
   

กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

ประจาํป�งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๖๕



 

ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามมติการประชุมพิจารณา 
ร่างยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีอธิบดีกรมธนารักษ ์
ที่ปรึกษา และรองอธิบดี และผู้อํานวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม และเลขานุการกรมเข้าร่วมประชุม โดยได้เห็นชอบให้ 
คงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาเห็นชอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของกรมธนารักษ์ และพิจารณา
เห็นชอบแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 
76 แผนงาน/โครงการ  

ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง โดยแผนยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือขององค์กรที่จะทําให้องค์กร 
มีทิศทาง และกรอบแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมธนารักษ์สามารถดําเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้  

 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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กรมธนารักษ์  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลสํารวจ 
 
 

ดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

บริหารทรัพย์สนิของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมที่สมดุล และยั่งยืน 

พนัธกิจ 

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล 
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ 
4. จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ 
เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
 

ภารกิจ 

1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทํานิติกรรม และดําเนินการ 
ในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
2. จัดทํา นําออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดําเนินการเกี่ยวกับเงินตรา 
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และงานรับจ้างทําของ 
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมิน 
ราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของกรมธนารักษ์ 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
การจัดการ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความสําคัญกับ 
การวางแผน การติดตามประเมินผล  
และการพัฒนาองค์กร 
2. มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ 

 
การบูรณาการการทํางานและวางแผนร่วมกัน 
ภายในองค์กรยังไม่เพียงพอ 

ทรพัยากรบคุคล 
1. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ใฝ่รู้และมีจิตบริการ 
2. บุคลากรมคีวามพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
1. อัตรากําลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบ 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริม 
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ยังไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

เครื่องมือ 
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่รองรับ 
การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 

 
1. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การเช่ือมโยงข้อมูล 
แต่ละภารกิจยังขาดประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

งบประมาณ  
1. มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อ 
การดําเนินการตามภารกิจ 
2. มีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนให้เกิด 
ความคล่องตัวในการดําเนินงาน 

 
  

กฎ ระเบยีบ 
มีกฎ ระเบียบที่บังคับใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
การจัดการ 
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนในการดําเนินการตามภารกิจต่างๆ 
ของกรมธนารักษ์ 

 
1. ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และบางหน่วยงานไม่ให้ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร 
2. การแพร่ของโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ทรพัยากรบคุคล 
1. ภาครัฐใหค้วามสําคัญในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
2. จากสภาวการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนสนใจทีจ่ะทํางาน 
ในองคก์รภาครัฐที่เป็นองค์กรทีม่คีวามมั่นคงมากข้ึน 
จึงเป็นโอกาสให้องค์กรสามารถคัดเลือกบุคลากร
ได้อย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมมากข้ึน 

 
สถาบนัการศึกษาผลิตบุคลากรท่ีมคีวามรู้เฉพาะด้าน 
ยังไม่เพียงพอ 

เครื่องมือ 
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 

 
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

งบประมาณ  
การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐมีความชัดเจน 
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 

 
  

กฎ ระเบยีบ 
มีการปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ คําสั่งที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน ในภารกิจต่างๆ  ให้มีความเหมาะสมกับ 
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์กรมธนารักษ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารทรัพย์สนิของประเทศ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การบริหารทรัพย์สิน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนทียุ่ทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ระยะ 20 ปี และประเด็นยทุธศาสตร์กรมธนารักษ์ 
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ความเชื่ อมโยงระหว่างภารกิจแต่ละด้านของกรมธนารักษ์ กับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

ด้านทีร่าชพสัดุ (เชิงเศรษฐกิจ) 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
ระยะ 20 ป ี ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมธนารักษ ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง 
  

การบริหารทรัพย์สินของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ระยะสั้น 
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการจ้างงาน 
ในระบบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสนับสนุนศักยภาพและ 
ความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ระยะยาว 
จัดเก็บรายได้ไม่ตํ่ากว่า 3% 
ของมูลค่าทรัพย์สิน 

 

