
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
The cumulative of change in accounting policy
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 -หลังการปรับปรุง
The remaining balance after improvementsas 30
September 2014
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558
Changes in net assets and capital year 2015
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
The changes make capital increase/decrease
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
Revenue over/lower than expenses for the period
ก�ำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
Gain and lost of adjustment in investments
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
Total balance as 30 September 2015
24

23

หมายเหตุ
Remark

(3,798,788,736,108.11)

127,799,613,258.31

(3,926,588,349,366.42)

(3,926,588,349,366.42)

ทุน
capital

3,693,123,574.80

510,097,263.80

3,183,026,311.00

-

-

-

(3,795,095,612,533.31)

-

510,097,263.80

127,799,613,258.31

(3,923,405,323,055.42)

-

-

(3,923,256,224,183.31)

รวมสินทรัพย์สุทธิ /
ส่วนทุน
net assets/cost

(149,098,872.11)

-

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์สุทธิ /
ส่วนทุน
Other elements
Total of
of the net asset

(149,098,872.11)

3,332,125,183.11

รายได้สูง / (ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม
Capita Gain/Lost

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 / For the year end on 30 September 2016

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน / Statement of changes in net assets / capital
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 -ตามที่รายงานไว้เดิม
The remaining balance as 30 September 2015
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
The cumulative effect of errors last year
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
The cumulative of change in accounting policy
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 -หลังการปรับปรุง
The remaining balance after improvementsas
30 September 2015
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2557
Changes in net assets and capital year 2014
การเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุนเพิ่ม/ลด
The changes make capital increase/decrease
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
Revenue over/lower than expenses for the period
ก�ำไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
Gain and lost of adjustment in investments
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
Total balance as 30 September 2016
24

23

หมายเหตุ
Remark

(4,381,425,644,177.36)

(582,636,908,069.25)

(3,798,788,736,108.11)

(3,798,788,736,108.11)

ทุน
capital

4,103,738,845.97

410,980,832.97

3,692,758,013.00

-

-

-

(4,377,321,905,331.39)

-

410,980,832.97

(582,636,908,069.25)

(3,795,095,978,095.11)

-

-

(3,795,095,612,533.31)

รวมสินทรัพย์สุทธิ /
ส่วนทุน
net assets/cost

(365,561.80)

-

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์สุทธิ /
ส่วนทุน
Other elements
Total of
of the net asset

(365,561.80)

3,693,123,574.80

รายได้สูง / (ต�่ำ)
กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม
Capita Gain/Lost

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 / For the year end on 30 September 2016

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน / Statement of changes in net assets / capital

กรมธนารักษ์ / The Treasury Department

กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Outstanding activities in Fiscal Year 2016

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดงาน
ประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก XXIX Mint Directors
Conference: MDC ครั้งที่ 29 โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เฝ้ารับเสด็จ ณ ห้อง
คอนเวนชันบี 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ บางกอก
ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Her Royal Highness princess MahaChakri Sirindhorn
of Thailand had graciously presided over the
opening ceremony of the 29 th Mint Director
Conference: MDC on 2 May 2016 the B2 Convention
Hall, Centara Grand Hotel and Central World
Bangkok. Mr. Wisudhi Srisuphan, the Deputy
Minister of Finance, and Mr. Chakkrit Parapuntakul,
director-general of The Treasury Department were
there to welcome Her Majesty.
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เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงการคลัง
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการเครื่องประดับและอัญมณี (The Royal Jewellery of the Court of Siam)
โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ให้การต้อนรับ
ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยภรณ์เเละเหรียญกษาปณ์ ภายในพระบรมมหาราชวัง
Mr.Kiatchai Sophasteanphong, Assistant Minister of Finance presided over the opening
ceremony of The Royal Jewelry of The Court of Siam on 2 December 2015 at the Pavilion of Regalia Royal
Decoration and Coins. Mr. Chakkrit Parapuntakul, the director-general of The Treasury Department and the
board of directors were there to welcome him.
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เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานมอบสัญญาเช่าให้กับชุมชน
ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ และ ชุมชนวังหิน ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว
Mr. Chakkrit Parapuntakul, the director-general of The Treasury Department presided the ceremony of State
Property Lease Contracts to tenants who residing in San Chao Poh Somboon community,
Permsinraumjai community, Lung Gromwitthayasart community, Wanghin community, at Rim Klong community.

