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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 
โดยบทบัญญัติที่ส าคัญ มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 16 วรรคสอง 
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและ 
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 

กรมธนารักษ์ในฐานะส่วนราชการจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของกรมธนารักษ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ 2 (แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13) โดยประกอบไปด้วยแผนงาน/โครงการ 
ที่ส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ จ านวน 15 แผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้เป็นนโยบายและกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป 

  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมธนารักษ์ 
ธันวาคม  2565 

 

 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

3 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 3 
แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 5 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 9 
ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 10 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals - SDGs 10 
ส่วนที่ 4 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 
ภาพรวม 11 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 12 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สิน 13 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 13 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารองค์กร 14 
ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ 15 
ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 16 
 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมธนารักษ์ 
 ๑ 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 
ของกรมธนารักษ ์

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์จัดท าขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยบทบัญญัติที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ 
ภารกจิ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

2. มาตรา 16 วรรคสอง ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

กรมธนารักษ์ในฐานะส่วนราชการจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมีรายละเอียดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนในระดับรอง ดังนี้ 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นหลัก  
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นรอง 
1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนระดับท่ี 2 แผนระดับรอง 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (ประเด็นหลัก) 
ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 
ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

 เป้าหมายหลัก หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายรอง หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน 
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 ๒ 

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารแบ่งออกเป็น 
4 เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ มีโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ คือ 
1) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) โครงการธนารักษ์เอ้ือราษฎร์ 
3) โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ  
4) โครงการสงวนและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวในที่ราชพัสด ุ
5) โครงการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) 
6) โครงการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขาย 

ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ ์
2. การประเมินราคาทรัพย์สิน มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ จ านวน 3 แผนงาน/โครงการ คือ 

1) แผนงานประเมินราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค 
2) แผนงานประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพมหานคร 
3) โครงการจัดท าระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ทั้งประเทศ ให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) 
3. การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของรัฐ มีโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 

3 โครงการ คือ 
1) โครงการพัฒนาและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2) โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ 
3) โครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว (Landmark) 

 

4. การบริหารองค์กร มีโครงการที่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คือ 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ 
2) โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมธนารักษ์ 
3) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
 

 ทั้งนี้  การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถประมาณการเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 
48,463,360 บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 12,801,200 บาท เงินรายได้ของหน่วยงาน 
จ านวน 35,662,160 บาท  
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ส่วนที่  ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     (ด้านหลัก) 

(๑) เป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส์่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 (3.1) สามารถยกระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 

ของภาครัฐ 

 (3.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์ให้เพ่ิมสูงขึ้น 

(3.3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ด้านรอง)  

(๑) เป้าหมาย  
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

และยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
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(๓)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  (3.1) กรมธนารักษ์มีการพัฒนาและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ (การท าของสั่งจ้าง เหรียญ

และผลิตภัณฑ์เหรียญ โดยมีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และการจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจเข้าสู่ตลาด 

  (3.2) กรมธนารักษ์ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับพิพิธภัณฑ์และ 
หน่ วยงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เ พ่ื อสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อในด้ านต่ าง ๆ 
ระหว่างพิพิธภัณฑ์ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว นับเป็นการเชื่อมองค์ความรู้  
ด้านพิพิธภัณฑ์อันก่อให้เกิดการบูรณาการ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์ 
สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้ความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด 
ให้พิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
การให้บริการและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และ 
การท่องเที่ยว (Landmark) ที่ส าคัญของประเทศ 

  (3.3) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและแก้ปัญหาความม่ันคงบริเวณชายแดน  

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ด้านรอง) 
(๑) เป้าหมาย  

เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กรมธนารักษ์ให้ความส าคัญในการกระจายการถือครองที่ดิน และการเข้าถึง 
ทรัพยากร โดยมีการด าเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท ากิน 
และอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ดินท ากิน 
ระหว่างรัฐกับราษฎร เพ่ือให้ราษฎรมีความม่ันคงในสิทธิท ากินและอยู่อาศัย  

4) ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ด้านรอง) 
(๑) เป้าหมาย  

เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  กรมธนารักษ์จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานหรือผู้เช่า/ผู้ใช้ที่ราช
พั ส ดุ 
เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์หรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดความสมดุล และสร้างความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ (ประเด็นหลัก) 
 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที ่1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ใช้บริการ 

• เป้าหมายที ่2 ภาครฐัมีการด าเนินการที่มีประสิทธภิาพ ดว้ยการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
- ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

     - ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ 
สหประชาชาติ 

 (๑.๒) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
• แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐ เ พ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
- งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ 

เป็นดิจิทัล 
(1.3) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  
- พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
- ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
• เป้าหมายของแผนย่อย  

- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
- สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลผุลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 
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(1.4) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มคีวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก 
-  สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง 

  (๒) ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว 

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 3 ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ 

ประเทศไทยดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  - อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ 

ประเทศไทยดีขึ้น 
 (2.๒) แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนา  
- สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของ 

ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
• เป้าหมายของแผนย่อย  

- เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

(3) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 (3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที่ 2 การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ 

การยกระดับ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 -  การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมข้ึน 
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(3.๒) แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
• แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ตามศักยภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า 
การลงทุน และเป็นพ้ืนที่หลักในการขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมในส่วนภูมิภาค  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
- การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
-  มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 

 (4) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก 
 (4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและ 
อย่างต่อเนื่อง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 -   ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึงสูงขึ้น 

(4.๒) แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
• แนวทางการพัฒนา  

- บริหารจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน 
ให้กับประชากรที่มีรายได้น้อยผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การจัดท าบัญชีครัวเรือน น าไปสู่  
การออมเพ่ือเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน พัฒนามาตรการแก้ปัญหาหนี้ 
นอกระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการช าระหนี้
เพ่ือป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการขอสนับสนุนแหล่งทุน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
    -   ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
-  อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 

ที่มีรายได้ต่ าสุด 
(5) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในระดับโลกดีข้ึน 
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(5.๒) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
• แนวทางการพัฒนา  

- รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพ้ืนที่ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน 

 (6) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 - ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น (อันดับ/คะแนน) ดีขึ้น 

(6.๒) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ร้อยละของผลการประเมิน ITA ดีขึ้น 

(7) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(7.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยีและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 -  การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ 

(7.๒) แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
• แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

• เป้าหมายของแผนย่อย   
- ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจาก 

การวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

- อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้าง 
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย 
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2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 
 ๑) เป้าหมายหลัก หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและ

ตอบโจทย์ประชาชน 
 2) เป้าหมายรอง เป้าหมายรอง หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ 

ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 

๒.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
ชื่อแผนระดับที่ 3 – 
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ส่วนที่ ๓ ความสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ (หากมี) 
 

        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals – SDGs  
(๑) เป้าหมายที่ (Goal) 10. ลดความเหลื่อมล้ า  

 กรมธนารักษ์ได้มีการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยและที่ท ากินอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  

 

(2) เป้าหมายย่อย (Target) SDG1001 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุด อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน โดยให้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี  
พ.ศ. 2573 

 การจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุจะสร้างโอกาส 
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเ พ่ือการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
และสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.๑ ภาพรวม 
4.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

  “บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
4.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

     (1)  บริหารจัดการที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  (2)  ประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักการสากล เพ่ือสร้างความมั่นคงและยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

   (3)  ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ 
  (4)  จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ 
เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
 4.1.3 วัตถุประสงค์ 
  แผนปฏ ิบ ัต ิราชการกรมธนาร ักษ ์จ ัดท าขึ ้นตามพระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วย
หลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ .ศ .  2546 และที ่แก้ไขเ พิ ่ม เต ิม 
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ซึ ่งได้จัดท าให้สอดคล้องกับแผนระดับที ่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับที ่ 2 
แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 
นอกจากนี ้แผนดังกล่าวจัดท าขึ ้นเพื ่อให้การด าเนินงานของกรมธนารักษ์สามารถบรรลุ 
ในประเด็น ดังนี้ 

(1)  บริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
(2) บริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์เชิงสังคม วัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม 
(3) บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 

4.1.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 
 1) เป้าหมาย  
   (1.1) สร้างรายได้จากการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
   (1.2) เพ่ิมรายได้จากการท าของสั่งจ้าง จ าหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ            

(1.3) เป็นศูนย์กลางราคาประเมินทรัพย์สินของประเทศ 
   (1.4) ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  
   (1.5) น าที่ราชพัสดุสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
   (1.6) ส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพย์สินมีค่า

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     (1.7) มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

   (1.8) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 
     (1.9) ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส 

  2) ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 
   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
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4.๒ แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี 

4.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ  

๑) เป้าหมาย  
     (1.1) สร้างรายได้จากการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
 (1.2) ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 

(1.3) น าที่ราชพัสดุสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(1.4) มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

๒) ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) แนวทางการพัฒนา 

(3.1) ตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุในความครอบครองของส่วนราชการ เพ่ือเรียกคืน
ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ  

(3.2) น าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
(3.3) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     (3.4) บูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
     (3.5) พัฒนาการใช้ที่ราชพัสดุรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
     (3.6) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ 

      (3.7) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

     (3.8) พัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยี 
     (3.9) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการท างานเชิงบูรณาการ 
 

4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

 (4.๑) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 (4.๒) โครงการธนารักษ์เอ้ือราษฎร์ 

 (4.3) โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิท ากินและ 
อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ 

 (4.4) โครงการสงวนและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ 
 (4.5)  โครงการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) 

(4.6) โครงการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล 
ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ 
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4.๒.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สิน  
๑) เป้าหมาย  
 (1.1) เป็นศูนย์กลางราคาประเมินทรัพย์สินของประเทศ 
 (1.2) มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
๒) ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด  