ด้านทีร่าชพสัดุ (เชิงสังคม) 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
ระยะ 20 ป ี ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมธนารักษ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
  

การบริหารทรัพย์สิน 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์ระยะสั้น 
การลดความเหลื่อมล้ํา 
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
เป้าประสงค์ระยะยาว 
สังคม ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 

ด้านทีร่าชพสัดุ (เชิงธรรมาภิบาล) 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
ระยะ 20 ป ี ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมธนารักษ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง  

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ระยะสั้น 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลทีร่าชพัสดุ และการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเป็นองค์กรต้นแบบใน 
การบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล 
และเป็นมืออาชีพ  

เป้าประสงค์ระยะยาว 
ฐานข้อมูลทีร่าชพัสดุมีความทันสมัย 
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสทิธิภาพ 
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ด้านประเมินราคาทรัพยส์ิน 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
ระยะ 20 ป ี ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมธนารักษ ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง  

การบริหารทรัพย์สินของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ระยะสัน้ 
มีราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
และห้องชุดครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสนับสนุนศักยภาพและ 
ความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าประสงค์ระยะยาว 
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ 
ราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ 

 

ด้านเหรยีญกษาปณ์ 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
ระยะ 20 ป ี ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมธนารักษ ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง  การบริหารทรัพย์สินของประเทศ 

เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ระยะสัน้ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การตลาดเข้าสู่ Industry 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสนับสนุนศักยภาพและ 
ความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าประสงค์ระยะยาว 
1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตเหรียญกษาปณ์ 
การตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
2. การบริหารจัดการเหรียญมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการจ่ายแลกและรับคืนเหรียญ

 

ด้านทรัพยส์นิมีค่าของรฐั 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
ระยะ 20 ป ี ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมธนารักษ ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง  

การบริหารทรัพย์สินของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ระยะสัน้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสนับสนุนศักยภาพและ 
ความสามารถในการแข่งขัน  

เป้าประสงค์ระยะยาว 
1. ทรัพย์สินของรัฐได้รับการดูแลรักษา
ตามมาตรฐานสากล 
2. พิพิธภัณฑ์เผยแพรท่รัพย์สนิมีค่าของรฐั 
ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
3. การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
มีประสิทธิภาพ 
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ด้านบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลงั 
ระยะ 20 ป ี ประเดน็ยุทธศาสตรก์รมธนารักษ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กระทรวงการคลัง  

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ระยะสั้น 
สนับสนุนการดําเนินงานของภารกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเป็นองค์กรต้นแบบใน 
การบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาล 
และเป็นมืออาชีพ  

เป้าประสงค์ระยะยาว 
สนับสนุนการดําเนินงานของภารกิจหลัก
ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

แผนงาน/โครงการกรมธนารักษ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 76 แผนงาน/โครงการ 
1. แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ : การบริหารทรัพย์สินของประเทศ 

เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จํานวน 50 แผนงาน/โครงการ 
  ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงเศรษฐกิจ) 

1.1 โครงการนําท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
1.2 โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา 
1.3 โครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี 
1.4 โครงการบริหารและดําเนินกิจการระบบท่อส่งน้ําสายหลักในภาคตะวันออก 
1.5 โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุแปลงท่ีต้ังโรงภาษีร้อยชักสาม          
1.6 โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุแปลงโรงแรมชายทะเล  
1.7 โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 
1.8 โครงการบริหารศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
1.9 โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C 
1.10 โครงการประมูลขายทรัพย์สินทีต่กเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาล ผ่านระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ 
1.11 โครงการสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดการถือครองและการทําประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 1.12 โครงการแก้ปัญหาสัญญาก่อสรา้งอาคารยกกรรมสิทธิใ์ห้กระทรวงการคลัง 

1.13 โครงการการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาลและ 
โดยประการอ่ืน 
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ด้านประเมินราคาทรัพยส์ิน 
1.1 โครงการศูนย์บรหิารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ (National Property Valuation 

Management Center) 
 1.2 แผนงานการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

