บทนำ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมธนารั ก ษ์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เป็ น การวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กรมธนารั กษ์ เช่น วิสั ย ทัศ น์ พั น ธกิจ หน้ าที่ค วามรั บผิ ดชอบ โครงสร้ าง ค่า นิย ม วั ฒ นธรรมองค์ กร คาขวั ญ
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มองค์ ก ร (SWOT) และแผนงาน/โครงการของกรมธนารั ก ษ์ ที่ จ ะด าเนิ น การ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง ได้รั บ ความร่ ว มมือ จากหน่ว ยงานภายในกรมธนารั กษ์ ใ นการบั นทึ ก ข้อ มู ล
รายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ลงในระบบรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ
โดยกองแผนงานได้ทาการวิเคราะห์ รวบรวม สรุป และดาเนินการจัดประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณา
จั ด ท ากรอบแนวทางการด าเนิ น งานตามภารกิ จและการติ ดตามประเมิน ผลการปฏิบั ติ ง านให้ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทาเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ
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อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
กองแผนงาน กรมธนารักษ์
กุมภาพันธ์ 2562
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วิสัยทัศน์
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ
ภำรกิจ
1. ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทานิติกรรม และดาเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
2. จัดทา นาออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดาเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
และงานรับจ้างทาของ
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
5. จั ดแสดง เผยแพร่ และอนุ รักษ์ทรัพย์สิ นมีค่าของรัฐ และจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กรมธนารักษ์
ค่ำนิยม
รักษ์ทรัพย์สิน ยินดีบริการ งานมีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตบริการ ประสานสามัคคี ภักดีองค์กร
คำขวัญกรมธนำรักษ์
บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา

7

โครงสร้ำงกรมธนำรักษ์

อัตรำกำลัง
รายการ
ข้าราชการ

จานวนอัตรากาลัง
1,537

ลูกจ้างประจา

415

พนักงานราชการ

695

ลูกจ้างชั่วคราว

1,030

รวมทั้งสิ้น

3,677
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยำยน 2561
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT)
กรมธนารักษ์ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวกับทรัพยากรและ
กระบวนการบริหารงานภายใน เพื่อระบุถึงจุดแข็ง (Strength: S) และจุดอ่อน (Weakness: W) และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อระบุถึง โอกาส
(Opportunity: O) และข้ อ จ ากั ด หรื อ ภั ย คุ ก คาม (Threat: T) ที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานของกรมธนารั ก ษ์
ซึ่งผลการวิเคราะห์ SWOT สามารถสรุปได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
กำรจัดกำร
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความสาคัญกับการวางแผน
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาองค์กร
2. มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ
ทรัพยำกรบุคคล
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ใฝ่รู้และมีจติ บริการ
2. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
เครื่องมือ
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
2. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทรี่ องรับการให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว

จุดอ่อน (Weakness)
1. โครงสร้างส่วนราชการยังไม่เอือ้ ต่อการดาเนินการ
ตามภารกิจ
2. การบูรณาการการทางานและวางแผนร่วมกันภายใน
องค์กร ยังไม่เพียงพอ
1. อัตรากาลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ยังไม่เพียงพอ
3. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
1. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละ
ภารกิจยังขาดประสิทธิภาพ
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการนาเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

งบประมำณ
1. มีการจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอต่อการดาเนินการตามภารกิจ
2. มีเงินนอกงบประมาณสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
กฎ ระเบียบ
มีกฎ ระเบียบที่บังคับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน

โอกำส (Opportunity)
กำรจัดกำร
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
ในการดาเนินการตามภารกิจต่างๆ ของกรมธนารักษ์
ทรัพยำกรบุคคล
ภาครัฐให้ความสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เครื่องมือ
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานได้อย่างพียงพอ
งบประมำณ
การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐมีความชัดเจน เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
กฎ ระเบียบ
มีการปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ คาสั่งทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน ใน
ภารกิจต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

กฎ ระเบียบที่ล้าสมัยยังเป็นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน

อุปสรรค (Threat)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบางหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร
สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรที่มคี วามรู้เฉพาะด้าน
ยังไม่เพียงพอ
เทคโนโลยี มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว

กฎ ระเบียบที่มีการปรับปรุง แก้ไข ยังไม่มีผลใช้บังคับ
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์และแผนในระดับต่ำงๆ
ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ระยะ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
กรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี

1. ความมั่นคง

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำยใต้แผนพัฒนำฉบับที่
12

ยุทธศำสตร์
กระทรวงกำรคลั ง

ยุทธศำสตร์
กรมธนำรักษ์

5. การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
1. การเสริมสร้างความมั่นคง
ประเทศ สูค่ วามมั่งคั่ง
ทางการคลัง
และยั่งยืน
3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

2. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
9. การพัฒนาภูมิภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

2. การสนับสนุนศักยภาพ
และความสามารถในการ
แข่งขัน

การบริหารทรัพย์สินของประเทศ
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา
5. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
4. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

2. การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม

5. การคลังการเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

4. การลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจ และสังคม

การบริหารทรัพย์สิน
เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในสังคมและเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง 1. การเสริมสร้างและพัฒนา 3. การพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพคน
ศักยภาพทุนมนุษย์
บุคลากรกระทรวงการคลัง

6. การปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

6. การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติ มิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

6. การเป็นองค์กรต้นแบบ
ในการบริหารงานอย่างมี
ธรรมาภิบาล และเป็น
มืออาชีพ

การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

10

โครงกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ควำมเป็นมำ
รั ฐ บาลมี น โยบายในการด าเนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประเทศในท้องถิ่น และกระจายความเจริญลงสู่ ภูมิภ าค พร้อมทั้งรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มการจ้างงานอันเป็นการสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชน
ลดความเหลื่ อ มล้ า และแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คงของประเทศ จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558
ลงวั น ที่ 19 มกราคม 2558 ก าหนดพื้ น ที่ ร ะยะที่ 1 ประกอบด้ ว ย ตาก สระแก้ ว สงขลา มุ ก ดาหาร และ
ตราด และประกาศคณะกรรมการนโยบาลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
กาหนดพื้ น ที่ ร ะยะที่ 2 ประกอบด้ ว ย หนองคาย กาญจนบุ รี เชี ย งราย นครพนม และนราธิ ว าส ซึ่ ง หั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคาสั่ง ที่ 17/2558 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ข้อ 2 ให้เพิกถอนที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นให้ตกเป็นที่ราชพัสดุ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และ
หนองคาย และข้อ 6 ในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ 2 หรือที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนา ให้กรมธนารักษ์จัดให้
หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
เอกชนเช่ า เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ พั ฒ นาตามระยะเวลา หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข รวมทั้ ง อั ต ราค่ า เช่ า
ที่คณะกรรมการ (กนพ.) กาหนด และคาสั่ง ที่ 74/2559 สั่ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ให้เพิกถอนที่ดิน
ของรั ฐ ประเภทอื่ น ให้ ต กเป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ เพิ่ ม เติ มในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษกาญจนบุ รี แ ละนครพนม
เพื่อดาเนินการจัดให้การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือเอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2 เพื่อกระจายความเจริญลงสู่ภูมิภาค
2.3 เพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชน
2.4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหา
การลักลอบนาเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดของด่านชายแดน
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3. เป้ำหมำย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมธนารักษ์จัดให้การนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และหรือ
เอกชนเช่าที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อย่างน้อย 2 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. ตาก
2. สงขลา
3. นครพนม
4. หนองคาย
5. มุกดาหาร
6. นราธิวาส
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันจัดให้เช่าเรียบร้อยแล้ว 3 พื้นที่ จานวน 4 แปลง
ดังนี้
- สระแก้ว
- ตราด
- สงขลา (จานวน 2 แปลง)
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. พื้นที่ตากและกาญจนบุรี ดาเนินการจัดให้เอกชนเช่า
(ตามที่ กนพ. ได้มมี ติ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 กันยายน
2561 เห็นชอบผลการคัดเลือกผูล้ งทุนฯ)
2. พื้นที่ตาก (แปลงที่ 2) สงขลา (แปลงที่ 2) นครพนม
หนองคาย มุกดาหาร และนราธิวาส ขั้นตอนที่ 1
ประกาศสรรหาและคดเลือกลงทุนฯ (เอกชน) หรือ
ตรวจสอบพื้นที่เช่า (กนอ.)
ขั้นตอนที่ 2 ชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่ที่ลงทุน
ขั้นตอนที่ 3 คณะทางานสรรหา คัดเลือก และเจรจา
ผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาการ
คัดเลือกผู้ลงทุนฯ
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอผลการคัดเลือกผู้ลงทุน ต่อ กนพ.
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (กรณีเอกชน) หรือจัดให้ กนอ. เช่า

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
30

20
20
20
10
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 1,091,110.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
- เงินงบประมาณ จานวน 481,110.00 บาท
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ จานวน 610,000.00 บาท
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น
9.2 เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
9.3 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าระบบนาไปสู่ความมั่นคงของประเทศ
9.4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9.5 ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9.6 เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการจัดให้เช่า
กนอ. เช่า หรือเอกชน เช่า

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

2

2

2

ค่ำเป้ำหมำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

อย่างน้อย 2 แปลง

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ผู้ลงทุนไม่สนใจการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/การแก้ไขปัญหาการบุกรุกของราษฎร
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบอย่างทั่วถึง
- ผู้บริหารระดับนโยบายให้การสนับสนุน
- การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การช่วยเหลือเยียวยา
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โครงกำรพัฒนำปรับปรุงท่ำเรือสงขลำ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ควำมเป็นมำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2531 เห็นชอบให้บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จากัด
เป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือสงขลา จัดทาสัญญาครั้งแรกมีกาหนดระยะเวลา 10 ปี ภายหลังกระทรวงการคลัง
ได้เห็นชอบให้กรมธนารักษ์ต่ออายุสัญญาให้แก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาฉบับล่าสุด (สัญญาการจัดการ
บริหารงานและดาเนินกิจการท่าเรือ ณ ท่าเรือสงขลา สัญญาหมายเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551)
มี ก าหนดระยะเวลา 5 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 21 ตุ ล าคม 2551 - 20 ตุ ล าคม 2556 และในปี 2553
บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จากัด เสนอแผนการเพิ่มศักยภาพของท่าเรือด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่
และติดตั้งเครนหน้าท่า 3 ตัว พร้อมทั้งปรับปรุงลานตู้สินค้าเพิ่มเติมสิ่งอานวยความสะดวกด้วยเงินลงทุนประมาณ
1,854 ล้ านบาท และขอขยายอายุสัญญาฯ ออกไปอีก 25 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 - 2581) แต่เนื่องจากมูลค่า
โครงการฯ เกินกว่า 1,000 ล้านบาท กรมธนารักษ์จึงได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 และคณะรั ฐ มนตรีได้มีมติเ มื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้ ความเห็ นชอบใน
หลักการของโครงการฯ ตามผลการศึกษาและรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยให้กระทรวงการคลังและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายสิค้าของท่าเรือสงขลา รองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้านาเข้า
และส่งออกของภาคใต้ในอนาคต
2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือสงขลาให้สามารถแข่งขันกับท่าเรืออื่นๆ
2.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบ Logistics และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. เป้ำหมำย
เป้าหมายเชิงผลผลิต (output)
- ได้เอกชนเข้าร่วมบริหารโครงการ
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome)
- เพิ่มศักยภาพท่าเรือน้าลึกสงขลาให้สามารถรองรับสินค้าเพิ่มขึ้น
- เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้านาเข้าและส่งออกของภาคใต้ในอนาคต
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ท่าเรือสงขลา
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
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6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ได้จั ดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยคณะกรรมการฯ
พิจารณาร่างสัญญาตามข้อสังเกตของ อสส. การพิจารณามีประเด็นที่เป็นสาระสาคัญดังนี้
1) วันมีผลบังคับใช้ในสัญญา อสส. แก้ไขเป็นวันลงนามในสัญญาฉบับนี้ (เดิม เป็นวันทาสัญญา
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญาฉบับนี้)
2) การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
3) การรับมอบทรัพย์สินของโครงการ เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับสิทธิบริหารท่าเรือฯ
ที่ประชุมมีมติให้นาความเห็นของ คกก. เพื่อให้ที่ปรึกษาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างสัญญาร่วมทุน
แล้วนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้เชิญบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จากัด มาประชุมหารือ
เรื่องการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาในวันที่ 26 ธันวาคม 2561
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ประกาศเชิญชวน
2. คณะกรรมการฯ คัดเลือก และเจรจากับเอกชน
3. คณะกรรมการฯ ส่งร่างสัญญาให้อัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณา และส่งผลการคัดเลือกให้ สคร.
4. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
5. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
6. ลงนามในสัญญา

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
15
40
15
10
10
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินลงทุนของภาคเอกชน
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
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11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
12.2.2 การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
มีขั้นตอนในการดาเนินการมาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณา
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรบริหำรจัดกำรสนำมกอล์ฟบำงพระ จังหวัดชลบุรี
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ควำมเป็นมำ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) อนุมัติให้กรมธนารักษ์นาที่ราชพัสดุสนามกอล์ฟบางพระ
เนื้อที่ประมาณ 635 - 3 - 08 ไร่ ซึ่งเดิมได้อนุญาตให้ ททท. นาสิทธิการเช่าไปร่วมทุนกับ บริษัท J.G.P.I เพื่อจัดตั้ง
เป็นบริษัท บางพระกอล์ฟอินเตอร์แนชชั่นแนล จากัด บริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่
13 ตุลาคม 2529 และสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มาดาเนินให้เอกชนร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ
พ.ศ. 2556 โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ให้ ททท. โอนบรรดาทรัพย์สินอาคารและรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุบริเวณ
สนามกอล์ฟบางพระตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
1.2 ให้กรมธนารักษ์นาที่ราชพัสดุพร้อมอาคารตาม ข้อ 1 มาดาเนินการเปิดประมูลตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ
พ.ศ.2556
1.3 ให้ ททท. เป็นผู้บริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะ กรมธนารักษ์หาผู้ลงทุน
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวได้โดยจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามที่กรมธนารักษ์กาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสูดแก่รัฐ
2.2 เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ
3. เป้ำหมำย
นาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.350 (บริเวณสนามกอล์ฟบางพระ) ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 635 - 3 - 08 ไร่ (ตามที่รังวัดตรวจสอบใหม่) มาดาเนินการเปิดประมูล ให้เอกชน
ลงทุนพัฒนา
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.350 บริเวณสนามกอล์ฟบางพระ ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 635 - 3 - 08 ไร่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้
ดาเนินโครงการสนามกอล์ฟบางพระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ
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6.1.2 ได้ส่งร่างประกาศกรมธนารักษ์ ร่างเงื่อนไขการประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการ
กิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งร่างสัญญาบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัด
ชลบุรี สาหรับเปิดประมูลทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุด
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
การบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2552
1 ประกาศรับฟังความคิดเห็น
2 ประกาศเปิดประมูล/ขายซองประมูล
3 ดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล
(ก่อนรับซองประมูลไม่น้อยกว่า 15 วัน)
4 ยื่น
5.พิจารณาผลการประมูล (พิจารณาผลการประมูล
ภายใน 45 วัน)
6.ส่งผลการคัดเลือกและร่างสัญญาให้ กค.พิจารณา
เห็นชอบ (15วัน)

20
20
10
10
20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสูดคุ้มค่ากับศักยภาพและมูลค่าของที่ดิน
9.2 เพิ่มรายได้และมูลค่าทรัพย์สินให้กับรัฐจากการเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน / รายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan)

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

-

-

-

ค่ำเป้ำหมำย
100

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3 4

5

60 70 80 90 100
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12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 การพัฒนาที่ราชพัสดุอยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งใช้ระยะเวลาดาเนินการค่อนข้างนาน
12.2.2 ความสนใจและความพร้อมของเอกชนที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมลงทุนกับรัฐ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ติดตามการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
อย่างต่อเนื่อง หากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานช่วงใดของแผนงานจะต้องรีบกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
และปรับแผน การดาเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในปีงบประมาณนั้น
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กำรจัดให้บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน้ำภำคตะวันออก จำกัด (มหำชน)
เช่ำ/บริหำรระบบท่อส่งน้ำสำยหลักในภำคตะวันออก
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ควำมเป็นมำ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2535 และวั น ที่ 12 กั น ยายน 2535 อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (East Water) เพื่อเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและ
ดูแลระบบท่อส่งน้าดิบสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ประสานงานให้
บริษัทฯ เช่า/บริหารทรัพย์สินจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรมธนารักษ์ได้รับมอบทรัพย์สินท่อส่งน้าจากหน่วยงานของรัฐและส่งมอบให้บริษัทฯ จานวน 3 โครงการ
1) โครงการที่จัดทาสัญญาเช่าแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการท่อส่งน้าดอกกราย มูลค่า 722.09 ล้านบาท
ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2) โครงการที่อยู่ ร ะหว่างจั ดท าสั ญญาเช่า ๒ โครงการ คือ โครงการหนองปลาไหล - หนองค้อ มูล ค่ า
2,205.19 ล้านบาท และโครงการหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) มูลค่า 254.87 ล้านบาท
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
2.2 เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับภาครัฐ
3. เป้ำหมำย
การจัดให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) เช่า/บริหารจัดการทรัพย์สิน
ท่อส่งน้าที่ได้รับมอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาดูแลระบบท่อส่งน้าตามสัญญาต่อไป
4. พื้นที่ดำเนินกำร
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 กระทรวงการคลั ง ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 992/2561 สั่ ง ณ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2561 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้าสายหลักในภาคตะวันออก ตามนัย
มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556
6.1.2 กรมธนารักษ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกาหนดแนวทางการจัดให้เช่าฯ ครั้งที่ 1/2561
เมื่ อวั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2561 ซึ่ง ที่ ป ระชุม มี มติ ใ ห้ ก รมธนารั ก ษ์ห ารือ กั บ สคร. อี กครั้ งว่ า คณะกรรมการชุ ด นี้
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มีอานาจในการพิจารณาแก้ไขสั ญญาดังกล่ าวตามมาตรา 72 หรือไม่ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการดาเนินการ
ซึ่ ง กรมธนารั ก ษ์ ได้ มี ห นั ง สื อ ขอหารื อ แนวทางการด าเนิ น การกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคร.
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการจัด
ให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้าสายหลักในภาคตะวันออก
ตามนัยมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556
2. จัดจ้างที่ปรึกษากาหนดแนวทางในการจัดให้เช่าและ
กาหนดค่าตอบแทน

