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รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 1/2552
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552
ณ หองประชุม 801 กรมธนารักษ
ผูมาประชุม
1. นางสาวจารุวรรณ จันทิมาพงษ
2. นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย
3. นางสาวประไพพิศ ศรีเดชะรินทรกุล
4. นางสาวศิรินุช อัชชเสวิน
5. นางวัชรีย รวีกานต
6. นางศุภร ปน ศรีเพ็ชรกูล
7. นางเมทินี แกวมานพ
8. นางศรีรัตน วัฒนล้ําเลิศ
9. นางสาวเดือนฉาย เอกศาสตร
10. นายเชิดศักดิ์ ยอดสกุลทิพย
11. นายนิคม ตาใจ
12. นายพิชาญ เลิศปนณพงษ
13. นางสุพรรณี พุฒพิสุทธิ์
14. นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร

รองอธิบดีดานเหรียญกษาปณ
ประธานคณะทํางาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการสํานักกษาปณ
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการสํานักบริหารเงินตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการสํานักการคลัง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน คณะทํางาน
(งานภัณฑารักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการกองแผนงาน
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ
สํานักบริหารกลาง

-215. นางสาวรัศมี อริยะสุนทร
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวพจณี พรหมโรจน

2. นางสุนี จิตตประจง
3. นายชลทิตย ไชยจันทร

นักประชาสัมพันธชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
สํานักบริหารกลาง
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
รักษาการในตําแหนงทีป่ รึกษาดานการบริหาร
เหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
ภัณฑารักษชาํ นาญการ
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน

4. นายเมธินทร ลียากาศ
5. นางสมสวน ชินวิชา
6. นายวิชติ จันทานุสรณศิริ
ผูเขารวมประชุม
นางสาวสุรีพร ชัยสุขโกศล
เริ่มประชุม

ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เจาพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
สํานักบริหารเงินตรา

เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในการปฏิบตั ิราชการของภาครัฐ สวนราชการตาง ๆ
ไดใหความสําคัญกับการมีสว นรวมของภาคประชาชน เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการทํางานของภาครัฐสามารถสนองตอบความตองการของประชาชน ตลอดจน
เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขอขอบคุณคณะทํางานซึ่งมาจากภาคประชาชนและ
สื่อมวลชนทุกทานที่ใหความรวมมือกับกรมธนารักษ รวมทั้งการใหขอ เสนอแนะตาง ๆ เพื่อนําไปปรับปรุง
โครงการที่กําหนด ใหดยี ่ิงขึ้น และเปนประโยชนตอผูรบั บริการ

วาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

2.1 การแตงตัง้ คณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
ฝายเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวากรมธนารักษไดมีคําสั่งที่ 132/2552 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2552 แตงตั้งคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและรวม

-3ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมี
รองอธิบดีกรมธนารักษดานเหรียญกษาปณเปนประธานคณะทํางาน มีผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
กอง ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เปนคณะทํางานเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 การกําหนดภารกิจหลักหรือยุทธศาสตรที่สําคัญที่เหมาะสมในการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ฝายเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาภารกิจหลักของกรมธนารักษ ประกอบดวยดาน
ที่ราชพัสดุ ดานประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ดานเหรียญกษาปณและการบริหารเงินตรา และดานทรัพยสิน
มีคาของแผนดิน ซึ่งแตละดานมีความสําคัญ แตเนื่องจากกรมธนารักษไดมีการวิเคราะหภารกิจหลักที่สําคัญ
ทุกดานแลว เห็นวาภารกิจหลักดานทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งเปนภารกิจหลักที่สําคัญของกรมธนารักษ
ในการดูแล และเผยแพรทรัพยสินมีคาของแผนดินเพื่อแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทย รวมทั้งเก็บรักษา
ไวเปนมรดกแกอนุชนรุนหลังไดศึกษาสืบไป จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหถูกตอง
และเหมาะสมเพื่อเปนประโยชนสําหรับประชาชน และผูสนใจในทรัพยสินมีคาของแผนดิน โดยนําความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะของภาคประชาชนมาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาโครงการดังกลาว ในการนี้
กรมธนารักษจงึ เห็นสมควรนําโครงการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคา ของแผนดิน และระบบนําชมศาลา
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) มาดําเนินการในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
1.1 การกําหนดชองทาง/กระบวนการ/วิธีการรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจาก
ประชาชนและกลุมผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของ
ฝายเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากตองจัดใหมีชองทาง/กระบวนการ/
วิธีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประชาชนและผูที่มีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับ
โครงการที่กําหนด ในการดําเนินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ เพื่อจะไดนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ มาพิจารณาปรับปรุง