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สินให้สอดคล้อง
ราคาตลาด 
 (3.2) สร้างนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ให้สอคคล้องราคาตลาด 

 (3.3) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 (3.4) พัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยี 

4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ   

 (4.1) แผนงานประเมินราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค 
(4.2) แผนงานประเมินราคาห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพมหานคร 
(4.3) โครงการจัดท าระบบศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมิน 

ราคาทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room Center) 
 

4.๒.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
๑) เป้าหมาย  
 (1.1) เพ่ิมรายได้จากการท าของสั่งจ้าง จ าหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ 

 (1.2) ส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพย์สินมีค่าและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(1.3) มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
๒) ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด  

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างนวัตกรรมและกระบวนการผลิตเหรียญและ 
ของสั่งจ้าง 

(3.2) เพ่ิมช่องทางการตลาด รับงานสั่งจ้างและจัดจ าหน่ายเหรียญ 
(3.3) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 
 (3.4) พัฒนาพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานสากล 
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(3.5) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 (3.6) พัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยี 

4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ   

 (4.1) โครงการพัฒนาและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 (4.2) โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ. 

 (4.3) โครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว 
(Landmark) 

 

4.๒.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การบริหารองค์กร 
๑) เป้าหมาย  

 (1.1) มุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 (1.2) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 

 (1.3) ส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส 
๒) ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด  

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3) แนวทางการพัฒนา 

 (3.1) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 (3.2) พัฒนาการให้บริการผ่านเทคโนโลยี 
 (3.3) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากร 
 (3.4) พัฒนาความรู้แก่บุคลากรสอดคล้องกับภารกิจและสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
 (3.5) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร 
 (3.6) เพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใสในองค์กร 
 (3.7)  สร้างองค์กรแห่งความสุข 
 (3.8) พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0  
 (3.9) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการท างานเชิงบูรณาการ 

4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ   
 (4.1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์ 
 (4.2) โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมธนารักษ์ 

(4.3) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
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๓4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

1. ด้านที่ราชพัสดุ 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าขายที่ดินและ
อาคารราชพัสดุ 

7,300.00 

2. ด้านเหรียญกษาปณ์ รายได้จากการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 900.00 

รวมทั้งสิ้น   8,200.00 
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4.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 48,463,360  บาท  

หน่วย : บาท 
 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ใน
ประเทศ 

ต่างประเทศ 

๑. ด้านที่ราชพัสดุ รวม 8,010,160 1,680,000 6,330,160 - - - 

 1. โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 500,000 500,000 - - - - 

2. โครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร ์ 4,000,000 830,000 3,170,000 - - - 

3. โครงการการจดัการและการแก้ไขปัญหา 
ข้อขัดแย้งในสิทธิท ากินและอยู่อาศยัในที่ดนิราชพสัด ุ

400,000 200,000 200,000 - - - 

4. โครงการสงวนและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวในที่ราชพัสด ุ 2,500,000 - 2,500,000 - - - 

5. โครงการจัดท าแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 
โดยอากาศยานซึ่งไมม่ีนักบิน (Drone) 

440,160 - 440,160  

- 

- - 

6. โครงการประมูลขายที่ราชพัสดทุี่ตกเป็นของ
แผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล ผ่านระบบ
ประมลูขายท่ีราชพัสดุของกรมธนารักษ์ 

170,000 150,000 20,000 - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ใน
ประเทศ 

ต่างประเทศ 

๒. ด้านประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

รวม 15,010,000 8,310,000 6,700,000    

 1. แผนงานประเมินราคาที่ดินในกรุงเทพมหานคร
และในภูมภิาค 

14,880,000 8,180,000 6,700,000 - - - 

2. แผนงานประเมินราคาห้องชุด อาคารชุด 

ที่ขอจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพมหานคร 

100,000 100,000 - - - - 

3. โครงการจัดท าระบบศูนยส์ั่งการและปฏิบัติการ
ให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (War Room Center) 

30,000 30,000 - - - - 

3. ด้านเหรียญกษาปณ์ รวม 12,032,000 - 12,032,000 - - - 

 1. โครงการพัฒนาและจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม ่ 1,000,000 - 1,000,000 - - - 

 2. โครงการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ 

ระบบเศรษฐกิจ 

11,032,000 - 11,032,000 - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้หน่วยงาน เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

4. ด้านทรัพย์สิน 

มีค่าของรฐั 

รวม 600,000 - 600,000 - - - 

 1. โครงการยกระดับพิพิธภณัฑ์ใหเ้ป็น 
ศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว 
(Landmark) 

600,000 - 600,000 - - - 

5. ด้านบริหาร รวม 12,811,200 2,811,200 10,000,000 - - - 

 1. โครงการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ของกรมธนารักษ์ 

800,000 800,000 - - - - 

 2. โครงการพัฒนาข้าราชการและบคุลากร 

ของกรมธนารักษ ์

12,011,200 

 

2,011,200 10,000,000 - - - 

 3. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น   48,463,360 12,801,200 35,662,160 - - - 

 

 