1.3 แผนงานการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดทําหลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สิน 
1.4 แผนงานจัดเตรียมข้อมูลราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง บัญชีราคา 

ประเมินห้องชุด เพ่ือจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.5 แผนงานจัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง บัญชีราคา 

ประเมินห้องชุดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.6 โครงการจัดทําระบบศูนย์ส่ังการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) 
1.7 โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพยสิ์น 
1.8 แผนงานจัดส่งข้อมูลเพ่ือการประเมินราคาทรัพย์สินสําหรับกองประเมินราคาทรัพย์สิน 

และสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
1.9 แผนงานบริการข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน 
1.10 แผนงานบริหารงานฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินราคาทรัพย์สิน 
1.11 แผนงานประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
1.12 แผนงานการบริหารการประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ

ประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ 
1.13 แผนงานการบริหารการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรฐั 
1.14 แผนงานศึกษาวิเคราะห์และจัดทําแบบมาตรฐานส่ิงปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมิน 

ราคาทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 
1.15 แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานคร 
1.16 แผนงานสํารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค 
1 .17 แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดที่ ขอจดทะเบียนใหม่ใน

กรุงเทพมหานคร 
1.18 แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคาห้องชดุ อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในภูมภิาค
1.19 แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือปรับราคาประเมินห้องชุดในกรุงเทพมหานคร 
1.20 แผนงานสํารวจข้อมูลเพ่ือปรับราคาประเมินห้องชุดในภูมิภาค 
1.21 แผนงานการปรับปรุงข้อมูลอาคารชุดเพ่ือการประเมินราคาทรพัย์สินในกรุงเทพมหานคร 
1.22 แผนงานการปรับปรุงข้อมูลอาคารชุดเพ่ือการประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 
1.23 แผนงานการจัดพิมพ์บัญชีราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานคร  
1.24 แผนงานบริหารจัดการงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินในภูมิภาค 
1.25 แผนงานประเมินราคาที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาลและ 

โดยประการอ่ืนในกรุงเทพมหานคร 
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1.26 แผนงานประเมินราคาที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาลและ 
โดยประการอ่ืนในภูมิภาค 

1.27 แผนงานสนับสนุนการจัดพิมพ์บัญชีราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค 
1.28 การจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่าในภูมภิาค 
ด้านเหรยีญกษาปณ์ 
1.1 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพ่ือก้าวสู่ "โรงกษาปณ์ 4.0" (จัดทํา

ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่) 
 1.2 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์ในเวทีระหว่างประเทศ 
 1.3 โครงการรับแลกเหรียญกษาปณ์ผ่านรถบริการเคล่ือนที่ (Mobile Coin Unit) 
 1.4 โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ 
 1.5 โครงการจัดทําร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ 
ของกรมธนารักษ์ พ.ศ. .... 

 

ด้านทรัพยส์นิมีค่าของรฐั 
1.1 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแหง่ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 

(เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
1.2 โครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กําแพงเมือง - 

คูเมือง 
1.3 โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าตามหลักการอนุรักษ์ 
1.4 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
 

2. แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ : การบริหารทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวน 7 แผนงาน/โครงการ 

ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงสังคม) 
2.1 โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุ 
2.2 โครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) 
2.3 โครงการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทํากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 
2.4 โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 
2.5 โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ 
2.6 โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะท่ี 2 – 3 
2.7 โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ 
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    3. แผนงาน/โครงการ ภายใต้ยทุธศาสตร์กรมธนารักษ์ : การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
จํานวน 19 แผนงาน/โครงการ 
       ด้านที่ราชพัสดุ (เชิงธรรมาภิบาล) 
        3.1 โครงการสํารวจและปรับปรุงที่ดินราชพัสดุที่มีแนวเขตและตําแหน่งรูปแปลงไม่ถูกต้อง 
       3.2 โครงการยกระดับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น : TRD Smart Pay 
       3.3 โครงการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนท่ีราชพสัดุประเภททะเบียนสาธารณประโยชน ์
       3.4 โครงการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ 
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