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บทนํา
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมธนารักษ์ได้พิจารณา
ภารกิจของกรมให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานในเรื่องกฎหมาย นโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมระดมสมองและ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ แผนและผลการดํ า เนิ น งานของปี ที่ ผ่ า นมา
การทบทวนกระบวนการจัดทําแผนและติดตามประเมินผล การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้รับบริการ และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT) และอื่น ๆ เพื่อนําข้อมูลดังกล่าว
มาประกอบการจัดทําแผนและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความเชื่อมโยง นโยบายรัฐบาลตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินและประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง/กรม เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
หน่ว ยงานผู้รั บผิ ดชอบ โดยมี ก ารจัดทํ า แผนงาน / โครงการ และจัด สรรทรัพ ยากรและงบประมาณ
ที่ เ หมาะสมรองรั บ อย่ า งชั ด เจน ดั ง นั้ น เพื่ อ แปลงแผนนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ กรมจึ ง ต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอด
เป้ า หมายองค์ ก รสู่ ร ะดั บ สํ า นั ก /กลุ่ ม /กอง/บุ ค คล และมี ก ารลงนามในคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของผู้บริหารตามระดับชั้น รวมทั้งมีกระบวนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของกรมบรรลุเป้าหมายในแต่ละภารกิจและนําไปสู่การจัดสรรสิ่งจูงใจและรางวัลต่อไป

กองแผนงาน
กรมธนารักษ์

ส่วนที่ 1
กรอบแนวความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

· ปฏิทนิ การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ระยะเวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

16 ก.ย.53

สํานักงาน ก.พ.ร.ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2554

ผง.

ต.ค. 53

คณะกรรมการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลฯ จัดประชุม ถ่ายทอดกรอบการ
ผง และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 54 และจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปี 54 ทุกหน่วยงาน

พ.ย.53

คณะกรรมการ/คณะทํางานเจรจาตัวชี้วัดระดับกระทรวง/กลุ่มภารกิจ/กรม
ประชุมหารือร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และ บ.TRIS

พ.ย.53

ส่งคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ
คํารับรอง
- กระทรวงนําร่องส่งคํารับรองการปฏิบัตริ าชการให้สํานักงานก.พ.ร.
- กลุ่มภารกิจและกรมส่งคํารับรองการปฎิบัตริ าชการให้สํานักงานก.พ.ร.

พ.ย.53

จัดทําคํารับรองและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
- อธิบดี และ รองอธิบดี , อธิบดี และ ธพ.
- ที่ปรึกษา/รองอธิบดี และ ผอ.สํานัก/กลุ่ม/กอง
- ผอ.สํานัก/กอง/กลุ่ม และ เจ้าหน้าที่

ต.ค.ธ.ค.53

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลฯ เพือ่ ถ่ายทอด/ซักซ้อม
ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนฯ

ผง./พร./
เจ้าภาพตัวชี้วดั
ผง.

ผง./ทุก
หน่วยงาน

คณะ
กรรมการฯ

31 ม.ค. 54

- ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ให้สํานักงาน ก.พ.ร.

31 มี.ค. 54

- สิ้นสุดระยะเวลาการรับเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชีว้ ัดระดับ
กระทรวง/กลุ่ม/และตัวชี้วัดภาคบังคับ
-สิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวชี้วัดของสํานัก/กลุ่ม/กอง/และ
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่

ผง. และ
ทุกหน่วยงาน
ในกรม

ต.ค.53ก.ย.54

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ
- ตามแผนยุทธศาสตร์กรม รายงานทุกเดือน
- ตามภารกิจประจําของหน่วยงาน รายงานทุกโครงการ

ผง. และ
ทุกหน่วยงาน
ในกรม

ธ.ค.53ก.ย.54

- ประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ
- คณะกรรมการ/คณะทํางานฯ กระทรวงการคลัง
- สํานักงาน ก.พ.ร.และ TRIS ตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาผลงาน (Site Visit)

ผู้บริหารและ
ทุกหน่วยงาน
ในกรม

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ผง./ทุก
หน่วยงาน

หน้า 1

· การวิเคราะห์กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กรมธนารักษ์ได้พิจารณา
ภารกิจของกรมให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานในเรื่องกฎหมาย นโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีความ
สอดคล้องกับภารกิจของกรมธนารักษ์ในเรื่อง ดังนี้
1.1 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
1.1.1 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 78(4) พัฒนาระบบภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
มาตรา 78 (5) จั ดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
1.1.2 ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มาตรา 85 (1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คํานึงถึงความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
มาตรา 85 (3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2. พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(ในหมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร) โดยกําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในมาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการของกรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละด้าน ดังนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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4. นโยบายรัฐบาล
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาดําเนินการตามนโยบายของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ที่ได้กําหนดเป็นนโยบายตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 ในแต่ละด้านมีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม ดังนี้
นโยบายรัฐบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม
3.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตและ
• นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคง
สิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์
• นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
4.นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
• นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
• นโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
(ภาคเกษตร/ภาคการท่องเที่ยวและบริการ)
8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
• นโยบายประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ.2550 – 2554) มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้านของกรม ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10
· การพัฒนาบนความหลากหลายทาง ชีวภาพ
และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

· การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
· การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

· การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555)
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ปี พ.ศ.2551 - 2555
ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความ
ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ
ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 สร้ า งระบบการกํ า กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี เกิ ด ความโปร่ ง ใส มั่ น ใจและสามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทั้งทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชนและต่อสังคม
7. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
กรมธนารักษ์ได้พิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล โดยมีความเชื่อมโยง
กับผลผลิตของกรมแต่ละด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

เป้าหมาย
การให้บริการ
กระทรวง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ขยาย
ตัวอย่างสมดุล

เพื่อการมี
เสถียรภาพทาง
การคลังและ
การเงินและ
ประเทศ
มีผลิตภาพและ
ความสามารถใน
การแข่งขัน
สูงขึ้น

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
เป้าหมาย
กลยุทธ์
กิจกรรม/
การให้บริการ
หน่วยงาน
ผลผลิต
หน่วยงาน
1. ใช้ทรี่ าชพัสดุ
ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. จัดทําราคา
ประเมินทุนทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์
ให้สะท้อนราคาตลาด
และได้มาตรฐานสากล
3.ผลิตและจ่ายแลก
เหรียญให้เพียงพอ
หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ

1. การบริหาร
ที่ราชพัสดุ
เชิงเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม
2.การประเมิน
ราคาที่ดินที่
สะท้อนราคา
ตลาด

3.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการผลิตเหรียญ
กษาปณ์และ
บริหารเงินตรา
4. ดูแล รักษาทรัพย์สิน 4. การดูแลรักษา
มีค่าของแผ่นดิน
ทรัพย์สินมีค่า
ให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ี
ของแผ่นดิน
ตามหลักการอนุรักษ์ ตามหลัก
เพื่อนําออกเผยแพร่ การอนุรักษ์
รวมทัง้ สิ้น
แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบประมาณ
(ล้านบาท)

การบริหารจัดการ 2,899.8268
ที่ราชพัสดุ
การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

88.7817

การผลิต
เหรียญกษาปณ์

166.7553

การดูแลทรัพย์สิน
มีค่าของแผ่นดิน

68.9959

3,224.3597
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8. แผนปฏิบตั งิ านของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
กรมธนารั กษ์ ไ ด้ พิ จ ารณาตามแผนปฏิ บั ติ งานของกระทรวงการคลั ง พ.ศ. 2554 - 2558
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม
ในแต่ละด้าน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Establish social and
economic equality )

เป้าประสงค์
เพื่อการมีเสถียรภาพทาง
การคลัง

2. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในการแข่งขัน (Develop country
ที่ดขี ึ้น
competitiveness )
3. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง
( Build the fiscal sustainability )

ประเด็นยุทธศาสตร์กรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การบริหาร
ทรัพย์สินภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การบริหาร
ทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

4. การส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพื่อให้กระทรวงการคลัง
ของภาครัฐ ( Support good governance มีการบริหารจัดการที่ดี
and transparency )

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระทรวงการคลัง ( Enhance operating
efficiency )

· การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
กรมธนารักษ์ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT MATRIX เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรและกระบวนการบริหารงานภายใน เพื่อระบุถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อระบุถึงปัจจัยโอกาส (Opportunity)
และข้อจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threat) ของกรมธนารักษ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ SWOT สามารถสรุปได้ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength)
S 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง
S 2. นโยบายชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
S 3. กระจายอํานาจในการบริหารงาน
S 4. อํานาจหน้าที่ชัดเจนตามทีก่ ฎหมายกําหนด
S 5. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะและความชํานาญ
S 6. มีแหล่งเงินสนับสนุนเพียงพอ
S 7. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เพียงพอและทันสมัย

จุดอ่อน (Weakness)
W 1. อัตรากําลังไม่สอดคล้อง กับปริมาณงาน
W 2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยังไม่เพียงพอ และขาดการเตรียมพร้อมก่อนโยกย้าย
ข้ามสายงาน
W 3. การประเมินสมรรถนะไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริง
ของบุคลากร
W 4. การบูรณาการในการทํางานร่วมกันในองค์กรยังไม่
เพียงพอ
W 5. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การเชื่อมโยงข้อมูลแต่
ละภารกิจยังไม่มีประสิทธิภาพ
W 6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
ยังไม่เอือ้ ต่อการปฏิบัติงานและนโยบายที่เปลี่ยนแปลง

โอกาส (Opportunity)

ภัยคุกคาม (Threat)

O 1. รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนงานตามภารกิจของ
กรมธนารักษ์
O 2. ผู้รับบริการและประชาชนมีความต้องการใช้บริการ
และให้ความเชื่อถือ
O 3. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการตาม
ภารกิจของกรมธนารักษ์มากขึน้ ซึ่งเอื้อต่อการบริหาร
จัดการ
O 4. การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยสามารถนํามาสนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ได้

T 1. รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ทําให้การปฏิบัติงานตาม
นโยบายขาดความต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาด้าน
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่องานตามภารกิจ
T 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลายภาคส่วนทําให้ยากต่อ
การตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย
T 3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจํานวนมาก
ทําให้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน
T 4. เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องบางส่วนต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศและมีมูลค่าสูงอาจเกิดผลกระทบต่อ
การปฏิบัตงิ านของกรม

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมธนารักษ์ ทั้งการวิเคราะห์สมรรถนะภายในองค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอก สามารถประเมินสถานภาพขององค์กรออกเป็นแต่ละหัวข้อได้ดังนี้
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ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
ผู้บริหารมีภาวะผู้นําสูง มีการดําเนินงานตามนโยบาย
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมี
การบูรณาการและกระจายอํานาจในการบริหารงาน
สู่ระดับภูมิภาค มีความพร้อมในการปฏิบัตงิ าน
ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญ
รวมถึงมีเงินทุนสนับสนุน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ทเี่ พียงพอ
และทันสมัย
จุดอ่อน (Weakness)
กรมธนารักษ์มปี ริมาณงานจํานวนมากไม่สอดคล้องกับ
อัตรากําลังที่ปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ต้องมีการบูรณาการ
ในการทํางานร่วมกันโดยกําหนดแนวทางการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน การเตรียมพร้อมก่อนการโยกย้ายข้ามสายงาน
และการพัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลเพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูล
แต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการออก
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจะทําให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัตงิ านและนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
.

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนงานตามภารกิจของ
กรมธนารักษ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการตามภารกิจ
ของกรมธนารักษ์มากขึ้น ซึ่งเอือ้ ต่อการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ได้
ภัยคุกคาม (Threat)
ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลทําให้การปฏิบัติงาน
ตามนโยบายขาดความต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาด้าน
เศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบต่องานตามภารกิจของ
กรมธนารักษ์ การมีกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วข้อง
จํานวนมากทําให้ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีหลายภาคส่วนทําให้ยากต่อการตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝ่าย นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ตอ้ งนํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบางส่วน
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศและมีมูลค่าสูง
จึงอาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

• รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2553 ดังนี้
ปัจจัยสนับสนุน
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงการคลังที่ชัดเจน
สนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา มีการปฏิบตั ิงานเชิงรุก และสนับสนุน
การดําเนินงาน
การได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานมีความรู้ มีทักษะและมีความชํานาญ
มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงานที่เพียงพอ
การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการ
ปฏิบัติงาน
การได้รับงบประมาณ และเงินทุนสนับสนุนที่เพียงพอ
สําหรับการดําเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาผลกระทบทางการเมือง และเศรษฐกิจอาจทําให้
นโยบายที่กําหนดไว้ขาดความต่อเนื่อง
ภารกิจมีหลายด้าน ทําให้ข้อมูลที่ใช้มีจํานวนมาก และเกิด
ความล่าช้าในการได้รับข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
การติดต่อประสานงาน และการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วน
ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันในการทํางาน
เจ้าหน้าทีท่ ี่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะ มีการโยกย้าย
เปลี่ยนสายงาน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานบางส่วนต้อง
นําเข้าจากต่างประเทศและมีมูลค่าสูง
ฐานข้อมูลทีเ่ ชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุม
ทุกภารกิจ
ความยุ่งยากจากการขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน
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ส่วนที่ 2
สาระทีส่ ําคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วิสัยทัศน์
• เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
• ปกครอง ดูแล บํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์
• พัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล
• ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุน
ที่เหมาะสม
• บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
• สั่งจ่าย ตรวจสอบการรับ - จ่ายและจัดทําบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
• ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนําออก
เผยแพร่
เป้าประสงค์
• ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
• จัดทําราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
• ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
• ดูแลรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
• บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
• การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
• การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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•

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการกรมธนารักษ์
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนบริหาร
จัดการ บ.ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด *

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
กองแผนงาน
และบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด

บริหารการใช้
ที่ราชพัสดุให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
โดยกําหนดทิศทาง
กํากับดูแลรายสาขา

สนับสนุนที่ราชพัสดุ
ที่มีความเหมาะสมใน
การนําไปใช้ประโยชน์

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต โครงการจัดหาที่ราชพัสดุ จํานวนที่ราชพัสดุเพื่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนโครงการ
สนับสนุนโครงการตาม
ที่ดี
ตามแนวพระราชดําริ
แนวพระราชดําริ *
ทรัพย์สินของภาครัฐ
ให้ผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสม

โครงการบริหารจัดการ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จํากัด

ตัวชี้วดั

โครงการนําที่ดินที่ราช
พัสดุสนับสนุนการปลูกพืช
อาหาร และพืชทดแทน
พลังงาน

สนับสนุนผู้มีรายได้น้อย โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
และผู้ประกอบการราย
ย่อยให้มีที่อยู่อาศัยที่ทํา
กินหรือสถานที่
ประกอบการ
โครงการบ้านมั่นคง

จํานวนที่ราชพัสดุที่
สนับสนุนการปลูกพืช
อาหารพืชทดแทน
พลังงาน *

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ 1
สํานักบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

จํานวนรายที่ได้รับสิทธิ สํานักบริหารจัดการ
การเช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็น ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
ที่ทํากินหรือที่อยู่อาศัย *
จํานวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงที่อยู่
อาศัยตามโครงการ
บ้านมั่นคง *

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร

ส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจการประชุม
การท่องเที่ยว
การแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ

โครงการก่อสร้างศูนย์
ประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติภูเก็ต

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ 2

สนับสนุนสวัสดิการ
ข้าราชการในด้าน
ที่อยู่อาศัยและอาคาร
สํานักงาน

โครงการก่อสร้างบ้านพัก
สวัสดิการข้าราชการ
กระทรวงการคลัง
(แปลง ร.ส.พ.)
โครงการพัฒนาที่ราช
พัสดุแปลงบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์สถาบันการเงิน
(แปลง บบส. เดิม)

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พัฒนาที่ราชพัสดุใน
เชิงพาณิชย์

สร้างรายได้และ
มูลค่าเพิ่ม

โครงการพัฒนาที่ราช
พัสดุให้เกิดประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ

จํานวนรายได้จากการ
บริหารที่ราชพัสดุ
ที่จัดเก็บได้ *

สํานักพัฒนาธุรกิจและ
ศักยภาพที่ราชพัสดุ /
หน่วยงานด้านที่ราช
พัสดุและกองแผนงาน

พัฒนาที่ราชพัสดุ
รองรับโครงสร้าง
พื้นฐาน

สนับสนุนระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ท่าเรือสงขลา

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ 2

พัฒนาฐานข้อมูล
การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

พัฒนาการผลิตและ
บริหารการจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาที่ดินราช ระดับความสําเร็จของ
พัสดุแปลงที่มีศักยภาพใน การดําเนินงานตามแผน
แนวของโครงการระบบ
รถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็น
อาคารจอดรถยนต์ Park
& Ride

สํานักบริหาร
ที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างศูนย์
ระดับความสําเร็จของการ
กระจายสินค้าเพื่อรองรับ ดําเนินงานตามแผน
ระบบ Logistic ตาม
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง

สํานักบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

งานประเมินราคา
มีบัญชีราคาประเมิน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ อสังหาริมทรัพย์
เป็นฐานในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม การเตรียมความพร้อม
การจดทะเบียนสิทธิ รองรับการประกาศใช้
และนิติกรรม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

มีเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนใช้อย่าง
เพียงพอในระบบ
เศรษฐกิจ

จํานวนแปลงที่ดนิ ที่ได้รับ สํานักประเมิน
การประเมินราคา *
ราคาทรัพย์สิน
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน

งานผลิตและจ่ายแลก
จํานวนเหรียญกษาปณ์
เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ทีจ่ ่ายออกสู่ระบบ
เศรษฐกิจ *
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์
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สํานักประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

สํานักบริหารเงินตรา
สํานักกษาปณ์
สํานักการคลัง
กองแผนงาน

สํานักบริหารเงินตรา
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ของกรมธนารักษ์

หน้า 10

กลยุทธ์
พัฒนาการบริหาร
ทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดินให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
อนุรักษ์และเผยแพร่
ทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดิน

โครงการ

ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งานดูแลรักษาทรัพย์สินมี
ค่าของแผ่นดิน

จํานวนทรัพย์สินที่ได้รับ
การดูแลตามหลักการ
อนุรักษ์ *

สํานักทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน

โครงการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการก่อสร้างเทียบกับ
เป้าหมายที่กําหนด

สํานักทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน

โครงการจัดแสดง
ร้อยละของผลสําเร็จของ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน การดําเนินงานตามแผน
ด้วยระบบ Augmented
Reality Technologies

สํานักทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการ

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้นและ
นําไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตามภารกิจ
แต่ละด้าน

แผนพัฒนาระบบบริหาร
องค์ความรู้ของ
กรมธนารักษ์

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน

สํานักบริหารกลาง

ปรับปรุงองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

พัฒนาและสร้างความ
พร้อมให้กับองค์กรใน
การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของ
กรมธนารักษ์เข้าสู่ระบบ
การรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน

ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) *

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554
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•

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนปฏิบตั ิราชการกรมธนารักษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์กรมธนารักษ์
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ • สนับสนุนทีร่ าชพัสดุ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
• นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่มีความเหมาะสมในการ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์
นําไปใช้ประโยชน์
• นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
• บริหารการใช้ที่ราชพัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ
นโยบายเศรษฐกิจ
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
• นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
ทางเศรษฐกิจและสังคม
• นโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
(ภาคเกษตร/ภาคการท่องเที่ยวและบริการ)

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
• นโยบายประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน

การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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• บริหารการใช้ที่ราชพัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• สนับสนุนที่ราชพัสดุ
ที่มีความเหมาะสมในการ
นําไปใช้ประโยชน์
• พัฒนาที่ราชพัสดุในเชิง
พาณิชย์
• พัฒนาฐานข้อมูลการ
ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์
• พัฒนาที่ราชพัสดุรองรับ
โครงสร้างพื้นฐาน
• พัฒนาการผลิตและบริหาร
การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ให้มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ
x พัฒนาการบริหาร
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ให้มีประสิทธิภาพ
• พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
• ปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
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แผนที่ยทุ ธศาสตร์กรมธนารักษ์ (Strategy Map) ปีงบประมาณ 2554
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล”

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
(Run the Business)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น/ กท.

สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม /
ผง.กท. บท.1 บท.2 พบ. พธ. คล.บจ.ธพ.

สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีที่อยู่อาศัย
ที่ทํากินหรือสถานประกอบการ /บจ./ธพ.

ทรัพย์สินภาครัฐให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม/ บจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพโปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า
และตรวจสอบได้ ทําให้สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ /คล.

มีบัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม/ ปท.

เพื่อให้กระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี
/ ผง. บต. บจ.

มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนใช้อย่างเพียงพอ
ในระบบเศรษฐกิจ/ กษ. บต. คล. ผง.

(Serve the Customer)

(Manage Resources)

การพัฒนา
องค์กร
(Capacity
building)

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

คุณภาพการ
ให้บริการ
(Serve the
Customer)

อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินของแผ่นดิน/ ทส.
ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและพึงพอใจ/
กท. พธ. พร. ปท.กษ. ทส. บต.
ส่งเสริมระบบการบริหารจัดที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลของกรม
พร. และทุกหน่วยงาน

บริหารงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ/ คล. และทุก
หน่วยงาน

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้กําหนดนโยบาย/ พร.
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต
ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
/ คล.และทุกหน่วยงาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภารกิจกรม / พร. และทุกหน่วยงาน
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สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ/ บก.

จัดทําควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ / ผง.สน.

•

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กบั ตัวชี้วัดของกรมธนารักษ์
เป้าประสงค์

1. การใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ถูกต้องคุ้มค่า และตรวจสอบได้ ทําให้สามารถ
ผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
2. เพื่อให้กระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วดั
ธร.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ธร.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (ระดับ)
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี ธร.3 จํานวนที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชดําริ (ไร่)
4. ทรัพย์สินภาครัฐให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ธร.4 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ
บ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ร้อยละ)
5. สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการราย ธร.5 จํานวนรายที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็น
ย่อยให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทํากิน หรือสถานที่
ที่ทํากินหรือทีอ่ ยู่อาศัย (ราย)
ประกอบการ
6. สนับสนุนการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ธร.6 จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ของคนจนในชุมชนแออัดที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุ
ตามโครงการบ้านมั่นคง (ชุมชน)
7. ทรัพย์สินภาครัฐให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม ธร.7 จํานวนที่ราชพัสดุที่สนับสนุนการปลูกพืชอาหาร
และพืชทดแทนพลังงาน (ไร่)
8. สร้างรายได้และมูลค่าเพิม่
ธร.8 จํานวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้
(ล้านบาท)
9. มีบัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็น ธร.9 จํานวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา
ฐานในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
(ล้านแปลง)
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
10. มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนใช้อย่างเพียงพอ
ธร.10 จํานวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสูร่ ะบบเศรษฐกิจ
ในระบบเศรษฐกิจ
(ล้านเหรียญ)
11. อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ธร.11 จํานวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์( ชิ้น)
12. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็วและ ธร.12 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ร้อยละ)
พึงพอใจ
13. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ ธร.13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย
เกิดความพึงพอใจแก่ผู้กําหนดนโยบาย
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เป้าประสงค์
14. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
15. บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. จัดทําการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
17. จัดทําต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตได้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด
18. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกรม
19. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภารกิจกรม

ตัวชี้วดั
ธร.14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ระดับ)
ธร.15 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ)
(รายจ่ายลงทุน, ภาพรวม, ตามแผน, SP2)
ธร.16 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน(ระดับ)
ธร.17 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (ระดับ)
ธร.18 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนส่งเสริมธรรมาภิบาล (ระดับ)
ธร.19 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (ระดับ)
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•

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การสร้างความเท่าเทียม
ทางสังคมและเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การสร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การส่งเสริมความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวติ และ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ : 1. สนับสนุนที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสม
ในการนําไปใช้ประโยชน์
2. บริหารการใช้ทรี่ าชพัสดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารทรัพย์สิน
ภาครัฐเพือ่ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์: 1. พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์
2. บริหารการใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
3. พัฒนาทีร่ าชพัสดุในเชิงพาณิชย์
4. พัฒนาทีร่ าชพัสดุรองรับโครงสร้างพื้นฐาน
5. สนับสนุนที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสม
ในการนําไปใช้ประโยชน์
6. พัฒนาการผลิตและบริหารการจ่าย
แลกเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
8. พัฒนาการบริหารทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
2. ปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
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• ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบต
ั ิงานของกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์

แผนปฏิบตั ิงานของ
กระทรวงการคลัง
1. การสร้างความเท่า
เทียมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ : สนับสนุนที่ราชพัสดุที่มีความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์

แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2554
โครงการที่ 1 :
โครงการนําที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหาร
และพืชทดแทนพลังงาน
ตัวชี้วัด : จํานวนที่ราชพัสดุที่สนับสนุนการปลูกพืช
อาหารพืชทดแทนพลังงาน *
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารจัดการฐานข้อมูล
ที่ราชพัสดุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 4,000,000 บาท
โครงการที่ 2 :
โครงการจัดหาที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชดําริ
ตัวชี้วัด : จํานวนที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ *
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 64,278,000 บาท
โครงการที่ 3 :
โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
ตัวชี้วัด : จํานวนรายที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
เพื่อเป็นที่ทํากินหรือที่อยู่อาศัย *
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารจัดการฐานข้อมูล
ที่ราชพัสดุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 5,500,000 บาท
โครงการที่ 4 :
โครงการบ้านมั่นคง
ตัวชี้วัด : จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง *
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 200,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิงานของ
กระทรวงการคลัง
1. การสร้างความเท่า
เทียมทางสังคมและ
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ : พัฒนาฐานข้อมูลการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์

แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2554
โครงการที่ 1 :
การจัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดิน

1.1 แผนการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์รอบบัญชีปี พ.ศ.2555-2558
(รวม 8 แผนงาน)
ตัวชี้วัด : จํานวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา *
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 64,254,594 บาท
เงินงบประมาณ 37,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ (เงิน 10%) 27,254,594 บาท

1.2 การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้
พระราชบัญญัตภิ าษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 2. การสร้างเสริมศักยภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
และความสามารถใน การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
การแข่งขัน
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ : บริหารการใช้ที่ราชพัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ : พัฒนาที่ราชพัสดุในเชิง
พาณิชย์

โครงการที่ 1 :
โครงการบริหารจัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนบริหารจัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จํากัด *
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร /กองแผนงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จํากัด
งบประมาณ : โครงการที่ 1 :
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : จํานวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ
ที่จัดเก็บได้ *
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน/สํานักพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพที่ราชพัสดุ /สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร /สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1 , 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : หน่วยงานด้านที่ราชพัสดุ
งบประมาณ : -
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แผนปฏิบตั ิงานของ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง

2. การสร้างเสริมศักยภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
และความสามารถใน การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
การแข่งขัน
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ : พัฒนาที่ราชพัสดุรองรับ
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2554
พัฒนาที่ดินราชพัสดุสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวน 3 โครงการ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
จ.สงขลา
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 3,320,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงิน 10%)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงที่มี

ศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ
มหานครเพื่อเป็นอาคารจอดรถยนต์ Park & Ride
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : โครงการที่ 3 : โครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ

รองรับระบบ Logistic ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารจัดการฐานข้อมูล
ที่ราชพัสดุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 3. การสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

กลยุทธ์ : สนับสนุนที่ราชพัสดุที่มีความ
เหมาะสมในการนําไปใช้
ประโยชน์

โครงการที่ 1 :

โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
ภูเก็ต
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 2,600,000,000 บาท
(ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
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แผนปฏิบตั ิงานของ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง

5. การเพิ่มประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ในการทํางานของ
การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
กระทรวงการคลัง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธ์ : สนับสนุนที่ราชพัสดุที่มีความ
เหมาะสมในการนําไปใช้
ประโยชน์

แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2554
โครงการที่ 1 :

โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ
กระทรวงการคลัง (แปลง รสพ.)
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์จํากัด
งบประมาณ : โครงการที่ 2 :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงบรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน (แปลงบบส. เดิม)
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์จํากัด
งบประมาณ : กลยุทธ์ : พัฒนาการผลิตและบริหาร
การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 1 :
งานผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
ตัวชี้วัด : จํานวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบ
เศรษฐกิจ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารเงินตรา/สํานักกษาปณ์
สํานักการคลัง และกองแผนงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
งบประมาณ : -

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการที่ 1 :
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
ของกรมธนารักษ์
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารเงินตรา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สํานักกษาปณ์ /สํานักการคลัง/
สํานักบริหารกลาง
งบประมาณ : -
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แผนปฏิบตั ิงานของ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี 2554

5. การเพิ่มประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ในการทํางานของ
การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิด
กระทรวงการคลัง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการที่ 1 :
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด
กลยุทธ์ : พัฒนาการบริหารทรัพย์สิน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
มีค่าของแผ่นดินให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สํานักบริหารเงินตรา
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ : โครงการที่ 2 :
โครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ
เสมือนจริง (Augmented Reality Technologies)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผน
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ : 43,000,000 บาท
โครงการที่ 3 :
งานดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ตัวชี้วัด : จํานวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการ
อนุรักษ์ *
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 210,000 บาท
โครงการที่ 1 :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
4. การส่งเสริมความ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แผนพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์
โปร่งใสในการ
(34 โครงการ)
ดําเนินงานของภาครัฐ
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
5. การเพิ่มประสิทธิภาพ กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักบริหารกลาง
ในการทํางานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กระทรวงการคลัง
งบประมาณ : 17,500,000 บาท
กลยุทธ์ : ปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์
โครงการที่ 1 :
คุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
ภาครัฐ (PMQA)
เข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) *
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งบประมาณ : 2,500,000 บาท
หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554
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ส่วนที่ 3 โครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์
โครงการนําที่ดนิ ราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
( 1 ล้านไร่มติ ิใหม่ที่ราชพัสดุ )
1. สาระสําคัญ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงการคลังเร่งดําเนินการตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการ
ครอบครองไว้เกินความจําเป็นและหรือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นํามาจัดให้เกษตรกรเช่าทําการเกษตรในอัตราค่าเช่า
ที่เหมาะสม เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตอาหารและพลังงาน โดยให้กระทรวงต่าง ๆ และส่วนราชการสํารวจและส่งคืน
ที่ราชพัสดุให้ได้ประมาณไม่ต่ํากว่า 1 ล้านไร่ และเมื่อได้รับคืนที่ราชพัสดุแล้ว ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดแนวทางการดําเนินการ จึงได้กําหนดนโยบายในการนํา
ที่ราชพัสดุเพื่อรองรับการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ราชพัสดุ
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการทําการเกษตรพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานอย่างมีคุณภาพ
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2552-2555
4. งบประมาณ
จํานวน 4,000,000 บาท (ค่าใช้สอยของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ออกสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่
แจกสัญญาเช่าและอื่น ๆ และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ/ระดับจังหวัด)
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
2. เพิ่มมูลค่าทีร่ าชพัสดุ
3. ส่งเสริมให้มีการทําการเกษตรพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานอย่างมีคุณภาพ
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ส่วนราชการที่ครอบครอง/ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุไม่ยินยอมส่งคืนที่ดินให้แก่กรมธนารักษ์
เพื่อทําการจัดให้เกษตรกรเช่า เพื่อปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ประสานงาน/จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการใช้ที่ดินราชพัสดุอย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์มากที่สุด
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7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชาญณัฎฐ์ แก้วมณี ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
โทรศัพท์: 0 2278 3481 โทรสาร : 0 2298 5484
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนที่ราชพัสดุที่สนับสนุนการ
ปลูกพืชอาหารพืชทดแทน
พลังงาน (ไร่)

ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54

114,376 70,855 40,000

55
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

หมายเหตุ : เป้าหมายเชิงนโยบาย 56,000 ไร่

9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. สํารวจที่ดินและหรือเจรจา
ทําความเข้าใจกับราษฎร
* จํานวนผู้บุกรุก
* ส่วนราชการที่ครอบครอง
* ความเหมาะสมเบื้องต้นในการ
ปลูกพืชอาหาร/พืชทดแทนพลังงาน
2. จัดรูปและแบ่งแปลงที่ดิน
* จัดรูปที่ดิน
* แบ่งแปลงที่ดินตามการครอบครอง
3. นําเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด
* แนวทางรูปแบบในการดําเนินการ
* กําหนดโซนพืชอาหาร/
พืชทดแทนพลังงาน
* คุณสมบัติผเู้ ข้าร่วมโครงการ
4. ยื่นคําขอเช่า(ในกรณีที่ว่าง/ที่มี
การบุกรุก) หรือจัดทําบันทึกข้อตกลง
MOU (ในกรณีที่ส่วนราชการดําเนินการเอง)
* แบ่งแปลงที่ดินตามการครอบครอง
5. จัดทําแผนปฏิบัติการ
* การจัดให้เช่า
* การจัดทําสาธารณูปโภค
* การส่งเสริมการเกษตร
* การส่งเสริมการจําหน่าย
6. มอบสัญญาเช่า
จังหวัดที่มีความพร้อม

-

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

ทุก ๆ
2 เดือน
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โครงการนําที่ราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ
1. สาระสําคัญ
กรมธนารักษ์ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้ พ ระราชทานแก่ ป วงราษฎรไทยทั้ ง หลายผ่ า นโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
กรมธนารักษ์จึงมีนโยบายที่จะนําที่ราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกรมธนารักษ์จะจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจมาสนับสนุนในแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ปรากฏว่า ได้มีการ
สนับสนุนที่ดินราชพัสดุเพื่อดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผ่านหน่วยงานในพระองค์ เช่น สํานักงาน
มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักพระราชวัง เป็นต้น ในหลายโครงการ และขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําแนวทางตามพระราชดําริในหลายด้านไปดําเนินการ เช่น โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน โครงการปลูกป่าเพื่อรักต้นน้ําตามพระราชเสาวนีย์ โครงการแก้มลิง เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และนําแบบอย่างไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง จึงเห็นสมควรที่จะ
นําที่ดินราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ดําเนินการตามแนวพระราชดําริด้วย เช่น โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการแก้มลิง โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการป่า
รักน้ํา (การปลูกป่า) เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ
2. เพือ่ ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และนําแบบอย่างไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ
ตนเอง
3. เพื่อให้ที่ราชพัสดุมีศักยภาพสูงขึ้น
4. เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพ ทําให้มีความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจและไม่ละทิ้งถิ่นฐาน
2. ทําให้ที่ราชพัสดุมีศักยภาพสูงขึ้น
3. ทําให้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ผู้อํานวยการสํานักบริหารทีร่ าชพัสดุ 1
โทรศัพท์: 0 2273 0062
โทรสาร : 0 2273 0685
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนที่ราชพัสดุเพื่อสนับสนุน
โครงการตามแนวพระราชดําริ
(แห่ง)

ผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมา
51 52 53
-

ค่าเป้าหมาย
54
18

55
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1
14

2
15

3
16

4
17

5
18

9. แผนปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
กิจกรรม

เป้าหมาย ต. พ. ธ. ม. ก. มี . เ ม พ มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย. ค. ย. ค. ค. ย.