-4โครงการดังกลาว โดยเห็นควรจัดทําแบบสอบถามเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน
ผานทางชองทางตาง ๆ เชน ตู/กลองรับขอคิดเห็น เว็บไซด และการสัมภาษณ เปนตน โดยจะดําเนินการ
สอบถามความคิดเห็นตั้งแตวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2552
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของทีป่ ระชุม ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) นั้นควรจะมีหลายชองทาง เพื่อใหไดขอคิดเห็นที่
หลากหลายและมีปริมาณเพียงพอที่จะนํามาใชในการพิจารณาดําเนินการของคณะทํางาน ฯ และเนือ่ งจาก
ตองการขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่ใชบริการทั้งใน
สวนของการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดิน ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช อิสริยาภรณ และ
เหรียญกษาปณ และในสวนของระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ
ที่ใหบริการทาง Web Site กรมธนารักษ (e-Museum) ดังนั้น จึงเห็นควรกําหนด ใหมกี ารจัดทําแบบสอบถาม
ผานทาง Web Site ของกรมธนารักษและกลองแสดงความคิดเห็นโดยตั้งอยูบริเวณชัน้ ลางอาคารกรมธนารักษ
หองสมุดกรมธนารักษ สํานักบริหารเงินตรา สํานักกษาปณ และใหมกี ารกรอกแบบสอบถามและสัมภาษณจาก
ผูเขาชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณดวย ทั้งนี้ เห็นวาการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผานทางเว็บไซด ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยแจงใหสมาชิกของระบบ
นําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) ทราบ พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธใหสมาชิกของระบบ บริการอิเล็กทรอนิกสเหรียญ และผลิตภัณฑเหรียญ (e-Catalog) ทราบดวย
โดยใหสอบถามความคิดเห็นของคนไทยเปนลําดับแรกกอน และในอนาคตจึงขยายผลไปที่กลุมเปาหมาย
ที่เปนชาวตางประเทศตอไป ทั้งนี้ ใหสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสว นไดเสีย (Stakeholder)
ตั้งแตวนั ที่ 19 – 26 มีนาคม 2552
มติที่ประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของที่ประชุม
3.2 การจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะโครงการจัดแสดงทรัพยสนิ มีคา
ของแผนดินและระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครือ่ งราชอิสริยาภรณและเหรียญกษาปณ (e-Museum)
ฝา ยเลขานุก ารได แ จ ง ให ที่ ป ระชุม ทราบว า เนื่อ งจากในการรั บฟง ความคิด เห็น และ
ขอเสนอแนะจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ (Stakeholder) นั้นมีการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากทั้งในสวนของการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดิน ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณและระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญกษาปณ (e-Museum) ดังนัน้ ในการจัดทําขอมูลสําหรับการกรอกแบบสอบถามจึงแยกเปน 2
สวน

-5เพื่อใหครอบคลุมและในการนี้ไดประสานเปนการภายในใหกับสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึง่ ไดมี
การจัดทําแบบสอบถามไวดวย
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อโปรดพิจารณา
การพิจารณาของที่ประชุม ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะโครงการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) ที่ฝายเลขานุการเสนอและไดแกไขปรับปรุง
เพิ่มเติมรายละเอียดในแบบสอบถามดังกลาว เพื่อใหมีความสมบูรณไดขอมูลที่เปนประโยชนในการ
พิจารณาคณะทํางานมากขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวตามที่
คณะทํางานไดมีการแกไขปรับปรุง (ตามเอกสารที่แนบ)
เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.

(นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร)
คณะทํางานและเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัศมี อริยะสุนทร)
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 2/2552
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552
ณ หองประชุม 302 กรมธนารักษ
ผูมาประชุม
1. นางสาวจารุวรรณ จันทิมาพงษ
2. นางสาวจิรารัฐ ชูอารมย
3. นางมาลัย มนตไชยะ
4. นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร
5. นางวัชรีย รวีกานต
6. นางสุนี จิตตประจง
7. นางศุภร ปน ศรีเพ็ชรกูล
8. นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
9. นางศรีรัตน วัฒนล้ําเลิศ
10. นางสาวเดือนฉาย เอกศาสตร
11. นายเชิดศักดิ์ ยอดสกุลทิพย
12. นายนิคม ตาใจ
13. นายพิชาญ เลิศปนณพงษ
14. นายวิชติ จันทานุสรณศริ ิ
15. นางสุพรรณี พุฒพิสุทธิ์

รองอธิบดีดานเหรียญกษาปณ
ประธานคณะทํางาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการสํานักกษาปณ
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการสํานักบริหารเงินตรา
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
คณะทํางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
คณะทํางาน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
(งานภัณฑารักษ)
ผูอํานวยการกองแผนงาน
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

-216. นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร
17. นางสาวรัศมี อริยะสุนทร
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวพจณี พรหมโรจน

2. นายชลทิตย ไชยจันทร

นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ
สํานักบริหารกลาง
นักประชาสัมพันธชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
สํานักบริหารกลาง
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
รักษาการในตําแหนงทีป่ รึกษาดานการบริหาร
เหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา

ติดราชการ

ภัณฑารักษชาํ นาญการ
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน

ติดราชการ

3. นายเมธินทร ลียากาศ
4. นางสมสวน ชินวิชา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552

ฝายเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดมีการประชุมคณะทํางานรวมระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อรวมแสดงความคิดเห็น และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
กรมธนารักษ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 ฝายเลขานุการ
ไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว
จึงใครขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะโครงการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช อิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum)
3.1 การรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ

-3ทาง Web site กรมธนารักษ (www.treasury.go.th) ระหวางวันที่ 19-26 มีนาคม 2552
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษไดนําแบบสอบถามการรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ เพื่อใหประชาชน และผูมสี วนไดเสียทีเ่ กี่ยวของ รวมแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
โดยผานทางชองทางWeb site กรมธนารักษ (www.treasury.go.th) ตั้งแตวันที่ 19-26 มีนาคม 2552 มี
ผูแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ จํานวน 512 ราย
3.2 การตั้งกลองรับแบบสอบถามการรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชน
และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 19-26 มีนาคม 2552
ในการรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ สํานักบริหารกลาง กรมธนารักษ จึงได
จัดทํากลองรับแบบสอบถามการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ณ สํานักกษาปณ สํานักบริหารเงินตรา
สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน ศูนยบริการขอมูลประชาชน และหองสมุดกรมธนารักษ บริเวณชั้น 4
อาคาร 72 ป กรมธนารักษ และสํานักการคลัง ระหวางวันที่ 19-26 มีนาคม 2552ใหประชาชนที่มาใชบริการใน
สถานที่ตาง ๆ ดังกลาว มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ มีผูแสดงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ จํานวน 345 ราย
3.1 การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของประชาชนและผู มี ส ว นได เ สี ย ที่
เกี่ยวของจากการสัมภาษณ/สํารวจความคิดเห็น
สํานักบริหารกลาง กรมธนารักษ ไดจัดใหมีการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของประชาชน ระหวางวันที่ 19-26 มีนาคม 2552 มีประชาชนใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จํานวน 21 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การนําความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของมา
ประกอบการจัดทําแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครือ่ งราช อิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum)
ฝายเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจากการทีไ่ ดจดั ใหมกี ารสอบถามความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของประชาชน และผูมสี วนไดเสียที่เกี่ยวของในกิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นผานทาง
ชองทาง Web site กรมธนารักษ (www.treasury.go.th) ทางกลองรับแบบสอบถาม และการรับฟงความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณ ซึ่งฝายเลขานุการไดสรุปผลจากขอมูลที่ไดรับจากการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