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ
ให้แก่ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) และบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ณ ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา
(เชิงสะพานไม้2) ซอยพหลโยธิน 49/1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Mr. Wisudhi Srisuphan, the Deputy Minister of Finance presided the ceremony of State Property Lease
Contracts to tenants who residing in Bang Bua Raum Jai community (ChoungSapan 2), Soi Phrshonyothin
49/1 Road, Laksi District, Bangkok on 24 March 2016
Annual Report 2016
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เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมธนารักษ์ ธนาคารออมสิน และงานแถลงข่าว
โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี
Mr. Wisudhi Srisuphan, the Deputy Minister of Finance presided the signing ceremony of the memorandum
of Bhan Thanarak Prachachon project agreements among Government Housing Board of Thailand,
Government saving Bank, and The Treasury Department on 4 May 2016 at The 72nd Anniversary building
of The Treasury Department.

เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์
นำ�คณะสื่อมวลชนร่วมโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมธนารักษ์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดเพรชบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์
Mr. Chakkrit Parapuntakul the Director-General, and the Executive Directors of The Treasury Department led media
members participated in Media Relationship Network for promoting and publishing of The Department’s works,
and projects in 2016 at Petchaburi province, and PrachuapKirikhan province on 11-12 June 2016.
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เมื่อวัน 7 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี
Mr. Chakkrit Parapuntakul, Director-General of The Treasury Department presided The Press Conference for the
commemorative coins of King Bhumibol Aduljadej 70 years reign celebration, and Chang Thai commemorative
coins on 7 June 2016 at the meeting hall in the 72nd anniversary building of The Treasury Department.
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง
การคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ธนารักษ์
เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี” โดยมี
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ให้การต้อนรับ
ในการนี้ ผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้บริหาร
กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานด้วย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
The Celebration on the Auspicious Occasion of Her
Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary on
12 August 2016: “The Treasury Department honor her
Majesty the Queen 84 years old exhibition was held on
19 August 2016 at Queen Sirikit National Convention
Center. Mr. Chakkrit Parapuntakul, Director-General of
The Treasury Department was there to welcome the
Executive of Ministry of Finance, the board of
State-owned enterprise, the Executive of The Treasury
Department, government and private agencies.
Mr. Somchai Sajaphong, Permanent Secretary of Ministry
of Finance, was an honored ceremony opening master
of the event.
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แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Plans and Projects in Fiscal Year 2017
● ด้านที่ราชพัสดุ

● State property

1. แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
5 ปี (2559–2563) โดยก�ำหนดกรอบแนวทางในการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ที่ราชพัสดุ 2) มิติด้านสังคม เพื่อให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ท�ำกินอย่างมั่นคง สร้างสังคมผู้สูงอายุ
อย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สาธารณะ และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 3) มิติด้านท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้มูลค่าสู่ภาค
ท้ อ งถิ่ น กระตุ ้ น การท่ อ งเที่ ย ว และพั ฒ นาแหล่ ง เศรษฐกิ จ
4) มิ ติ ด ้ า นอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ส ถาปั ต ยกรรมไทย
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละสื บ สานวั ฒ นธรรมชุ ม ชน รวมทั้ ง การ
ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ 5) มิติด้านศูนย์ราชการ เพื่อให้การ
บู ร ณาการใช้ ที่ ดิ น อย่างคุ้มค่าและมีป ระสิท ธิภาพ กระตุ้น
เศรษฐกิ จ ภาคการก่ อ สร้ า งในระบบเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ ใ นปี
งบประมาณ 2560 จะมุ่งเน้นการน�ำที่ราชพัสดุมาบริหาร
จั ด การและใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเหมาะสมตามศั ก ยภาพและ
เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