1. แต่งตั้งคณะทํางานของจังหวัดพื้นที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สํารวจตรวจสอบ
รายละเอียด
2. การคัดเลือกพื้นที่
3. การขอคืนพื้นที่ หรือยินยอมให้ใช้พื้นที่
4. การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

-
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โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
1. สาระสําคัญ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ กรมธนารักษ์ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแลที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งที่จะต้อง
สนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว โดยการนําที่ราชพัสดุในพื้นที่ 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จํานวนเนื้อที่
ประมาณ 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นที่ว่างมิได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ และที่ราชพัสดุที่มีผู้ถือครองทําประโยชน์โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมาดําเนินการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ที่นํานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐมาบูรณาการกับโครงการบ้านเอื้ออาทร
โครงการบ้านมั่นคง และนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ภายใต้โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 - พ.ศ.2555 มี เป้าหมายที่ จะนํ าที่ ราชพั สดุ มาจั ดให้ ผู้ มีรายได้ น้ อยได้ รั บสิ ทธิ การเช่ าเพื่ ออยู่ อาศัยและ
ที่ทํากินเพิ่มขึ้น จํานวน 18,000 ครอบครัว ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม
2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน ในด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทํากิน
3. เพื่อเสริมสร้างชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ในการอยู่อาศัยของประชาชนให้ได้มาตรฐาน คือ
ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
4. เป็นการใช้ที่ดินของรัฐตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ซึ่งสุดท้ายจะนําไปสู่กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายของรัฐบาล
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
จํานวน 5,500,000 บาท
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนผู้ถือครองที่ราชพัสดุซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ไม่มีที่ดินทํากินหรือมี
แต่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยได้รับมาตรฐาน
การดํารงชีวิตที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีที่ดินทํากินอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้น จํานวนประมาณ 4,000 ครอบครัว
2. ส่ ง เสริ ม ทางด้ า นสั ง คมให้ เ กิ ด กระบวนการสร้ า งสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งครอบครั ว ชุ ม ชน
และสังคม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน้า 26

3. ส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นในการก่อสร้างบ้านอยู่อาศัย ทําให้เกิดการจ้างงานและเกิดการ
หมุนเวียนของระบบเงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. ส่งเสริมการผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนท้องถิ่นถือเป็นการสร้าง
รายได้ในระดับรากหญ้าซึ่งจะทําให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และผลผลิตทางการเกษตร อาจเป็นวัตถุดิบใน
การสร้างสรรค์ผลงานตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
5. ทําให้การอยู่อาศัยในชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ก่อให้เกิดความสง่า
งามแก่ชุมชน
6. สนับสนุนนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านมั่นคง และ
นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
6. ผลประโยชน์ทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ประชาชนผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เ พื่ อ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ ที่ ทํ า กิ น ถ้ า ไม่ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อยอดจากการได้รับการจัดสรรที่ดิน หรือไม่มีวินัยทางการเงินแล้ว
จะทําให้เกิดการค้างค่าเช่าที่ราชพัสดุหรือการการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง
แนวทางป้องกันและแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ดําเนินโครงการฯ ให้มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อการประกอบอาชีพของราษฎร
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชาญณัฎฐ์ แก้วมณี ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
โทรศัพท์: 0 2278 3481
โทรสาร : 0 2298 5484
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนรายที่ได้รับสิทธิการเช่า
ที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทํากินหรือ
ที่อยู่อาศัย (ราย)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย
51
52
53
54
55
9,152 9,923 7,269 4,000
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เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
3,400 3,700 4,000 4,300 4,600
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9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

กรณีที่ราชพัสดุที่มีราษฎร
ถือครองทําประโยชน์
1. ตรวจสอบ–สํารวจรังวัดจัดทํา
แผนที่
2. สอบสวนสิทธิ–พิสูจน์สิทธิ
3. จัดให้เช่า
4.ส่งรายชื่อผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ไปขึ้นทะเบียน
5. แจ้งผลการจัดให้เช่าให้
ส่วนราชการผู้ครอบครอง
ใช้ประโยชน์ทราบ
6. แก้ไขผังเมือง
กรณีที่ราชพัสดุซึ่งเป็นที่ว่าง
1. ประสานงานส่วนราชการ
ผู้ครอบครองให้ส่งคืน
ที่ราชพัสดุ
2. แก้ไขผังเมือง
3. ตรวจสอบ–สํารวจรังวัดจัดทํา
แผนที่
4. จัดทําผังโครงการ คํานวณ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินและ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
5. คัดเลือกราษฎรจากที่ไปลง
ทะเบียน
6. ปักหลักเขตพื้นที่จัดให้เช่าแต่ละ
แปลง
7. ประสานกับสถาบันการเงิน เพื่อ
สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อรายย่อย
ในการก่อสร้างบ้านหรือเงินลงทุน
ทําการเกษตร
8. จัดทําสัญญาเช่า

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
เป้าหมาย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
-
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โครงการบ้านมั่นคง
1. สาระสําคัญ
สื บ เนื่ อ งจากปั ญ หาในเรื่ อ งที่ อยู่ อ าศั ย ของผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยหรื อ คนจนเป็ นปั ญ หาใหญ่ ที่ ส ะสม
และยืดเยื้อมานาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือที่ดินสาธารณะ สภาพแวดล้อมและสภาพ
ความเป็นอยู่ของที่อยู่อาศัยที่ขาดการวางผังและจัดระเบียบที่ดี ขาดสุขลักษณะก่อให้เกิดปัญหาของสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสําคัญและเร่งรัดที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไปจากสังคม
โดยเร็ว โดยได้เปิดรับลงทะเบียนแยกประเภทปัญหาของคนจนเพื่อรวบรวมนําไปสู่แนวทางแก้ไข ซึ่งปัญหาความ
ยากจนที่ประชาชนได้ลงทะเบียนมากเป็นอันดับ 3 ได้แก่ปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาและกําหนดแนวทางในการจัดการปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับคนจนอย่างจริงจัง
ตามบทบาทและภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยการบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ในส่วนของกรมธนารักษ์นอกจากได้กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่มี
รายได้น้อยโดยการจัดทําโครงการบ้านไทยร่วมใจ โครงการรัฐเอื้อราษฎร์แล้ว ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ การจัดระเบียบ
การอยู่อาศัยในที่ราชพัสดุโดยใช้แนวทางโครงการบ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุเป็นกลไกในการดําเนินการให้ผู้บุกรุกเข้าสู่
ระบบการเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดระเบียบชุมชนให้เกิดความมั่นคงในการอยู่อาศัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการของกรมธนารักษ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าที่ดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด
ที่อยู่ในที่ดินราชพัสดุในเมืองทั่วประเทศ โดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่าระยะยาว
4. เพื่ อจั ดทํ าโครงการพั ฒนาชุ มชน ทั้ งด้ านความมั่ นคงในการอยู่ อาศั ย มี คุ ณภาพชี วิ ตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้ที่มีรายได้น้อยในเมืองที่อยู่ในที่ราชพัสดุ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
จํานวน 200,000 บาท
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ผู้บุกรุกเข้าสู่ระบบการเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ทําให้มีการจัดระเบียบชุมชนให้มีความน่าอยู่มากขึ้น
3. ทางราชการได้รับค่าเช่าเพิ่ม
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6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ชุมชนบางแห่งยังไม่พร้อมที่จะดําเนินการ เนื่องจากยังประสบปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชนที่
ยังไม่มีข้อยุติ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางปนัสย์สร อริยวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2273 0912
โทรสาร : 0 2279 8410
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั
จํานวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ตามโครงการบ้านมั่นคง
(ชุมชน)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา ค่าเป้าหมาย
51
52
53 54 55
13
16
20 10
-

1
8

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
9
10 11

5
12

9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม
1. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
2. กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน
3. การออกแบบและวางผังชุมชน
4. จัดทําบันทึกข้อตกลง MOU
5. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
เป้าหมาย ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
-
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โครงการจัดทําบัญชีราคาประเมินทีด่ นิ
1. แผนการจัดทําบัญชีกาํ หนดราคาประเมินทุนทรัพย์รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558
กรมธนารักษ์มีแผนทบทวนราคาประเมินที่ดิน 29.3 ล้านแปลงให้เป็นปัจจุบัน สําหรับใช้เป็นฐาน
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รอบบัญชีปี พ.ศ. 2555 - 2558 โดยมีแผนงาน
รองรับจํานวน 8 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง ในเขตกรุงเทพมหานคร
1. สาระสําคัญ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมธนารั ก ษ์ มี พั น ธกิ จ ประการหนึ่ ง คื อ การประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล ซึ่งสํานักประเมินราคาทรัพย์สินมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดทําบัญ ชีกําหนดราคาประเมิ นทุน ทรัพย์ที่ดิน เพื่อ ใช้เป็ นฐานในการจั ดเก็บภาษีแ ละค่ าธรรมเนี ย มในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยกําหนดราคาประเมินที่ดินให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับราคาตลาดที่แท้จริง
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการสํารวจสภาพแปลงที่ดินและจัดเก็บข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่จําเป็น เพื่อนําไปใช้
ในการวิเคราะห์และกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในพื้นที่ที่ดําเนินการ โดยการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินแต่ละคราวให้ใช้ได้ไม่เกิน 4 ปี จึงได้กําหนดแผนงานสํารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2554 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครให้ทันประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง สําหรับใช้ในการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2. เพื่อประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน และพัฒนาระบบการประเมินราคา
ที่ดินให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนและสังคม
3. เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง สําหรับให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้
เป็ นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยนสิท ธิแ ละนิติกรรม และภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่ายจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐเพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่น
4. เพื ่อ เผยแพร่ร าคาประเมิน ที่ดิน รายแปลงแก่ส าธารณะทาง Website ของกรมธนารัก ษ์
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานราชการ และเอกชนสามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
6. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านราคาประเมินที่ดินรายแปลงที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สําหรับบริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
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3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
4. งบประมาณ
จํานวน 2,393,000 บาท
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีอากรเนื่องจากการนําราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพิ่มขึ้น
2. สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลงให้ เ ป็น ที่ ย อมรั บ เชื่ อ ถื อ ได้
เป็ นธรรมและได้มาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และรัฐ วิสาหกิจสามารถนําราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้
3. ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนได้ รั บ การบริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า นราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น
รายแปลงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4. ทําให้สามารถพัฒนาบุคลากรของสํานักประเมินราคาทรัพย์สินให้มีความรู้และประสบการณ์
ในสายงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อรองรับการขยายงานของสํานักประเมินราคาทรัพย์สินต่อไป
ในอนาคต
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: : 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
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9. แผนปฏิบตั ิงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เตรียมข้อมูลแผนที่ข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน
2. วิเคราะห์ราคาซื้อขายพร้อมลง
ตําแหน่งแปลงซื้อขายในแผนที่
3 สํารวจข้อมูลภาคสนาม
4.วิเคราะห์ราคากลุ่มที่ดินที่มี
ข้อมูลราคาซื้อขาย และกําหนด
มูลค่าถนน
5. กําหนดหน่วยที่ดินหรือมูลค่า
ถนน โดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ที่ดินที่มีข้อมูลซื้อขายพิจารณา
ความแตกต่าง ดีกว่า ด้อยกว่า
หรือคล้ายคลึง
6.วิเคราะห์และกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
จัดทําแผนที่ราคาประเมิน และ
กําหนด SMG
7. บันทึกราคาประเมินที่ดินรหัส
ถนน, SMG ลงฐานข้อมูลและ
จัดพิมพ์ร่างบัญชีฯ
8. ตรวจสอบคุณภาพ

-

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต พ ธ. ม ก มี. เม พ มิ ก ส ก
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.
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2. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ทบทวนและประเมินราคาทีด่ นิ รายแปลง ในเขตกรุงเทพมหานคร
สําหรับประกาศใช้ในรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558
1. สาระสําคัญ
ยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์มีพันธกิจประการหนึ่งคือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล ซึ่งสํานักประเมินราคาทรัพย์สินมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม และรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... โดยกําหนดราคา
ประเมินที่ดินให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับราคาตลาดที่แท้จริง จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการสํารวจสภาพ
แปลงที่ดินและจัดเก็บข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่จําเป็น เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์และกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินให้ครอบคลุม ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะต้องทําอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําหนด
แผนงานสํารวจข้อมูลเพื่อทบทวนและประเมินราคาที่ดินรายแปลงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกําหนด
ราคาและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุม ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน สําหรับประกาศใช้ในรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน และพัฒนาระบบการประเมินราคา
ที่ดินให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม
2. เพื่ อจัดทําบัญ ชีกําหนดราคาประเมินทุ นทรั พย์ ที่ดินรายแปลง สําหรับให้สํ านั กงานที่ ดิน
นําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐเพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานราชการ และเอกชนสามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไป
ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านราคาประเมินที่ดินรายแปลงที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สําหรับบริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
5. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลราคาซื้อขายที่เป็นปัจจุบัน สําหรับใช้ในการปรับราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงแบบดัชนี (Indexing) ในรอบบัญชีถัดไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
2,790,400 บาท
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ภาครั ฐ มี ร ายได้ จ ากการจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มภาษี อ ากรเนื่ อ งจากการนํ า ราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพิ่มขึ้น
2. สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลงให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ เชื่อ ถื อ ได้
เป็ นธรรมและได้มาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และรัฐ วิสาหกิจสามารถนํ าราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ที่ดินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. ทํ า ให้ มี บั ญ ชี กํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลง และฐานข้ อ มู ล ราคาซื้ อ ขาย
ครอบคลุมพื้นที่ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4. ทําให้สามารถพัฒนาบุคลากรของสํานักประเมินราคาทรัพย์สินให้มีความรู้และประสบการณ์ใน
สายงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อรองรับการขยายงานของสํานักประเมินราคาทรัพย์สินต่อไปในอนาคต
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
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9. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1. เตรียมข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียน
ที่ดิน ข้อมูลราคาซื้อขายจาก
สํานักงานทีด่ ิน ตรวจสอบข้อมูล
แปลงที่ดิน รูปแปลงใน แผนที่
ปรับปรุงแก้ไขและลงตําแหน่งแปลง
ที่ดินในแผนทีเ่ พื่อทราบตําแหน่ง
ที่ตั้งแปลงที่ดิน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลราคาซื้อขายเพื่อ
ทราบการเปลีย่ นแปลงราคาของ
กลุ่มที่ดิน (Active Area)
3. สํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลแปลงซื้อขายสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และสภาพ
แปลงที่ดินที่มกี ารแบ่งแยกใหม่
และแนวถนนตัดใหม่โครงการ
จัดสรรใหม่
4. วิเคราะห์และกําหนดราคาหรือ
ปรับปรุงราคากลุ่มที่ดินที่มขี ้อมูล
ราคาซื้อขาย
5. กําหนดหน่วยที่ดินหรือมูลค่าถนน
โดยเปรียบเทียบราคากับกลุ่มที่ดิน
ที่มีข้อมูลราคาซื้อขาย
6. กําหนดราคาหรือปรับปรุงราคา
ประเมินที่ดินรายแปลงพร้อมลง
ราคาประเมินที่ดินรายแปลงและ
มูลค่าถนนในแผนที่ราคา ตลอดจน
กําหนด SMG

ระยะเวลาดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
เป้าหมาย ต. พ. ธ. ม ก. มี เม. พ มิ ก. ส. ก.
ค ย ค ค พ. ค ย. ค ย ค ค ย
-
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กิจกรรม

เป้าหมาย

7. บันทึกราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง รหัสถนน และรหัส SMG
ลงในฐานข้ อ มู ล และจั ด พิ ม พ์ ร่ า ง
บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดิน

-

8. ตรวจสอบ/ตรวจทาน ความถูกต้อง
ของราคาในร่ า งบั ญ ชี ฯ และแผนที่
พร้อมปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี)

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ มิ. ก. ส. ก.
ค ย ค ค พ ค ย .ค ย ค ค ย

ครั้งที่ 1
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ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

่
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3. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลงในภูมภิ าค
1. สาระสําคัญ
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนมูล
ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของที่ ดิ น เป็ น ที่ ย อมรั บ และได้ ม าตรฐานสากล โดยมี สํ า นั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ทํ า หน้ า ที่ ใ ห้
คํ า แนะนํ า ควบคุ ม และตรวจติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการกํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
เนื่องจากบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2551-2554 จะครบกําหนดใช้
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่จะต้องดําเนินการ
จัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ปีพ.ศ.2555 - 2558 และประกาศใช้ให้ทันในวันที่ 1
มกราคม 2555 ทั้ ง นี้ แผนงานการสํ า รวจข้ อ มู ล เพื่ อ ปรั บ ราคาประเมิ น ที่ ดิ น รายแปลงในภู มิ ภ าค
จะดําเนินการในสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 6 พื้นที่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง และประกาศใช้บัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558
2. เพื่ อ สํ า รวจข้ อ มู ล และปรั บ ราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายแปลง ในพื้ น ที่ ข องสํ า นั ก งาน
ธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 6 พื้นที่
3. เพื่ อ ประเมินราคาที่ ดินให้ส ะท้อนมู ล ค่า ที่แ ท้ จริงของที่ ดิน เป็นที่ ย อมรับ ถูกต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินรายแปลงสู่สาธารณะผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์และ
ของจังหวัด
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงานราชการ และเอกชนในการนําราคาประเมินทุนทรัพย์ที่
จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
4. งบประมาณ
6,650,000 บาท
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 6 พื้นที่ สามารถจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง รอบบัญชีปีพ.ศ. 2555-2558 ได้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2555 สําหรับ
ให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
2. หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
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9. แผนปฏิบตั ิงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เตรียมข้อมูลแผนที่ข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน
2. วิเคราะห์ราคาซื้อขายเบื้องต้น
พร้อมเปรียบเทียบอัตราส่วน
ระหว่างราคาซื้อขายกับราคา
ประเมิน (Ratio Study) และ
ลงตําแหน่งแปลงซื้อขายใน
แผนที่สํารวจ
3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์กําหนดราคาที่ดิน
สําหรับกลุ่มที่ดินที่มีข้อมูล
ราคาซื้อขาย และกําหนด
มูลค่าถนน
5. กําหนดราคาประเมินที่ดินเป็น
รายแปลง และกําหนด SMG
พร้อมทั้งลงราคาในแผนที่
6. บันทึกราคาประเมินที่ดินและ
รหัส SMG ลงฐานข้อมูล
7. จัดทํารายงานการประเมิน
ราคา

-

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต พ ธ ม ก มี. เม พ มิ ก ส ก
ค. ย. ค. ค. พ ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.
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4. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ทบทวนและประเมินราคาทีด่ นิ รายแปลงในภูมิภาคสําหรับประกาศใช้
ในรอบบัญชี ปีพ.ศ.2555-2558
1. สาระสําคัญ
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อน
มูล ค่าที่ แท้ จริงของที่ ดิน เป็ นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานสากล โดยมีสํานักประเมินราคาทรั พย์สิ นทําหน้าที่
ให้ คํ า แนะนํ า ควบคุ ม และตรวจติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 เนื่องจากบัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2551-2554 จะครบกําหนดใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้น
ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่จะต้องดําเนินการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินรอบปีพ.ศ. 2555 – 2558 และประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนั้นในปีงบประมาณ
2554 จึงต้องทําการทบทวนและประเมินราคาที่ดินในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง แปลงที่มีการแบ่งแยกใหม่
แนวถนนตัดใหม่ ตลอดจนโครงการจัดสรรใหม่ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง และประกาศใช้บัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558
2. เพื่อทบทวนและประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ในพื้นที่ของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
จํานวน 24 พื้นที่ ซึ่งได้ดําเนินการปรับราคาประเมินไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2552-2553 แต่ยังไม่ได้ประกาศ
ใช้บัญชีฯ
3. เพื่อประเมินราคาที่ดินให้ สะท้อนมู ลค่าที่แท้จริงของที่ดิน เป็นที่ยอมรั บ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินรายแปลงสู่สาธารณะผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์
และของจังหวัด
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน ในการนําราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
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4. งบประมาณ
6,039,633 บาท
5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 24 พื้นที่ สามารถจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง รอบบัญชีปีพ.ศ. 2555-2558 ได้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2555 สําหรับ
ให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
2. หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
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9. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. เตรียมข้อมูลแผนที่ข้อมูล
ทะเบียนที่ดิน
2. วิเคราะห์ราคาซื้อขาย และลง
ตําแหน่งแปลงซื้อขายในแผนที่
เดินสํารวจ
3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์กําหนดราคา หรือ
ปรับปรุงราคาสําหรับกลุ่มที่ดิน
ที่มีข้อมูลราคาซื้อขาย พร้อม
ทั้งกําหนดหน่วยที่ดิน หรือ
มูลค่าถนน
5. กําหนดราคาประเมินที่ดินเป็น
รายแปลง และกําหนด SMG
พร้อมทั้งลงราคาในแผนที่
6. บันทึกราคาประเมินที่ดินและ
รหัส SMG ลงฐานข้อมูล
7. จัดทํารายงานการประเมิน
ราคา