70
30

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพิ่มรายได้และมูลค่าทรัพย์สินให้กับรัฐ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน / รายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan)

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

-

-

-

ค่ำเป้ำหมำย
100

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3 4

5

60 70 80 90 100

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [ ] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การพัฒนาที่ราชพัสดุอยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งใช้ระยะเวลาดาเนินการค่อนข้างนาน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ติดตามการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
อย่างต่อเนื่อง หากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานช่วงใดของแผนงานจะต้องรีบกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
และปรับแผน การดาเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในปีงบประมาณนั้น

23

โครงกำรพัฒนำที่รำชพัสดุบริเวณสถำนีขนส่งหมอชิต
หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์จัดทาสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุ
บริเวณสถานีขนส่งหมอชิตกับบริษัท บางกอกเทอร์มินอล จากัด (BKT) เมื่อปี พ.ศ. 2539 แต่เนื่องจากมีปัญหา
ข้อกฎหมายทาให้โครงการหยุดชะงัก ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้ดาเนิน
โครงการต่ อ ไป กระทรวงการคลั ง จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดแนวทางการด าเนิ น โครงการฯ
ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขสัญญา
กับ BKT และเห็นชอบรูปแบบโครงการที่ BKT เสนอ (โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ สานักงานให้เช่า ศูนย์การค้า)
มูลค่าโครงการประมาณ 26,000 ล้านบาท
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อจั ด สร้ างอาคารในลั ก ษณะผสมผสานเป็น สถานีข นส่ ง โรงจอดและซ่ อมบ ารุ งรถไฟฟ้ าและอาคาร
เชิงพาณิชย์
3. เป้ำหมำย
การพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 63 - 2 - 65 ไร่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง นาที่ราชพัสดุ
บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เนื้อที่ประมาณ 63-2-65 ไร่ เปิดประมูลเป็นการทั่วไป กรมธนารักษ์ จึงได้เปิดประมูล
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2537 ปรากฏว่า บริษัท ซันเอสเตท จากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บางกอกเทอร์มินอล
จากัด หรือ BKT) เป็นผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุด กรมธนารักษ์จึงจัดทาสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กับบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2539
6.1.2 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 ว่าโครงการนี้
มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดาเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 จึงเห็นว่าสัญญาที่ทาไว้กับ บริษัท ซันเอสเตท จากัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มี
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ผลผูกพันในแง่สัญญาต่อกัน โดยมีข้อสังเกตว่า กรมธนารักษ์อาจดาเนินการโครงการต่อไปตามขั้นตอนในหมวด 2
ก่อนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 13 ต่อไป
6.1.3 กรมธนารักษ์ได้จัดจ้าง บริษัท เทสโก้ จากัด ศึกษา วิเคราะห์โครงการนี้ตามประเด็นหัวข้อที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนด ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่า โครงการพัฒนา
ที่ราชพัสดุแปลงนี้มีความเป็นไปได้ โดยโครงการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่รัฐเป็นอาคารโรงแรมและพื้นที่พาณิชย์
ครบวงจร พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยประมาณ 428,967 ตารางเมตร และที่ จ อดรถยนต์ บ นอาคารและชั้ น ใต้ดิ น 3 ชั้ น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 359,700 ตารางเมตร รวมมูลค่าประมาณ 18,924.50 ล้านบาท
6.1.4 กระทรวงการคลังได้สรุปข้อเท็จจริง ผลการศึกษาและแนวทางดาเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
บริเวณสถานีขนส่งหมอชิตเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลั กการโครงการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 และวันที่ 30 เมษายน 2551 แต่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งขอให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ชี้แจงความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้องเพื่อประกอบการพิจ ารณาของคณะรัฐ มนตรีเพิ่มเติมและกรมธนารักษ์ได้ดาเนินการแล ะนาเสนอ
กระทรวงการคลังหลายครั้งและครั้งสุดท้ายนาเสนอเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554
6.1.5 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็ นชอบในหลั กการให้ มีการดาเนิ น
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต และให้กระทรวงการคลังรับไปดาเนินการให้ถูกต้องเป็ นไป
ตามขั้นตอนการเสนอโครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้รับความเห็นของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
6.1.6 เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
พ.ศ. 2535 และตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น กรมธนารักษ์จึงได้จัดจ้าง บริษัท เทสโก้ จากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา
เพื่อดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการพัฒนา
ที่ร าชพัส ดุ บ ริ เวณสถานี ขนส่ ง หมอชิตแล้ ว ผลการศึกษาปรากฏว่า ตามกฎกระทรวงให้ ใ ช้บังคับผั ง เมืองรวม
กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2556 ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิน บริ เ วณโครงการฯ เป็ น ประเภทพาณิ ช ยกรรม
(สีแดง พ.4) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) 8 ต่อ 1 สามารถก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวม
สูงสุดได้ 809,408 ตารางเมตร แต่เนื่องจากบริเวณโครงการฯ มีอาคารเดิม (โรงจอดและซ่อมบารุงรถไฟฟ้า
ของ BTS) อยู่แล้ว พื้นที่ใช้สอยอาคารประมาณ 97,058 ตารางเมตร จึงเหลือพื้นที่ใช้สอยรวมที่สามารถสร้างใหม่
ได้ ป ระมาณ 712,350 ตารางเมตร รู ป แบบโครงการที่ เ หมาะสมควรประกอบด้ ว ย อาคารส านั ก งาน
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ (ค้าปลีก โรงภาพยนตร์ โรงละคร ศูนย์ประชุม) ที่จอดรถ
สถานี ข นส่ ง และอาคารชดเชย พื้ น ที่ ร วมประมาณ 711,412 ตารางเมตร ราคาก่ อ สร้ า งประมาณ
15,736,576,000 บาท
6.1.7 กระทรวงการคลังมีคาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1395/2556 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่ งหมอชิต
ตามพระราชบั ญญัติก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ.2556 มาตรา 72 เพื่อพิ จารณากาหนด
แนวทางโครงการฯ ต่ อ ไป โดยมี ป ลั ด กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธาน ผู้ แ ทนจากส่ ว นราชการภายนอก
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เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว
เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาฯ กับ BKT แต่เนื่องจากได้มีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแล (ม.43)
พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ ปี 2556
2. คณะกรรมการกากับดูแล (ม.43)
2.1 พิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามหมวด 7
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
2.2 กากับดูแลสัญญา
3. ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไข

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
60
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวเงินตามสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการฯ ดังนี้
9.1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ เป็นเงิน 550 ล้านบาท
9.1.2 ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างอาคารเดือนละ 509,300 บาท
9.1.3 ค่าบริหารโครงการปีละ 5,350,965 บาท
9.1.4 ค่าฐานรากและดอกเบี้ยค่าเสียโอกาส 1,293,104,380.17 บาท
9.2 ประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น
9.2.1 การก่อสร้างอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ให้ กระทรวงการคลั งและอาคารชดเชย มูล ค่าโครงการ
ประมาณ 26,000 ล้านบาท
9.2.2 พื้นที่อาคารและลานจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร 100,000 ตารางเมตร
9.2.3 พื้นที่อาคารให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ 12,000 ตารางเมตร
9.3 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
9.3.1 เสริมสร้างฐานภาษีเงินได้ต่าง ๆ และภาษีท้องถิ่น
9.3.2 ทาให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้เทียบเคียงกับนานาประเทศและสร้างความ
มั่นใจในธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

26

9.3.3 เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางขนส่งมวลชนแห่งชาติ อันทันสมัยและ สมบูรณ์แบบ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีที่จอดรถส่วนบุคคล และเดินทางต่อเข้า
ไปกรุงเทพมหานครชั้นในด้วยระบบขนส่งมวลชน
9.4 ประโยชน์ทางสังคม
9.4.1 เป็ น โครงการที่ มุ่ ง เน้ นในการแก้ปั ญ หาสั ง คม ท าให้ ป ระชาชนได้รั บ ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง และมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
9.4.2 รู ป แบบโครงการมี เ อกลั ก ษณ์ ส ง่ า งาม ทั น สมั ย เป็ น ศู น ย์ ก ลางคมนาคมของประเทศ
เพื่อความเป็นผู้นาในภูมิภาคนี้
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมิน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน (Action plan)
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่มีมู ลค่าโครงการสูงประมาณ 26,000 ล้านบาท จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการให้ เ อกชนเข้ า ร่ ว มลงทุ น ในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยเคร่งครัด ประกอบกับโครงการนี้ได้ดาเนินการไปตามสัญญาแล้วบางส่วน จึงมีความเสี่ยงสูง หากไม่สามารถ
ดาเนิน การให้ เป็ น ไปตาม พ.ร.บ. และสั ญญาที่ทาไว้กับเอกชนได้ กรมธนารักษ์และกระทรวงการคลั งอาจถูก
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ จึงจาเป็นจะต้องขอรับนโยบายจากกระทรวงการคลังในส่วนที่ยังไม่มีความชัดเจนและ
การดาเนินการโครงการฯ ที่เกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวยังมี
นโยบายเกี่ยวกับโครงการฯ ไม่ชัดเจน ทาให้โครงการไม่ต่อเนื่องเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
เนื่องจากต้องมีการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกและ
เป็นเรื่องของนโยบายที่ไม่สามารถควบคุมได้
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โครงกำรพัฒนำที่รำชพัสดุสะพำนปลำกรุงเทพ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
1.1 องค์การสะพานปลาเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1900 โฉนดที่ 6239 –
6242 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร เนื้อที่ 8-0-28.90 ไร่ เพื่อประกอบกิจการขององค์การ
สะพานปลา ตั้งแต่ปี 2497 เป็ น ต้ น มา ต่ อมาคณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติ เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2534 ให้ องค์การ
สะพานปลาย้ า ยออกจากที่ ร าชพั ส ดุ ที่ เ ช่ า เพื่ อ น าที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงดั ง กล่ า วมาพั ฒ นาในเชิ ง ธุ ร กิ จ
1.2 เมื่อปี 2540 กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้องค์การสะพานปลาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุดังกล่าว
เพื่อประกอบการกิจการสะพานปลาต่อไปอีก มีกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2541 โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อครบกาหนดอายุสัญญาเช่า องค์การสะพานปลาจะต้องขนย้ายออกจากที่ดินราชพัสดุ
ที่เช่า และส่งมอบคืนให้กรมธนารักษ์ทันทีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง และกรมธนารักษ์แจ้งว่าการย้ายองค์การสะพานปลา
เป็นมติของคณะรัฐมนตรีหากองค์การฯ ประสงค์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็ นสานักงานต่อไป ขอได้โปรดเร่งนา
เรื่องการปรับเปลี่ยนแนวทางการย้ายองค์การสะพานปลาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยด่วนก่อน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในการให้
องค์การสะพานปลาย้ายออกจากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1900 โฉนดเลขที่ 6239-6242
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ไปตั้งยัง ที่ดินที่เป็นกรรมสิ ทธิ์ขององค์การสะพานปลาที่จังหวั ด
สมุทรปราการ แล้วนาที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่สะพานปลา
3. เป้ำหมำย
3.1 ให้องค์การสะพานปลาย้ายออกจากที่ราชพัสดุไปตั้งยังที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสะพานปลา
ที่จังหวัดสมุทรปราการ
3.2 นาที่ดินราชพัสดุไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.1900 โฉนดที่ 6239 - 6242 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 8-0-28.90 ไร่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
1.จัดประชุมหารือระหว่าง กษ. และ กค.
เพื่อขับเคลื่อนมติ ครม. ปี 2556
2.ทบทวนมติ ครม. เมื่อ ครม. อนุมัติ
3.แจ้งองค์การสะพานปลาย้ายออกจากพื้นที่
4.กรมธนารักษ์ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม มาตรา 24
แห่ง พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี 2556
5. พิจารณาผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ
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15
5
25
25

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
นาที่ดินราชพัสดุไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 ลดมลภาวะทางกลิ่นให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่สะพานปลา
10.2 ทางราชการสามารถนาที่ดินราชพัสดุไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
10.3 ลดความแออัดของพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งาน โดยมี ก ารรายงานความคื บ หน้ า
การดาเนินงานทุกเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 องค์การสะพานปลาไม่ส่งคืนพื้นที่
12.2.2 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของคณะรัฐมนตรี
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เร่งรัด และกากับติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้
12.3.2 ทางราชการต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและคานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ
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โครงกำรก่อสร้ำงหอชมเมืองกรุงเทพมหำนคร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
มูล นิ ธิห อชมเมืองกรุ งเทพมหานคร แจ้งความประสงค์ข อเช่าที่ดิน ราชพัส ดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
กท.3275 โฉนดเลขที่ 3346 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 4 - 2 - 34 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งหอชมเมือง
กรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
2. วัตถุประสงค์
มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ได้รับสิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อดาเนินการก่อสร้างหอชมเมือง
กรุงเทพมหานคร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง โดยมีกรอบแนวคิ ดโครงการ และวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูน
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ร วมยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของประชาชน รวมทั้ ง เป็ น สถานที่ ช มทั ศ นี ย ภาพ
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจะเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
โดยการดาเนินโครงการนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าทางจิตใจ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของประเทศในอนาคตต่อไป
3. เป้ำหมำย
ก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร ให้เป็นถาวรวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร และประเทศ
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ มี มู ล ค่ า ทางสั ง คมและจิ ต ใจรวมทั้ ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นทางตรงและทางอ้ อ ม
ของประเทศ
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 โฉนดเลขที่ 3346 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ 4 - 2 - 34 ไร่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 มู ล นิ ธิ ห อชมเมื อ งกรุ ง เทพมหานคร ขอเช่ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ แ ปลงหมายเลขทะเบี ย นที่
กท. 3275 โฉนดเลขที่ 3346 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 4 - 2 - 34 ไร่
ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร โดยแจ้งว่า มูลนิธิฯ
ดาเนินการในเรื่องนี้ เพื่อสาธารณประโยชน์โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน
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6.1.2 สานักงานตารวจแห่งชาติส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้กรมธนารักษ์และกาหนดเงื่อนไข
ให้ มูล นิธิห อชมเมืองกรุ งเทพมหานคร ต้องก่อสร้างคานเรือ ที่ทาการโรงอู่ซ่อมเรือ พร้อมที่พักอาศัย จ านวน
6 รายการ ชดเชยให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.1209 - 1228
ตาบลปากคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 75 - 3 - 14 ไร่
6.1.3 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่ อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ปรัชญาแห่ง "ศาสตร์พระราชา" และความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
6.1.4 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่
1/2560 เมื่อวัน ที่ 25 มกราคม 2560 ให้โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275
เขตคลองสาน กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ก่ อ สร้ า งหอชมเมื อ งกรุ ง เทพมหานคร ด าเนิ น การตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ข้อ 24
6.1.5 คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นให้
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่ อสร้าง
หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดาเนินการคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูล ตามข้อ 24 ของประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 โดยมีเงื่อนไขให้เอกชนต้องจัดทาแผนบริหารการสัญจร การรักษาสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาชุมชน รวมทั้งให้นารายได้ที่เหลือจากการดาเนินโครงการฯ หลังหักค่าใช้จ่ายไปดาเนินการเชิงสังคม
โดยมิให้นามาแบ่งปันกัน
6.1.6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
สามารถดาเนินการคัดเลือกเอกชน โดยไม่ใช้วิธีประมูล ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 โดยกาหนดให้เอกชน
ต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรุงเทพมหานคร สานักงานตารวจแห่งชาติจัดทาแผนบริหารจัดการจราจร
และการสั ญ จร การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม และการพั ฒ นาชุ ม ชนในบริ เ วณดั ง กล่ า ว เสนอกรมธนารั ก ษ์ แ ละ
กระทรวงการคลังพิจารณา รวมทั้งให้นารายได้ที่เหลือจากการดาเนินโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว
เพื่อก่อสร้ างหอชมเมืองกรุ งเทพมหานคร หลั งหักค่าใช้จ่ายไปดาเนินการเชิงสั งคม โดยมิให้ นามาแบ่งปันกัน
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กเอกชน เพื่ อ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
6.1.7 กรมธนารั กษ์ไ ด้มีค าสั่ ง ที่ 388/2560 ลงวั นที่ 11 สิ งหาคม 2560 ประกอบค าสั่ ง ที่
528/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการหอชมเมือง
กรุงเทพมหานคร ตามพระบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยอนุโลม
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6.1.8 คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งสั ญ ญาร่ ว มลงทุ น โครงการหอชมเมื อ งกรุ ง เทพมหานคร
ตามพระบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยอนุโลม ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560
เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2560 และครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2560 เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งสั ญ ญา
ร่วมลงทุนฯ และได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้
สานักกฎหมาย กรมธนารักษ์ ปรับแก้ถ้อยคาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแล (ข้อ 28)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
2. ดาเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการ (30 ปี)
3. คณะกรรมการกากับดูแล (ม.43) ติดตามกากับดูแล
โครงการ/รายงาน สคร. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
60
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร จะเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ด้วยการ
น้อมนา "ศาสตร์พระราชา" รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาที่ยั่งยืน
9.2 ที่ราชพัสดุบริเวณโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีถาวรวั ตถุที่เป็นเอกลักษณ์
ของกรุงเทพมหานครและประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าทางสังคมและจิตใจ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ ต่อชุมชนโดยรอบ
และส่งผลต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
9.3 กรมธนารักษ์จะได้รับอาคารสิ่งปลูกสร้างอันเป็นการเพิ่มทรัพย์สินถาวรของประเทศ
9.4 กรมธนารักษ์จะได้รับประโยชน์เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมจัดหาประโยชน์
2) ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้าง
3) ค่าเช่าระยะเวลา 30 ปี
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
-
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 มีกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจทาให้โครงการไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนงานที่กาหนด
12.2.2 เป็นเรื่องที่จะต้องขอรับนโยบายในระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรี เมื่อรัฐบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 ดาเนิ น การจั ดทารายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม การติดตามความก้า วหน้ า
ของการดาเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน
12.3.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข

34

โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ให้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
จากัด เป็นผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2534 และได้ลงนามในสัญญา
บริหารฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 ซึ่งสัญญาฉบับดังกล่าวมีเงื่อนไขว่า บริษัทจะทาการก่อสร้างอาคารโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว ไม่ต่ากว่า 400 ห้ อง สถานที่จอดรถไม่ต่ากว่า 3,000 คัน และพื้นที่การพาณิช ย์ไม่ต่ากว่า
28,000 ตารางเมตร รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า 2,732,721,000 บาท แบ่งระยะเวลาการบริหารเป็น 2 ช่วง และ
โดยที่เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 กรมธนารักษ์จึ งได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานฯ ตามนัยมาตรา 22 แห่ งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2546 ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน
23 เมตร ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงทาให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้ ต่อมาบริ ษัท เอ็น.ซี.ซี.
แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้น ท์ จากัด ได้เสนอขอยกเลิกการก่อสร้างและขอแก้ไขสั ญญาโดยปรับปรุง
ดั ด แปลงอาคารศู น ย์ ก ารประชุ ม เดิ ม ให้ มี พื้ น ที่ ศู น ย์ ก ารประชุ ม พื้ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ และที่ จ อด รถยนต์
โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180,000 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้างไม่ต่ากว่า 6,000 ล้านบาท และระยะเวลา
การเช่า 50 ปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3. เป้ำหมำย
ดาเนินการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ให้แล้วเสร็จในปี 2565
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4431 โฉนดที่ดินเลขที่ 5751-5754 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 53-0-15 ไร่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 บริษัทฯ ได้ขอแก้ไขสัญญาการบริหารและดาเนินกิจการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฯ
จากสัญญาเช่าเดิมซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้ เอกชน
เข้าร่ว มงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ปฏิบัติหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของมาตรา 69 (2)
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แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 แล้ว มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ แก้ไข
สัญญา โดยปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์ประชุมเดิมให้มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ตารางเมตรมีมูลค่า
การปรับปรุงดัดแปลงอาคารไม่ต่ากว่า 6,000 ล้านบาท (จากสัญญาเดิมไม่ต่ากว่า2,732 ล้านบาท) ผลประโยชน์
ตอบแทน 18,998.60 ล้ านบาท (จากสั ญญาเดิมไม่ต่ากว่า 11,400 ล้านบาท) ระยะเวลาการเช่า 50 ปี
(โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุและคณะรัฐมนตรีก่อน) ซึ่งต่อมาคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
ได้มีมติในคราวประชุมครั้ งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เห็ นชอบให้ บริษัทฯได้รับสิ ทธิบริห าร
และจั ด การศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ มี ก าหนด 50 ปี โดยจะต้ อ งเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
6.1.2 กรมธนารั กษ์ได้มีห นั งสื อ ด่ว นมาก ที่ กค 0308/3048 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557
ส่ ง ร่ า งสั ญ ญาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาบริ ห ารและด าเนิ น กิ จ การศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ ฉบั บ ลงวั น ที่
9 เมษายน 2539 ให้ ส านั กงานอัย การสู ง สุ ด พิจ ารณา และส านัก งานอัย การสู งสุ ดได้มีห นัง สื อ ด่ว นมาก ที่
อส 0005/11049 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 แจ้งชะลอการตรวจพิจารณาร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังกล่าว
เนื่องจากกรณีนี้เป็นการแตกต่างจากสัญญาเดิมอย่างมีนัยสาคัญ ควรจักได้มีการพิจารณาให้เป็นที่ยุติเสียก่อน
ว่าเป็นกรณีตามโครงการเดิมที่สามารถกระทาได้โดยการแก้ไขสัญญาหรือเป็นโครงการใหม่ที่จะต้องดาเนินการ
ตามขั้ น ตอนของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุน ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ.2556 เสี ย ก่ อ น โดยขอให้
กรมธนารักษ์หารือคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว
เมื่อได้ข้อยุติประการใดแล้ว จึงส่งร่างสัญญาให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาต่อไป
6.1.3 กรมธนารักษ์ได้มีบันทึก ที่ กค 0314/436 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 ถึงสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอทราบหลักเกณฑ์ตามประกาศกาหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ในส่ ว นที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ตามนั ย มาตรา 47 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ก ารให้ เ อกชนร่ว มลงทุน ในกิ จการของรั ฐ
พ.ศ.2556 เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ได้ มี บั น ทึ ก ที่ กค 0820.2/616 ลงวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 แจ้ ง ว่ า อยู่ ร ะหว่ า งการน าประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่
เป็นสาระสาคัญ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง ลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วม-ลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ พ.ศ.2558
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
6.1.4 เนื่องจากพระราชบั ญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ประกาศ
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3 เมษายน 2556)
มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535
และตามมาตรา 69 (2) ได้กาหนดให้โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนตามหมวด 4 การกากับดูแลและติดตามผล
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรื อดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 ให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กระทรวงการคลัง
จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 1322/2557 สั่ ง ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ.2557 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล
การบริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการผู้แทนสานักงาน
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด นางอรรชกา สีบุญเรือง ดร.เสรี นนทสูติ และ
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ เป็นกรรมการ และผู้แทนกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
6.1.5 คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
7 มกราคม 2559 ให้ บ ริ ษั ท เอ็ น .ซี . ซี . ฯ ได้รั บ สิ ท ธิ ในการบริห ารศู น ย์ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์ใ นสั ญ ญา
ระยะที่ 3 เป็นเวลา 50 ปี โดยรวมระยะเวลาเตรียมการ รื้อถอน และก่อสร้าง 3 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา
การเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 โดยมีมูลค่า
การก่อสร้างไม่ต่ากว่า 6,000 ล้านบาท
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์
(พิจารณาตามข้อเสนอแนะของสานักงานอัยการสูงสุด)
2. จัดส่งร่างสัญญา (ฉบับสมบูรณ์)
ให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
3. แจ้งบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลอป
เม้นท์ จากัด พิจารณาร่างสัญญาฯ
4. จัดทาและลงนามในสัญญาฯ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
25
30
15
30

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน โดยมีมูลค่าการก่อสร้างไม่ต่ากว่า 6,000 ล้านบาท
ผลประโยชน์ตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (PV) 5,100.55 ล้านบาท (มูลค่าในอนาคต (FV) 18,998.60 ล้านบาท)
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ห้ามก่อสร้างอาคารสูง
เกิน 23 เมตรในพื้นที่ดังกล่าว คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ทาให้การดาเนินโครงการมีความล่าช้าและ
ไม่ต่อเนื่อง
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 มี ก ฎหมายและข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งท าให้ โ ครงการไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้
ตามแผนงานที่กาหนด
12.2.2 เป็นเรื่องที่จะต้องขอรับนโยบายในระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรี เมื่อรัฐบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 ดาเนิ น การจั ดทารายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ มการติ ดตามความก้ าวหน้ า
ของการดาเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน
12.3.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
12.3.3 สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
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โครงกำรจัดสร้ำงสวนป่ำ “เบญจกิต”ิ ระยะที่ 2
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
กระทรวงการคลั ง ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 1639/2557 สั่ ง ณ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557 แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอานวยการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" เพื่อขับเคลื่อนให้การดาเนินการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ"
เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 320 ไร่ แล้ ว เสร็ จ โดยเร็ ว โดยโรงงานยาสู บ ก าหนดแผนการส่ ง คื น พื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว
ให้กระทรวงการคลัง แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ (ภายในเดือนมีนาคม 2559)
ระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ (เนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ ภายในเดือนสิงหาคม 2560และเนื้อที่ประมาณ
75 ไร่ ภายในเดือนมีนาคม 2561)
ระยะที่ 3 เนื้อที่ประมาณ 128 ไร่ (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562)
กรมธนารักษ์ได้ดาเนินการจัดสร้างสวนระยะที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559 และจะได้ดาเนินการจัดสร้างสวน ระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
2.2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมโครงข่ายทางนิเวศวิทยาเมือง
ให้กับกรุงเทพมหานคร
3. เป้ำหมำย
จัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2 พื้นที่ 2/1 เนื้อที่ 37-1-18 ไร่ ให้แล้วเสร็จ
4. พื้นที่ดำเนินกำร
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. การออกแบบ
2. การื้อถอนและก่อสร้างสวนป่าฯ
3. การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)
4. การก่อสร้าง

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
75
25

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์ ช่วยส่งเสริมโครงข่ายทางนิเวศวิทยาเมืองให้กับ
กรุงเทพมหานคร เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางเมืองของกรุงเทพมหานคร
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ความล่าช้าในการส่งคืนพื้นที่
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ติดตามอย่างทุกส่วนงานอย่างเร่งรัด
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โครงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำ รำยบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.51723
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ ง เทพมหานคร เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 473-2-34 ไร่ เพื่ อประกอบกิ จ การธุ ร กิ จ
ปิโตรเลียมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม โดยได้รับโอนกิจการและกรรมสิทธิ์อสั งหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
โรงกลั่นน้ามันทหาร กรมการพลังงาน กระทรวงกลาโหม เมื่อปี 2529 มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อมาในปี 2546 กระทรวงการคลังเห็นชอบและอนุมัติตามที่
กรมธนารักษ์เสนอให้ขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวต่อไปอีก 18 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2576 โดยอนุโลมให้ถือเสมือนเป็นการต่ออายุสัญญาเช่าเป็นการล่วงหน้า และให้ยกเลิกสัญญาเช่า
ฉบับเดิมและจัดทาสัญญาเช่าฉบับใหม่ มีกาหนด 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2576 ซึ่งต่อมาบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการเช่าต่อไป
จนครบ 30 ปี จากระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าเดิม (วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2576) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขออนุมัติสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม (3E: Efficiency Energy Environment) และกรมธนารักษ์เห็นว่า
มูลค่าของโครงการดังกล่าวที่คานวณตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการ
ของรั ฐ พ.ศ. 2558 และประกาศส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิ ส าหกิจ ลงวั นที่ 6 มี นาคม 2558
เรื่ อง แนวทางปฏิบั ติส าหรั บ การคานวณมูล ค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 มีมูล ค่า
มากกว่า 5,000 ล้านบาท จึงมีความจาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่ปรากฏในมาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกาของรัฐ พ.ศ. 2556
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงกลั่นน้ามัน
3. เป้ำหมำย
เพื่อให้การต่ออายุสัญญาเช่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.51723 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่
473-2-34 ไร่
5. ระยะเวลำดำเนินงำน
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
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6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการเช่าที่ดิน
ราชพัสดุบ ริเวณโรงกลั่ นน้ามันบางจาก แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.51723 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร จากสัญญาเช่าเดิม ซึ่งมีกาหนด 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2576 ต่อไปอีกจนครบ 30 ปี จากระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าเดิม เพื่อขออนุมัติการสนับสนุน
ทางการเงินจากสถาบันการเงินในการดาเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกรมธนารักษ์
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการของบริษัทฯ มีมูลค่าประมาณ 12,338,396,708 บาท ประกอบด้วย
- ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 30 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,286,578 บาท
- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า เป็นเงิน 259,145,730 บาท
- ที่ดินราชพัสดุมูลค่า 9,709,355,000 บาท
- มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง (ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และได้ประเมินไว้เมื่อปี พ.ศ.2528) ประมาณ
2,089,609,400 บาท
กรมธนารักษ์จึงได้หารือสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่า จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 หรือไม่ อย่างไร และหากต้องดาเนิน การตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ดังกล่าว จะต้องดาเนินการอย่างไร และเข้าสู่กระบวนการ
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ในมาตราใด อย่างไร
6.1.2 สานั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิส าหกิจได้มีหนังสื อ ที่ กค 0820.2/063 ลงวันที่
8 ธันวาคม 2558 ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ.2556 กรณีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ว่า หากมูลค่าของโครงการที่คานวณตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุ นในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณมูลค่าของ
โครงการการลงทุน ในกิจ การของรั ฐ พ.ศ.2558 และประกาศส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิ จ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสาหรับการคานวณมูลค่าของโครงการการลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558 มีมูลค่าตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือมูลค่าที่กาหนดเพิ่มขึ้นโดยกฎกระทรวงต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ร่ว มลงทุนฯ ปี 2556 ตั้งแต่ห มวด 4 การเสนอโครงการ ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 เป็นต้นไป
6.1.3 กรมธนารักษ์ได้จัดให้มีการประชุมเรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ราย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ร่วมกันระหว่าง กรมธนารักษ์
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่
7 มีนาคม 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณา กรณีบริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ขอขยายสัญญาเช่า
ที่ดินราชพัสดุ ว่าจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ตั้งแต่
หมวด 4 มาตรา 24 การเสนอโครงการ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้ องเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการ แต่หากบริษัทไม่ขอขยายสัญญาเช่า ก็ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าเดิม โดยไม่ต้องดาเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ตามมาตรา 24 และที่ประชุมได้ให้บริษัทฯ พิจารณาว่า ยังมีความประสงค์
ขอขยายสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุต่อไปหรือไม่ อย่างไร
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6.1.4 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ ที่ 10000/038/2559 ลงวันที่
26 เมษายน 2559 แจ้ ง ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ ใ นการขยายระยะเวลาการเช่ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ต่ อ ไป
โดยประสงค์ให้มีการจัดทาสัญญาเช่าฉบับใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาปัจจุบัน ออกไป
จนครบกาหนดระยะเวลา 30 ปี และยินดีสนับสนุนเงินเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
โครงการ ตามพ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 จานวน 10,000,000 บาท
6.1.5 กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ ด าเนิ น การจ้ า ง ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย บริษัท
บางจากปิ โ ตรเลี ย ม จ ากั ด (มหาชน) ระยะเวลาด าเนิ น การ 180 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญ ญาจ้ า ง
(ลงนามวันที่ 1 พฤษภาคม 2561) ขณะนี้อยู่ระหว่าง ที่ปรึกษาโครงการดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตามมาตรา 24 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง รายละเอียดที่ต้องมีในผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ พ.ศ. 2557
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม
พรบ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556
2. เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการต่อ
รมต.กระทรวงการคลัง และ สคร.
3. สคร. เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ
4. กรมธนารักษ์ร่างสัญญาร่วมทุน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
30
20
30