-4และจากการสัมภาษณ (เอกสารแนบ) จึงเห็นสมควรนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการดําเนินการของ
คณะทํางานในการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราช อิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) ตอไป
การพิจารณาของที่ประชุม ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาผลของการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชน และผูมีสวนไดเสียที่เกีย่ วของกับโครงการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสิน
มีคาของแผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ
(e-Museum) แลวเห็นวาเปนความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมากในการดําเนินการพัฒนา
โครงการดังกลาวตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของที่ประชุม
1.2 การจัดทําแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดแสดง
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญ
กษาปณ (e-Museum) ของคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐ และภาคประชาชน
ฝายเลขานุการไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การจัดทําแผนงาน/ โครงการ /
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราช
อิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) นี้ จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
กรอบแนวคิด กรอบแนวทางที่กรมธนารักษไดจัดทําไว และไดนําผลสรุปความคิดเห็นที่ไดจากการรับ
ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการสัมภาษณจากประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่เกีย่ วของมาประกอบการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ โดยมีหัวขอและเนื้อหา ดังนี้

-5โครงการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดิน และระบบนําชมศาลา
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum)
วัตถุประสงค
เพื่อรวมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ
ในการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน และระบบนําชมศาลา เครื่องราช
อิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) ของกรมธนารักษ
เปาหมาย
รอยละ 100 ของการปฏิบัติงานตามแผน
กลุมเปาหมาย
ประชาชน เยาวชน และผูที่สนใจเกี่ยวกับทรัพยสินมีคาของแผนดิน
ตัวชี้วัด
รอยละของความสําเร็จของการดําเนินการแผน
วิธีการวัดผล
จากการรวบรวมขอมูลในรูปของเอกสาร รายงาน และผลของการดําเนินการ
เปนไปตามแผน
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2552
วิธีการติดตามประเมินผล 1. การประชุมของคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
2. การรายงานผลการดําเนินการของคณะทํางานรวม ฯ ( เปนรายเดือน)
งบประมาณ
34,000 บาท
ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานรวม ฯ
ชื่อโครงการ

การดําเนินการ / กิจกรรม

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ใช
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของ กรมธนารักษ
ประชาชน และผูมีสวนไดเสียที่เกีย่ วของ
และคณะทํางาน
2. การนําความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
คณะทํางาน
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่เกีย่ วของ
มาประกอบการดําเนินการของคณะทํางานฯ
ในการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราช
อิสริยยศ เครื่องราช อิสริยาภรณ และเหรียญ
กษาปณ (e-Museum)
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หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ใช
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาการจัดแสดง
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน และระบบนําชม
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ
และเหรียญกษาปณ (e-Museum)
4. รายงานสรุปผลการดําเนินการตาม 1-3
เสนอผูบริหารกรมธนารักษรบั ทราบภายใน
เดือนมีนาคม 2552
5.จัดทํารายละเอียดเนื้อหาในการพัฒนาการจัด
แสดงทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน และระบบนํา
ชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช อิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum)
6. รายงานผลการติดตามความกาวหนา (เปน
รายเดือน)
7. สรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางาน ฯ
8. เผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
9. จัดทําแนวทาง และขอเสนอแนะของการ
ดําเนินงานในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในปตอไปเสนอตอผูบริหารของ
สวนราชการและไดรับความเห็นชอบ

คณะทํางานฯ

ฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ

ฝายเลขานุการ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
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การพิจารณาของทีป่ ระชุม ทีป่ ระชุมไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นชอบตามแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดแสดงทรัพยสินมีคา ของแผนดิน และระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) และรายละเอียดตาง ๆ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
ทั้งนี้ ใหนําเสนอผูบริหารกรมธนารักษรับทราบภายในกําหนดเวลาตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของที่ประชุม
เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.

(นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร)
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัศมี อริยะสุนทร)
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน
เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ครั้งที่ 3/2552
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุม 302 กรมธนารักษ
ผูมาประชุม
1. นางสาวจารุวรรณ จันทิมาพงษ
2. นางทัศนีย พงศละไม
3. นางสุนี จิตตประจง
4. นางศุภร ปน ศรีเพ็ชรกูล
5. นางวัชรีย รวีกานต
6. นางเมทินี แกวมานพ
7. นางสาวเดือนฉาย เอกศาสตร
8. นายชลทิตย ไชยจันทร
9. นายเชิดศักดิ์ ยอดสกุลทิพย
10. นายนิคม ตาใจ
11. นายพิชาญ เลิศปนณพงษ
12. นายวิชติ จันทานุสรณศริ ิ
13. นางสุพรรณี พุฒพิสุทธิ์
14. นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร
15. นางสาวรัศมี อริยะสุนทร

รองอธิบดีดานเหรียญกษาปณ
ประธานคณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินตรา
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
คณะทํางาน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน คณะทํางาน
(งานภัณฑารักษ)
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
แทนผูอํานวยการกองแผนงาน
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
คณะทํางาน
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน
ภัณฑารักษชาํ นาญการ
คณะทํางาน
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ
สํานักบริหารกลาง
นักประชาสัมพันธชํานาญการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
สํานักบริหารกลาง
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1. นางสาวพจณี พรหมโรจน

2. นายสันติ จันทรแสงสี
3. นางศรีรัตน วัฒนล้ําเลิศ
4. นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร
5. นายเมธินทร ลียากาศ
6. นางสมสวน ชินวิชา
ผูเขารวมประชุม
นางสาวรุงทิพย มาอยู

ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
รักษาการในตําแหนงทีป่ รึกษาดานการบริหาร
เหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา
ผูอํานวยการสํานักกษาปณ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
สํานักทรัพยสนิ มีคาของแผนดิน
ผูอํานวยการสํานักการคลัง

ติดราชการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

นักประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง

เริ่มประชุม

เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552

ฝายเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดมีการประชุมคณะทํางานรวมระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
กรมธนารักษ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2552 ฝายเลขานุการ
ไดจดั ทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย และสงใหคณะทํางานทุกทานทราบแลว จึงใครขอเสนอที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
รายละเอียดเนื้อหาในการพัฒนาการ จัดแสดงทรัพยสินมีคา ของแผนดิน และระบบนําชมศาลา
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum)

-3ฝายเลขานุการคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนไดรวบรวม และสรุปหัวขอ
ในระบบนําชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญกษาปณ (e-Museum) เพือ่ เสนอ
คณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชนฯ รวมกันพิจารณาเพือ่ ปรับปรุงในรายละเอียดของแตละ
หัวขอ ดังนี้

หัวขอ
1. การเขาสูระบบ e-Museum

2. หนาแรก

2.1 ศาลาจัดแสดง

2.2 ทรัพยสินมีคาที่นาสนใจ

2.3 คูมือ แนะนําการใชระบบ
2.4 ขาวสารที่นาสนใจ
2.5 ความรูที่นาสนใจ

2.6 ติดตอเขาชม

ขอเสนอแนะ
1. สามารถเขาไดหลายชองทางทั้งระบบ e-Catalog ซึ่งมีผูสนใจ
และใชบริการมากพอสมควร และระบบ e-Museum โดยวางไวใน
หลายชองทางทั้ง Web site กรมธนารักษ Web site กระทรวงการคลัง
และ Web site พิพิธภัณฑตางๆ นับวามีชอ งทางในการเขาสูระบบ
เพียงพอ
2. รูปแบบไมนาสนใจ ขอมูลเปนทางการเกินไป จึงควรมีการ
ปรับปรุง โดยอาจมีการเปลี่ยนพื้นสี หรือขึน้ pop up หัวขอเดน
ที่นาสนใจ
2.1 ขอมูลเปนวิชาการเกีย่ วกับประวัติของศาลาจัดแสดงไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได แตควรมีการเปลี่ยนตัวอักษรใหใหญ
หรือนาสนใจยิ่งขึ้น
2.2 ขอมูลควรจะมีการปรับเปลี่ยนทุกเดือน ควรจะนําทรัพยสินที่
เดนนําเสนอพรอมทั้งรูปภาพในลักษณะเคลื่อนไหวหมุนได
360 องศา
2.3 เปนขั้นตอนเขาสูระบบ e-Museum แตสวนมากไมคอ ยมี
ผูสนใจเพราะสวนใหญจะเขาชมหัวขอที่สนใจโดยตรง
2.4 เปนภาพการจัดนิทรรศการ และการเขาชมศาลาเครื่องราชของ
หนวยงานหรือสถานศึกษาตาง ๆ
2.5 เปนขอมูลของเหรียญกษาปณที่ระลึก ทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน พระราชพิธีตาง ๆ ซึ่งขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ควรให
ถูกตองและสมบูรณ
2.6 เปนรายละเอียดของสถานที่ตั้ง เวลาทําการ อัตราเขาชม การ
ติดตอสอบถามรายละเอียด เปนขอมูลที่เพียงพอ และควรมีการ
ประชาสัมพันธใหคนไทยเขาชมมากยิ่งขึ้น
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หัวขอ
2.7 เว็บทีน่ าสนใจ