1. State Property Management Plans.
The Treasury Department has a 5-year plan
of State Property Management from 2016-2020
by defining concepts in management in 5 dimensions,
which are…1) Economic Dimension for increasing
the value of the lands and revenue collections.
2) Society Dimension for providing homes and public
areas for citizens, createslong-termsociety for senior
citizens, and strengthens the community with better
qualities of life. 3) Tourism Dimension for stimulating
the tourism industry to make profit and income
for local people in the areas, and developing the
economic areas. 4) Conservation Dimension for
maintaining and improving of the nation cultural
and architectural conservation including tourism
economy. 5) Government agencies Dimension
for developing and improving government agencies
and properties, and to stimulate in economic
constructions for the most efficient in use, and increasing value in economic.

2. โครงการน�ำที่ ร าชพั ส ดุ ม าสนั บ สนุ น พื้ น ที่ เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและ
ข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความ
เหลื่อมล�้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้าง
ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะด�ำเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มี เ ป้ า หมายจั ด ให้ เ อกชนและการนิ ค มอุ ต สาหกรรม
แห่ ง ประเทศไทย (กนอ.) เช่ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย มุกดาหาร ตาก และสงขลา

2. State property usage for supporting special
economic development areas project.
The project’s purposes are increasing the
capacity of the country to spread prosperity to the
regions, reducing disparity, improving the quality of
life, and strengthens border areas and the nation
security by using Asia’s transport links and Free trade
agreement to make them happen.
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3. โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบ
โครงการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งคลอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจ�ำและผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรือ
อาชีพอิสระเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของสังคม และสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยในส่วนของการจัดสร้างทีอ่ ยู่
อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการ “บ้านธนารักษ์
ประชารัฐ” ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดแผน
ด�ำเนินการบริเวณพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. Thanarak Pracharat Housing Project
The government cabinet agreed in the project
on 19 April 2016, which has the purpose to provide
housing for low-income people that they can effort
to buy their own homes and increase opportunity of
this target group to benefit from government services.
In fiscal year 2017 the Department has planned for
the project in Bangkok, Pathumthani, and Chachoengsao province.

4. โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล�้ำคลอง
ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งปลูก
สร้างรุกล�้ำล�ำคลองสาธารณะ ด้วยการจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัด รวมทั้งการจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรให้แก่
ผู้รุกล�้ำแนวล�ำคลองและทางระบายน�้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนริมคลองเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศั ย และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น ส�ำหรั บ
ปี 2560 มีเป้าหมายด�ำเนินการบริเวณชุมชนคลองลาดพร้าว
จ�ำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนประชานุกูล ชุมชนพัฒนา
หมู่ 2 ชุมชนเพิ่มสินถมยา ชุมชนร้อยกรอง ชุมชนวัดบางบัว
ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 ชุมชนพหลโยธิน 32 ชุมชน
ลาดพร้าว 45 ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 และชุมชนลาดพร้าว 80

4. Communities AlongVanals Development Project.
The government has a policy to prevent the
invasion of public canal spaces by organizing and
solving problems of low income community for the
better quality of life, and better environment for
residents. A target of 2017 is to organize 10 low
incomecommunities, which are Prachanukul
community, Patanamoo 2 community, Permsinthomya
community, Roiklong community, Bangbua
community, Klong Senarnikom 2 community,
Prahonyotin 32 community, LadProaw 42
community, Roamjaiphiboon 2 community, and
LadProaw 80 community.