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
การพัฒนาที่ราชพัสดุให้คุ้มค่ากับศักยภาพของที่ดิน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลความคืบหน้าโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นรายเดือน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 มีกฎหมายและข้ อบั งคับอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งทาให้ โ ครงการไม่ส ามารถดาเนินการได้ตาม
แผนงานที่กาหนด
12.2.2 เป็นเรื่องที่จะต้องขอรับนโยบายในระดับกระทรวง และคณะรัฐมนตรี เมื่อ รัฐบาลมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของ
การดาเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน
12.3.2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
12.3.3 สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อขอรับนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
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โครงกำรปรับปรุงอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุของบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
1.1 ปี 2545 กระทรวงการคลั ง กองทั พ อากาศ และกรมการบิ น พาณิ ช ย์ (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
กรมท่า อากาศยาน) ได้ร่ ว มทาข้อตกลงกับ บริษัท การท่ าอากาศยานไทย จากั ด (มหาชน) การใช้ประโยชน์
สนามบินดอนเมือง (บางส่วน) และสนามบินส่วนภูมิภาค ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ (บางส่วน) สนามบินเชียงราย
สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินสุวรรณภูมิ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2545 และฉบับปรับปรุง
แก้ไข ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2547 อนุญาตให้ ทอท. ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สนามบินดอนเมือง สนามบิน
เชียงใหม่ สนามบิ นเชีย งราย สนามบิ นภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ และสนามบินสุ วรรณภูมิ เพื่อดาเนินกิจการ
ท่าอากาศยาน มีกาหนด 50 ปี (30 ปี ให้ต่ออีก 10 ปีรวม 2 ครั้ง) นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 เป็นต้นไป
โดยกาหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ดังนี้
1.1.1 สนามบินดอนเมือง เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้นๆ จนกว่าจะมีการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และหลังจากนั้นให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาที่จะจัดหา
โดยกรมธนารักษ์
ทั้งนี้ให้มีค่าตอบแทนขั้นต่าเป็นเงิน 500 ล้านบาทต่อไป และปรับเพิ่มตามดัชนีผู้บริโภคซึ่งประกาศ
โดยสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน จนกว่าจะยกเลิกสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินพาณิชย์หลัก
ของประเทศ จึงจะไม่มีอัตราค่าตอบแทนขั้นต่าดังกล่าว
1.1.2 สนามบินส่วนภูมิภาค ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ (บางส่วน) สนามบินเชียงราย สนามบินภูเก็ต
และสนามบินหาดใหญ่ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ทั้งหมดของ ทอท. อันเกิดจากการใช้ประโยชน์
สนามบินภูมิภาคแต่ละแห่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในช่วงปีบัญชีนั้นๆ จนกว่าจะมีการเปิดใช้ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และหลังจากนั้นให้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาที่จะ
สรรหาโดยกรมธนารักษ์
การปรั บ ปรุ ง อั ต ราค่ า ตอบแทนตามข้ อ (1) และ (2) จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ผลการด าเนิ น งานของ
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยอันเกิดจากสนามบินดอนเมืองและสนามบินอนุญาตแต่ละแห่งประกอบด้วย
1.1.3 สนามบินสุวรรณภูมิ เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ขั้นต่าต้องไม่น้อยกว่าที่เรียกเก็บ
จากท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ ในปี สุ ด ท้ า ยก่ อ นเปิ ด ใช้ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ (ประมาณ 704.59 ล้ า นบาท)
ทั้งนี้ สนามบิน สุว รรณภูมิเปิดใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 เมื่อใช้ประโยชน์ครบ 10 ปี ให้ปรับปรุงอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามผลการศึกษาของกรมธนารักษ์
1.2 ปี 2560 การกาหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ดังนี้
1.2.1 กาหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุสนามบินดอนเมืองและสนามบินส่วนภูมิภาค
(สนามบินเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่) "แบบวิธีแบ่งส่วนรายได้ (Revenue Sharing) มีกาหนด 10 ปี
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นับตั้งแต่งวดปี 2550 ถึงปี 2559" สาหรับสนามบินที่มีผลการดาเนินงานกาไรให้เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ ส นามบิ น ในอัต ราร้ อยละ 5 และสนามบิ นที่ มีผ ลการดาเนิ นการขาดทุนให้ เ รีย กเก็ บค่ าตอบแทนฯ
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในช่วงปีบัญชีนั้นๆ
1.2.2 กาหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์สนามบินสุวรรณภูมิ งวดปี 2556 - 2560 ให้กาหนด
เพิ่มเติมจากวิธีส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ในอัตราร้อยละ 5 ของรายได้ โดยปรับเพิ่มขึ้นตามค่าเฉลี่ย
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Average Headline CPI) สาหรับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์งวดปี 2561 - 2565
ให้เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 อัตราร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดอันเกิดจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ในช่วงปีบัญชีนั้นๆ
ส่วนที่ 2 อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน (ROA) ตามประเภททรัพย์สินประกอบด้วย กลุ่มกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ (Commercial) ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี กลุ่มกิจกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิด
รายได้ เชิง พาณิช ย์ (Non-commercial) ไม่เ รียกเก็ บ เขตปลอดอากร (Free Zone) ร้อ ยละ 0.01 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินต่อปี และพื้นที่พัฒนาโครงการใหม่ ร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินต่อปี
1.3 กรมธนารักษ์ได้เห็นชอบให้นาแนวทางการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แปลงท่าอากาศยาน
สุว รรณภูมิมาใช้เป็น เกณฑ์ในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัส ดุส นามบินดอนเมือง
เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ภู เ ก็ ต และหาดใหญ่ ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า ง ทอท. จั ด ท าข้ อ มู ล ทรั พ ย์ สิ น ในที่ ร าชพั ส ดุ
สนามบินดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับ ปรุ งอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
ภูมิภาค (เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ตและหาดใหญ่) ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ ว ย การให้ การท่ าอากาศยานแห่ งประเทศไทยใช้ประโยชน์ ในที่ราชพั ส ดุที่ อยู่ ในความปกครองดู แลและ
ใช้ประโยชน์ของกรมการบินพาณิชย์/กองทัพอากาศ
3. เป้ำหมำย
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดิน ราชพั ส ดุบ ริ เวณท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูมิภ าค (เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และ
หาดใหญ่)
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
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6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการดาเนินการของ ทอท. โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาประเภททรัพย์สิน
ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าประเภททรั พ ย์ สิ น เสนอคณะท างานเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ในการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับกรมธนารักษ์ และ ทอท.
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
1.สารวจทรัพย์สินสนามบินดอนเมือง
และสนามบินภูมิภาค
2.เสนอท่านอธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ตามระเบียบ

70
10
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กรมธนารักษ์ได้รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
มีมูลค่าสูงขึ้น
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 กรณีส นามบิ น ดอนเมืองและสนามบินส่ ว นภูมิภ าค ขึ้นอยู่กับการดาเนินงานของ ทอท.
การเจรจาระหว่างกรมธนารักษ์กับ ทอท. และผลประกอบการของ ทอท.
12.2.2 กรณีสนามบินสุวรรณภูมิ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ ทอท.
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกและนโยบาย ไม่สามารถควบคุมได้
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โครงกำรศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 โซน C
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารั ก ษ์ ไ ด้ รั บ ค าขอใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ท างานจากหน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง
ในกรุ ง เทพมหานครเป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากสถานที่ ท างานของหน่ ว ยงานมี ค วามแออั ด ไม่ เ หมาะสม
บางหน่วยงานต้องรื้อย้ายออกจากเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเกิดหน่วยงานใหม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
จากการปฏิรูประบบราชการ ทาให้กรมธนารักษ์ไม่สามารถจัดสรรที่ราชพัสดุให้หน่วยงานเหล่านี้ได้ตามที่ขอ
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมให้ได้รับความสะดวกในด้านอาคาร
สถานที่ที่เอื้อต่อการให้ บ ริการประชาชนทุกกลุ่ มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการให้ บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในรูปแบบ One Stop Service
2.๒ เพื่อลดงบประมาณค่าเช่าอาคารเอกชนของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสถานที่ทางานไม่เพียงพอ หรือไม่มี
พื้นที่เป็นของตัวเอง ทาให้ต้องเช่าอาคารสานักงานของภาคเอกชน ซึ่งเป็นภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาว
2.๓ เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในศูนย์ราชการฯ ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก
ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ดินราชพัสดุว่างเปล่าที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์เต็มที่
3. เป้ำหมำย
การก่อสร้างส่วนขยายศูนย์ราชการโซน C เพื่อรองรับความต้องการใช้ประโยชน์ของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ราชพัสดุในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C เนื้อที่
81 - 2 - 59 ไร่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (ธพส.) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโครงการ การออกแบบ
การก่อสร้าง
2) ธพส. สารวจความต้องการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
3) นาเสนอคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
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4) นาเสนอกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บท
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซน C โครงการศูนย์ราชการฯ
6) ธพส. เสนอแผนแม่บ ทโครงการพั ฒ นาพื้นที่ส่ ว นขยายโซน C ต่อ กรมธนารักษ์ เพื่อนาเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan)
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. รวบรวมความต้องการหน่วยราชการผู้เช่าจัดทา
Master Plan Concept ดาเนินการประกวดแบบ
2. ได้ผู้ชนะประกวดแบบ/จัดทาแบบระยะที่ 1
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
3. นาเสนอคณะกรรมการ ธพส./กศร./ธร./กค./ครม.
4. ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ ดาเนินการระดมทุน
จัดจ้างผูร้ ับเหมา/จัดทาแบบระยะที่ 2
5. ผู้รับเหมาก่อสร้าง 3 ปี
6. ส่งมอบอาคาร ให้ ธพส. บริหารอาคาร 30 ปี

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
15
15
15
20
15
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 30,000,000,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินอื่น ๆ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 มีศูนย์ราชการฯ ที่เป็นอาคารประหยัดพลังงานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9.2 หน่วยงานราชการมีความสะดวกในการประสานงานและให้บริการประชาชน
9.3 ประหยัดค่าเช่าสานักงานที่หน่วยราชการบางหน่วยเช่าพื้นที่เอกชน
9.4 รัฐมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าจดทะเบียนเช่า รวมประมาณ ๓,๖๒๒ ล้านบาท
9.5 รัฐมีรายได้จากภาษี รวมประมาณ ๔,๑๖๒ ล้านบาท
9.6 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมตามศักยภาพ
9.7 อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเป็นของรัฐเมื่อสิ้นสุดโครงการ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
การจราจรโดยรอบศูนย์ราชการ
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน (Action plan)
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ดาเนินการให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาและแผน
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โครงกำรพัฒนำที่รำชพัสดุแปลงที่ตงั้ โรงภำษีร้อยชักสำม
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ดาเนินการ
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 3314 (เดิมกท. 043314) โฉนด 2317, 3618 และ 3257
ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ 5-0-60 ไร่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ร่วมทุนพ.ศ.2535) และได้มีมติเมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2547 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลั งเสนอให้กิจการร่วมค้าประกอบด้วย บริษัท ยูซิตี้จากัด
(มหาชน) (เดิมบริษัท แนเชอรัลพาร์ค - จากัด (มหาชน) บริษัท อามันรีสอร์ท เซอร์วิสเซส ลิมิเต็ด และบริษัท
ซิลเวอร์ลิงค์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ราชพัสดุต่อมากรมธนารักษ์และกิจการร่วมค้าฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามและสัญญาเช่า
ที่ราชพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสิทธิพัฒนาปลูกสร้าง
อาคารชดเชยให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติในที่ราชพัสดุแปลง ถนนเจริญนครซอย 53 และปลูกสร้างอาคาร
ชดเชยให้แก่กรมศุลกากรในที่ราชพัสดุแปลงเชิงสะพานกรุงเทพกรมธนารักษ์ได้มีคาสั่งที่ 314/2548 ลงวันที่
8 มิถุนายน 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
แปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามตามพ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ
การให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 ในราชกิ จ จานุ เ บกษาโดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
4 เมษายน 2556 ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้ยกเลิก พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ. 2535 และกาหนดให้
กรณีโครงการที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนตามหมวด 4 การกากับดูแลและติดตามผลแห่ง พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ. 2535
ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใหม่ใช้บังคับ
และกระทรวงการคลังได้มีคาสั่งที่ 1144/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแล
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและกระทรวงการคลังได้มี
คาสั่ง ที่ 1144/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูและโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ
แปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. เป้ำหมำย
ดาเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
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4. พื้นที่ดำเนินกำร
4.1 แปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ถนนเจริญกรุง 36 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ใช้ก่อสร้างอาคาร
โรงแรมยกกรรมสิทธิ์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโบราณสถาน 3 หลัง
4.2 แปลงก่อสร้างอาคารชดเชย จานวน 2 หลัง
4.2.1 แปลงถนนเจริญนคร ซอย 53 ใช้ก่อสร้างอาคารชดเชยให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
4.2.2 แปลงเชิงสะพานกรุงเทพฯ ใช้ก่อสร้างอาคารชดเชยให้กรมศุลกากร
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ได้จัดทาร่างสัญญาและจัดส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ ให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุด โดยหากสานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาร่างสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมธนารักษ์จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรั ฐ พ.ศ. 2556มาตรา 47 โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงจะลงนาม
ในสัญญากับกิจการร่วมค้าฯ ต่อไป
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาฯ
2.จัดประชุมคณะกรรมการกากับดูแล เพื่อติดตามกากับ
ดูแลโครงการให้มีการดาเนินตามที่กาหนดในสัญญา
ร่วมลงทุน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
60
40

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 117,505.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
พัฒนาที่ราชพัสดุให้มีสภาพที่เหมาะสมในการนามาจัดหาประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
53

11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.1.1 ติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
11.1.2 คณะกรรมการกากับดูแล (แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556) ติดตาม กากับ ดูแลให้มีการดาเนินการตามสัญญา
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาที่
ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อย
ชักสาม

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

3

3

2

ค่ำเป้ำหมำย
2

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

-

-

-

1

2

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การก่อสร้ างอาคารโรงแรมยกกรรมสิ ทธิ์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโบราณสถาน 3 หลั ง และ
การก่อสร้างอาคารชดเชยให้สานักงานตารวจแห่งชาติและกรมศุลกากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการพิจารณา/ดาเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
12.3.2 มีคณะกรรมการกากับดูแล (แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556) ติ ด ตาม ก ากั บ ดู แ ล ให้ มี ก ารด าเนิ น การตามสั ญ ญา และก าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา
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โครงกำรพัฒนำที่รำชพัสดุ บริษัท โรงแรมชำยทะเล จำกัด
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
1.1 กรมธนารักษ์ได้เปิดประมูลเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.242 อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 2 ครั้ง เมื่อปี 2535 เนื้อที่ประมาณ 14 - 2 - 57 ไร่ และปี 2537 เนื้อที่ประมาณ
14 - 3 - 78.3 ไร่ โดยบริ ษัท โรงแรมชายทะเล จากัด เป็นผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาก่อสร้างอาคารโรงแรมทั้ง
2 ครั้ง ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอรวมทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการเดียวกัน กรมธนารักษ์ได้พิจารณาอนุญาตให้รวม
โครงการได้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538
1.2 ปี 2542 กรมธนารักษ์ได้จัดให้บริษัทฯ เช่าที่ราชพัสดุเพิ่มอีก เนื้อที่ประมาณ 0-3-71.2 ไร่ และ
จากการรวมเป็นโครงการเดียวกัน ทาให้มีเนื้อที่รวม 30 - 2 - 06.5 ไร่ และมีมูลค่ารวม 1,139,133,221 บาท
ซึ่งเกิ นกว่ าหนึ่ ง พั น ล้ านบาท กรมธนารั ก ษ์ จึง ได้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
1.3 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวว่ามีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาท จึงต้อง
ดาเนินการตามนัยพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
ต่อมาถูกยกเลิกแล้วตามนัยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2556
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนตามกฎหมาย จึงต้องดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามนั ย มาตรา 72 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
โดยกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง
โรงแรมชายทะเล เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางดาเนินโครงการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการยกเลิกสัญญาการแก้ไข
สัญญา และการบังคับใช้สัญญาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. เป้ำหมำย
ดาเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริษัท โรงแรมชายทะเล จากัด แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข. 242
ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ร าชพัส ดุแปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ ปข.242 ตาบลหนองแก อาเภอหั ว หิ น จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์
เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1) ผลการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันดาเนินการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ สัญญา
ฉบับที่ 1/2540
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว 8 หลัง พื้นที่ 1,282 ตารางเมตร
- อาคาร คสล. 2 ชั้น 6 หลัง พื้นที่ 7,736 ตารางเมตร
- อาคาร คสล. 3 ชั้น 11 หลัง พื้นที่ 12,990 ตารางเมตร
- ที่จอดรถ จานวน 30 คัน
2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาก าหนดแนวทางการด าเนิ น โครงการตามมาตร า 72 และ
คณะกรรมการฯ ได้จั ดประชุมครั้ งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติให้ สั ญญามีผ ลใช้บังคับต่อไป
โดยกฎหมายว่ า การให้ สั ญ ญามี ผ ลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปจะสามารถปรั บ เปลี่ ย นเงื่ อ นไขบางข้ อ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับข้อเท็จจริงและสภาวะปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร
2.1 ให้สัญญามีผลตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2574
2.2 ให้กาหนดอัตราค่าเช่าในสัญญาร่วมลงทุนฯ ในอัตราเดียวกับที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง
2.3 ให้เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เท่ากับค่าเช่าเพิ่มเติมนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม
2544 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ ปี 2560 และใช้อัตรา
คิดลดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล
2.4 เจรจากั บ บริ ษั ท โรงแรมชายทะเล จ ากั ด เพื่ อ หาข้ อ ยุ ติ เ กี่ ย วกั บ มู ล ค่ า โครงการและ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์เพิ่มเติม
2.5 จัดทาร่างสัญญาร่วมลงทุนฯ แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมต่อไป
3) กรมธนารั กษ์ได้ป ระชุมหารือกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เพื่อหาข้อยุติตาม
มติคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
4) รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบและพิจารณาทบทวนมติ
5) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลง
โรงแรมชายทะเล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
6) กรมธนารักษ์ทาหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561
และหากบริษัทฯ ประสงค์จะดาเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว กรมธนารักษ์จะได้ดาเนินการเสนอ ครม. ต่อไป
7) บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งขอเลื่อนกาหนดเวลาการตอบรับข้อเสนอตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2561 ให้กรมธนารักษ์ทราบ
8) ได้ทาหนังสือแจ้งอธิบดีให้รับทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
9) กรมธนารั กษ์ท าหนั งสื อแจ้ง ให้ บริ ษัทฯ เร่งพิจ ารณาและยื นยันรั บข้อเสนอตามมติที่ ประชุ ม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ติดตามผลการพิจารณาของบริษัทฯ กรณีการกาหนด
แนวทางการดาเนินโครงการ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 72 ครั้งที่ 1/2561
2. หารือและเจรจาร่วมบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง
การดาเนินการดาเนินโครงการ
3. เสนอแนวทางตามที่หารือและเจรจากับบริษัทฯ
ต่อคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 72 พิจารณา
4. เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
สั่งการ