-

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน้า 43

5. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ในภูมภิ าค
1. สาระสําคัญ
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนมูล
ค่า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของที่ ดิ น เป็ น ที่ ย อมรั บ และได้ ม าตรฐานสากล โดยมี สํ า นั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ทํ า หน้ า ที่ ใ ห้
คํ า แนะนํ า ควบคุ ม และตรวจติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
เนื่องจากบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2551 - 2554 จะครบกําหนด
ใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่จะต้องดําเนินการ
จัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปีพ.ศ. 2555 – 2558 และประกาศใช้ให้ทันในวันที่ 1
มกราคม 2555 ทั้งนี้ แผนงานการสํารวจข้อมู ลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่
ยู ที เอ็ม จะดําเนินการในสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 52 พื้นที่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม และ
ประกาศใช้บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558
2. เพื่ อ สํ า รวจข้ อ มู ล และปรั บ ราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายบล็ อ ก โดยใช้ ร ะวางแผนที่
ยู ที เอ็ม ในพื้นที่ของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 52 พื้นที่
3. เพื่อประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนมูลค่าที่ แท้จริงของที่ ดิน เป็นที่ยอมรั บ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินสู่สาธารณะผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์และของ
จังหวัด
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่หน่วยงานราชการ และเอกชน ในการนําราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงานต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
13,374,000 บาท
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 52 พื้นที่ สามารถจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม รอบบัญชีปีพ.ศ. 2555-2558 ได้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้ทันในวันที่
1 มกราคม 2555 สําหรับให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
2. หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
9. แผนปฏิบตั ิงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. จัดเตรียมข้อมูลแผนที่ และข้อมูล
ราคาซื้อขายจากสํานักงานที่ดิน
2. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขาย และ
ลงตําแหน่งข้อมูลราคาซื้อขาย
ในแผนที่
3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์กลุ่มที่มีข้อมูลซื้อขาย
และประเมินราคาที่ดิน
5. กําหนดหน่วยราคาประเมินที่ดิน
รายบล็อก
6. จัดทําแผนที่ประกอบบัญชีราคา
ประเมินรายบล็อกโดยใช้ระวาง
แผนที่ ยู ที เอ็ม
7. พิมพ์ร่างบัญชีและจัดทําร่าง
รายงาน

-

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
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6. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ทบทวนและประเมินราคาทีด่ นิ รายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม
ในภูมภิ าค สําหรับประกาศใช้ในรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558
1. สาระสําคัญ
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนมูล
ค่าที่แ ท้จ ริง ของที่ดิน เป็น ที่ย อมรับ และได้ม าตรฐานสากล โดยมีสํา นัก ประเมิน ราคาทรัพ ย์สิน ทําหน้าที่ให้
คํ า แนะนํ า ควบคุ ม และตรวจติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการกํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 เนื่องจากบัญชี
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2551-2554 จะครบกําหนดใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ดัง นั้น ในปีง บประมาณ 2554 สํานัก งานธนารัก ษ์พื้นที่ทุก พื้น ที่จ ะต้อ งดํา เนิน การจัด ทํา บัญ ชีกํา หนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปี พ.ศ.2555-2558 และประกาศใช้ให้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2555
เนื่องจากแผนงานสํารวจข้อมูลเพื่อทบทวนและประเมินราคาที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่
ยู ที เอ็ ม จะดํ า เนิ น การในสํ า นั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ จํ า นวน 56 พื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ราคาประเมิ น
ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2552-2553 แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้บัญชีฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 จึงต้องทํา
การทบทวนและประเมินราคาที่ดินในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการตัดถนนใหม่ หรือมีโครงการจัดสรรใหม่เพื่อให้
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม และ
ประกาศใช้บัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558
2. เพื่ อ ทบทวนและประเมิ น ราคาทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น รายบล็ อ ก โดยใช้ ร ะวางแผนที่ ยู ที เอ็ ม
ในพื้นที่ของสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 56 พื้นที่ ซึ่งได้ดําเนินการปรับราคาประเมินไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ
2552-2553 แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้บัญชีฯ
3. เพื่อประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินสู่สาธารณะผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์และของจังหวัด
5. เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานราชการ และเอกชนในการนํ า ราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
7,974,000 บาท
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 56 พื้นที่ สามารถจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายบล็อก โดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม สําหรับประกาศใช้ในรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555-2558 ได้แล้วเสร็จ
เพื่อให้สํานักงานที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
2. หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
9. แผนปฏิบตั ิงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. จัดเตรียมข้อมูลแผนที่ และข้อมูล
ราคาซื้อขายจากสํานักงานที่ดิน
2. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขาย และ
ลงตําแหน่งข้อมูลราคาซื้อขาย
ในแผนที่
3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์ กําหนดราคาหรือปรับปรุง
ราคากลุ่มที่ดินที่มีการซื้อขาย
5. ทบทวนหรือกําหนดหน่วยราคา
ประเมินที่ดิน
6. จัดทําแผนที่ประกอบบัญชีราคา
ประเมินรายบล็อก
7. จัดทําร่างบัญชีฯ และจัดทําร่าง
รายงาน

-

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
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7. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายบล็อกในภูมภิ าค
1. สาระสําคัญ
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนมูล
ค่ าที่แ ท้จริ งของที่ ดิน เป็ นที่ ยอมรั บ และได้ มาตรฐานสากล โดยมีสํานักประเมิ น ราคาทรั พย์ สิน ทํ าหน้าที่ใ ห้
คํ า แนะนํ า ควบคุ ม และตรวจติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
เนื่องจากบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2551-2554 จะครบกําหนด
ใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่จะต้องดําเนินการ
จั ดทํ าบั ญ ชีกําหนดราคาประเมินทุน ทรัพย์ ที่ดินรอบปี พ.ศ. 2555–2558 และประกาศใช้ใ ห้ท ัน ในวัน ที่ 1
มกราคม 2555 ทั้งนี้ แผนงานการสํารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อกจะดําเนินการในสํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 55 พื้นที่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก และประกาศใช้บัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558
2. เพื่อสํ ารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุ น ทรั พย์ ที่ดินรายบล็อกในพื้นที่ ของสํ านักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ จํานวน 55 พื้นที่
3. เพื่อประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
4. เพื่ อ เผยแพร่ ร าคาประเมิ น ที่ ดิ น สู่ ส าธารณะผ่ า นระบบ Website ของกรมธนารั ก ษ์
และของจังหวัด
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้น
ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
ต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
8,912,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 55 พื้นที่ สามารถจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายบล็อก รอบบัญชีปีพ.ศ. 2555-2558 และประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2555 สําหรับให้สํานักงาน
ที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
2. หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนํ าราคาประเมิ นที่จั ดทําขึ้ นไปใช้ ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. จัดเตรียมข้อมูลราคาซื้อขายและ
ข้อมูลแผนที่จากสํานักงานที่ดิน
2. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขาย
จําแนกตามโซน บล็อก หน่วย
3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์กลุ่มที่ดินที่มีข้อมูลราคา
ซื้อขาย
5. กําหนดราคาประเมินที่ดินเป็น
โซน บล็อก หน่วย
6. จัดทําแผนที่ประกอบบัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก
7. จัดทําร่างบัญชีฯ และร่างรายงาน
การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน

-

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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8. แผนงานสํารวจข้อมูลเพือ่ ทบทวนและประเมินราคาทีด่ นิ รายบล็อกในภูมภิ าค
สําหรับประกาศใช้ใน รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558
1. สาระสําคัญ
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนมูล
ค่าที่แ ท้จ ริง ของที่ดิน เป็น ที่ย อมรับ และได้ม าตรฐานสากล โดยมีสํา นัก ประเมิน ราคาทรัพ ย์สิน ทําหน้าที่ให้
คํ า แนะนํ า ควบคุ ม และตรวจติ ด ตาม เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการกํ า หนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการกํ า หนดราคาประเมิ น
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
เนื่องจากบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในรอบปี พ.ศ. 2551-2554 จะครบกําหนด
ใช้ใ นวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 ดัง นั้น ในปีง บประมาณ 2554 สํา นัก งานธนารัก ษ์พื้น ที่ป ระจวบคีรีขัน ธ์
จะต้องดําเนินการจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบ ปี พ.ศ. 2555- 2558 และประกาศใช้
ในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยจัดทําแผนงานการสํารวจข้อมูลเพื่อทบทวนและประเมินราคาที่ดินรายบล็อก
ในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอทั บ สะแก อํ า เภอบางสะพาน และอํ า เภอบางสะพานน้ อย ซึ่ งได้ ดํ าเนิ นการเมื่ อ
ปีงบประมาณ 2553 แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้บัญชีฯ ในปีงบประมาณ 2554 จะเป็นการทบทวนและประเมินราคา
ที่ดินในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการตัดถนนใหม่ หรือมีโครงการจัดสรรใหม่เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก และประกาศใช้บัญชีกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ. 2555-2558
2. เพื่อทบทวนและประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอทับสะแก
อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เพื่อประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน เป็นที่ยอมรับ ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินสู่สาธารณะผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์และของจังหวัด
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนําราคาประเมินทีจ่ ดั ทําขึน้ ไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
34,651 บาท

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สามารถจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รายบล็อก รอบบัญชีปีพ.ศ. 2555-2558 และประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2555 สําหรับให้สํานักงาน
ที่ดินนําไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
2. หน่วยงานราชการและเอกชนสามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดรวมปรากฏในหน้า 52*
9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. จัดเตรียมข้อมูลราคาซื้อขายและ
ข้อมูลแผนทีจ่ ากสํานักงานทีด่ ิน
2.วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขาย
จําแนกตามโซน บล็อก หน่วย
3. สํารวจข้อมูลภาคสนาม
4. วิเคราะห์และกําหนดราคา หรือ
ปรับปรุงราคากลุ่มที่ดินที่มีขอ้ มูล
ราคาซื้อขาย
5. กําหนดราคาประเมินที่ดินเป็น
โซน บล็อก หน่วย
6. จัดทําแผนทีป่ ระกอบบัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก
7. จัดทําร่างบัญชีฯ และร่างรายงาน
การประเมินราคาทุนทรัพย์ฯ

-

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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∗ ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน ในภาพรวมของทัง้ 8 แผนงานการจัดทําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ
รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558
ตัวชี้วัด
จํานวนแปลงที่ดนิ ที่
ได้รับการประเมิน
ราคา (ล้านแปลง)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
4.358 3.475 6.265

ค่าเป้าหมาย
54
29.301

55
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
17.301 20.301 23.301 26.301 29.301

∗ แผนปฏิบตั ิงานในภาพรวมของทั้ง 8 แผนงานการจัดทําบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ ิน
รอบบัญชี ปี พ.ศ. 2555 - 2558
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1.กําหนดราคาประเมิน พ.ย.53 –ส.ค. 54
ทุนทรัพย์ที่ดิน
รายแปลง/รายบล็อก
ตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
2. จัดประชุม
เม.ย. – ก.ย. 54
คณะอนุกรรมการ
10 13 20 20 20 16
ประจําจังหวัด
เม.ย. – ก.ย. 54
3. จัดประชุม
10 13 20 20 20 16
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรื่องที่นําเข้า
ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์
4. จัดประชุม
เม.ย. – ก.ย. 54
คณะกรรมการกําหนด
10 13 20 20 20 16
ราคาประเมินทุนทรัพย์
ต.ค. – ธ.ค. 54
5. จัดทําประกาศ
จังหวัด/เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงนาม
ในบัญชีกําหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
รวม 76 จังหวัด
หมายเหตุ : - เป้าหมายปี 2554 ประเมินราคาที่ดิน จํานวน 29.301 ล้านแปลง
- เดือน เม.ย.-พ.ค. 54 เป็นแผนการเข้าประชุมของจังหวัดที่มีบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
ที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 10+13 จังหวัด = 23 จังหวัด
- ช่วงเดือนมิ.ย. 54 เป็นต้นไป เป็นแผนการเข้าประชุมของจังหวัดที่มีบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2554 และจังหวัดที่มีบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก
(จํานวน 20+20+20+16 = 76 จังหวัด)
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2. การเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง
•

โครงการขยายพื้นทีก่ ารประเมินราคาทีด่ นิ รายแปลง (เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีทดี่ นิ และ
สิ่งปลูกสร้าง) ปีงบประมาณ 2555 - 2558

1. สาระสําคัญ
กรมธนารักษ์มีพันธกิจประการหนึ่ง คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ ให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ เป็นธรรมและได้มาตรฐานสากล สํานัก
ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการประเมินราคาที่ดิน และจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์เพื่อใช้เป็นฐานในการคํานวณภาษีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณากําหนดราคาที่ดินตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
สืบเนื่องจาก (ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ที่คาดว่าจักมีผลบังคับใช้ในปี
2556 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้ในการจัดเก็บภาษีภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าว สํานักประเมิน
ราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์ จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จักต้องทําการประเมินราคาที่ดินเป็นรายแปลงให้แล้วเสร็จ
ทันการ ประกอบกับในพื้นที่ซึ่งได้ดําเนินการประเมินราคารายบล็อกโดยใช้แผนที่ระวาง ยู ที เอ็ม มีความพร้อมที่
จะดําเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง และเพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง สําหรับใช้ในการเรียกเก็บภาษีค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2.2 เพื่อประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของที่ดิน และพัฒนาระบบการประเมิน
ราคาที่ดินให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม
2.3 เพื่อจัดทําบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์รายแปลง สําหรับให้กรมที่ดินนําไปใช้เป็น
ฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้ในการจัดเก็บภาษีภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ... อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐเพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่น
2.4 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินที่ดินรายแปลงแก่สาธารณะ ทาง website ของกรมธนารักษ์
2.5 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยราชการ ภาคเอกชน สามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
3. ระยะเวลาดําเนินงานและจํานวนเจ้าหน้าทีท่ ใี่ ช้ในการดําเนินงาน
ปี
งบประมาณ
2555
2556
2557
2558

อัตรากําลังที่ใช้ดาํ เนินการแยกเป็น
จํานวน
ดําเนินการ
ระยะเวลา เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ข้าราชการทีข่ อ
ลูกจ้าง
ดําเนินการ ส่วนกลาง
อัตราเพิ่ม
ชั่วคราว
ต.ค.54-ก.ย.55 12 เดือน 250 คน
50*
50**
150
ต.ค.55-ก.ย.56 12 เดือน 500 คน
50*
50**/100***
300
ต.ค.56-ก.ย.57 12 เดือน 750 คน
150****/150*****
450
ต.ค.57-ก.ย.58 12 เดือน 350 คน
150
200
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หมายเหตุ :

*
**
***
****
*****

เป็นข้าราชการจากส่วนกลาง 50 คน
เป็นข้าราชการที่ขออัตรากําลังเพิ่มในปีแรก (ปี 2555) จํานวน 50 อัตรา
เป็นข้าราชการที่ขออัตรากําลังเพิ่มในปีที่สอง (ปี 2556) จํานวน 100 อัตรา
เป็นข้าราชการที่ขออัตรากําลังเพิ่มในปีแรกรวมกับปีที่สอง จํานวน 150 อัตรา
เป็นข้าราชการที่ขออัตรากําลังเพิ่มในปีที่สาม (ปี 2557) จํานวน 150 อัตรา

4. งบประมาณ

อยู่ระหว่างของบประมาณปี 2555 โดยขอใช้เงินงบประมาณของกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ
2555-2558 ตามแผนการดําเนินงานต่อเนื่อง 4 ปี จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,752,561,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบสองล้านห้าแสนหกหมืน่ หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีงบประมาณดําเนินการในแต่ละปี ดังนี้
ปีงบประมาณ 2555 ใช้งบประมาณรวม 241,648,600 บาท
ปีงบประมาณ 2556 ใช้งบประมาณรวม 432,898,000 บาท
ปีงบประมาณ 2557 ใช้งบประมาณรวม 776,503,600 บาท
ปีงบประมาณ 2558 ใช้งบประมาณรวม 301,511,000 บาท
โดยแยกรายการงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้
หน่วย : บาท
ปีงบประมาณ

งบบุคลากร

2555
2556
2557
2558

26,472,000
59,562,000
99,270,000
46,326,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

12,113,600
10,800,000
22,193,600
10,800,000

111,328,000 34,240,000
263,801,000 63,840,000
385,845,000 105,960,000
164,735,000 45,990,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

8,820,000 50,575,000
8,820,000 53,075,000
33,660,000 129,575,000
33,660,000
-

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ภาครัฐมีรายได้ค่าธรรมเนียม ภาษีจากการนําราคาประเมินไปใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเพิ่มขึ้น
2. สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพราคาประเมิ น ที่ ดิ น ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ เชื่ อ ถื อ ได้ เป็ น ธรรม
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจสามารถนําราคาประเมินที่จัดทําขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้
3. ภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
4. ทําให้สามารถพัฒนาบุคลากรของสํานักประเมินราคาทรัพย์สินให้มีความรู้และประสบการณ์
ในสายงานด้านการประเมินราคา เพื่อรองรับการขยายงานของสํานักประเมินราคาทรัพย์สินต่อไปในอนาคต
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
-

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชูชีพ จิตร์อําไพ ผูอ้ ํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 0 2142 2411
โทรสาร : 0 2143 8751
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
โดยมีเป้าหมายดําเนินการสํารวจข้อมูลและประเมินราคาที่ดินรายแปลง จํานวน 23,293,000
แปลง พื้นที่ทั่วประเทศ โดยแยกเป้าหมายดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3,000,000
6,000,000
10,000,000
4,293,000
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9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วิเคราะห์และเสนอผลการศึกษาฯ ม.ค. 54
2. เตรียมความพร้อมขยายพื้นที่
ม.ค.–ก.ย. 54
ประเมินราคาที่ดินรายแปลง
(อัตรากําลังเพิ่ม 200 คน)
3. ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน
รายแปลง (1 ล้านแปลง)
-เตรียมอัตรากําลัง เพิ่ม 250 คน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี (GIS-CAMA)
- พัฒนาระบบแผนที่
4. ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน
รายแปลง (9 ล้านแปลง /เตรียม
อัตรากําลังเพิ่ม 300 คน)

ปี งปม. 55

5. ขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดิน
รายแปลง (13 ล้านแปลง)
6. ทบทวนราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงทั่วประเทศ
7. จัดทําบัญชีราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงสําหรับรอบบัญชีปี
59-62

ปี งปม. 57

Q1

2555
2556 2557 2558
Q2 Q3 Q4

+200
อัตรา
+250
อัตรา

ปี งปม. 56

+300
อัตรา
=950
อัตรา

ปี งปม. 58
ปี งปม. 58
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โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
1. สาระสําคัญ
กระทรวงการคลังได้จัดทํ า แผนยุทธศาสตร์ เพื่ อพั ฒนาที่ ราชพัส ดุ ใ ห้เกิ ดประโยชน์ คุ้ ม ค่ากั บ
ศักยภาพที่ดินเพื่อเพิ่มทรัพย์สินและหารายได้เข้ารัฐ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพือ่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
5. ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
รายได้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพย์สินภาครัฐ
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
7. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: หน่วยงานด้านที่ราชพัสดุ และกองแผนงาน
โทรศัพท์: 0 2278 5139
โทรสาร: 0 2273 0917
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
จํานวนรายได้จากการ
บริหารที่ราชพัสดุ
ที่จัดเก็บได้ (ล้านบาท)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
2,834 3,736 3,479

ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
54
55
1
2
3
4
5
3,100 - 3,040 3,070 3,100 3,130 3,160
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9. แผนปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
กิจกรรม

เป้าหมาย

ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค.