5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
กรมธนารั ก ษ์ มี น โยบายในการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่
ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ทั้งในส่วนของฐานข้อมูลที่ดินและอาคาร
ราชพัสดุให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และน�ำเข้า
ระบบ GIS เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จะด�ำเนินการในแปลงที่ราชพัสดุทั่วประเทศที่ใช้ประโยชน์เป็น
ที่ตั้งที่ว่าการอ�ำเภอก�ำหนดให้จังหวัดใหญ่ 65 จังหวัด ด�ำเนิน
การ จ�ำนวน 3 แปลง และจังหวัดเล็ก 11 จังหวัด ด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 แปลง รวม 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

5. The Qualitative State Property Database
Development Project
The Treasury Department has a policy to
improve state properties, buildings, and construction
database to be more accurate in all usages by using
GIS system. The improvement is supporting the
government policy in serving citizens and increase
opportunity for them. There is a plan in 2017 to
use part of State Properties for new district offices
locations indicated 65 large provinces to have
3 plots and 11 small provinces to have 2 plots
total of 76 provinces except Bangkok.
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6. โครงการพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ของบุคคลในเขต
ที่ดินราชพัสดุ
จากปั ญ หาราษฎรบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดย
ที่ ร าษฎรที่ บุ ก รุ ก ครอบครองที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เกษตรกร
ที่ยากจนมีรายได้น้อย ไม่สามารถน�ำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณา
ให้ความเป็นธรรมได้ ในส่วนของกรมธนารักษ์ในฐานะที่มี
อ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ราชพัสดุจึงต้องหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการตรวจสอบการครอบครองที่ดิน
ของราษฎรผูเ้ ข้าครอบครองทีด่ นิ ของรัฐหรือพิสจู น์สทิ ธิดงั กล่าว
เพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง จึงได้จัดท�ำโครงการพิสูจน์
สิทธิการครอบครองทีด่ นิ ของบุคคลในเขตทีด่ นิ ราชพัสดุในพืน้ ที่
ทั่วประเทศ เพื่อให้การพิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งคลี่คลายปัญหาการโต้แย้ง
กรรมสิทธิ์ โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
4,000 ราย

6. Verification of Land Ownership in State
Property Project
There are many problems about Sate
properties invasions by poor farmers. These are poor
people who need to have proof of their lands
ownership, but they cannot effort to take to courts.
The Treasury Department wants to solve the problem
to be fair or these people, and prevent invasion in
State properties, so the Department created the
project to help in proving possession right, and decrease argument. The Department has goal to support
4,000 cases in fiscal year 2017.

7. โครงการศูนย์ที่พักส�ำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(Ageing Society) ในส่วนภาครัฐจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับ และก�ำหนดแนวทางการดูแลประชาชนผู้สูงอายุ
ของประเทศไทยอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาล กระทรวง
การคลัง จึงมีโยบายในการจัดสร้างศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) ให้มีความเหมาะสมและมี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ โดยกรมธนารักษ์ได้จัดหา
ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ที่ มี ศั ก ยภาพ จ�ำนวน 10 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ชลบุรี มหาสารคาม สมุทรปราการ
นครนายก สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี
เพือ่ รองรับนโยบายดังกล่าว เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู
ให้ดีขึ้น

7. Senior Complex
Majority of Thai citizens are senior which lead
it to aging society. The Treasury Department has plan
to design seniors living places to serve the demand
from the age group so they can have good quality of
life, safe, and convenient. The Treasury Department
provided lands for senior complexes in 6 provinces
such as Chiang Mai, Chiang Rai, Naan, Chonburi,
Mahasakarm, Samutprakarn, Nakornayok, Supanburi,
Prachuabkirikhan, and Suraththani.

8. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
เป็นการพัฒนาปรับปรุงเพื่อรองรับการน�ำเข้าและส่ง
ออกสินค้าโดยตรงจากภาคใต้ตอนล่าง และสร้างมูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจด้านการคมนาคมขนส่งทางน�้ำ ซึ่งกรมธนารักษ์จะ
คัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน และได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวงการคลั ง จะน�ำเสนอผลการคั ด เลื อ กเอกชนให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในสัญญา

8. Songkhla Seaport Development project
To improve, renovate, and develop the
Songkhla Seaport to meet with a high demand in
import and export business in the South of Thailand
which will increase economic of sea transportation.
The Treasury Department will have an auction for
private firms. Ministry of Finance will select the bid
winner and propose it to the government cabinet to
approve the contract in fiscal year 2017.
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9. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต
เป็นการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือให้สามารถใช้ประโยชน์
ทั้งท่าเรือโดยสาร และท่าเรือสินค้า โดยแบ่งพื้นที่การบริหาร
จัดการท่าเรือ 2 ประเภทออกจากกัน เพื่อให้สามารถรองรับ
การขนส่งโดยสารเต็มรูปแบบตามมาตรฐานสากลรวมทั้งช่วย
ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ยวของประเทศอันจะส่ง ผลต่อ การเพิ่ม
รายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศ โดยการขยายความยาวหน้ า ท่ า เรื อ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ และ
ขุ ด ลอกบริ เ วณหลั ก จอดเรื อ ใหม่ โดยในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 จะมีการลงนามในสัญญากับเอกชนที่เข้ามาลงทุน
ปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต

9. Phuket Seaport Development Project
To improve, renovate, and develop the Phuket
Seaport for serving in both passengers and commercial hips. It will help to support tourism industry and
import and export industry that will create more
revenue to the country. The project was planned to
expand the length of piers, construct a new passenger
terminal, streets, and parking lots.

● ด้านประเมินอสังหาริมทรัพย์สิน

● Property Valuation

1. แผนงานด้านการประเมินราคาที่ดิน ประจ�ำปีงบประมาณ
2560
แผนงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 32 ล้านแปลง ซึ่งด�ำเนินการไปแล้ว จ�ำนวน
18.6 ล้านแปลง โดยในส่วนที่เหลือ จ�ำนวน 13.4 ล้านแปลง
จะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560

1. Properties Valuation in Fiscal Year 2017
The Department has planned to appraise 32
million plots. There were 18.6 million plots had been
apprised, and plan to finish appraising the 13.4 million
of the remaining plots in 2017.

2. แผนงานด้านประเมินราคาอาคารชุด ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
2.1 แผนงานประเมินราคาทุนทรัพย์หอ้ งชุดของอาคาร
ชุดทีข่ อจดทะเบียนใหม่ จ�ำนวน 216 อาคาร (กรุงเทพมหานคร
100 อาคาร และส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 116 อาคาร)
2.2 แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุน
ทรัพย์ห้องชุด จ�ำนวน 1,807 อาคาร (กรุงเทพมหานคร 152
และส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 1,655 อาคาร)

2. Condominiums/ buildings Valuation Plan for
Fiscal Year 2017
2.1) Appraise the value of rooms of new
condominiums and building that are requested for
new 216 buildings registrations (100 buildings in
Bangkok, and 116 building outside Bangkok)
2.2) Survey project for adjusting an estimate
price of suits for 1,807 buildings (152 are in Bangkok,
and 1,655 buildings are registered outside Bangkok)

3. แผนงานด้านบริการข้อมูลบัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ก�ำหนดเป้าหมายการให้บริการข้อมูลบัญชีก�ำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ทดี่ ิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดทั่วประเทศ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นฐานในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม จ�ำนวน 1,000,000 แปลง

3. Real Estate Value Index in accounting data
service plan of fiscal year 2017.
The plan is to give accounting service in
estimate cost of lands, buildings, constructions,
and condominiums all over the country through all
channels for legal ownerships (1,000,000 lots).
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4. โครงการยกร่างกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการค�ำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
กรมธนารักษ์จะส่งร่างกฎกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการค�ำนวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น หรื อ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ม่ มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ พ.ศ. .... ให้
กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ โดยร่ า ง
กฎกระทรวงการคลั ง ฯ ดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การ
ค�ำนวณมู ล ค่ า ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ม่ มี ร าคาประเมิ น
ทุนทรัพย์มีหลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. ....

4. Land and building tax act drafting for non-cost
estimation of lands and constructions
The Treasury Department drafted the laws
about rules, methods, and conditions of non-cost
estimated properties, lands, and constructions appraisal to Ministry of Finance to consider the draft.
The purpose of the draft is to keep same standard
and rules in the nation to correctly appraise the
value, and prepare for readiness before the lands and
buildings tax act declaration.