10
30
40
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 121,400.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
พัฒนาที่ราชพัสดุให้มีสภาพที่เหมาะสมในการนามาจัดหาประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
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โครงกำรกองทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของรัฐ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากที่ราชพัสดุบางแปลงมีศักยภาพไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ประโยชน์ เช่น ที่ดิน
ราชพัสดุมีเนื้อที่น้อย ถนนหรือทางเข้าที่ราชพัสดุคับแคบ ไม่สามารถปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารได้
ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ มี ส ภาพเป็ น หลุ ม บ่ อ มี ภ าระติ ด พั น เป็ น ต้ น ในการน าที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ดั ง กล่ า ว มาใช้ ป ระโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองและการปกครอง จะต้องมีการปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมด้ว ยการจัดซื้อที่ดิน
เพิ่มเติมเพื่อผนวกกับที่ราชพัสดุให้มีจานวนเนื้อที่ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น หรือซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายทางเข้า -ออก
ที่ราชพัสดุ หรื อปรั บสภาพพื้นที่ให้เหมาะสม หรือปลดภาระติดพันของที่ราชพัสดุ แต่การดาเนินการดังกล่าว
ไม่คล่องตัวเพราะประสบปัญหาในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาที่ราชพัสดุ
เกิดความคล่ องตัว ตอบสนองต่อสถานการณ์ความต้อ งการใช้ที่ดิน ทั้งของภาครั ฐ และภาคเอกชน และทันต่ อ
สถานการณ์ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุภาพรวมของกรมธนารักษ์ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะติดขัด
ในเรื่องเงินงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการ
กระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินของรัฐเป็นผู้จัดตั้งกองทุน
หรื อ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เพื่ อ จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น หรื อ ปลดภาระติ ด พั น ในที่ ร าชพั ส ดุ น าไปพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ ร าชพั ส ดุ
ให้มีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ในราชการหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลัง
มอบหมาย โดยไม่ต้องขอตั้งงบประมาณรายจ่ายทุกปี อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของกรมธนารักษ์เพื่อประโยช น์
สาธารณะ และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการในการตั้งกองทุนฯ สรุปได้ดังนี้
เมื่อที่ราชพัส ดุแปลงใดจ าเป็ น ต้องดาเนิ นการพัฒ นาให้เกิดความเหมาะสม ไม่ว่าจะด้วยการจัดซื้อที่ดินนาไป
ผนวกรวมกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ หรื อ การซื้ อ ที่ ดิน เพื่ อ ขยายทางเข้ า -ออกที่ร าชพั ส ดุ หรือ การปรั บ สภาพที่ ร าชพั ส ดุ
ให้เหมาะสม หรือปลดภาระติดพัน
ที่ร าชพัส ดุเพื่อใช้ป ระโยชน์ ห รือส ารองไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ กรมธนารักษ์จะใช้เงินกองทุนพัฒ นา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องรั ฐ เพื่ อ ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว เมื่ อกรมธนารั ก ษ์ เปิ ด ประมู ล หาผู้ ล งทุ น พัฒ นาหรือ อนุ ญ าต
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐใช้ที่ราชพัสดุแปลงที่นาเงินจากกองทุนฯ ไปดาเนินการ
จะกาหนดเป็นเงื่อนไขการประมูล หรือเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ประมูลได้ หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรอื่นของรัฐ ชาระค่าจัดซื้อที่ดินและหรือค่าปรับสภาพที่ราชพัสดุ พร้อมค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ กาหนด นับแต่วันที่ใช้เงินกองทุนฯ จนถึงวันที่เปิดประมูลคืนให้แก่กองทุนฯ
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุให้มีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ในราชการหรือจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
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2.2 ปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุเพื่อให้ที่ราชพัสดุสามารถนามาใช้ประโยชน์ในราชการหรือนามาพัฒนา
จัดหาประโยชน์ได้
2.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รัฐ
2.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย
3. เป้ำหมำย
เพิ่มศักยภาพที่ราชพัสดุให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในราชการหรือการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4. พื้นที่ดำเนินกำร
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครและสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
จัดทาแผนงาน/โครงการนาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการฯ
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. โครงการสารวจเพื่อจัดทาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
ที่ต้องพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ 50)
1.1 จัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ
1.2 กาหนดข้อมูลการสารวจ เช่น รายละเอียดของ
แปลงที่ดิน ทาเลที่ตั้ง ข้อจากัด ฯลฯ
1.3 จัดทาแบบสารวจ
1.4 ดาเนินการสารวจ
1.5 การลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ ข้อจากัด
และสภาพแวดล้อมต่างๆ
1.6 สรุปผลการสารวจนาเสนอผูบ้ ริหารกรมธนารักษ์
1.7 รายงานผลการสารวจให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ได้รับทราบ
2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ/การปลดภาระติดพัน
ที่ราชพัสดุ (ร้อยละ 50)
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลแปลงที่ดินเบือ้ งต้นที่จะต้องนามา
พัฒนาศักยภาพ
2.2 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของแปลงที่ดิน
และสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์แปลง
ที่ดินบริเวณข้างเคียง

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

25
10
10
5

10
15
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ขั้นตอน / กิจกรรม
2.3 สรุปและจัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ฯ
นาเสนอผู้บริหารกรมธนารักษ์
2.4 นาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบเพื่อนาไปปฏิบตั ิ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
5

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 158,679,210.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินอื่น ๆ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลผลิต (Output)
9.1 ที่ราชพัสดุที่ใช้เงินกองทุนฯ ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายทางเข้า -ออก หรือเพื่อปรับสภาพที่ราชพัสดุ
ให้เหมาะสม (เป้าหมาย 1 แปลง)
9.2 ที่ราชพัสดุที่ใช้เงินกองทุนฯ ปลดภาระติดพันเพื่อนาที่ดินไปใช้ประโยชน์หรือสารองไว้ใช้ประโยชน์
ในราชการ (เป้าหมาย 1 แปลง)
9.3 ที่ ร าชพัส ดุที่ก องทุน ฯ จั ดซื้อ มาเพื่อ สนั บสนุ นการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ การพัฒ นาอสั ง หาริ มทรัพ ย์
(เป้าหมาย 1 แปลง)
9.4 ที่ราชพัส ดุที่ได้มาจากการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลั ง
มอบหมาย (เป้าหมาย 1 แปลง)
9.5 มูลค่าที่ราชพัสดุที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพ (เป้าหมาย เพิ่มขึ้น)
ผลลัพธ์ (Outcome)
9.6 ที่ดินราชพัสดุได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
9.7 ได้รับรายได้จากค่าเช่าที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น
9.8 มีกองทุนฯ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อนาผลตอบแทนมาลงทุนในการพัฒนาศักยภาพ
ที่ราชพัสดุ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
รวบรวมสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินงานนาเสนอกระทรวงการคลังทราบทุกไตรมาส
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11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามแผนการ

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

100

100

100

ค่ำเป้ำหมำย
100

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3 4

5

60 70 80 90 100

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่กาหนด เช่น เจ้าของที่ดิน
ตามโครงการที่จะดาเนินการอาจเปลี่ยนแปลงความประสงค์ที่จะขายที่ดิน ราคาที่ดินที่จะดาเนินการตามโครงการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
12.2.2 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน การดาเนินงานไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
12.2.3 ความเสี่ ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความไม่ชัดเจนและความไม่
ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 ติดตามและสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นรายเดือนและประชุมติดตามความก้าวหน้า
เป็นรายไตรมาส
12.3.2 ประสานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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โครงกำรบ้ำนคนไทยประชำรัฐ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ควำมเป็นมำ
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินโครงการที่พักอาศัยสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย
เพื่อแก้ ไขปั ญ หาที่อ ยู่ อาศั ย และสร้ างความมั่นคงให้ แก่ ผู้ มีรายได้น้อ ยให้ มี ที่อยู่อ าศัย มีงาน มีรายได้เ พียงพอ
ต่อการดารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2561 เห็นชอบกรอบการดาเนิน
โครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" พร้อมทั้งขอให้กระทรวงการคลังดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
มติ ครม. และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ
3. เป้ำหมำย
3.1 ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3.2 ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน (Gross Income)
3.3 ประชาชนทั่วไป (โดยธนาคารไม่ต้องสนับสนุนดอกเบี้ย) โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายลาดับที่ 1 ก่อน
เมื่อ Supply เหลือจึงพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 ตามลาดับต่อไป
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดิน ราชพัส ดุน าร่ อง 8 พื้น ที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครพนม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดลาปาง และจังหวัดอุดรธานี
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 คัดเลือกแปลงที่ดิน/สารวจรังวัดจัดทาแผนที่
6.1.2 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.1.3 เสนอ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบ
6.1.4 จัดทาร่าง TOR/ร่างประกาศ/ผังประมูล/ร่างสัญญา
6.1.5 พิจารณา TOR/สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ และนาเสนออัยการสูงสุดพิจารณา
6.1.6 ดาเนินการเปิดประมูล
6.1.7 พิจารณาผลการประมูล/ประกาศผลประมูล
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
1. จัดทาสัญญาเช่า/จัดทาแบบแปลน/ขออนุญาตก่อสร้าง
80
2. ดาเนินการก่อสร้างภายใน 1 ปี
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
9.2 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรายได้ แ ก่ ผู้ อ าศั ย ในชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น การกระตุ้ น เศร ษฐกิ จ
ในภาคอสังหาริมทรัพย์และเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ (Value Chain) ที่เกี่ยวข้องจานวนมาก
9.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจากที่ดินราชพัสดุที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
และเพิ่มมูลค่าที่ดินราชพัสดุ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
โครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" จะบรรลุผลสาเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุน
จากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อให้โครงการฯ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันหากการดาเนินโครงการฯ ไม่สามารถ
ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งาน โดยมี ก ารรายงานความคื บ หน้ า
การดาเนินงานทุกเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการตามแผน
การดาเนินงาน (Action Plan)

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำน
มำ
ค่ำเป้ำหมำย

2559 2560 2561
-

-

-

ร้อยละ 80

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
70
80
90

5
ร้อยละ
100
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12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 โครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" เป็นโครงการเช่าระยะยาว (Leasehold) ผู้ได้รับสิทธิ
การเช่าจะไม่ได้กรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน จึ งต้องกาหนดเงื่อนไขให้ ผู้ ประกอบการพัฒนาโครงการฯ เสนอโครงการฯ
ที่มีความคุ้มค่า สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
12.2.2 การดาเนินโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องนาแนวคิดเชิงนโยบาย
ภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อตอบสนองความสาเร็จของโครงการฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12.2.3 หากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ การบริหารจัดการโครงการฯ และงบประมาณสนับสนุนในการ
ดาเนินโครงการฯ เป็นต้น จะส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดได้ ซึ่งอาจขอพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการดาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ทางราชการต้องกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการพัฒ นาโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" เสนอ
รูปแบบ ทาการออกแบบ และการก่อสร้างโครงการฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
และมีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนตลอดอายุโครงการฯ
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โครงกำรศูนย์ที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่รำชพัสดุ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
1. ควำมเป็นมำ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้ความเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ที่กระทรวงการคลังเสนอ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1) การจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างที่พักอาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ (Senior Complex) 3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) และ 4) การบูรณาการ
ระบบบ าเหน็ จ บานาญ โดยให้กรมธนารั กษ์ส นับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อดาเนินโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ภายใต้หลักประชารัฐ และให้ดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และลดงบประมาณรายจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
2.3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
3. เป้ำหมำย
เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ที่ พั ก อาศั ย บนที่ ดิ น ราชพั ส ดุ พร้ อ มอุ ป กรณ์ สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ หมาะสม
กับการดารงชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.1.1 สมุทรปราการ :อนุญาตให้ ม.มหิดล เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.646 เนื้อที่
41-1-90 ไร่
6.1.2 เชียงใหม่ : อนุญาตให้ ม.เชียงใหม่ เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม.20 เนื้อที่
7-2-76 ไร่
6.1.3 ชลบุรี : อนุญาตให้กรมกิจการผู้สูงอายุใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 เนื้อที่
48-1-42 ไร่
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
จัดส่งร่างเงื่อนไข TOR และร่างสัญญาฯ
ให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
แบบครบวงจร (Senior Complex) /หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
อนุมัติให้เปิดประมูลเพื่อหาผู้ลงทุนดาเนินโครงการ
Senior Complex
เปิดประมูลเพื่อหาผูล้ งทุนดาเนินโครงการ Senior
Complex อย่างน้อย 1 แห่ง

30
30
30
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 68,690.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ผู้ สู ง อายุ มี ที่ พั ก อาศั ย บนที่ ดิ น ราชพั ส ดุ พร้ อ มอุ ป กรณ์ สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ หมาะสมกั บ
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร
9.2 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และประหยัดงบประมาณรายจ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากการด าเนิ น งานตามแผนการด าเนิ น งาน โดยมี ก ารรายงานความคื บ หน้ า
การดาเนินงานทุกเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินการเปิดประมูลหา
ผู้ลงทุนดาเนินโครงการ
Senior Complex

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

-

-

-

ค่ำเป้ำหมำย
4

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

-

1

2

3

4
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12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ศู น ย์ ที่ พั ก อาศั ย ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ (Senior Complex) เป็ น โครงการเช่ า ระยะยาว
(Leasehold) ผู้ได้รับสิทธิการเช่าจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงต้องกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเสนอโครงการ
ที่มีความคุ้มค่า สร้างแรงจูงใจ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
12.2.2 การดาเนินการศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ให้สัมฤทธิ์ผล จะต้อง
นาแนวคิดนอกกรอบภายใต้ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อตอบสนองความสาเร็ จ
ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ทางราชการต้องกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการพัฒนาศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้ สูงอายุ (Senior
Complex) เสนอรูปแบบ ทาการออกแบบ และการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง และมีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนตลอดอายุโครงการ
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โครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยสำหรับผู้มีรำยได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหำบุกรุกที่รำชพัสดุ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
1.1 ด้วยยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง และยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ยึด
หลั กการเจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ล ดความเหลื่ อมล้ าและขับเคลื่ อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิ ต บนฐานของการใช้ ภู มิ ปั ญ ญาและนวั ต กรรม มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
ความครอบคลุมทั่วถึง เพื่อขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยกาหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระยะต่อไปสาหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทยโดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น
กาหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
จึงได้ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
โดยดาเนินโครงการบ้านมั่นคงในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
ของคนจนในชุมชนแออัดที่อาศัยอยู่ในที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ ระหว่างสองหน่วยงาน คือ กรมธนารักษ์ และ
พอช. ตามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา "โครงการบ้านมั่นคง" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 ซึ่งกรมธนารักษ์
จะสนั บสนุน การให้ เช่าที่ร าชพัส ดุในระยะยาวไม่เกิน 30 ปี เพื่อให้ เกิดความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชน
โดยผ่อนคลายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการปรับปรุงการก่อสร้างและ
พัฒนาที่อยู่ อาศัยของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการนาที่ดินว่า งเปล่ าที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการพัฒนา
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในระยะยาว และ พอช. จะเป็นหน่วยงานส่งเสริมและ
สนับสนุนในเรื่องงบประมาณและเงินกู้จากภาครัฐ
1.3 โดยเน้ น ให้ ป ระชาชนในชุ มชนที่ มี ร ายได้ น้ อยได้ มี ส่ ว นส าคั ญในการพั ฒ นาที่ อยู่ อ าศั ย และชุ ม ชน
ของตนเอง และหน่วยงานในภาครัฐจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวชุนชมอย่างแท้จริง เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถดาเนินการตามกระบวนการ
ของโครงการบ้านมั่นคง จนสามารถจัดทาผังชุมชนและออกแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจัดตั้งเป็น
สหกรณ์เคหสถานของชุมชนได้ส าเร็ จ จึ งสนับสนุนการจัดให้ ส หกรณ์นั้นได้เช่าที่ดินราชพัส ดุภ ายใต้โครงการ
บ้านมั่นคงในที่ราชพัสดุ โดยมีสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนดไม่เกิน 30 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
ของชุมชนแออัด และผ่อนคลายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายของชาวชุมชนที่จะสร้างความเข้ มแข็งให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต หากชุมชนยินดีและพร้อมที่จะเข้าร่วม
โครงการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยชุมชนริมคลองซึ่งเป็นโครงการที่รัฐจัดหาและสนับสนุนแล้ว จะทาให้ชุมชนมีความมั่นคง
ในการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในระยะยาวถึง 30 ปี ซึ่งที่ดินถือเป็นปัจจัยพื้นฐานให้เกิดการสร้าง
ชุมชนที่มั่นคง ท้ายที่สุดแล้วการมีบ้านอยู่อาศัยที่มีโครงสร้างมั่นคงและสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะทาให้วิถี
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ชีวิตและสภาพแวดล้ อมของคนที่อาศัย ริมคูคลองมีการพัฒ นาควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับการสร้างชุมชนที่มั่นคง
เข้ ม แข็ ง เป็ น กระบวนการที่ น าไปสู่ ก ารสร้ า งความมั่ น คงของชี วิ ต ด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ เป็ น สั ง คมที่ มี
ความเอื้ อ อาทรต่ อ กั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น และมี ก ารจั ด การร่ ว มกั น อั น เป็ น การพั ฒ นาโครงการที่ มั่ น คง
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพกายภาพที่สวยงามมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆ กัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าที่ดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.3 เพื่อสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัดที่อยู่ในที่ดิน
ราชพัสดุในเมือง โดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่า
2.4 เพื่อจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของผู้ที่มีรายได้น้อยในเมืองที่อยู่ในที่ราชพัสดุ
2.5 เพื่อจัดระเบีย บชุมชนให้ มีการพัฒ นาที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้ อมการจัดการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาโครงสร้างการจัดการสังคมในชุมชน ทาให้ที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง สวยงาม
น่าอยู่ มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน
2.6 เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ และใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย
ก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย เพื่ อ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย และแก้ ไ ขปั ญ หาบุ ก รุ ก ที่ ร าชพั ส ดุ
จานวน 10 ชุมชน หรือ 500 ครัวเรือน
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
2. เปิดเวทีสาธารณะซักซ้อมสร้างความเข้าใจ
3. ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสารวจรังวัดขอบเขตที่ดิน
4.จัดทาผังชุมชน และหรือจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน
5.จัดทาบันทึกข้อตกลงระดับชุมชนและหรือจัดให้เช่า
ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
30
20
20
20
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ทาให้ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
9.2 ทาให้ผู้อาศัยในชุมชนแออัดได้เช่าที่ดินราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9.3 ทาให้สนับสนุนการดาเนินการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด ที่อยู่ในที่ดิน
ราชพัสดุในเมือง โดยการจัดระเบียบและให้สิทธิการเช่าระยะยาว
9.4 ทาให้ชุมชนมีการจัดระเบียบชุมชน พัฒนาที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม การจัดการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สั ง คม และการพั ฒ นาโครงสร้ างการจัด การสั ง คมในชุมชน ท าให้ ที่ อยู่อ าศั ย ให้ มีค วามมั่ นคง
สวยงาม น่าอยู่ มีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของคนในชุมชน
9.5 ทาให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาหลายสิบปีและหลายชั่วอายุคนได้มี
ที่อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมายและอยู่อย่างยั่งยืน เป็นประชาสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยต่อไป
9.6 ช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ และใช้ประโยชน์บนที่ดินราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
9.7 ทาให้รัฐมีรายได้เพิ่ม จากการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 ปัญหาสาคัญในการดาเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง คือ การสร้างความเข้าใจ และ
ประชาสั มพัน ธ์โ ครงการของภาครั ฐ ให้ คนในชุมชนผู้ ไ ด้รับผลกระทบได้รับรู้ข้อมู ล ข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ
ที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีการประชาสั มพันธ์ส ม่าเสมอ ซึ่งจะส่ งผลต่อความร่วมมือของคนในชุมชน หากข้อมูล
ข่ า วสารไม่ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน จะท าให้ เ กิ ด ความไม่ ไ ว้ ว างใจและส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การพั ฒ นาคนในชุ ม ชนที่ จ ะให้ มี
ความร่ ว มมื อ ในการร่ ว มบู ร ณาการร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ในการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ม ชนริ ม คลอง
ให้ประสบความสาเร็จ
10.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองจะบรรลุผลสาเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือหรือ
การสนั บสนุ นจากทุกภาคส่ ว นที่เกี่ย วข้อง เพื่อร่ว มบูรณาการในการนานโยบายแห่ งชาติไปปฏิบัติและให้การ
สนั บ สนุน โครงการอย่ างต่อเนื่อง เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน หากหน่ว ยงานไม่มีการทางานในเชิงสั มพันธ์ห รือ
บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ย่ อ มเป็ น ปั ญ หาในการสร้ า งการยอมรั บ ที่ มี ผ ลต่ อ การสร้ า งประสิ ท ธิ ผ ล
ของการนานโยบายไปปฏิบัติได้
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
-
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11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559 2560 2561