ก.
ย.

1. กรณีเปิดประมูล
- จัดทําผังประมูล
- กําหนด TOR
- เปิดประมูล
- จัดทําสัญญาก่อสร้าง
2. กรณีผู้เช่าขอเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่า
- วางแผนกําหนดเงื่อนไข
- จัดทําสัญญาก่อสร้าง
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โครงการพัฒนาที่ดนิ ราชพัสดุสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
กรมธนารักษ์มีการดําเนินโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา จังหวัดสงขลา
1. สาระสําคัญ
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2530 ให้กระทรวงการคลังคัดเลือกเอกชนเข้ามา
บริหารและดําเนินการท่าเรือสงขลาและภูเก็ต เมื่อกระทรวงการคลังได้ดําเนินการประกวดราคาแล้วปรากฏว่า
มีแต่เอกชนยื่นข้อเสนอเข้าบริหารท่าเรือสงขลาเท่านั้น ส่วนท่าเรือภูเก็ตไม่มีเอกชนรายใดสนใจ กระทรวงการคลัง
จึงยกเลิกการประกวดราคาและใช้วิธีคัดเลือกพิเศษโดยการเจรจาตกลงและกําหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้เข้าบริหาร
ท่าเรือสงขลาต้องรับบริหารท่าเรือภูเก็ตด้วย ผลปรากฏว่าบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จํากัด ได้รับสิทธิการ
บริหารจัดการท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ต ตามสัญญาการจัดการบริหารงานและดําเนินกิจการท่าเรือ ณ ท่าเรือ
สงขลาและท่าเรือภูเก็ต สัญญาหมายเลขที่ พิเศษ 1/1988 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2531 มีกําหนดระยะเวลา 10 ปี
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2531 ถึ ง วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2541 และได้ มี ก ารต่ อ อายุ สั ญ ญาให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ
อีก 3 ครั้งๆละ 5 ปี ดังนี้
ครั้งแรก นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2541 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2546
ครั้งที่สอง นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2551
ครั้งที่สาม นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2556
โดยบริษัทฯ ได้ชําระผลประโยชน์ตอบแทนให้กรมธนารักษ์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมคงที่
(กําหนดเป็นจํานวนแน่นอน) และส่วนแบ่งรายได้ (รายได้ส่วนที่เกินจุดคุ้มทุน) จากการบริหารจัดการท่าเรือสงขลา
มีรายละเอียด ดังนี้
21 ต.ค. 2531 - 20 ต.ค. 2536 ค่าธรรมเนียมคงที่ปีละ 16.21 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
รายได้ ร้อยละ 30 ของรายได้ส่วนที่เกิน 75 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 ของรายได้ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
21 ต.ค. 2536 - 20 ต.ค. 2541 ค่าธรรมเนียมคงที่ปีละ 18.40 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
รายได้ ร้อยละ 45 ของรายได้ส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท
21 ต.ค. 2541 - 20 ต.ค. 2546 ค่าธรรมเนียมคงที่ปีละ 20.88 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
รายได้ ร้อยละ 45 ของรายได้ส่วนที่เกิน 160 ล้านบาท
21 ต.ค. 2546 - 20 ต.ค. 2547 ค่าธรรมเนียมคงที่ปีละ 20.88 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
รายได้ ร้อยละ 45 ของรายได้ส่วนที่เกิน 160 ล้านบาท
21 ต.ค. 2547 - 20 ต.ค. 2551 ค่าธรรมเนียมคงที่ปีละ 24.00 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
รายได้ ร้อยละ 45 ของรายได้ส่วนที่เกิน 200 ล้านบาท
21 ต.ค. 2551 - 20 ต.ค. 2556 ค่าธรรมเนียมคงที่ปีละ 28.00 ล้านบาท และส่วนแบ่ง
รายได้ ร้อยละ 45 ของรายได้ส่วนที่เกิน 220 ล้านบาท
1.2 บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จํากัด แจ้งว่า การบริหารจัดการท่าเรือสงขลามีปัญหาสําคัญ
ที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน คือ ปัญหาปริมาณการส่งออกยางพาราซึ่งเป็นสินค้าหลักในการส่งออกของภาคใต้ ผ่าน
ท่าเรือสงขลาลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อปี 2533 มีสัดส่วนการส่งออกยางพาราผ่านท่าเรือสงขลาและท่าเรือปีนัง

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน้า 59

ประเทศมาเลเซียใกล้เคียงกันอยู่ที่ร้อยละ 24 ต่อร้อยละ 25 แต่เมื่อปี 2551 กลับมีสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่าง
มาก คืออยู่ที่ร้อยละ 11 ต่อร้อยละ 56 โดยมีสาเหตุที่สําคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย
1.2.1 ท่าเรือสงขลาไม่มีเครนหน้าท่ามานับตั้งแต่สร้างท่าเรือ ทําให้เรือขนาดใหญ่สาย
เดิ นเรื อไปยั งจีนและญี่ปุ่นซึ่ งไม่มีเครนประจําเรื อ ไม่สามารถเข้าจอดเพื่ อรับส่งสินค้าโดยตรงได้ การส่งออก
ยางพาราภาคใต้ผ่านท่าเรือสงขลาไปยังจีนและญี่ปุ่นต้องขนใส่เรือคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กที่มีเครนประจําเรือแล้ว
จึงนําไปถ่ายใส่เรือขนาดใหญ่ที่ท่าเรือสิงคโปร์เพื่อส่งต่อไปยังจีนและญี่ปุ่น ในขณะที่ท่าเรือปีนังมีการขนส่งโดยเรือ
ขนาดใหญ่สู่จีนและญี่ปุ่นโดยตรง เป็นเหตุให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือสงขลาสูงกว่าท่าเรือปีนัง บริษัทฯ
เสนอว่ า สามารถแก้ ไ ขปั ญ หานี้ ได้ ด้ว ยการปรั บ ปรุง โครงสร้า งหน้ า ท่า เรื อ เพื่อ ติด ตั้ง เครนหน้ าท่ า เพื่ อให้เ รื อ
คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่สามารถเข้าจอดเพื่อรับส่งสินค้าระหว่างสงขลากับจีนและญี่ปุ่นได้โดยตรง ทําให้ต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือสงขลากับจีนและญี่ปุ่นลดลง
1.2.2 ปัญหาความลึกของร่องน้ํา ซึ่งตามสัญญาฯข้อ 7.2 (ง) กําหนดให้รัฐต้องรักษาความ
ลึกของร่องน้ําที่ระดับ 9 เมตร แต่ที่ผ่านมารัฐไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาฯเพราะปัจจุบันร่องน้ํามีความลึกเฉลี่ย
เพียง 7 เมตร ทําให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าเพื่อใช้บริการได้ บริษัทฯ เสนอว่า การแก้ปัญหานี้ รัฐควร
กําหนดเงื่อนไขในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อกําหนดวิธีการที่จะทําให้ร่องน้ํามีความลึก 9 เมตร ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จของโครงการลงทุนครั้งนี้
1.2.3 ปัญหาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้ ยังขาดการพัฒนาและส่งเสริมจาก
ภาครัฐทําให้โรงงานอุตสาหกรรมมีน้อย ส่งผลให้ปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร ส่วน
สินค้านําเข้ามีปริมาณน้อย ทําให้ต้นทุนค่าระวางเรือสูงขึ้น บริษัทฯ เสนอว่า รัฐบาลควรมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมใน
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้
โดยบริษัทฯ เห็นว่า แม้รัฐบาลมีแผนที่จะก่อสร้างท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 ด้วยงบลงทุน
กว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของภาคใต้ตอนล่าง แต่โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การศึกษาทําให้ไม่อาจกําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการได้ชัดเจน และมีความเป็นไปได้น้อยเพราะใช้เงินลงทุน
สูง ในขณะที่ท่าเรือสงขลามีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขไม่อาจรอผลสรุปจากโครงการท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 บริษัทฯ
จึงตัดสินใจที่จะลงทุนปรับปรุงโครงสร้างหน้าท่าและติดตั้งเครนหน้าท่าทันที 2 ตัวและอีก 1 ตัวใน 8 ปีข้างหน้า
พร้อมทั้งปรับปรุงลานตู้สินค้าและเพิ่มเติมสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนการขนถ่าย
สินค้าด้วยเครนขนาดใหญ่ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,854 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ความสามารถท่าเรือในการรองรับ
สินค้าเพิ่มมากขึ้นจาก 150,000 TEU/ ปี เป็น 420,000 TEU/ปี รองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้านําเข้า
และส่งออกในภาคใต้ในอนาคตได้ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ท่าเรือที่มีอยู่ โดยไม่ต้องมีการถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ท่าเรือ ซึ่งเงื่อนไข ข้อ1.6.2 ของ
สัญญาฯกําหนดว่า ...ระหว่างอายุสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เช่น ปริมาณความแออัด ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความจําเป็นที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ คู่สัญญาอาจจะมีการพิจารณาทบทวนหรือเจรจาตกลงกันใหม่ตามความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็
ได้ เงื่อนไขข้อตกลงที่จะมีการพิจารณาทบทวนหรือเจรจากันใหม่อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเงิน
และเกี่ยวกับอายุของสัญญาก็ได้... บริษัทฯ จึงขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทฯ ดําเนินการ
แผนพัฒนาท่าเรือสงขลา พร้อมทั้งขยายอายุสัญญาบริหารจัดการท่าเรือสงขลาออกไปอีก 25 ปี ตั้งแต่ปี 25572581 โดยรัฐบาลต้องกําหนดเงื่อนไขที่จะรับประกันวิธีการรักษาร่องน้ําท่าเรือให้มีความลึก 9 เมตรตลอดเวลา
เพื่อความสําเร็จของโครงการที่จะสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาท่าเรือสงขลาให้เป็นท่าเรือหลักสําหรับ
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การนําเข้าและส่งออกสินค้าโดยตรงจากภาคใต้ตอนล่าง และเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับท่าเรือปีนังเพื่อลด
ความสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ อีกทั้งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาท่าเรือสงขลาให้เป็นท่าเรือหลักสําหรับการนําเข้าและส่งออกสินค้าโดยตรงจาก
ภาคใต้ตอนล่าง
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเรือสงขลาให้สามารถแข่งขันกับท่าเรือปีนังเพื่อลดความสูญเสียโอกาส
ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคต
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
มกราคม 2554 – กันยายน 2554
4. งบประมาณ
3,200,000 บาท
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
ผลประโยชน์ทางตรง
1. ผลประโยชน์ตอบแทน
- ที่ ก รมธนารั ก ษ์ ใ นฐานะผู้ บ ริ ห ารจั ด การที่ ร าชพั ส ดุ ไ ด้ รั บ ในรู ป ของรายได้ จ ากค่ า เช่ า
ค่าธรรมเนียมที่กรมธนารักษ์จะได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับปริมาณการขยายตัวของจํานวนสินค้าผ่านท่าเรือหรือผล
การดําเนินการที่บริษัทฯผู้ได้รับสิทธิดําเนินโครงการได้รับภายหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือสงขลาแล้ว
- รายได้และหรือค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานของรัฐอื่นได้รับจากการดําเนินธุรกิจท่าเรือ ได้แก่
ภาษีที่กรมศุลกากรได้รับจากการนําเข้าและการส่งออกสินค้า
2. ทรัพย์สินของรัฐ (ที่ราชพัสดุ) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการลงทุนของผู้ได้รับสิทธิการดําเนิน
โครงการ
3. เป็นการสร้างงาน
- ในระยะการก่อสร้างตามแผนการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือย่อมมีการจ้างแรงงานเพื่อการ
ก่อสร้าง
- ภายหลังการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือแล้วเสร็จการบริหารจัดการท่าเรือต้องมีการจ้างแรงงาน
ในท่าเรือเพิ่มมากขึ้น
4. เมื่อมีการสร้างงานตามข้อ 3 ทําให้ประชาชนมีรายได้และมีอํานาจซื้อย่อมส่งผลให้มีอุปทาน
ในสินค้าต่างๆสูงขึ้น และมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มี
การพัฒนาเจริญเติบโต
5. เมื่อระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นเจริญเติบโต ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นย่อมทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีได้ม ากขึ้น ภาครัฐย่อมมีรายได้ ที่จะนํามาพัฒนา
ประเทศและท้องถิ่นดังกล่าวให้มีความเจริญยิ่งขึ้น
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ผลประโยชน์ทางอ้อม
1. หลังจากการพัฒนาปรับปรุงตามแผนแล้ว ท่าเรือสงขลาก็จะมีศักยภาพสูงขึ้น ทําให้ประเทศ
ไทยมีท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกแห่งย่อมส่งผลดีต่อประเทศไทยให้
สามารถพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จนสามารถเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค อันจะทําให้เกิดการสร้างงานและ
สร้างรายได้ เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาค (ท้องถิ่น) และระดับมหภาค (ประเทศ) ทําให้
ประเทศไทยมีความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
2. เกิดแรงกระตุ้นให้มีการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกที่มีมาตรฐานสากลแห่งใหม่เพื่อรองรับการขนส่ง
ทางเรือในเส้นทางใหม่โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู ทําให้ลดต้นทุนและระยะเวลาการเดินเรือ
3. การผลักดันโครงการสร้างโครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างทะเลฝั่งอันดามันและ
อ่าวไทย ลักษณะสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการกระจายสินค้าจากท่าเรือ
น้ําลึกทวาย สหภาพพม่า ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าแห่งใหม่ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก เชื่อมมหาสมุทร
อินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2
โทรศัพท์ : 0 2270 1898
โทรสาร : 0 2270 1890
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
กิจกรรม

เป้าหมาย

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

1. เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
ม.ค. 54
มาตรา 6 เพื่อให้ ครม.ให้ความเห็นชอบใน
หลักการของโครงการ ตามมาตรา 12 แห่งพรบ.
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ม.13 เพื่อให้พิจารณา
ก.พ.-พ.ค.54
คัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงานฯ (ทั้งกรณีใช้วิธีประมูล
และกรณีไม่ใช้วิธีประมูล) และส่งร่างสัญญาให้
สนง.อัยการสูงสุด ตรวจพิจารณา
มิ.ย.- ส.ค.54
3. เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา 21 แห่ง พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานฯ/ ครม.พิจารณาภายใน 90 วัน
4. แจ้งผู้ได้รับสิทธิฯมาจัดทําสัญญาฯและแต่งตั้ง
ก.ย.54
คณะกรรมการประสานงานเพื่อกํากับดูแลการ
ดําเนินการตามสัญญา ตามนัยมาตรา 22 และ 23
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ส.
ค.

ก.
ย.

2. โครงการพัฒนาทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงทีม่ ีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครเพือ่ เป็นอาคารจอดรถยนต์ Park & Ride
1. สาระสําคัญ
ตามโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้
ดํ าเนิ นงานตามโครงข่ า ยแผนแม่ บ ทดั ง กล่ า ว ในช่ ว งระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2553-2572) ประกอบด้ ว ย
12 เส้นทาง ได้แก่
1. รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (ธรรมศาสตร์-มหาชัย) ระยะทาง 80.8 กิโลเมตร
2. รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (ศาลายา-หัวหมาก) ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร
3. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (พญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ) ระยะทาง 36.4 กิโลเมตร
4. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีเขียวเข้ม (ลําลูกกา-หมอชิต-สมุทรปราการ-บางปู) ระยะทาง
66.5 กิโลเมตร
5. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีเขียวอ่อน (ยศเส-บางหว้า) ระยะทาง 15.5 กิโลเมตร
6. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ําเงิน (บางซื่อ-ท่าพระ-หัวลําโพง-พุทธมณฑลสาย 4) ระยะทาง
55 กิโลเมตร
7. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง (บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ) ระยะทาง 42.8 กิโลเมตร
8. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีส้ม (ตลิ่งชัน-มีนบุรี) ระยะทาง 37.5 กิโลเมตร
9. รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ระยะทาง 36 กิโลเมตร
10. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สําโรง) ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร
11. รถไฟฟ้าสายสีเทา (วัชรพล-สะพานพระราม 9) ระยะทาง 26 กิโลเมตร
12. รถไฟฟ้าสายสีฟ้า (ดินแดง – สาทร) ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร
โดยแผนการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน แบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ แผนโครงข่ายระยะ
เร่งรัด 5 ปี ระยะ 10 ปี (เปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2562) และระยะ 20 ปี (ให้บริการภายในปี พ.ศ. 2572)
ซึ่ ง แผนโครงข่ า ยระยะเร่ ง รั ด 5 ปี แ รก คื อ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารภายในปี พ.ศ. 2557-2559
ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2549 เร่งรัดดําเนินการรวม 5 โครงการ 7 สายทาง ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2557-259 ซึ่งจะ
ทําให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง รวม 236 กิโลเมตร มีอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร้อยละ 23.40 ประกอบด้วย โครงข่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 39.1 กิโลเมตร ได้แก่
สายแอร์พอร์ตลิงค์ ช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิ (28.5 กม.) สายสีเขียวเข้ม ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง (5.3 กม.) และสายสี
เขียวอ่อน ช่วงตากสิน-บางหว้า (5.3 กม.) และโครงข่ายตามแผนเร่งรัด 151 กม. วงเงินลงทุนรวม 319,750
ล้านบาท ประกอบด้วย สายสีแดง สายสีแดงอ่อน สายสีเขียวเข้ม สายสีน้ําเงิน และสายสีม่วง
จากมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เร่งรัดโครงการดังกล่าว ประกอบกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ปี พ.ศ.2554-2558 ด้านที่ราชพัสดุ ได้กําหนดนโยบายในการสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่ ง มี ม าตรการในการพั ฒ นาที่ ดิ น ราชพั ส ดุ กรมธนารั ก ษ์ จึ ง มี แ ผนงานที่ จ ะสนั บ สนุ น ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
เพื่อรองรับระบบ Logistics โดยดําเนินโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพในแนวของโครงการระบบรถไฟฟ้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอาคารจอดรถ Park&Ride โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนที่ราชพัสดุที่อยู่ตามแนว
เส้นทางโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นํามาพัฒนาเป็นอาคารจอดรถ Park&Ride สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว มีความจําเป็นที่
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จะต้องพิจารณาตรวจสอบและศึกษาศักยภาพแปลงที่ดินราชพัสดุที่เป็นเป้าหมายตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าถึงความ
เหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารจอดรถ Park&Ride เพื่อเสนอกรมธนารักษ์พิจารณาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนที่ราชพัสดุที่อยู่ตามแนวเส้นทางโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นํามา
พัฒนาเป็นอาคารจอดรถ Park&Ride เพื่อเป็นการพัฒนาที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2553 – กันยายน 2557
4. งบประมาณ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาที่ดินราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การก่ อสร้ างอาคารจอดรถยนต์ Park&Ride ตามแนวเส้ นทางรถไฟฟ้ า จะช่ วยลดปั ญ หา
การจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางปนัสย์สร อริยวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2273 0912
โทรสาร : 0 2279 8410
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-
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หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