3. มุมสนทนา

ขอเสนอแนะ
2.7 เปนหนา Web site ของพิพิธภัณฑหนวยงานตาง ๆ โดยหนา
แรกของแตละพิพิธภัณฑนาสนใจ อาจเปนภาพเคลื่อนไหว เปน
ภาพ 3 มิติ หรือมีสีสันสะดุดตาทําใหนาเขาชมในรายละเอียดอื่น ๆ
ดังนัน้ e-Museum จึงควรหาจุดเดนที่นาสนใจเพิ่มขึ้น
3. มีวัตถุประสงคและกติกาแนะนําสําหรับผูเขาใชแลว แตยังคง
ปรากฏขอความ และคําไมสภุ าพ จึงควรมีเจาหนาที่เขาตรวจดู

3.1 ตั้งกระทูใหม

3.1 เปนหัวขอที่มีผูสนใจตั้งกระทูใหมเพื่อพูดคุยกัน

3.2 หัวขอ

3.2 เปนหัวขอที่มีประชาชนตั้งกระทูเขามาพูดคุยกัน ซึ่งขอมูลไม
เรียงลําดับกอนหลัง จึงควรจะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
โดยขอมูลลาสุดอยูดานบน และควรมีเจาหนาที่ทรัพยสินเปนคน
ตอบในกระทู ไมใชเปนบุคคลภายนอกตอบแทน

4. กรมธนารักษ (จะกลับเขาสูหนาแรกของ
Web Site กรมธนารักษ)

4. สามารถเชื่อมกับ Web site กรมธนารักษ ทําใหเปนอีกชองทาง
หนึ่งที่สะดวกในการสืบคนขอมูลอื่นๆ

5. แผนที่เว็บไซต

5. หัวขอนี้ไมมีจุดนาสนใจ ควรปรับเปลี่ยนใหมีรูปแบบนาสนใจ
ขึ้น หรือควรทําเปนลูกศร เมือ่ คลิกเขาไปดูตามหองตาง ๆ ที่จัดแสดง
โดยอาจมีเพลงบรรเลงประกอบในหัวขอนี้ดวย

6. ขาวประชาสัมพันธ

6. มีขอมูลและรูปแบบเชนเดียวกับขาวที่นาสนใจในหัวขอ
หนาแรก

7. ศาลาจัดแสดง

7. มีขอมูลและรูปแบบเชนเดียวกับศาลาจัดแสดงในหัวขอ
หนาแรก

8. ความรู

8. มีขอมูลและรูปแบบเชนเดียวกับความรูนาสนใจในหัวขอ
หนาแรก

-5การพิจารณาของที่ประชุม ที่ประชุมไดรว มกันพิจารณาในหัวขอตาง ๆ แลว เห็นชอบกับ
ขอเสนอแนะของคณะทํางานรวมระหวางภาครัฐและภาคประชาชน และมอบหมายใหสํานักทรัพยสินมีคา
ของแผนดิน และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาปรับปรุงขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามการพิจารณาของที่ประชุม
เลิกประชุม

เวลา 15.45 น.

(นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร)
นักประชาสัมพันธชาํ นาญการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรัศมี อริยะสุนทร)
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