จานวนชุมชนซึ่งรุกล้าคูคลอง
ที่ได้รับการจัดระเบียบและแก้ไข 10
ปัญหาชุมชนแออัดแนวคลอง
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการตาม
10
แผนงานโครงการ

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย

12

10

10

10

10

100

1

2

3

4

5

6 ชุมชน 7 ชุมชน 8 ชุมชน 9 ชุมชน 10 ชุมชน
60

70

80

90

100

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยภายใน
12.2.1 ปัญหาการคัดเลือกชุมชนและพื้นที่เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน
12.2.2 ขาดการทาความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
12.2.3 การสารวจรังวัดพื้นที่ล่าช้าและจัดทาผังชุมชนมีความล่าช้า
ปัจจัยภายนอก
12.2.4 ความพร้อมของผู้บุกรุกและการเจรจาให้ได้ข้อยุติเรื่องผังชุมชน/พื้นที่และเงื่อนไขการเช่า
12.2.5 การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการหรือรัฐบาล
12.2.6 ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่น กรุงเทพมหานคร สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
จัดให้ชุมชนซึ่งบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่ได้รับการจัดระเบียบและเป็นผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิการเช่า
ที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขของกรมธนารักษ์
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โครงกำรพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลำดน้อย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุบริเวณริมแม่น้า
ย่ า นตลาดน้ อ ยซึ่ ง ใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เ ต็ ม พื้ น ที่ มาพั ฒ นาให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส าธารณะ ส าหรั บ การพั ก ผ่ อ น เรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ แหล่งประเพณีวัฒนธรรม ศาสนสถาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่
ย่านตลาดน้อย ซึ่งพบว่าที่ราชพัสดุแปลงที่จะดาเนินโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เดิมใช้
ประโยชน์เป็นโรงกลึงที่รับทาชิ้นส่วนของเรือ เครื่องจักร โรงสีข้าว ปัจจุบันได้เลิกกิจการทาให้พื้นที่นี้ถูกทิ้งร้าง
ไม่ ได้ ใ ช้ป ระโยชน์ กรมธนารั ก ษ์ จึ ง เห็ น ควรพัฒ นาที่ ร าชพัส ดุ แปลงดั ง กล่ าว เพื่อ จั ดสร้ างเป็ น สวนสาธารณะ
เพื่อชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของย่านการค้าเก่าบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา
2.3 เพื่อจั ดสร้ างสวนสาธารณะให้ ชุมชนที่อยู่อาศัยในบริเวณย่านตลาดน้อยและบุคคลทั่ว ไปสามารถ
ใช้อาคารและพื้นที่สาหรับการทากิจกรรมทางสังคม การพักผ่อนและออกกาลังกาย
3. เป้ำหมำย
เพื่ อ จั ด สร้ า งสวนสาธารณะให้ ชุ ม ชน และเป็ น แหล่ ง ความรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ สั ง คม
ของย่ านการค้าเก่ าบริ เวณริ มแม่น้ าเจ้ าพระยา สามารถใช้อาคารและพื้ นที่ส าหรั บการทากิจกรรมทางสั งคม
การพักผ่อน และออกกาลังกาย
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ร าชพัส ดุแ ปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ กท.3870 โฉนดเลขที่ 763 แขวงตลาดน้ อย เขตสั ม พัน ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 191.50 ตารางวา
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
เริ่มดาเนินการก่อสร้างโครงการ
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทาร่างขอบเขตการจ้าง (TOR) และเงื่อนไขการประมูล
พร้อมรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อส่งให้สานักการคลัง
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ปิดประกาศเปิดประมูลคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง
(e-bidding) และจัดทาสัญญาก่อสร้าง
3. ดาเนินการก่อสร้างอาคารและปรับภูมิทัศน์
จานวน 10 งวด (ระยะเวลา 12 เดือน)

35
35
30

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 มีพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมและเผยแพร่นิทรรศการที่มีคุณค่า โดยให้ภาครัฐใช้ประโยชน์และหรือ
ให้เอกชนเช่าใช้พื้นที่เพื่อแสดงผลงาน
9.2 มุ่งเน้ นความคุ้มค่าทางสังคมเป็ นส าคัญ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนและชุมชน
ได้มีพื้นที่สีเขียวสาหรับทากิจกรรมที่หลากหลายร่วมกัน เป็นพื้นที่สาธารณะสาหรับการพักผ่อนและออกกาลังกาย
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
รายงานผลการตรวจงวดงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ความล่าช้าในการก่อสร้าง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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โครงกำรพิจำรณำพิสูจน์สิทธิกำรครอบครองทีด่ ินของบุคคลในเขตที่ดินรำชพัสดุ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
จากปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เพิ่มขึ้น ทาให้ที่ดินของรัฐที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหลือน้อยลง และ
ราษฎรที่ถือครองที่ ดิน ของรั ฐ โดยอ้า งว่ามีสิ ทธิดีกว่ารั ฐ ดังกล่ าวส่ ว นมากเป็นเกษตรกรที่ย ากจนมีรายได้น้อ ย
ไม่สามารถนาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมได้ รัฐจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทางบริหาร เพื่อให้
ความเป็นธรรมในสังคมอย่างทั่วถึงโดยการตรวจสอบการครอบครองที่ดินของราษฎรผู้เข้าครอบครองที่ดินของรัฐ
หรือการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งเป็นวิธีการประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่างกันหากผลการพิสูจน์สิทธิปรากฏว่า
ราษฎรมีสิทธิดีกว่า รั ฐก็จะออกเอกสารสิทธิให้ แต่ห ากรัฐมีสิทธิในที่ดินดีกว่าราษฎร ก็จะจัดที่ดินในส่วนที่รัฐ
ยังไม่ใช้ประโยชน์ให้ราษฎรผู้บุกรุกเช่าทากินและอาศัยอยู่ต่อไป
กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐมีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ ซึ่งต้องดาเนินการตามข้อ 3
ของมาตรการเรื่องการพิสูจน์สิทธิฯ ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ได้วางหลักเกณฑ์
ในการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น โดยแต่ง ตั้ง คณะทางานพิจ ารณากลั่ น กรองการพิสู จ น์สิ ทธิ ก ารครอบครองที่ ดิ น
ของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ให้มีหน้าที่พิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิของ กบร. เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมธนารักษ์
ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาฯ ของคณะทางานพิจารณากลั่นกรองฯ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ดาเนินการ
ตามระเบี ย บและกฎหมายที่เ กี่ย วข้อง หรื อเลื อกปฏิบัติ อาจเกิดข้อ ร้องเรียนเนื่องจากเกิดความไม่เป็นธรรม
ต่อประชาชนผู้ขอพิสูจน์สิทธิ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล
ในเขตที่ดินราชพัส ดุ เป็น ไปด้วยความโปร่ งใส เป็นธรรม กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัส ดุ จึงได้จัดทา
แผนงานโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้การดาเนินการ
พิจารณาพิสูจน์สิทธิฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและเป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคลี่คลายปัญหาข้อโต้แย้งโดยสันติวิธี
2.2 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
2.3 เพื่อสร้างการยอมรับ ความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ขอพิสูจน์สิทธิฯ
3. เป้ำหมำย
พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ จานวน 4,000 แปลง (ราย)
4. พื้นที่ดำเนินกำร
พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
พิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล
ในเขตที่ราชพัสดุ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
100

300 350 400 400 400 300 300 350 350 350 400 100

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 550,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
- เงินงบประมาณ จานวน 400,000.00 บาท
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ จานวน 150,000.00 บาท
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 เพื่ อให้ การแก้ไขปั ญ หาการบุ กรุ กที่ ดินของรัฐ มีแนวทางด าเนินการที่ถูก ต้อ ง โปร่ งใส เป็นธรรม
เป็นมาตรฐานในทางปฏิบัติอย่างเดียวกัน และลดปัญหาการร้องเรียน พร้อมกับสามารถกาหนดแนวเขตที่ดิน
ของรั ฐ และประชาชนให้ เกิดความชัดเจน เพื่อขจัดความขัดแย้ง ข้อพิพาทระหว่ างรัฐ กั บราษฎรที่ครอบครอง
ทาประโยชน์ และอยู่อาศัยในบริเวณที่ดินดังกล่าว
9.2 การนาที่ดินของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยทากินและจัดระเบียบ
การถือครองที่ดินราชพัสดุ
9.3 ลดปั ญหาการบุ กรุ กที่ดิน ราชพัส ดุของราษฎร อีกทั้งรัฐ ยั งมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการนาที่ ดินของรั ฐ
มาบริหารจัดการให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์คุ้มค่า
9.4 การพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ มีความถูกต้อง โปร่งใส
เป็นธรรม เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาตามประกาศ และลดปัญหาการร้องเรียน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
-
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้และผลสาเร็จของงานตามเป้าหมาย
(4,000 แปลง) โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 เอกสารและพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กาหนด
12.2.2 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน และคณะท างานฯ ขาดความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ มาตรการ
เรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
12.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) และเเลกเปลี่ ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ภ ายในหน่ว ยงาน
ในเรื่องการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
12.3.3 จั ด ประชุ ม หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพิ จ ารณาพิ สู จ น์ สิ ท ธิ (กบร.จั ง หวั ด )
เพื่อหารือ ทาความเข้าใจ ประสานความร่ วมมือในการตรวจสอบเอกสารหลั กฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีแนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวดัน
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โครงกำรธนำรักษ์ประชำรัฐ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
สภาวะความต้องการที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ทากิน และเพื่อดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกเข้าครอบครอง
ที่ดินของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปกครอง ดูแล และการบริหารทรัพย์สินของรัฐ รัฐบาลจึงมีนโยบายการบริหาร
ทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไข
ปัญหาเรื่องที่ดินทากินของราษฎร โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ เพื่ออยู่อาศัยและ
ท ากิ น ได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมและมี ค วามมั่ น คง กรมธนารั ก ษ์ ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการปกครอง ดู แ ลที่ ร าชพั ส ดุ
ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งที่สามารถสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลภายใต้โครงการ "รัฐเอื้อราษฎร์"
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายการลดความเหลื่ อ มล้ าในสั ง คมและเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ด้านที่อยู่อาศัยที่ทากิน
2.2 เพื่อรับรองสิทธิของผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และครอบครองอยู่ก่อน
วันที่ 4 ตุลาคม 2546 ให้ได้รับสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงในด้านที่ดินทากินและอยู่อาศัย
2.3 การดาเนินการรับรองสิทธิโดยการจัดให้เช่าเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ
3. เป้ำหมำย
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546
ได้รับการสารวจรังวัดจัดทาแผนที่ และได้รับการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย
และเพื่อประกอบการเกษตร จานวน 3,500 ราย
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546
ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ไม่มีที่ดินทากินหรือมีที่ดินทากินแต่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินอย่างเพียงพอ ลดความเหลื่อมล้า
ในสังคมและเป็นการสนั บสนุนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการบริหาร
ภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนินการในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.จัดทาแผนงาน/โครงการ
2. แจ้งสานักงานธนารักษ์พื้นที่ จัดทารายละเอียด
โครงการที่จะดาเนินการ
3.รวบรวมข้อมูลจากสานักงานธนารักษ์พื้นที่
มาจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการจัดสรรค่าใช้จ่าย
4.นาเสนอแผนงานต่ออธิบดีกรมธนารักษ์
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ดาเนินการ
5.1 สารวจรังวัดจัดทาแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุ
5.2 ดาเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
5.3 รายงานผลให้กรมธนารักษ์ทราบ
6.ติดตาม เร่งรัด ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่ปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน
7.รวบรวม สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิบดี
กรมธนารักษ์ทราบ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
5
10
10
5
20
20
10
10
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 4,500,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546
ได้รับการรับรองสิทธิด้วยการจัดให้เช่า เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทากิน
9.2 ปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุได้รับการแก้ไข
9.3 ที่ดินราชพัสดุมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคม
9.4 แผนที่และรูปแปลงที่ดินที่จัดให้เช่ามีความชัดเจนเรื่องอาณาเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาข้อโต้แย้งเรื่อง
แนวเขตที่ดิน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบุคคลทั่วไป และประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่หน่วยงาน
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10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ที่ราชพัสดุที่ถูกครอบครองทาประโยชน์โดยมิชอบ สามารถดาเนินการรังวัดจัดทาแผนที่และ
จัดให้เช่ามีจานวนจากัด เนื่องจากกรมธนารักษ์ได้ดาเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ราษฎรบางส่วนโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่ยินยอมให้ดาเนินการสารวจรังวัด และไม่ยินยอมเช่า ซึ่งอาจส่งผลให้
การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
12.2.2 มีผู้ชี้นาชักชวนให้ราษฎรโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินและให้ทางราชการชะลอการดาเนินการไว้ก่อน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรเพิ่ม Quick Response Code : QR Code ลงในใบแจ้งกำรชำระเงินกรมธนำรักษ์
(ต่อเนื่องจากการดาเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment))
หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์มีภารกิจในการบริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่มั่งคั่งและยั่ งยื น ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด ทั้ งในเชิงเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยได้นาที่ราชพัส ดุ
บางส่ วนมาจัดหาประโยชน์ ซึ่งปั จจุบั นมีผู้เช่ามากกว่า 160,000 ราย โดยในปี 2550 กรมธนารักษ์ได้เพิ่ม
ช่ อ งทางการรั บ ช าระค่ า เช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ ผ่ า น บมจ. ธนาคารกรุ ง ไทย (เคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร (Teller Payment)
ตู้ ATM. ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Banking)), บมจ. ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ (เคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร (Teller
Payment) ตู้ ATM. ระบบอิน เทอร์ เน็ ต (Internet Banking)) ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร
(เคาน์เตอร์ธนาคาร) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (เคาน์เตอร์ไปรษณีย์) นอกเหนือจากชาระค่าเช่าด้วยตนเอง
ที่กรมธนารักษ์ หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่
คณะรั ฐ มนตรี ได้มี มติเ มื่อวั น ที่ 22 ธัน วาคม 2558 เห็ นชอบในหลั กการแผนยุท ธศาสตร์ การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) โดยส่งเสริมการรับ
ชาระเงินภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ประชาชนสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ แทนการชาระด้วยเงินสด
มากยิ่งขึ้น กรมธนารักษ์จึงได้สนองนโยบายดังกล่าวเพื่อปฏิรูประบบการทางานให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล สอดรับกับ
นโยบาย "Thailand 4.0" เพื่อให้เกิดการพั ฒนาประเทศสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป" จึงได้กาหนด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จานวน 4 ช่องทาง ดังนี้
1) ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
2) ผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทุกธนาคาร ด้วยเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ EDC.
3) ผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
4) การรับชาระเงินต่างพื้นที่ทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เข่าที่ราชพัสดุสามารถเลือกใช้บริการมากยิ่งขึ้น
2.2 สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
2.3 อานวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้เช่าในการเดินทางมาชาระค่าเช่า
3. เป้ำหมำย
การพัฒนาช่องทางการชาระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จานวน 13 ช่องทางของกรมธนารักษ์
ให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุและผู้รับบริการของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ
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4. พื้นที่ดำเนินกำร
ผู้เช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
ศึกษา รวบรวมข้อมูลการนา Quick Response Code :
QR Code ใช้ในการบริหารงานภาครัฐของกรมธนารักษ์
จัดประชุมคณะทางานเพิ่มช่องทางการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิคส์ (e-payment)/หารือร่วมกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับการนา Quick
Response Code : QR Code มาใช้ในการรับชาระ
ค่าเช่าด้านที่ราชพัสดุผ่านระบบ e-payment
ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม Quick Response Code : QR
Code ในใบแจ้งการชาระเงินของกรมธนารักษ์กับผู้เช่า
ที่ราชพัสดุ
เปิดให้บริการรับชาระค่าเช่าด้านทีร่ าชพัสดุผ่านระบบ
e-payment โดยสามารถสแกนผ่าน Quick Response
Code : QR Code