2556 2557 2558
ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

1.สํารวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ ธ.ค. 53 – มิ.ย. 54
ของโครงการ ให้สอดคล้องกับโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
สายสีแดง และสายสีม่วง
2. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่
ก.ค. – ก.ย. 54
(รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน /
การดําเนินการส่งคืน-รับคืน)
3. เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบรูปแบบ
ต.ค. – ธ.ค. 54
โครงการ
4. ดําเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง ม.ค. 55 – ก.ย.57
( ซึ่งระยะเวลาดําเนินการขึ้นอยู่กับ
แต่ละพื้นที่)
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3. โครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพือ่ รองรับระบบ Logistic ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
1. สาระสําคัญ
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ระยะเร่งด่วน 176,808 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ บาลในการเร่งรัดพัฒนารถไฟความเร็ วสูง เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งระบบรางให้มีมาตรฐาน เชื่ อมโยง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น รวมทั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาค ซึ่งแผนการลงทุน
พัฒนารถไฟความเร็วสูงดังกล่าว มีจํานวน 5 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯหนองคาย กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-ระยอง และกรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ ประกอบกับยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ.2554-2558 ด้านที่ราชพัสดุ ได้กําหนดนโยบายในการสร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีมาตรการในการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ โครงการสนับสนุนที่ดินราชพัสดุเพื่อรองรับ
ระบบ Logistics ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือน้ําลึก, โครงการพัฒนาที่ดิน
ราชพัสดุที่มีศักยภาพของโครงการระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอาคารจอดรถ Park&Ride และ
โครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistics ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
โดยในส่วนของโครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistics ตามเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนที่ราชพัสดุที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีศักยภาพ
นํามาพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับระบบ Logistics ของประเทศ เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าจะเป็น
คลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงผู้ผลิต (Manufacturer) กับผู้ขายปลีก (Retailers) ซึ่งจะเป็น
ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการจัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าสําเร็จรูป
(Finished Goods) ให้กับลูกค้าได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิผล เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าว
มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบและศึกษาศักยภาพแปลงที่ดินราชพัสดุที่เป็นเป้าหมายตามแนวเส้นทาง
รถไฟความเร็วสู ง ถึ งความเหมาะสมในการนํ าไปใช้ ประโยชน์ ในการก่ อสร้ างศูนย์กระจายสินค้ าฯ เพื่ อเสนอ
กรมธนารักษ์พิจารณาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อนําที่ราชพัสดุที่อยู่บริเวณเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ
รองรับระบบ Logistics ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
7 เดือน (กุมภาพันธ์ 2554 – สิงหาคม 2554)
4. งบประมาณ
-
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อมูลแปลงที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพตามแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับ
ระบบ Logistics ตามเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชาญณัฎฐ์ แก้วมณี ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
โทรศัพท์: 0 2278 3481
โทรสาร : 0 2298 5484
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

2556 2557 2558
ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

1. สํารวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไป ธ.ค. 53 – มิ.ย. 54
ได้ของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
โครงการรถไฟความเร็วสูง
2. ประสานส่วนราชการให้ส่งคืนพื้นที่ ก.ค. – ก.ย.54
(รวมการเจรจาสิ่งปลูกสร้างทดแทน /
การดําเนินการส่งคืน-รับคืน)
4. เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบ
ต.ค. – ธ.ค. 54
รูปแบบโครงการ
5. ดําเนินการเปิดประมูลและก่อสร้าง ม.ค. 55 – ก.ย.57
( ซึ่งระยะเวลาดําเนินการขึ้นอยู่กับแต่
ละพื้นที่)
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โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต
1. สาระสําคัญ
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ดร.สุวิทย์
ยอดมณี) ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัด
ภูเก็ตซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติภูเก็ต โดยให้พิจารณาหาพื้นที่ทั้งของรัฐและเอกชน พร้อมพิจารณาหาผู้สนใจลงทุนและ
พิจารณาหน่วยงานบริหารศูนย์ประชุมฯ ดังกล่าว จังหวัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ประชุม
พร้อมประกาศเชิญชวนเอกชนเสนอที่ดินดําเนิ นโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วคัดเลือกที่ดิน
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่
เพื่อดําเนินโครงการสร้างศูนย์ประชุมฯ ซึ่งจังหวัดได้ขอให้กรมธนารักษ์เป็นเจ้าภาพในการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ เพิม่ มูลค่าทรัพย์สนิ ให้กบั ภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้า
และนิทรรศการนานาชาติ (Meeting Incentive Convention and Exhibition : MICE)
4. เพื่อเป็นศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติที่มีความพร้อมสูงสุด และเป็นศูนย์กลางการ
จัดประชุมและแสดงสินค้าในภูมิภาค
5. เพื่อเป็นแหล่งงานและกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นจากการดําเนินโครงการ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2557
4. งบประมาณ
วงเงิน 2,600 ล้านบาท (ได้รับจัดสรรจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
แหล่งเงิน
เงินนอก
งบประมาณ

วงเงินรวมทั้งสิ้น
(บาท)
2,600,000,000

2553
8.0500

ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
1,093.0180 1,058.0760 440.8650

5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดง
สินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Meeting Incentive Convention and Exhibition : MICE)
2. เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย
3. เป็นการสร้างงาน แหล่งงาน และกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งระบบเศรษฐกิจโดยรวม
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6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2
โทรศัพท์ : 0 2270 1898
โทรสาร : 0 2270 1890
8. ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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9. แผนปฏิบตั งิ าน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. จ้างศึกษา EIA เบื้องต้น
2. กําหนด TOR และขออนุมัติจัด
จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและ
ศึกษาด้านธุรกิจ
3. ดําเนินการจัดจ้างและลงนามใน
สัญญาจ้างที่ปรึกษา 2 สัญญา
3.1 จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ
- จัดทํา TOR จ้างออกแบบ
Detail Design, ประมูลหาผู้ก่อสร้าง
(3 เดือน) ศึกษา EIA (5 เดือน)
3.2 จ้างที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
- ศึกษาด้านธุรกิจ การตลาด
รูปแบบความเหมาะสมโครงการฯ
(6 เดือน) และกํากับการออกแบบ
(9 เดือน)
4. จ้างออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง/ลงนามจ้าง Detail Design
6. เปิดประมูลหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
ตามระเบียบพัสดุ
7. ลงนามในสัญญาก่อสร้าง/เริ่ม
ก่อสร้าง/ควบคุมงาน/ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ต.ค. 53
เผยแพร่ TOR
13-16 ธ.ค.53

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2554
2555
2556 2557 2558
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

ภายใน ธ.ค. 53
ม.ค. 54 – พ.ค.57

ม.ค. – พ.ย.54

เม.ย. – ธ.ค. 54
ม.ค.55
ม.ค.55 – พ.ค.57
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โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการข้าราชการกระทรวงการคลัง (แปลง ร.ส.พ.)
1. สาระสําคัญ
1. ในปี 2551 กรมธนารักษ์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 600 และ 601 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ตามสภาพการครอบครอง 3-1-79 ไร่ หรือ 1,379 ตารางวา
(มากกว่าเนื้อที่ตามโฉนด 0-1-69 ไร่ หรือ 169 ตารางวา) จากองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หรือ ร.
ส.พ. และกรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5050
ราคาประเมินที่ดินตามบัญชีประเมินทุนทรัพย์ ปี 2551-2554 ตารางวาละ 45,000-55,000 บาท คิดเป็น
มูลค่าที่ดิน 69,435,000 บาท
2. ในปี 2552 รัฐบาลได้กําหนดแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็งซึ่งเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 (Stimulus Package 2) รอบที่ 2 เพื่อดําเนินการตั้งแต่ปี 2553-2556 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังจึงอนุมัติหลักการให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง ร.ส.พ. โดยให้
ดํา เนิน การจัด จ้า งศึก ษาวิเ คราะห์ค วามเป็น ไปได้ข องโครงการเพื ่อ นํา ผลการศึก ษาไปประกอบการยื่น ขอ
งบประมาณตาม Stimulus Package 2 ต่อมากรมธนารักษ์จึงได้จัดจ้างสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ศึกษาวิเคราะห์โครงการในเบื้องต้นแล้ว สถาบันวิจัยฯได้นําเสนอรูปแบบการพัฒนาเป็นโครงการ
อาคารพักอาศัยสําหรับข้าราชการจํานวน 25 ชั้น 779 ห้อง (ห้องละประมาณ 32 ตารางเมตร) มูลค่าโครงการ
(ไม่รวมมูลค่าทีดิน) ประมาณ 935,000,000 บาท
3. ในปี 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรวงเงิน Stimulus Package 2 แล้วแต่มิได้
รวมโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง ร.ส.พ. แต่อย่างใด
หลักการและเหตุผล
1. สภาพทําเลที่ตั้งของที่ราชพัสดุแปลง ร.ส.พ. ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะเปิดประมูลให้เอกชน
ลงทุนพัฒนา แต่ จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปรากฏว่า ที่ดินราชพั สดุแปลงนี้มี ข้อจํากั ดทาง
กฎหมายเนื่องจากทางเข้า-ออกของโครงการอยู่ในพื้นที่เชิงลาดสะพาน จึงต้องหาทางเข้า-ออกสู่โครงการบริเวณ
อื่น แต่หากเป็นอาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550
จึงเห็นว่าหากจะเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนพัฒนาควรเป็นการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยตามผลการศึกษา
ของสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับสิทธิ
จัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นทางเข้า-ออกสู่โครงการ และให้ยกกรรมสิทธิ์อาคารและที่ดินที่จัดซื้อให้กระทรวงการคลัง ซึ่งตาม
แนวทางนี้รัฐจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัส ดุ พ.ศ.2552 คิด เป็น มูล ค่า ปัจ จุบัน ไม่ต่ํา กว่า 34 ล้า นบาท รวมถึง มูล ค่า อาคารที่ผู้ไ ด้รับ สิท ธิต้องยก
กรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
2. อย่างไรก็ดีหากดําเนินการตามแนวทางดังกล่าว ผู้ได้รับสิทธิพัฒนาต้องระดมเงินลงทุนที่
สูง มากโดยไม่ไ ด้ร ับ กรรมสิท ธิ ์ใ นอาคารหรือ ที ่ด ิน แต่ป ระการใด มีเ พีย งรายได้จ ากการจัด เก็บ ค่า เช่า
ห้องชุดพักอาศัยและพื้นที่พาณิชย์เท่านั้น มีผลให้โครงการมีระยะเวลาคืนทุนที่นานและอัตราผลตอบแทนต่ํา
ซึ่ ง ด้ ว ยข้ อจํ ากั ดของที่ ดิ นและอั ตราผลตอบแทนต่ํ าอาจไม่ มี เอกชนรายใดสนใจที่ จะเป็ นผู้ พั ฒนาที่ ดิ นแปลงนี้
กรมธนารักษ์จึงได้พิจารณาเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันข้าราชการผู้มีรายได้น้อยในสังกัดกระทรวงการคลังได้
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ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลางโดยที่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ หรือมีที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเอง
แต่อยู่ไกลจากสถานที่ทํางาน ทําให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยและค่าเดินทาง ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเพิ่ม
บทบาทในการดูแลเรื่องสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการ โดยพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงนี้เป็นบ้านพักสวัสดิการ
ให้เช่าหรือบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยให้กรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการ
และให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) เป็นผู้ก่อสร้างเพื่อมิให้เป็นภาระทางงบประมาณแผ่นดิน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ
2. เพื่อดูแลสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการกระทรวงการคลัง โดยพัฒนาเป็นบ้านพัก
สวัสดิการให้เช่าหรือบ้านพักข้าราชการ
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
- กุมภาพันธ์ 2554 – สิงหาคม 2556
- การก่อสร้างใช้ระยะเวลา 19 เดือน (อ้างอิงจากรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาที่ดิน รสพ.
หน้า E-18 จัดทําโดยสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. งบประมาณ
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
พัฒนาที่ราชพัสดุเป็นอาคารพักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกระทรวงการคลัง ทําให้
ที่ราชพัสดุได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นความเจริญทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของรัฐบาล อีกทั้งมีผลทําให้ข้าราชการกระทรวงการคลังมีคุณภาพที่ดีขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. นางปนัสย์สร อริยวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2273 0912
โทรสาร : 0 2279 8410
2. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการ ผจก.บ. ธพส.
โทรศัพท์ : 0 2142 2222
โทรสาร : 0 2143 8888
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-

ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
(ร้อยละ)
หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90
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5
100

9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
1. การอนุมตั ิโครงการและจัดหาทุน
1.1 นําเสนอบอร์ด ธพส. เพื่ออนุมตั ิโครงการ
1.2 ลงนาม MOU ระหว่าง ธพส. และกรมธนารักษ์
1.3 นําเสนอสภาพัฒน์ฯ เพื่อเห็นชอบหลักการ
1.4 ศึกษาและเตรียมแผนระดมทุน
1.5 นําเสนอ ครม.เพื่ออนุมัตดิ ําเนินงานโครงการ
1.6 ดําเนินการระดมทุน
2. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (การบริหารโครงการฯ)
2.1 การจัดจ้างบ.ที่ปรึกษาและยื่นขอ EIA
2.1.1 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
2.1.2 จ้างที่ปรึกษาออกแบบ
2.1.3 จ้างที่ปรึกษาจัดทํารายงาน EIA
2.1.4 ผู้ออกแบบจัดทํารายละเอียดการก่อสร้าง
2.1.5 ศึกษา/จัดทํา EIA และยื่นขออนุญาต
2.1.6 พิจารณาอนุมัติ EIA
2.2 การยื่นขออนุญาตรื้อถอนและจัดจ้าง
2.3 การรื้อถอนอาคารและฐานรากอาคารเดิม
2.4 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
2.5 การจัดจ้างผูร้ ับจ้างก่อสร้างอาคารหลัก
3. งานก่อสร้างโครงการ
3.1 งานโครงสร้าง/เสาเข็ม/ฐานราก
3.2 งานสถาปัตยกรรม
3.3 งานระบบ (สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/ลิฟท์)
3.4 การทดสอบงานระบบต่างๆ /เก็บความเรียบร้อย

เป้าหมาย

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.พ.54
ก.พ. 54
มี.ค.–เม.ย.54
มี.ค.–เม.ย.54
พ.ค. - มิ.ย.54
ก.ค. - ส.ค.54

มี.ค.–เม.ย.54
มี.ค.–เม.ย.54
เม.ย.- พ.ค.54
พ.ค. - ก.ย.54
ก.ค.- ก.ย.54
ก.ย.54-ม.ค.55
มิ.ย. 54
ก.ค.-ก.ย.54
ก.ย.-ต.ค.54
ก.ย.-พ.ย.54
ก.พ.55-ส.ค.56
ส.ค.55-ก.ค.56
ต.ค.55-ก.ค.56
ต.ค.55-ก.ค.56
ก.ค. - ส.ค.56
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