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ รองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. โครงการพัฒนาระบบและค�ำนวณราคาประเมิน
2. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลแผนที่และค�ำนวณราคา
ประเมินที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง
3. โครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม คุ ณ ภาพและการ
บริหารจัดการโครงการ
4. โครงการประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั่ว
ประเทศ (จ้างเหมาบริการ)
5. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานประเมินราคาที่ดิน
6. โครงการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการจั ด ท�ำฐาน
ภาษีฯ
7. แผนงานฝึกอบรม

Properties appraisal for the lands and buildings
tax collection projects
1. System and price calculation development
project
2. Map database and land value calculation
for 32 million lots project
3. Hiring professional consultants
4. Country wide lots appraisal project
5. Establish of land evaluation center
6. Monitoring the evaluation of tax base project
7. Training plan

โครงการจัดท�ำมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการร่ ว มทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง (เดือนตุลาคม 2559)
- ยกร่างมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน (เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2559)
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ จ�ำนวน 5 ครั้ง (เดือน
ธันวาคม 2559–มกราคม 2560)
- จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม
2560)
- เสนอเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (เดือนพฤษภาคม 2560)

Professional Ethic Codes Standard of Appraisal
Project
- Appointed committee members including
relevant public and private sectors (October 2016)
- Drafted the professional ethics code standard
of appraisal (October-November 2016)
- Organized 5 board meetings (December
2016-January 2017)
- Organized a public hearing for the draft of
professional ethics code of appraisal (FebruaryMarch 2017)
- Proposed regulations of the professional
Ethics code to Ministry of Finance (May 2017)
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หมายเหตุ ก�ำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
Remark: established a code of conduct for
ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ การขึ้ น บั ญ ชี บ ริ ษั ท certify a company to The Treasury Department (Tax
ประเมินกับกรมธนารักษ์ ตามกฎกระทรวงการคลัง (พ.ร.บ. Act Section 26)
ภาษีฯ มาตรา 26)
โครงการคลินิกให้ค�ำปรึกษาการประเมินราคาทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์
- โครงการจัดอบรมเพือ่ สนับสนุนการประเมินราคาทีด่ นิ
รายแปลง จ�ำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย
1) แผนงานฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลโครงการจัดท�ำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เดือนตุลาคม 2559)
2) แผนงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
เพื่ อ สนั บ สนุ น การประเมิ น ราคาที่ ดิ น รายแปลง (เดื อ น
พฤศจิกายน 2559) 		
- จัดท�ำคูม่ อื การใช้บญ
ั ชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์ (เดือนตุลาคม–เดือนพฤศจิกายน 2559)
- จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning
(เดือนพฤศจิกายน 2560)

Properties and Real Estates Consulting Clinic
Project
Planed for training programs to support lands
valuations and conversions, which had 2 plans.
1. Properties and real estates tax base for appraisers training (October 2016)
2. Lots appraisal training for officers (November
2016)
- Prepared manual for value index of real
estates appraisal (October-November 2016)
- Designed E-Learning system medias for
trainings

โครงการศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ
- ตั้งคณะกรรมการ
- จั ด ประชุ ม ผู ้ ใ ห้ แ ละผู ้ รั บ บริ ก ารข้ อ มู ล ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
- ท�ำ MOU กับผู้ให้และผู้รับบริการข้อมูลภาครัฐและ
ภาคเอกชน
- จัดท�ำ Data dict. และโครงสร้างฐานข้อมูล
- ให้บริการราคาประเมินที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ
ในปี 2561
- ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในปี 2562

National Real Estates Appraisal Center Project
- Appointed Board of committee
- Organized meeting for providers and
recipients of public and private information
- Prepared memorandum of understanding
(MOU) of public and private information
- Prepare Data dict and Database structure
- Provide real estate appraisal service all over
the country in 2018
- Data exchange service in 2019

● ด้ า นเหรี ย ญกษาปณ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ● Coin Productionand National Treasure