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
15
25
25
20
15

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 กรมธนารักษ์มีช่องทางการช าระค่าเช่าที่หลากหลาย ส่งเสริมการจ่ายเงินของผู้รับบริการผ่านทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยการช าระเงิ น และการใช้ บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนการใช้ เ งิ น สด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น
9.2 สนองนโยบายรัฐบาลในกับระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)
และรูปแบบการใช้จ่ายทางการเงินของประชาชนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
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9.3 ปรั บ เปลี่ ย นระบบการช าระค่ า เช่ า และเงิ น อื่ น ๆ ในที่ ร าชพั ส ดุ จ ากการใช้ เ งิ น สดเป็ น การ
เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการช าระค่าเช่าทางอิเล็ กทรอนิกส์ (E-Payment) เพื่อขับเคลื่ อนช่องทางการช าระ
ค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์สู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต (cashless society)
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการดาเนินการ (Action Plan)
12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
เนื่ องจากการเพิ่ ม Quick Response Code : QR Code ลงในใบแจ้ งการช าระเงิ นกรมธนารั ก ษ์
เป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานระดับสากล มีความซับซ้อนสูง จึงมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ปลอมแปลงได้ยาก ดังนั้น
ความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ และความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น อาจเกิดจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาด
คลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ป้องกันได้ เช่น
12.2.1 ด้ า นเทคนิ ค (Technique) อาจมี ค วามผิ ด พลาด คลาดเคลื่ อ นในการสร้ า ง QR Code
เชื่อมฐานข้อมูลทะเบียนผู้เช่าที่ราชพัสดุไม่ถูกต้องตรงกัน และผู้เช่าหรือผู้รับบริการนาใบแจ้งการชาระเงินที่มี
การสร้าง QR Code ไม่ถูกต้องนั้นไปชาระเงิน โดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบัญชีผู้จ่าย (ข้อมูลทะเบียน
รายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ) และยอดเงินที่ชาระก่อนกดยืนยันทุกครั้ง ก็จะนาไปสู่การชาระเงิน ที่ไม่ถูกต้อง
12.2.2 ด้านอุปกรณ์ (Hardware) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือ อุปกรณ์
เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ทาหน้าที่สนับสนุนการทางานของคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่างๆ ฯลฯ
12.2.3 ด้านระบบคอมพิวเตอร์ (System) เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุน ถูกโจมตี
จากไวรัส หรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ถูกรบกวนจาก Hacker ฯลฯ
12.2.4 ภัยจากอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
เนื่ อ งจากเป็ น การด าเนิ น การที่ น าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการด าเนิ น การ ทั้ ง ด้ า นเทคนิ ค
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงสามารถบริหารความเสี่ยงได้
โดยการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการ มีอุปกรณ์สารอง
ข้อมูล มีระบบจ่ายไฟฟ้าสารอง หรือ UPS ที่มีประสิทธิภาพ
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โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลที่รำชพัสดุเชิงคุณภำพ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยมีกรมธนารักษ์
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่ปกครอง ดูแลบารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
จากการตรวจสอบระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุปรากฏว่ามีที่ราชพัสดุจานวนมากมีข้อมูลประกอบแผนที่ยังไม่สมบูรณ์
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุ บั น เนื่องจากในอดีตการจัดทาแผนที่ ในแต่ล ะโครงการของกรมธนารักษ์ เช่นโครงการ
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ โครงการปักหลักเขตที่ราชพัสดุ โครงการปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัสดุ และ
โครงการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ยังมิได้เป็นไปตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกาหนดให้การจัดทาระวาง
แผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีแผนที่รูปแปลงที่ดินของที่ดินแต่ละแปลง
เป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ข้างต้นและสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐ มนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรีได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐข้อ 9.3 จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและตามยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังกลยุทธ์ ข้อ ๑.๕
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องดาเนินการสารวจรังวัดจัดทาแผนที่ที่ราชพัสดุให้เป็น
ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม และปรับปรุงระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ให้เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนที่ ที่ ร าชพั ส ดุ ทั่ ว ประเทศเป็ น ระบบพิ กั ด ฉาก ยู ที เอ็ ม ตามนั ย ระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐
2.2 เพื่อให้ ที่ร าชพัสดุมีข้อมูลประกอบแผนที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งในระบบงานทะเบียน
ที่ราชพัสดุและระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2.3 เพื่อสะดวกต่อการบูรณาการงานด้านแผนที่กับหน่วยงานราชการอื่น อันเนื่องจากการจัดทาแผนที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2.4 เพื่อปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพสามารถนาไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. เป้ำหมำย
ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) รวม ๗๖ จังหวัด ๒๑๗ แปลง
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4. พื้นที่ดำเนินกำร
4.1 ทีร่ าชพัสดุที่ใช้ประโยชน์ในราชการเป็น "ศูนย์ราชการจังหวัด,อาเภอ หรือ ที่ว่าการอาเภอ" ให้ครบถ้วนก่อน
4.2 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ใดไม่มีแปลงที่ราชพัสดุตามข้อ 1 ให้ดาเนินการ
1) ที่ราชพัสดุที่มีส่วนราชการใช้ประโยชน์หลายหน่วยงานหรือ
2) มีพื้นที่จัดให้เช่าอยู่ในแปลงเดียวกันหรือ
3) เป็นแปลงที่ราชพัสดุที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อการปกครอง ดูแล บารุงรักษาใช้ และจัดหา
ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ อาทิ เ ช่ น การพั ฒ นาที่ ร าชพั ส ดุ ต ามโครงการของรั ฐ บาล การเข้ า ครอบครอง
ทาประโยชน์ของราษฎรและยินยอมเช่าตามระเบียบของทางราชการ มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของเอกชน
เป็นจานวนมาก เป็นต้น
โดยที่ราชพัสดุตามข้อ 2 ต้องอยู่ในบัญชีการดาเนินการคัดกรองทะเบียนในประเภทที่ ๒ (ทะเบียน
ทั่วไปที่มีแผนที่รูปแปลงเป็นศูนย์ลอย เป็นโฉนด, นสล. มีการรังวัดปักหลักเขตที่ราชพัสดุแล้วจะต้องแก้ไขเฉพาะ
ข้อมูลรายละเอียดของอาคารราชพัสดุ หรือไม่ต้องแก้ไขใด ๆ) สาหรับสานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่เลือกดาเนินการ
ในที่ร าชพัส ดุ แปลงในบั ญ ชีป ระเภทที่ ๒ เป็นแปลงเป้ าหมาย กรมธนารักษ์อ าจพิจ ารณาปรับลดการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดจัดทาแผนที่รูปแปลงเป็นกรณีไป หรือ
4.3 หากสานักงานธนารักษ์พื้นที่ใดไม่มีแปลงที่ราชพัสดุตามข้อ 4.2 ให้เลือกดาเนินการในที่ราชพัสดุแปลง
ในบัญชีประเภทที่ ๓ (ทะเบีย นทั่ว ไปที่มีแผนที่รูปแปลงเป็นศูนย์ลอยมีห ลักฐานเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก, ส.ค.๑
ต้องแก้ไขรายละเอียดเนื้อที่ และเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของอาคารราชพัสดุ) ให้สารวจรังวัดจัดทาแผนที่ข้อมูล
ที่ดินและอาคารราชพัสดุให้เป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม พร้อมแก้ไขระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและนาเข้าข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ
4.4 หากสานักงานธนารักษ์พื้นที่ใดไม่มีแปลงที่ราชพัสดุตามข้อ 3 ให้เลือกดาเนินการในที่ราชพัสดุแปลง
ในบัญชีประเภทที่ ๔ (ทะเบียนทั่วไปที่รูปแผนที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่เป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ไม่สามารถนาไป
อ้างอิงใด ๆ ได้ ต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลอาคารราชพัสดุ)
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.แจ้ง ธพ.ทั่วประเทศจัดทาแผนดาเนินงาน
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
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ขั้นตอน / กิจกรรม
2.รวบรวมแผนดาเนินงานโครงการฯ ตามข้อ 1
พร้อมจัดทาแผนงานและงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
ของโครงการฯ เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ
3. เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ 2 ให้แจ้งสานักการคลัง
เพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ ธพ. พร้อมจัดส่งแผนฯให้ ธพ.
ดาเนินการและแจ้งกลุ่มงานตรวจราชการกรมธนารักษ์
เร่งรัด ติดตามการดาเนินการ
4. ธพ. ปฏิบัติงานภาคสนามพร้อมปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ และระบบงานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูล
5.สฐ. เร่งรัดติดตามผลการปฏิบตั งิ านและรวบรวมผลการ
ดาเนินงานส่ง ผง. และ พร.โดยรายงานผลตัวชี้วัด 4 ครั้ง
5.1 ธพ.จัดทาแผนงานโครงการฯ
5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมส่งสาเนาแผนที่
ต้นร่างและรายการคานวณให้กรมธนารักษ์
5.3 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขระบบงานทะเบียน
ที่ราชพัสดุและแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อดาเนินการ
ในระบบงานทะเบียนทีร่ าชพัสดุกลาง
5.4 รายงานผลการนาเข้าหรือปรับปรุงข้อมูล
ในระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 7,159,700.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
8.1 เงินงบประมาณ จานวน 1,800,000.00 บาท
8.2 เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ จานวน 5,359,700.00 บาท
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ที่ราชพัสดุมีข้อมูลแผนที่เป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
มาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐
9.2 ที่ราชพัสดุมีข้อมูลประกอบแผนที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
และระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
9.3 สะดวกต่อการบูรณาการงานด้านแผนที่กับหน่วยงานราชการอื่น อันเนื่องจากการจัดทาแผนที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
9.4 สามารถนาที่ราชพัสดุไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ตามรายงานผลการปฏิบัติงานการสารวจรังวัดจัดทาแผนที่และการปรับปรุงฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
ให้เป็นปัจจุบัน โดยกาหนดให้มีการรายงานผลความคืบหน้าเป็นประจาทุกเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์มิให้ความร่วมมือและไม่สามารถนาชี้แนวเขตการครอบครองได้
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด และแจ้งขอให้ธนารักษ์พื้นที่
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทาความเข้าใจกับส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
ถึงเหตุผล ความจาเป็นในการดาเนินการปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูลตามโครงการฯดังกล่าว
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โครงกำรสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง
กิจกรรมที่ 1 ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ลงใน
ระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ ยู ที เอ็ม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
ประเทศไทยมี ม รดกทางวั ฒ นธรรมปรากฏอยู่ทั่ ว ไป สิ่ ง เหล่ านี้ ล้ ว นสะท้ อนให้ เ ห็ นถึ งอารยธรรม และ
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ สื บ ทอดมานานนั บ พั น ปี ซึ่ ง มรดกทางโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ แหล่ ง โบราณคดี
เมืองประวัติศ าสตร์ หรือเมืองโบราณนับเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมทุกรูปแบบ นับจากอาคารสถาปัตยกรรมหรือ
สิ่งก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กาแพงเมือง-คูเมือง หรือองค์ประกอบของเมืองในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนถึงวิถี
การดาเนินชีวิตกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเจริ ญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจุบันกาแพงเมือง - คูเมือง มีสภาพชารุดทรุดโทรม ไม่มีขอบเขต
ที่ชัดเจนแน่นอน บางแห่งถูกทาลายสิ้นสภาพแล้ว นอกจากนี้ยังไม่สามารถรับรองแนวเขตที่ดินให้แก่ราษฎรที่เป็น
เจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อออกเอกสารสิทธิได้ ทาให้เกิดการร้องเรียนและขอความเป็นธรรมอยู่เสมอมา และยังไม่
สามารถหาข้ อ ยุ ติ ไ ด้ เป็ น ผลให้ เ กิ ด ความเสี ย หายทั้ ง ทางด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ซึ่ ง นั บ วั น จะ
ทวีความรุนแรงและสร้างปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายอย่างร้ายแรงถ้ามิได้รับ
การแก้ไขทันท่วงที จึงได้จัดทาโครงการสารวจรังวัดกาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง-คูเมือง บรรจุเข้าแผนบริหาร
จัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี (ปี 2559 - ปี 2563) และเป้าหมายกิจกรรมกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นภารกิจประจาของกรมธนารักษ์ที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการสาหรับใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และแก้ไขปัญหา
เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมต่ อ ไป และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ พ ลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้า
ทางสั งคมและการสร้ างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 9. การรักษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากรและ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ให้ชัดเจนถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปกครอง ดูแล
และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง เพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซม
2.2 เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการบุกรุกทาลายสภาพกาแพงเมือง - คูเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2.3 เพื่อสารวจรายการที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง นาส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2.4 เพื่อดาเนินการให้ได้มาซึ่งหลักฐานหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ
2.5 เพื่อป้องกันและลดปัญหาการโต้แย้งสิทธิในเขตที่ดินกาแพงเมือง-คูเมือง
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2.6 เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และดาเนินการอนุรักษ์ พัฒนา
และบริหารจัดการที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ได้อย่างถูกต้อง
2.7 เพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาล มีบทบาทเป็นผู้นาการพัฒนาการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กร หันมาสนใจและให้ความร่วมมือในการ
ช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกาแพงเมือง - คูเมือง ให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป
3. เป้ำหมำย
ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ลงในระวางภาพถ่าย
ทางอากาศระบบ ยู ที เอ็ม จานวน 7 เมือง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
จานวน 3 จังหวัด
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ตรวจสอบ /จัดลาดับความสาคัญ /กาหนด
จานวนกาแพงเมือง - คูเมืองที่จะดาเนินการ
2. แจ้งสานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษาวิเคราะห์
3.จัดทาและนาเสนอ เพื่อขออนุมตั ิแผนการจัดจ้าง
ศึกษาวิเคราะห์กาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง
4. ดาเนินการจัดจ้างศึกษาวิเคราะห์กาหนดขอบเขตที่ดิน
กาแพงเมือง - คูเมือง ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ
ระบบ UTM
5. ส่ง - รับมอบงานจ้างศึกษาวิเคราะห์

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
20
20
20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 4,000,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
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9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ด้านบริหารที่ราชพัสดุ
1) ทราบขอบเขตที่ดิน จานวนเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ลักษณะที่ดิน สะดวกแก่การปกครองดูแลทรัพย์สิน
2) นาไปใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ดินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
3) ป้องกันการบุกรุกและทาลายกาแพงเมือง - คูเมือง
ด้านเศรษฐกิจ
1) เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐและเป็นการเพิ่มพูนรายได้ทางอ้อม
ให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
2) ราคาที่ดินบริเวณข้างเคียงจะสูงขึ้นตามความเจริญของท้องถิ่น
ด้านสังคม
1) ขจั ด ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทเรื่ อ งแนวเขตที่ ดิ น ราชพั ส ดุ กั บ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งท าให้ ไ ม่ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง หรื อ
ดาเนินคดีทางศาล เพราะมีแนวเขตที่แน่นอน
2) ขจัดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดจากการบุกรุกที่ราชพัสดุทาให้สังคมมีความสงบสุข
3) เป็นการอนุรักษ์ไว้เป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และวัฒนธรรมของชาติ
4) เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลสาเร็จจากการปฏิบัติงานต่อเป้าหมาย โดยวิธีเปรียบเทียบเป็นระดับ
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนกาแพงเมือง-คูเมืองที่
ทาการศึกษาวิเคราะห์

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

23

11

11

ค่ำเป้ำหมำย
7

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ราษฎรผู้ครอบครองใช้ประโยชน์บริเวณที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ไม่ให้ความร่วมมือ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ล ติ ด ตามในกระบวนการและให้ ธ นารั ก ษ์ พื้ น ที่ พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานร่วมชี้แจงทาความเข้าใจกับราษฎร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงกำรสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง - คูเมือง
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการสารวจรังวัดกาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ลงภาคพื้นดิน
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
ประเทศไทยมี ม รดกทางวั ฒ นธรรมปรากฏอยู่ทั่ ว ไป สิ่ ง เหล่ านี้ ล้ ว นสะท้ อนให้ เ ห็ นถึ งอารยธรรม และ
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ สื บ ทอดมานานนั บ พั น ปี ซึ่ ง มรดกทางโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ แหล่ ง โบราณคดี
เมืองประวัติศาสตร์ หรือเมืองโบราณนับเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมทุกรูปแบบ นับจากอาคารสถาปัตยกรรม หรือ
สิ่งก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กาแพงเมือง-คูเมือง หรือองค์ประกอบของเมืองในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนถึง
วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมและความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งที่ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และปัจจุบันกาแพงเมือง-คูเมือง มีสภาพชารุดทรุดโทรม
ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนแน่นอน บางแห่งถูกทาลายสิ้นสภาพแล้ว นอกจากนี้ยังไม่สามารถรับรองแนวเขตที่ดินให้แก่
ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อออกเอกสารสิทธิได้ ทาให้เกิดการร้องเรียนและขอความเป็นธรรมอยู่เสมอมา
และยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เป็นผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงและสร้างปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายอย่างร้ายแรงถ้ามิได้รับการ
แก้ ไ ขทั น ท่ ว งที จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการส ารวจรั ง วั ด ก าหนดขอบเขตที่ ดิ น ก าแพงเมื อ ง - คู เ มื อ ง บรรจุ เ ข้ า
แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี (ปี 2559 - ปี 2563) และเป้าหมายกิจกรรมกรมธนารักษ์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นภารกิจประจาของกรมธนารักษ์ที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการสาหรับใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้า
ทางสั งคมและการสร้ างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 9. การรักษาความมั่ นคงของฐานทรัพยากรและ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
2. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อกาหนดขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ให้ชัดเจนถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปกครอง ดูแล
และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง เพื่อส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และบูรณะซ่อมแซม
7.2 เพื่อเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการบุกรุกทาลายสภาพกาแพงเมือง - คูเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
7.3 เพื่อสารวจรายการที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง นาส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
7.4 เพื่อดาเนินการให้ได้มาซึ่งหลักฐานหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ
7.5 เพื่อป้องกันและลดปัญหาการโต้แย้งสิทธิในเขตที่ดินกาแพงเมือง-คูเมือง
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7.6 เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และดาเนินการอนุรักษ์ พัฒนา
และบริหารจัดการที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ได้อย่างถูกต้อง
7.7 เพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาล มีบทบาทเป็นผู้นาการพัฒนาการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กร หันมาสนใจและให้ความร่วมมือในการ
ช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกาแพงเมือง - คูเมือง ให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป
3. เป้ำหมำย
ดาเนินการสารวจรังวัดจัดทาแผนที่แสดงขอบเขตที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ในภาคพื้นดิน จานวน 12 เมือง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ทั่วประเทศ 76 จังหวัด
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดเตรียมเอกสารและการติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ขออนุมัติแผนการสารวจรังวัดกาหนดขอบเขตที่ดิน
กาแพงเมือง-คูเมือง
3. กาหนดหมุดพิกัดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม (GPS) ครอบคลุมบริเวณกาแพงเมือง-คูเมือง
4. สารวจรังวัดกาหนดขอบเขตทีด่ ินกาแพงเมือง- คูเมือง
และเก็บรายละเอียด ในพื้นที่
5. ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน ส่ง
กรมธนารักษ์