Q1

ปีงบประมาณ 2555
Q2 Q3 Q4

2556

2557

2558

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (แปลง บบส.เดิม)
1. สาระสําคัญความเป็นมา
1. ในปี 2551 คณะกรรมการผู้ชําระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินได้โอน
กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 6151, 7844, 9038, 9941 และ 9942 เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 4-3-50 ไร่
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากซอยถนนพหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างบน
ที่ดินให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งจํานวนนํามาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ประกอบกับที่ดินบริเวณ
ดังกล่าวมีที่ราชพัสดุบังหน้าคั่นอยู่ระหว่างที่ดินกับถนนพหลโยธิน เนื้อที่ประมาณ 0-1-41 ไร่ เมื่อรวมที่ดินทั้ง 2
แปลงเข้าด้วยกันแล้วเนื้อที่รวมประมาณ 5-0-91 ไร่ และกรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลงไว้
เป็ น แปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ กท.2956 และ กท.0456 ราคาประเมิ นที่ ดิ นตามบั ญชี ประเมิ นทุ นทรั พย์
ปี 2551-2554 เป็นเงินประมาณ 498,045,000 บาท
2. ในปี 2552 รัฐบาลได้มีแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็งซึ่งเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
(Stimulus
Package 2) รอบที่ 2 เพื่อดําเนินการตั้งแต่ปี 2553-2556 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังจึงเห็นชอบให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) โดย
กรมธนารักษ์จึงได้จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ศึกษาและวิเคราะห์โครงการในเบื้องต้น
ซึ่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาและนําเสนอรูปแบบเป็นโครงการอาคารสํานักงาน
ที่ทันสมัยรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 75,000 ตารางเมตร มีรูปแบบอาคารเป็นแนวคิดสถาปัตยกรรมเขียว
(Green Architecture) มูลค่าโครงการทั้งที่ดินและสิ่งก่อสร้างประมาณ 2,200 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าโครงการ
พั ฒ นาที่ ร าชพั ส ดุ แ ปลง บบส. (เดิ ม ) ไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น กู้ ต ามพระราชกํ า หนดให้ อํ า นาจ
กระทรวงการคลังเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็ง 2555 แต่ประการใด
3. บริ ษั ท ธนารั ก ษ์ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย์ จํ า กั ด (ธพส.) มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเป็ น ผู้ พั ฒ นาที่ ดิ น
ราชพัสดุแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นการดําเนินธุรกิจตามพันธกิจของ ธพส. ในการพัฒนาที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
หลักการและเหตุผล
1. กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการหรือเพื่อจัดหาประโยชน์สร้างรายได้ให้กับภาครัฐ ซึ่งปรากฏว่าตลอดระยะเวลาหลายปี
ที่ ผ่ า นมากรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ คํ า ขอใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ จ ากหน่ ว ยราชการในเขตกรุ ง เทพมหานครเป็ น จํ า นวนมาก
ซึ่งกรมธนารักษ์พยายามที่จะจัดสรรที่ราชพัสดุให้แก่หน่วยงานเหล่านั้นอย่างเต็มกําลัง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้ อ งการ และได้ พ ยายามหาแนวทางการแก้ไ ขปัญ หาดัง กล่ า วมาโดยตลอด ซึ่ง แนวทางหนึ่ งที่ เห็ นว่ า มี
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ก็คือการจัดสรรเป็นพื้นที่อาคารแทนการจัดสรรเป็นที่ดินให้แก่หน่วยงานราชการ
กรมธนารักษ์จึงได้ริเริ่มโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้นโดยมี ธพส.
เป็นผู้ก่อสร้างอาคารและบริหารศูนย์ราชการฯ ปัจจุบัน ธพส. ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ให้
หน่วยงานราชการกว่า 30 หน่วยงาน ย้ายเข้าปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่ เพียงพอกับความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
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2. จากสภาพทําเลที่ตั้งที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธินบริเวณปากซอย
ถนนพหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้ากับสถานี
รถไฟฟ้าอารีย์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวออกมาเพื่อทดแทน
พื้นที่เขตศูนย์กลางธุรกิจ หรือซีบีดี (Central Business District: CBD) ที่มีแนวโน้มการพัฒนามากขึ้น และตั้งอยู่
ในพื้นที่ส่วนขยายที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการสําคัญหลายแห่ง รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีระบบคมนาคม
ขนส่งมวลชนที่สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างสะดวก ประกอบกับโครงการดังกล่าวนี้จะทําให้ภาครัฐประหยัด
งบประมาณในการเช่าอาคารสํานักงานของเอกชนได้ถึงปีละประมาณ 210 ล้านบาท
3. ที่ดินราชพัสดุแปลง บบส. เดิม เมื่อรวมมูลค่าที่ดินกับมูลค่าสิ่งก่อสร้างที่จะลงทุนพัฒนาแล้ว
จะมีมูลค่าโครงการเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หากนําที่ราชพัสดุแปลงนี้มาเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนพัฒนา
จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 ซึ่งมี ขั้ น ตอนและต้องใช้ระยะเวลาในการดํ าเนิ น การไม่น้ อยกว่ า 730 วัน แต่ หากให้ ธพส. ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐตามนโยบายของ
รัฐบาลโดยเฉพาะเป็ นผู้พัฒนาที่ ราชพัสดุแปลงดั งกล่ าวนี้ คาดว่าจะสามารถดํ าเนินการจนถึงขั้นตอนการเริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างได้ภายในระยะเวลาประมาณ 570 วัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารที่ราชพัสดุเป็นไปอย่างคล่องตัว
และรวดเร็ ว ทั น กั บ สภาพการเจริ ญ เติ บ โตของกระแสเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุบั น และอนาคต เป็ น การใช้
ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ อย่ า งคุ้ ม ค่ า ประหยั ด งบประมาณของแผ่ น ดิ น กรมธนารั ก ษ์ จึ ง ได้ นํ า เสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อมอบหมายให้ ธพส. เป็นผู้พัฒนาที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณา
แล้วเห็นชอบให้ ธพส. เป็นผู้พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงนี้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ
2. เพือ่ จัดสรรพื้นที่อาคารให้ส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
- กุมภาพันธ์ 2554 ถึง พฤษภาคม 2557
- ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 29 เดือน (อ้างอิงจากรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
พร้อมแนวความคิดการออกแบบเบื้องต้น พร้อมประมาณการค่าก่อสร้าง แผนงาน การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ศูนย์ราชการ พหลโยธิน 3 บริเวณที่ดินกรมธนารักษ์
(แปลง บบส.) หน้า 6-58 จัดทําโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2553)
4. งบประมาณ
ธพส. จัดหาเงินทุน วงเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. กรมธนารักษ์สามารถพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารสํานักงานเพื่อให้หน่วยงาน
ราชการใช้เป็นสํานักงาน
2. ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นความเจริญทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลและเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ
3. รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณจากการเช่าพื้นที่ของเอกชน
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ผู้รับผิดชอบหลัก: 1. นางปนัสย์สร อริยวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2273 0912
โทรสาร : 0 2279 8410
2. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการ ผจก.บ. ธพส.
โทรศัพท์ : 0 2142 2222
โทรสาร : 0 2143 8888
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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5
100

9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
1. การอนุมตั ิโครงการและจัดหาทุน
1.1 นําเสนอบอร์ด ธพส. เพื่ออนุมตั ิโครงการ
1.2 ลงนาม MOU ระหว่าง ธพส. และกรมธนารักษ์
1.3 นําเสนอสภาพัฒน์ฯ เพื่อเห็นชอบหลักการ
1.4 ศึกษาและเตรียมแผนระดมทุน
1.5 นําเสนอ ครม.เพื่ออนุมัตดิ ําเนินงานโครงการ
1.6 ดําเนินการระดมทุน
2. ช่วงก่อนการก่อสร้าง (การบริหารโครงการฯ)
2.1 การจัดจ้างบ.ที่ปรึกษาและยื่นขอ EIA
2.1.1 จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
2.1.2 จ้างที่ปรึกษาออกแบบ
2.1.3 จ้างที่ปรึกษาจัดทํารายงาน EIA
2.1.4 ผู้ออกแบบจัดทํารายละเอียดการก่อสร้าง
2.1.5 ศึกษา/จัดทํา EIA และยื่นขออนุญาต
2.1.6 พิจารณาอนุมัติ EIA
2.2 การยื่นขออนุญาตรื้อถอนและจัดจ้าง
2.3 การรื้อถอนอาคารและฐานรากอาคารเดิม
2.4 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
2.5 การจัดจ้างผูร้ ับจ้างก่อสร้างอาคารหลัก
3. งานก่อสร้างโครงการ
3.1 งานโครงสร้าง/เสาเข็ม/ฐานราก
3.2 งานสถาปัตยกรรม
3.3 งานระบบ (สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/ลิฟท์)
3.4 การทดสอบงานระบบต่างๆ /เก็บความเรียบร้อย

เป้าหมาย

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.พ.54
ก.พ. 54
มี.ค.–เม.ย.54
มี.ค.–เม.ย.54
พ.ค. - มิ.ย.54
ก.ค. - ส.ค.54

มี.ค.–เม.ย.54
มี.ค.–เม.ย.54
เม.ย.- พ.ค.54
พ.ค. - ก.ย.54
ก.ค.- ก.ย.54
ก.ย.54-ม.ค.55
มิ.ย. 54
ก.ค.-ก.ย.54
ก.ย.-ต.ค.54
ก.ย.-พ.ย.54
ก.พ.55-มิ.ย.57
พ.ย.55-พ.ค.57
ม.ค.56-พ.ค.57
ม.ค.56-พ.ค.57
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

Q1

ปีงบประมาณ 2555
Q2 Q3 Q4

2556

2557

2558

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
1. สาระสําคัญ
ด้วยกรมบัญชีกลางมีนโยบายส่งมอบงานการจ่ายแลก – รับแลกเหรียญกษาปณ์ให้กรมธนารักษ์
รับมาบริหารจัดการเอง และกรมธนารักษ์มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้ได้
มาตรฐานสากล พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายแลก-รับแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และการบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์ในภาพรวมทั้งระบบ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) พร้อมรองรับการรับโอนภารกิจด้านการจ่ายแลกรับแลกเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาคของสํานักงานคลังจังหวัดคืนจากกรมบัญชีกลาง สนองตอบต่อความต้องการ
ของระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเหรียญกษาปณ์ในบางชนิดราคาที่เกิดจาก
ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์จึงมีความจําเป็น
ที่จะต้องปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนใหม่ทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการขนส่ง (Out Source) กระบวนการกระจายเหรียญกษาปณ์ การจ่ายแลก-รับแลกเหรียญ
กษาปณ์ และการบริหาร Safety Stock
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒนาประสิทธิ ภาพระบบการจ่ายแลก-รั บคื นเหรียญกษาปณ์ หมุ นเวี ยน กํ าหนดรู ปแบบ
ที่เหมาะสมของการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและการบริหาร Safety Stock ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง ลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเหรียญ
กษาปณ์ ลดปัญหาการขาดแคลนเหรียญที่เกิดจากการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้
ข้อสรุปรูปแบบ แนวทางและหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการในการให้บริการจ่ายแลก-รับคืนเหรียญกษาปณ์
แก่ประชาชนแทนสํานักงานคลังจังหวัด
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2550 - 2554
4. งบประมาณ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทําของและ
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
1. ค่าก่อสร้างศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค จํานวน 6 แห่ง วงเงิน 249.262
ล้านบาท ได้รับอนุมัติเงิน 10 % ปี 2551 และ 2552
2. ค่าครุภัณฑ์ สําหรับศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์
ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 260,832,000 ล้านบาท ขอตั้งประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทําของ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3. ค่าจัดหา พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์
ขอนแก่น อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 11,685,000 ล้านบาท
4. ค่ า ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรด้ า นวิ ช าการ การบริ ห ารงานและเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ Hub
จํานวนเงิน 1,000,000 ล้านบาท ขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5. ค่ าก่อสร้างศูนย์กระจายเหรียญที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่เพิ่ม เติม ประจําปีงบประมาณ
2554 จํานวน 11,820,000 บาท
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ รู ป แบบที่ เ หมาะสมของการบริ ห ารจั ด การเหรี ย ญกษาปณ์ ห มุ น เวี ย นและการบริ ห าร
Safety Stock ที่เหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง
2. ได้ ร ะบบบริ ห ารจั ด การและการบริ ก ารจ่ า ยแลก-รั บ คื น เหรี ย ญกษาปณ์ ห มุ น เวี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนและการขนส่งเหรียญที่เหมาะสม
3. ลดต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์และลดปัญหาการขาดแคลนเหรียญ เนื่องจากการหมุนเวียน
เหรียญกษาปณ์ที่มีประสิทธิภาพ
4.. มีศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค จํานวน 6 แห่ง และในส่วนกลาง 1 แห่ง
เพื่อบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางทัศนีย์ พงศ์ละไม ผู้อํานวยการสํานักบริหารเงินตรา
โทรศัพท์: 0 2281 1122
โทรสาร: 0 2280 7408
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ์ของ
กรมธนารักษ์ (ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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5
100

9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย
ต.ค. พ.ย.

1. ก่อสร้าง HUB 6 แห่ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- จ.อุบลราชธานี ขอนแก่น
และเชียงใหม่
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- จ. นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
- จ.สงขลา
2. พัฒนาระบบ Barcode
3. จัดทําระบบบัญชีและระเบียบ
วิธีปฏิบัติ
4. ดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์
(กําหนด Spec / พัสดุ / ส่งมอบ)
(เฉพาะครุภัณฑ์ต่างประเทศแล้วเสร็จ
ภายใน เม.ย.55)

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

ส.ค.52–ธ.ค. 53
ส.ค.52–มี.ค.54
ก.ย.52–ก.ย.54
ม.ค.–ก.ย. 55
ม.ค.–มี.ค. 54
ม.ค.54–เม.ย.55

5. เปิดให้บริการรับ-จ่ายแลกเหรียญ
- จ.อุบลราชธานี และขอนแก่น
มี.ค. 54
- จ.เชียงใหม่ จ. นครสวรรค์
มิ.ย.–ส.ค.55
และสุราษฎร์ธานี
- จ.สงขลา
ม.ค.55
6. ดําเนินการเรื่องโครงสร้างบุคลากร ธ.ค.53–ก.ย. 54
(อัตรากําลัง /รับโอน/
พัฒนาบุคลากร)
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โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สนิ มีค่าของแผ่นดิน
1. สาระสําคัญ
1. สื บ เนื่ อ งจากกรมธนารัก ษ์มี ภ ารกิ จที่ สํา คั ญ ยิ่ ง ประการหนึ่ ง คื อ การดูแ ลรั ก ษาทรัพ ย์สิ น
มีค่าของแผ่นดิน อาทิ เครื่องยศ ต้นเค้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราโบราณ ฯลฯ และนําทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินออกจัดแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ ชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพย์สินมีค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ และเป็นที่รับรู้ของชาวต่างชาติ โดยจัดแสดงที่ศาลา
เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีละไม่ต่ํากว่า500,000 คน แต่เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรีย ญกษาปณ์ มี ขนาดเล็ ก และคั บ แคบ (ประมาณ 1,326.73 ตารางเมตร) ทําให้ก ารเข้าชมการจั ด แสดง
ไม่สะดวก ประกอบกับทรัพย์สินมีจํานวนมากทีเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคง ได้รับการซ่อมแซม อนุรักษ์ และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะนําออกจัดแสดง แต่ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่ทําให้ไม่สามารถรองรับการจัดแสดงทรัพย์สิน
จํานวนมากได้ กรมธนารักษ์จึงเห็นความจําเป็นในการขยายพื้นที่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อให้สามารถ
นําทรัพย์สินอันทรงคุณค่าที่ได้รับการอนุรักษ์และเก็บรักษาแล้ว ออกจัดแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง อีกทั้งเพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
จํานวนมาก และมีพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์สําหรับจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน
มีค่าของแผ่นดินและพระราชพิธีสําคัญๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของชาติ
2. เพื่อให้การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแห่งใหม่ เกิดประโยชน์สูงสุดและ
มีความเหมาะสมในทุกด้าน กรมธนารักษ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่ นดิ น โดยได้เชิญ บุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิพิธภัณฑ์และที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ
เพื่อร่วมกันพิจารณาสถานที่ตั้ง รูปแบบ องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดง ตลอดจนกําหนดแนวทาง
และแผนดําเนินงานการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติว่า ทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใช้ประกอบพระราชอิสริยยศ
และใช้ในพระราชพิธีมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน จึงควรจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแห่งใหม่
ภายในระบบมหาราชวังและเห็นควรกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
องค์ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแก่ประชาชนทั่วไป เยาวชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างจิตสํานึกให้ชาวไทยได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป
2. เพื่อรองรับการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจํานวนมาก ที่ได้รับการอนุรักษ์และพร้อม
นําออกจัดแสดงและรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2554 - 2559
4. งบประมาณ
อยู่ระหว่างรออนุมัติประมาณการเพิ่มเติมจากเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และ
เงินตราไทย
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี
2. มีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกต้อง และทันสมัย
3. เป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจประวัติ ความเป็นมาของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชาติ
4. เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ทสี่ มบูรณ์แบบและทันสมัยที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางพุทธชาติ อรุณเวช ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
โทรศัพท์ : 0 2224 4974
โทรสาร : 0 2225 9158

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการก่อสร้างเทียบกับ
เป้าหมายที่กําหนด
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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5
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9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
2. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปรับปรุง
โครงสร้างอาคารสถานที่ และออกแบบ
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์
3. ประชุมคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์
เพื่อพิจารณาปรับปรุงอาคารสํานักบริหาร
เงินตรา เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
4. สํารวจ/ออกแบบ/รายละเอียดพิพิธภัณฑ์
5. กําหนดรูปแบบและวิธีการ
จัดแสดงทรัพย์สิน
6. ดําเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้ดําเนินการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสํานักบริหาร
เงินตรา เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
7. ดําเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ม.ค.54

ระยะเวลาการดําเนินงาน 2554
ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

ก.พ. - ก.ย.54
ก.ย.54
ก.พ. - ก.ย.54
ต.ค.54 - ก.ย.55
ม.ค. – มี.ค.56
ต.ค.56 - ก.ย.58
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โครงการการจัดแสดงทรัพย์สินมีคา่ ของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies
1. สาระสําคัญ
กรมธนารักษ์ โดยสํานั กทรัพย์สินมีค่าของแผ่ นดินมีหน้าที่ ความรับผิ ดชอบในการดูแลรั กษา
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ และนําออกจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราไทย และทรัพย์สินอื่นๆ ให้คน
ไทยได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าและเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ รวมทั้งให้เป็นที่รับรู้ของชาวต่างชาติ การเพิ่มช่องทางเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแบบไม่จํากัดเวลาและสถานที่ และมีระบบสร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงความรู้ให้เกิดความ
สนุกสนาน ได้แก่ การใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเสมือนจริงเสริม (Augmented
Reality Technologies) ในการเข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีระบบที่มีการปฏิสัมพันธ์
(Interactive) จะทําให้ผู้เข้าชมรับรู้ข้อมูลอย่าง มีประสิทธิภาพขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจั ดหาพร้ อมติดตั้งระบบคอมพิ วเตอร์สําหรั บการเผยแพร่ ทรั พย์ สิ นมีค่าของแผ่ นดิ นทั้งใน
สถานที่จัดแสดงที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ภายในพระบรมมหาราชวัง
และผ่านทางเว็บไซต์โดยให้บริการแบบไม่จํากัดเวลาและสถานที่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
เสมือนจริงเสริม (Augmented Reality Technologies) ด้วยการพัฒนาระบบให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และให้บริการ
เนื้อหาแก่ผู้เข้าชมในรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูล รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
(Interactive) ในลักษณะพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเสริม (Augmented Reality Technologies) ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าชม
รับรู้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดทําระบบการจัดแสดงผ่านสื่อประสม (Multi - Media) ซึ่งทําให้
สามารถจัดการแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในรูปสื่อประสมสั ญจรทั้งในและต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องนํ า
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินไปจัดแสดงจริงหรือนําไปเพียงบางส่วน ทําให้ผู้เข้าชมรู้สึกเสมือนเดินชมอยู่ในสถานที่จริง
และได้ สั ม ผั ส ทรัพ ย์ สิ นใกล้ ๆ สามารถหมุน ดูภ าพทรั พ ย์ สิ น และยัง มี ก ารบอกเล่ าข้ อมู ล รายละเอีย ดเกี่ย วกั บ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
3. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
43,000,000 บาท
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์มรดกของชาติให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
2. เป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญที่สามารถเสมือนเข้าชมศาลาแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน(Virtual
Museum) แบบไม่ จํ ากั ด เวลาและสถานที่ อีก ทั้งสร้า งแรงจู ง ใจในการเข้ า ชมระบบ อยากเข้ า มาเรีย นรู้ด้ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Augmented Reality Technologies)
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3. ผู้ เ ข้ า ชมทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น ณ ศาลาเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย ยศ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ ภายในพระบรมมหาราชวัง จะได้รับความรู้ด้วยรูปแบบการผ่านสื่อประสม (Multi-Media)
ที่ทันสมัย และมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (Interactive) จะทําให้ผู้เข้าชมรับรู้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : 1. นางพุทธชาติ อรุณเวช ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
โทรศัพท์ : 0 2224 4974
โทรสาร : 0 2225 9158
2. นางนิตยา สีดาฟอง ผู้อาํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0 2618 6338
โทรสาร : 0 2278 5454