ของแผ่นดิน

1. โครงการความร่วมมือระหว่างโรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์
กับโรงกษาปณ์ประเทศอังกฤษ (The Royal Mint)
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้โรงกษาปณ์
ไทยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เท่าเทียม
หรือดีกว่าโรงกษาปณ์อื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะ
ด�ำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่อเนื่องจากปี 2559
กั บ โรงกษาปณ์ ป ระเทศอั ง กฤษ ซึ่ ง จะมี โ ครงการย่ อ ยที่ จ ะ
ด�ำเนินการ ได้แก่ โครงการก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ

1. The cooperation project between The Royal
Mint of Thailand and The Royal Mint of British.
The Treasury Department wanted to improve
and develops the Royal Thai Mint to increase manufacturing and quality of products to have equal
standard as other mints in Asia. Both mints will share
technical knowledge and academic cooperation by
having small projects as following…
Annual Report 2016
The Treasury Department
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แนะน�ำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเข้าสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV
(ประเทศที่ไม่มีเหรียญกษาปณ์ใช้ในปัจจุบัน) โครงการให้
ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ในการ
ท�ำให้งานด้านการตลาดต่างประเทศของส�ำนักกษาปณ์มีความ
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และโครงการแนะน�ำและค�ำปรึกษาในการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ รวมทั้งการจัดแสดง
วัตถุในพิพิธภัณฑ์

- Introduce coins to countries that have not
had coins in their currency system (CLMV
countries)
- International mints and coins market advising project
- Advice and consulting in establishing coin
museums and exhibits displays project

2. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญเอกชน
เนื่องจากการให้การรับ–จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของ
กรมธนารักษ์ปจั จุบนั ยังไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของ
ประชาชน ท�ำให้มีเหรียญกษาปณ์คงค้างอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก กรมธนารักษ์จึงมีนโยบายในการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และติดตั้งเครื่อง
จ่ายแลกและรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างอย่างทั่วถึงและลดปัญหาเหรียญ
กษาปณ์ที่ตกค้าง สามารถเพิ่มรอบการหมุนเวียนของเหรียญ
กษาปณ์ให้เกิดความสมดุลมีเหรียญกษาปณ์เพียงพอต่อความ
ต้องการของระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อลดปริมาณและค่า
ใช้จ่ายในการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่

2. Outsource Coin Management Centers
Due to problem of not having enough services
for receiving and distributing coins to public that can
cause a large amount of coins still remain outside the
system. The Treasury Department had a policy to
build more Coin Circulating Centers, and installed coin
s dispensers for increasing services to meet with high
demand. They will also help to reduce cost in making
new coins.

3. โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ส�ำหรั บ การปรั บ ปรุ ง และจั ด สร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร และในภูมิภาค เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส�ำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่
สนใจเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การด�ำเนินการโครงการ
ปรับปรุงอาคารและตกแต่งส�ำนักบริหารเงินตราเป็นพิพธิ ภัณฑ์
(ระยะที่ ๒) จะด�ำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในราวกลางปี 2560
รวมถึงในส่วนภูมิภาค ได้แก่ โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์
1 จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการปรับปรุงขยายส่วนจัดแสดง
ศาลาธนารักษ์ ๒ จังหวัดสงขลา จะด�ำเนินการแล้วเสร็จใน
ปลายปี 2560 เช่นเดียวกัน ส�ำหรับโครงการปรับปรุงอาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น เป็นศาลาธนารักษ์
3 ก�ำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2563

3. Museum and Exhibit Management
The project goal is to improve, renovate all
of the Treasury Department’s museums in Bangkok
and it other provinces to be a learning place for
students, general public, and be a place for tourism.
In Fiscal Year 2017, the Treasury Department has
been renovating, and decorating the Monetary
Management Bureau to be a coin museum (phrase 2)
which expects to be completed in the mid of the
year. There are project in other provinces such as The
Pavilion of the Treasury Department 2 in Songkhla,
which expects to finish by the end of 2017. The Bank
of Thailand building in Konkane is also in the middle
of renovation and adapting to be The Pavilion of
The Treasury Department 3, which also expected
to complete in 2020.
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