8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผลสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผน
(ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-

1
60

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
70
80
90

หมายเหตุ : เป็นผลการดําเนินงานเฉพาะในปีงบประมาณ 2554
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9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4

1. การดําเนินการทางพัสดุ
เม.ย. 54
2. ดําเนินการวิเคราะห์และ เม.ย. – ก.ค. 54
ออกแบบระบบตามที่ระบุ
ใน TOR และในสัญญาจ้าง
3. ส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ เม.ย. –ส.ค. 54
และอุปกรณ์
4. ส่งมอบและติดตั้ง
เม.ย. –ต.ค. 54
โปรแกรมประยุกต์
5. ส่งมอบระบบรักษา
เม.ย.54–ม.ค. 55
ความปลอดภัย
6. ส่งมอบและติดตั้งการ
เม.ย.54–เม.ย. 55
จัดทําเนือ้ หาข้อมูล
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งานดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
กรมธนารักษ์มโี ครงการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จํานวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการอนุรักษ์เครื่องราชูปโภค
1. สาระสําคัญ
สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินประเภทต่างๆ
ได้แก่ เครื่องยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราโบราณ เหรียญที่ระลึก และศิลปวัตถุอื่นๆ โดยทรัพย์สินประเภท
เครื่องยศที่เก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงมีหลายประเภท ได้แก่ ผอบ กระโถน ซองพลู ซองบุหรี่ มังสี พาน คนโท
กาทรงกระบอก กาทรงมัณฑ์ ฯลฯ ที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย
ในอดีต ซึ่งควรเก็บรักษาไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป เดิมทรัพย์สินเหล่านี้ถูกบรรจุรวมกันและวาง
ซ้อนทับกันไว้ในหีบไม้และหีบเหล็ก โดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการป้องกันฝุ่นละออง เมื่อเก็บไว้
เป็นเวลานานจึงทําให้ทรัพย์สินชํารุด เสื่อมสภาพ บุบ ยุบ และชิ้นส่วนหลุดจากกัน เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีและการกดทับ จึงจําเป็นต้องหยุดยั้งการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพ โดยการอนุรักษ์
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อหยุดยั้งการชํารุดเสียหายของทรัพย์สิน
2. เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีดังเดิม
3. เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
จํานวน 100,000 บาท
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เครื่องราชูปโภค ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมและโบราณวัตถุ ได้รับการ
อนุรักษ์จัดเก็บให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางพุทธชาติ อรุณเวช ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
โทรศัพท์ : 0 2224 4974
โทรสาร : 0 2225 9158
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8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั
จํานวนทรัพย์สนิ ที่ได้รับการ
ดูแลตามหลักการอนุรกั ษ์ (ชิ้น)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
51
52
53
450 641 629

ค่าเป้าหมาย
54
55
635 -

1
435

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
485 535 585

5
635

9. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

1. ดําเนินการถ่ายภาพเครื่อง
ราชูปโภคก่อนทําการ
อนุรักษ์
2. ตรวจสอบสภาพและ
ลักษณะความชํารุดพร้อม
กําหนดวิธีการและขั้นตอน
การอนุรักษ์
3. ดําเนินการอนุรักษ์เครื่อง
ราชูปโภคพร้อมบันทึก
รายละเอียดในการอนุรักษ์
4. ดําเนินการถ่ายภาพเครื่อง
ราชูปโภคภายหลังการ
อนุรักษ์
5. ตรวจสอบผลการ
ดําเนินการอนุรักษ์เครื่อง
ราชูปโภค
6. จัดเก็บตามหลักวิชาการ
อนุรักษ์
7. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อประเมินผลการอนุรักษ์
เครื่องราชูปโภค

เป้า
หมาย

ปี 2555
(ไตรมาส)

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
1 2 3 4
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย ค. ย. ค. ค. ย.

-

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. สาระสําคัญ
สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการดูแลและเก็บรักษา
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งมีประมาณ 90,000 ชิ้น ประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงินตราโบราณ และแสตมป์สมัยรัชกาลที่ 5 ฯลฯ ทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต ซึ่งควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกของประเทศชาติสืบต่อไป ที่ผ่านมาการ
จัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่ามิได้จัดวางตามประเภทของทรัพย์สินตามหลักการที่ถูกต้อง เนื่องจากมุ่งเน้นเฉพาะการ
รักษาความปลอดภัย และเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินสูญหาย จึงได้จัดเก็บรวมกันไว้ในหีบเหล็กและหีบไม้ และวาง
ซ้อนทับกันไว้ เมื่อต้องการตรวจสอบทรัพย์สินจะต้องทําการเคลื่อนย้ายหีบแต่ละหีบ ทําให้ทรัพย์สินในหีบเกิดการ
กระทบกัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินชํารุดและเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น จึงจําเป็นต้องมีการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน ให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์และเป็นสากล
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นสากล
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้คงสภาพเดิมหรือให้เสื่อมสภาพน้อยที่สุด
3. เพื่อให้สามารถนําข้อมูลการจัดเก็บทรัพย์สินเข้าระบบ IT ในฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินได้
อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้การกําหนดรหัสประจําทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีความสอดคล้องกับสถานที่และวิธีการ
จัดเก็บ
5. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สินทุกชิ้น
6. เพื่ อให้ ห้ องมั่ นคงมีร ะเบียบ สวยงาม พร้ อมด้ ว ยระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ เ หมาะสม
ครบถ้วนและทันสมัย
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
80,000 บาท
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี ทําให้เสื่อมสภาพน้อยลงและง่ายต่อ
การนําไปอนุรักษ์
2. ง่ายต่อการตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
3. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน
4. การจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินมีความสวยงาม และเป็นระเบียบ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
-
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางพุทธชาติ อรุณเวช ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
โทรศัพท์ : 0 2224 4974
โทรสาร : 0 2225 9158
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั
จํานวนทรัพย์สนิ ที่
ได้รับการดูแลตาม
หลักการอนุรกั ษ์ (ชิ้น)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
51
52
53
54 55
1
2
3
4
5
2,392 10,718 3,679 3,700 - 2,620 2,890 3,160 3,430 3,700

9. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม
1. จัดกลุ่มทรัพย์สินตามขนาด
และประเภทของวัสดุทใี่ ช้
จัดสร้าง
2. กําหนดทรัพย์สินที่จะนําเข้า
จัดเก็บในช่องเก็บทรัพย์สิน
ภายในห้องมั่นคง ตามประเภท
และจํานวน และจัดทําผัง
การจัดเก็บ
3. วัดขนาดทรัพย์สิน
4. ออกแบบกล่องบรรจุทรัพย์สิน
ให้มีขนาด และลักษณะที่
เหมาะสมกับทรัพย์สิน
5. จัดทํากล่องบรรจุทรัพย์สิน
6. จัดวางทรัพย์สิน โดยบรรจุลง
กล่อง ตามผังการจัดเก็บ
ทรัพย์สินในห้องมั่นคง ติดรหัส
ประจําทรัพย์สนิ แต่ละชิ้น

ปี 2555
(ไตรมาส)

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
เป้า
หมาย ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
1 2 3 4
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.
-
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โครงการจัดทําทะเบียนทรัพย์สินมีคา่ ของแผ่นดิน
1. สาระสําคัญ
เป็นงานต่อเนื่องจากโครงการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เมื่อมีการจัดเก็บทรัพย์สินอย่าง
เป็นระบบ และมีการนําวัสดุที่ป้องกันทรัพย์สินมิให้ชํารุดเสื่อมสภาพแล้ว จําเป็นต้องมีรายละเอียดต่างๆ พร้อม
รหัสกํากับทรัพย์สิน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ/สืบค้น และการนําไปใช้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วน
2. เพื่อให้มีระบบการจัดทําทะเบียนที่ถูกต้องตามหลักสากล
3. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลใน
การอนุรักษ์ซ่อมบํารุง
4. เพื่อเป็นการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทําข้อมูลเพื่อเผยแพร่
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
30,000 บาท
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกต้องและทันสมัย
2. การทํางานสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
3. มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ความเข้ า ใจประวั ติ ค วามเป็ น มาของทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น
ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชาติ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางพุทธชาติ อรุณเวช ผู้อํานวยการสํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
โทรศัพท์ : 0 2224 4974
โทรสาร : 0 2225 9158
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัด
จํานวนทรัพย์สนิ ที่
ได้รับการดูแลตาม
หลักการอนุรกั ษ์
(ชิ้น)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
ค่าเป้าหมาย
51
52
53
54
55
1,425 1,902 2,482 2,500 -

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
4
5
1,780 1,960 2,140 2,320 2,500
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9. แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม

1. ถ่ายภาพ วัดขนาด และชั่ง
น้ําหนักทรัพย์สินแต่ละชิ้น
2. ศึกษา สืบค้นประวัติ
ความเป็นมา อายุสมัย
และรายละเอียดต่าง ๆ
ของทรัพย์สิน
3. วิเคราะห์ เรียบเรียงเรื่องราว
ตามหัวข้อในรูปแบบทะเบียน
4. จัดทําทะเบียนประวัติ
ทรัพย์สิน
5. บันทึกรายละเอียดตาม
หัวข้อในรูปแบบทะเบียน
ลงคอมพิวเตอร์

เป้า
หมาย

ปี 2555
(ไตรมาส)

ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส. ก.
1 2 3 4
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. ค. ย.

-

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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แผนพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์
1. สาระสําคัญ
จากการปฏิรูประบบราชการได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการต้องทําการปฏิบัติราชการโดยมีแผนกลยุทธ์
กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับองค์กร ซึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกรอบประเมินผล ดังนั้น การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติต่าง ๆ ของบุคลากร
จึงเป็ นสิ่งจําเป็นอย่ างยิ่ งต่อผลการปฏิ บัติงานและการสร้างและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่ งการเรียนรู้ (Learning
Organization) ซึ่ ง ได้ กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายไว้ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทํางาน มีแนวคิดในเชิงธุรกิจ รู้จักสร้างโอกาส ควบคุมต้นทุนคุณภาพของงาน
การสร้ างเครื อข่าย พันธมิ ตรมีก ารกระจายอํา นาจและความรับผิดชอบไปยั งผู้ ป ฏิบัติง าน เพื่ อ ให้พัฒ นางาน
ให้ เ ป็น ไปอย่ า งบูร ณาการได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและสัม ฤทธิ์ ผ ลอย่ า งเป็นรู ป ธรรม สอดรับกั บวิ สัยทั ศ น์ ข อง
กรมธนารักษ์ที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยระบบที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
จากพันธกิจของกรมธนารักษ์ที่จะปกครอง ดูแล บํารุง รักษาที่ราชพัสดุให้อยู่สภาพที่เหมาะสม
พร้อมที่จะนําไปใช้ประโยชน์ พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล ผลิตเหรียญกษาปณ์ใ ห้เพียงพอต่อความต้องการในระบบ
เศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา ดูแล บํารุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดี ตามหลักเชิงอนุรักษ์เพื่อนําออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจ
ในมรดกของชาติและให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้
ภายในกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งผลฤทธิ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประเทศชาติโดยรวมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมธนารั ก ษ์ ใ ห้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
แผนยุ ท ธศาสตร์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการทํางาน และมีค วามรู้ เรื่ อ งระเบีย บ กฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง รวมทั้ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 15,000,000 บาท เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ที่ราชพัสดุประจําปี จํานวน 35,400,000 บาท เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทําของ จํานวน
3,000,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย จํานวน 1,103,000 บาท
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5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาสามารถนําความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับการ
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการโดยรวม
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนามีความเข้าใจในกฎระเบียบ หลักการและแนวทางปฏิบัติงาน
ของทางราชการที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่อง สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ
ให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วขึ้น
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ซึ่งกันและกันมีการทํางานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานที่ดี อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะและการทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสุนี จิตต์ประจง ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
โทรศัพท์ : 0 2273 0957
โทรสาร : 0 2278 5778
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัด
ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผน (ร้อยละ)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
55
100
-
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9. แผนปฏิบตั ิงาน

กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค.

1.การจัดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ให้กับ
บุคลากรของกรมธนารักษ์
2. การจัดการความรู้ของ
กรมธนารักษ์
3.โครงการ E - Learning
4. โครงการสร้างและพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ( Talent )
5. โครงการจัดเสวนาถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนให้กับบุคลากรและผูท้ ี่
สนใจทั่วไป
6. ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
ภายในประเทศ (นอกเวลา
ราชการ)
7. กิจกรรม 5 ส.
8. โครงการฝึกอบรม / สัมมนา
- ภาคบังคับ
8.1โครงการประชุม/สัมมนา
ผู้บริหารกรมธนารักษ์
8.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ กรมธนารักษ์สัญจร
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารงาน
8.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน
เสริมสร้างจิตอนุรักษ์ พัฒนา
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างโลกสีเขียว

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1
โครงการ

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
15 ทุน

1
โครงการ
1
โครงการ
5
ครั้ง
1
โครงการ
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8.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีพลัง
กายที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อม
อุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
8.5 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 4 ปี
8.6 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “ การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อสร้าง
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ”
ด้านการเงินการคลัง
8.7 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน/การคลัง
ด้านที่ราชพัสดุ
8.8 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาเจ้าหน้าที่
จัดผลประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่
ราชพัสดุประจําปีงบประมาณ
2554
8.9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มาตรฐานแผนที่และแผนที่รูป
แปลงในที่ดินของรัฐ
ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
8.10 โครงการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน รุ่นที่ 1-5
ด้านบริหารเงินตรา
8.11 โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรในการ
บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
รูปแบบใหม่
8.12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่
ดูเงิน

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ

1
โครงการ
1
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
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สํานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
8.13 การวิเคราะห์อัญมณี
8.14 การถ่ายภาพทรัพย์สินเพื่อ
จัดทําทะเบียนและอนุรักษ์
ทรัพย์สิน
8.15 โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
**หลักสูตร Conversation Course
**หลักสูตร Writing Course
8.16 การเขียนหนังสือราชการ
8.17 โครงการศึกษาดูงานด้าน
พิพิธภัณฑ์ของพนักงานต้อนรับ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
8.18 โครงการฝึกอบรมด้านการ
ขาย บริการ / การตลาด
8.19 โครงการฝึกอบรมการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่
8.20 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
กลยุทธ์สู่ความสุขและความสําเร็จ
8.21 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสื่อสาร
8.22 หลักสูตรการปฏิบัติ
ราชการแนวใหม่ภายใต้การปฏิรูป
การเมืองและการบริหารราชการ
ปัจจุบัน
8.23 หลักสูตรการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน
8.24 การบรรยายอบรม “เครื่อง
ยศที่ใช้ประกอบในพระราชพิธี”
8.25 การบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ ( TQM/PMQA)
สํานักกษาปณ์
8.26 การประดับอัญมณี
(งานฝังเพชร) ระดับกลาง
8.27 การขึ้นรูปพรรณ
เครื่องประดับโลหะ

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
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8.28 การหล่อตัวเรือน
เครื่องประดับ
8.29 การควบคุมกระบวนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ
8.30 การทบทวนปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน
8.31 การปรับปรุงกระบวนยุทธ์
สู่การเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่
8.32 การเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนด้วย Kaisen
8.33 การเสริมสร้างพลังชีวิตพลัง
องค์กร
8.34 การป้องกันอัคคีภัย

1
โครงการ
1
โครงการ
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8.35 การสร้างความสุขด้วยจิต
อาสา
8.36 โครงการสร้างและพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญของสํานักกษาปณ์
8.37 การจัดการองค์ความรู้ด้าน
เหรียญกษาปณ์
9. ส่งบุคลากรอบรม ณ
หน่วยงานภายนอก

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ
1
โครงการ

หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

แผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หน้า 100

ส.ค.

ก.ย.

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
เข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
1. สาระสําคัญ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ซึ่ ง เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานการทํ า งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐานที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดว่าสามารถยอมรับได้ตามเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบราชการ และเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบ
ราชการไทย และดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
2. เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล
3. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการประเมิ น ตนเอง และเป็ น บรรทั ด ฐานการติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
3. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ
2,500,000 บาท
5. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ผู้บริหารได้รับทราบว่ากรมธนารักษ์ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการ
และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น
2. สามารถนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการดําเนินการ
ของกรมธนารักษ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกรมฯ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. ผลกระทบทางลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
-
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางอุไรวรรณ โชติกกําธร ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2298 6449
โทรสาร : 0 2279 9024
8. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (ระดับ)

ผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
51
52
53
๔.๗๘๓๖

ค่าเป้าหมาย
54 55
๔.๙๖๐๙ ๔.๙๖๔๓ 5
-

1
1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4

5
5

9. แผนปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

เป้า
หมาย

1. วิเคราะห์หาโอกาสในการ
ปรับปรุงของกรมธนารักษ์
2. ดําเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ
3. ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา
องค์การ
4. ประเมินองค์การตาม
เกณฑ์
5. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของกรมฯ

-

ปี 2555
ระยะเวลาการดําเนินงานปีงบประมาณ 2554
(ไตรมาส)
ต พ ธ ม ก มี. เม พ มิ ก ส ก 1 2 3 4
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย ค. ย. ค. ค. ย.
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คําจัดกัดความ
ธร.
:
หน่วยงานในสังกัด ธร.
ตร.
:
สน.
:
พร.
:
ผง.
:
สท.
:
กม
:
พธ.
:
คล.
:
บก.
:
พบ.
:
บจ.
:
กท.
:
บท.1
:
บท.2
:
กษ.
:
บต.
:
ทส.
:
ปท.
:
ธพ.
:
ธพส.
:

กรมธนารักษ์
กลุ่มงานตรวจราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักกฎหมาย
สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
สํานักการคลัง
สํานักบริหารกลาง
สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
สํานักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร
สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุ 1
สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุ 2
สํานักกษาปณ์
สํานักบริหารเงินตรา
สํานักทรัพย์สนิ มีค่าของแผ่นดิน
สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
สํานักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
:
กรมธนารักษ์
:
กรมบัญชีกลาง
:
กรมศุลกากร
:
กรมสรรพสามิต
:
กรมสรรพากร
:
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
:
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
:
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
:
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สํานักงาน ก.พ.ร.:
TRIS
:

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
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จัดทําโดย
กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 – 2278 - 5139 โทรสาร: 0 - 2273 - 0917
Website : www.treasury.go.th
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