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
20
20
20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 2,854,900.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
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9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ด้านบริหารที่ราชพัสดุ
1) ทราบขอบเขตที่ดิน จานวนเนื้อที่ สถานที่ตั้ง ลักษณะที่ดิน สะดวกแก่การปกครองดูแลทรัพย์สิน
2) นาไปใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ดินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
3) ป้องกันการบุกรุกและทาลายกาแพงเมือง - คูเมือง
ด้านเศรษฐกิจ
1) เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐและเป็นการเพิ่มพูนรายได้ทางอ้อม
ให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
2) ราคาที่ดินบริเวณข้างเคียงจะสูงขึ้นตามความเจริญของท้องถิ่น
ด้านสังคม
1) ขจั ด ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทเรื่ อ งแนวเขตที่ ดิ น ราชพั ส ดุ กั บ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งท าให้ ไ ม่ มี ข้ อ โต้ แ ย้ ง หรื อ
ดาเนินคดีทางศาล เพราะมีแนวเขตที่แน่นอน
2) ขจัดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดจากการบุกรุกที่ราชพัสดุทาให้สังคมมีความสงบสุข
3) เป็นการอนุรักษ์ไว้เป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และวัฒนธรรมของชาติ
4) เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลสาเร็จจากการปฏิบัติงานต่อเป้าหมาย โดยวิธีเปรียบเทียบเป็นระดับ
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

จานวนกาแพงเมือง-คูเมือง
ที่สารวจลงภาคพื้นดิน

2561

ค่ำเป้ำหมำย

10

12

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3

4

5

4 6 8

10

12

12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ราษฎรผู้ครอบครองใช้ประโยชน์บริเวณที่ดินกาแพงเมือง - คูเมือง ไม่ให้ความร่วมมือ
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12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามในกระบวนการและให้ธนารักษ์พื้นที่ พร้อมเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมชี้แจงทาความเข้าใจกับราษฎร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงกำรออกหนังสือสำคัญสำหรับที่รำชพัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แผนงานการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งกรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บารุง รักษา และ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจัดให้ใช้ประโยชน์และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ที่ราชพัสดุจานวนมากยังมีข้อมูลของที่ดินไม่ครบถ้วนทุกแปลง อาทิ หลักฐานเอกสารสิทธิสาหรับ
ที่ดิน แผนที่แสดงขอบเขตแปลงที่ดิน แผนที่แสดงรายละเอียดเขตเช่า และแผนที่แสดงการบุกรุก ที่ราชพัสดุ เป็นต้น
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการดาเนิน งานตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ สาเหตุเพราะได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณจากัด แต่โดยที่ข้อมูลที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ การบริหารจัดการที่ ราชพัสดุ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก โต้ แ ย้ ง กรรมสิ ท ธิ์ รวมถึ ง ประกอบ
การพิ จ ารณาให้ การสนั บ สนุ น นโยบายของรัฐ บาลและจั ดเก็บ รายได้ เข้ ารั ฐ และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ พ ลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่
12 กัน ยายน 2557 ข้อ 3 การลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม และการสร้างโอกาสการเข้ าถึงบริการของรั ฐ
ข้อ 9.3 จัดทาฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 การบริ ห ารจั ดการแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 สู่ การปฏิบัติ แผนบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น
ปี พ.ศ. 2559 - 2562 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนการดาเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง และนโยบายกระทรวงการคลังของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ข้อ 7 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและเหรียญกษาปณ์ให้มี
ประสิ ท ธิภ าพ เร่ ง พัฒ นาระบบ การบริ ห ารจั ดการที่ ดิน ให้ มีเอกภาพและประสิ ท ธิภ าพ จึง ได้จั ดท าโครงการ
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อประโยชน์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบขอบเขต อาณาเขต และเนื้อที่ที่ราชพัสดุที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ที่ราชพัสดุมีเอกสารสิทธิครบถ้วนทุกแปลง
2.3 เพื่อป้องกันการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. เป้ำหมำย
ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ จานวน 100 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.ธพ.จัดส่งแผนดาเนินการให้กรมฯ พิจารณา
2.กรมธนารักษ์ จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อเสนอขออนุมัติ
3. ส่งแผนการปฏิบตั ิงานให้ ธพ.
4. การปฏิบัติงานในภาคสนาม
5. ธพ.รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
20
20
20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 3,500,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ทราบรูปแปลงที่ดิน อาณาเขต เนื้อที่และที่ตั้งที่ถูกต้อง รวมทั้งสถานะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
9.2 ที่ราชพัสดุมีหลักฐานเอกสารสิทธิสาหรับที่ดินครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
9.3 ป้องกันปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ
9.4 ลดปัญหาข้อร้องเรียนกรณีพิพาทแนวเขตที่ราชพัสดุ
9.5 สะดวกแก่การปกครอง ดูแล บารุงรักษา และใช้ประโยชน์
9.6 สามารถบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.7 สนับสนุนการพัฒนางานแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนทีร่ ูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ.2550
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
-
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลเป็นรายเดือน สาหรับการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุ
- ติดตามและประเมินผล 3 เดือน/ครั้ง สาหรับการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ดิน
ในที่ราชพัสดุ (ค้างดาเนินการ)
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์ ไม่ให้ความร่วมมือและไม่สามารถนาชี้แนวเขตการครอบครองได้
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามในกระบวนการและให้ธนารักษ์พื้นที่ทาความเข้าใจกับส่วนราชการ
ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งประสานงานกับสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
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โครงกำรออกหนังสือสำคัญสำหรับที่รำชพัสดุ
กิจกรรมที่ 2 แผนงานเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุที่ค้างดาเนินการ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
ที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งกรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บารุง รักษา และ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการจัดให้ใช้ประโยชน์และการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ที่ราชพัสดุจานวนมากยังมีข้อมูลของที่ดินไม่ครบถ้วนทุกแปลง อาทิ หลักฐานเอกสารสิทธิสาหรับ
ที่ดิน แผนที่แสดงขอบเขตแปลงที่ดิน แผนที่แสดงรายละเอียดเขตเช่า และแผนที่แสดงการบุกรุก ที่ราชพัสดุ เป็นต้น
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญในการดาเนิน งานตามภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ สาเหตุเพราะได้รับ
การจัดสรรเงินงบประมาณจากัด แต่โดยที่ข้อมูลที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก โต้ แ ย้ ง กรรมสิ ท ธิ์ รวมถึ ง ประกอบ
การพิ จ ารณา ให้ ก ารสนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลและจัด เก็ บรายได้เ ข้า รัฐ และสอดคล้ องกั บนโยบา ยของ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ พ ลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี แถลงต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่
12 กัน ยายน 2557 ข้อ 3 การลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม และการสร้างโอกาสการเข้ าถึงบริการของรั ฐ
ข้อ 9.3 จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 การบริ หารจั ดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติแผนบริหารราชการแผ่นดินปี
พ.ศ. 2559 - 2562 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนการดาเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง และนโยบายกระทรวงการคลังของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ข้อ 7 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุและเหรียญกษาปณ์ให้มี
ประสิ ท ธิภ าพ เร่ ง พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ นให้ มี เ อกภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้จั ด ท าโครงการ
ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ราชพัสดุประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อประโยชน์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบขอบเขต อาณาเขต และเนื้อที่ที่ราชพัสดุที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ที่ราชพัสดุมีเอกสารสิทธิครบถ้วนทุกแปลง
2.3 เพื่อป้องกันการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. เป้ำหมำย
ดาเนินการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ดินในที่ราชพัสดุ จานวน 100 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.ตรวจสอบสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาการค้างฯ
ตามที่กรมธนารักษ์กาหนดแนวทางพร้อมจัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานการเร่งรัด ติดตาม ส่งกรมธนารักษ์
2. รายงานผลการแก้ไข้ปญ
ั หาตาม ข้อ 1
3. เร่งรัด ติดตามผลดาเนินการ ข้อ 2 พร้อมรายงาน
ผลสาเร็จ
4. รายงานผลการรับหนังสือสาคัญฯ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
25
25
25
25

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 3,500,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ทราบรูปแปลงที่ดิน อาณาเขต เนื้อที่และที่ตั้งที่ถูกต้อง รวมทั้งสถานะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
9.2 ที่ราชพัสดุมีหลักฐานเอกสารสิทธิสาหรับที่ดินครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
9.3 ป้องกันปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ
9.4 ลดปัญหาข้อร้องเรียนกรณีพิพาทแนวเขตที่ราชพัสดุ
9.5 สะดวกแก่การปกครอง ดูแล บารุงรักษา และใช้ประโยชน์
9.6 สามารถบริหารจัดการที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.7 สนับสนุนการพัฒนางานแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ พ.ศ.2550
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
-
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามและประเมินผล 3 เดือน/ครั้ง สาหรับการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่ดิน
ในที่ราชพัสดุ (ค้างดาเนินการ)
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์ ไม่ให้ความร่วมมือและไม่สามารถนาชี้แนวเขตการครอบครองได้
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ให้ผู้รับผิดชอบควบคุม ดูแล ติดตามในกระบวนการและให้ธนารักษ์พื้นที่ทาความเข้าใจกับส่วนราชการ
ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งประสานงานกับสานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
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โครงกำรจัดทำแผนที่รูปแปลงคลองชลประทำน อ่ำงเก็บน้ำ เขื่อน ในที่ดินรำชพัสดุ
เพื่อปรับปรุงรูปแปลงทะเบียนที่รำชพัสดุประเภทสำธำรณประโยชน์
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล การบารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ ในการใช้
และการจั ดหาประโยชน์ในที่ร าชพัสดุ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุรวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกระทรวงการคลังถือกรรมสิทธิ์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ยุทศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฉบับที่ 12
ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลั ง ด้ า นการเป็ น องค์ ก รต้ น แบบในการบริ ห ารงานอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล และเป็ น มื อ อาชี พ
ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ เรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กองเทคโนโลยี
การสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุซึ่งเป็ นหน่ว ยงานที่ต้องกากับดูแล การแก้ไขปรับปรุงทะเบียนที่ราชพัส ดุ
ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา
ใช้ และจั ด หาประโยชน์ เกี่ย วกับ ที่ ร าชพัส ดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่ มเติมซึ่งทะเบียนที่ราชพัส ดุประเภท
สาธารณประโยชน์ในปัจจุบันยังมีปัญหาการลงตาแหน่งรูปแปลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เนื่องจาก
ในการดาเนินการนาส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทคลองชลประทานไม่ได้นาขึ้นรวมเป็นสายคลองชลประทาน
ทั้งสาย แต่เป็นการนาส่งขึ้นทะเบียนตามเอกสารหลักฐานที่ได้เวนคืนมาจากราษฎรแยกเป็นส่วนๆ ไม่ต่อเนื่อง
เป็นสายคลอง จึงส่งผลให้ไม่ทราบขอบเขตรูปแปลงที่ดินในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์
จึ ง ได้ มี โ ครงการน าร่ อ งในการจั ด ท าแผนที่ รู ป แปลงคลองชลประทาน อ่ า งเก็ บ น้ า เขื่ อ น ในที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
เพื่อปรับปรุงรูปแปลงทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น สุรินทร์
สมุทรปราการ และสุ พรรณบุ รี ซึ่งดาเนิ น การเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้
กาหนด โครงการจัดทาแผนที่รูปแปลงคลองชลประทาน อ่างเก็บน้า เขื่อน ในที่ดินราชพัสดุเพื่อปรับปรุงรูปแปลง
ทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ ทราบขอบเขตรูปแปลงที่ดินคลองชลประทาน อ่างเก็บน้า
เขื่อน ในที่ดิน ราชพัส ดุ ให้ ครอบคลุ มทั่ว ประเทศ โดยจัดเก็บรูปแบบฐานข้อมูล รูปแปลงในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์
ให้มีความสอดคล้ องกับสภาพการใช้ประโยชน์จริง และง่ายต่อการบริหารจัดการของส านักงานธนารักษ์พื้นที่
ทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทาแผนที่รูปแปลงคลองชลประทาน อ่างเก็บน้า เขื่อน ในที่ดินราชพัสดุ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2.2 เพื่อให้มีฐานข้อมูลรูปแปลงคลองชลประทาน อ่างเก็บน้า เขื่อน ในที่ดินราชพัสดุไว้ใช้ในการปรับปรุง
ทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง
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3. เป้ำหมำย
ปรับปรุงรูปแปลงสายคลองชลประทาน อ่างเก็บน้า เขื่อน จานวน 22,860 ทะเบียน
4. พื้นที่ดำเนินกำร
จานวน 17 จังหวัด
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.กาหนดเป้าหมายและขออนุมัตดิ าเนินโครงการ
2.ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ ออกพื้นที่จังหวัด
เป้าหมายเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานจาก
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ และหน่วยงานของ
กรมชลประทาน ประกอบการดาเนินการจัดทา
แผนที่รูปแปลงคลองชลประทาน อ่างเก็บน้าเขื่อน
หัวงานชลประทาน ที่เป็นที่ดินราชพัสดุ ทั้งนี้
คลองชลประทานสายใดที่มหี นังสือสาคัญสาหรับ
ที่หลวงแล้วให้ยึดถือแนวเขตทีด่ ินตามหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง
3.ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทาแผนที่รูปแปลง
คลองชลประทานอ่างเก็บน้า เขื่อน หัวงาน
ชลประทาน ที่เป็นที่ดินราชพัสดุโดยอาศัยข้อมูล
พื้นฐานจาก Shapefile ของกรมชลประทานและ
แผนที่ Digital File จากสานักประเมินราคา
ทรัพย์สินเป็นแนวทางในการสร้างรูปแปลง
4.สรุปและนาเสนอผลการดาเนินงาน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10

30

50

10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 998,823.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
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9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 เพื่ อ ให้ ได้ ฐ านข้ อ มู ล แผนที่ รู ป แปลงคลองชลประทาน อ่ า งเก็ บ น้ า เขื่ อ น ในที่ ร าชพั ส ดุ ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
9.2 เพื่อให้มีฐานข้อมูลรูปแปลงคลองชลประทาน อ่างเก็บน้า เขื่อน ในที่ดินราชพัสดุไว้ใช้ในการปรับปรุง
ทะเบียนที่ราชพัสดุประเภทสาธารณประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
แนวเขตรูป แปลงที่ราชพัส ดุที่จั ดทาขึ้นอาจมีบางส่ วนรุกล้ าเข้าไปในแปลงที่ดิน ของราษฎรที่มีแนวเขต
ไม่ชัดเจนหรือไม่มีขอบเขตในข้อมูล Digital File จากสานักประเมินราคาทรัพย์สิน
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมชลประทาน เช่น ข้อมูลความกว้างของคลอง ข้อมูล
ค่าพิกัดฉากขอบเขตอ่างเก็บน้า ในกรณีที่ไม่มีรูปแปลงข้อมูล Digital File จากสานักประเมินราคาทรัพย์สิน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ข้อมูลรู ปเส้นคลองชลประทานไม่ถูกต้องและสอดคล้ องกับแนวคลองในแผนที่ Digital File
ที่ได้จากสานักประเมินราคาทรัพย์สิน ทาให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่ารูปแปลงใดถูกต้อง
12.2.2 ไม่มีข้อมูลค่าพิกัดขอบเขตอ่างเก็บน้าชลประทาน หรือเขื่อนชลประทาน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ เพื่อประสาน
กับหน่วยงานของกรมชลประทานทั่วประเทศในการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงกับหลักฐานทางทะเบียน
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โครงกำรตรวจสอบฐำนข้อมูลผู้เช่ำที่รำชพัสดุ
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
1. ควำมเป็นมำ
ที่ราชพัสดุเป็ นทรั พย์ สิ นของรั ฐประเภทหนึ่ง ซึ่งกระทรวงการคลั งเป็นผู้ ถือกรรมสิทธิ์ โดยมีกรมธนารักษ์
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บารุงรักษา รวมถึงการจัดให้ใช้ประโยชน์และการจัด
ให้ เช่าที่ราชพัสดุ ภายใต้การบริ หารจั ดการอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุ ด โดยกรมธนารักษ์ได้นา
ที่ราชพั สดุ บางส่ วนที่ ไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ ประโยชน์ ในราชการไปด าเนิ นการจั ดให้ เช่า และมีแผนงาน
ด าเนิ น การจั ดท าผลตอบแทนต่ อสิ น ทรั พย์ (ROA : Return on Assets) ตามนโยบายของรั ฐ บาล เพื่ อให้ ทราบ
อัตราส่วนด้านการเงินระหว่างกาไรสุทธิกับสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่บ่งชี้ถึงความสามารถของการนาสินทรัพย์
ที่มีไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้เช่าที่
ราชพัสดุในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า และระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุแล้ว ปรากฏว่า ยังมีข้อมูลบางรายการ
ซึ่งเป็ นสาระส าคัญสาหรับประกอบการจั ดทาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA : Return on Assets) ไม่ครบถ้ว น
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เช่น ข้อมูล ปี พ.ศ. การได้มา และราคาประเมินของ
ที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต้องดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุในระบบ
จัดประโยชน์ และสั ญญาเช่า และระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุให้ มีความครบถ้ วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรั บปรุงฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า และระบบงานทะเบียน
ที่ราชพัสดุให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุสาหรับประกอบการจัดทาผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA : Return on
Assets) ของกรมธนารักษ์
2.3 เพื่อปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนภารกิจตามนโยบายของ
รัฐบาลทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. เป้ำหมำย
ผู้เช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด จานวน 172,862 รายตัว
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
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6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.กรมธนารักษ์จัดส่งรายงานข้อมูลที่ยังขาดความสมบูรณ์
ให้ กท. และ ธพ. ทั่วประเทศตรวจสอบข้อมูลฯ
พร้อมจัดทาแผนดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ที่ราชพัสดุตามแบบ ตช.01 – ตช.05 แจ้งกรมธนารักษ์
2.รวบรวมแผนดาเนินงานโครงการฯ ตามข้อ 1
พร้อมจัดทาแผนงานและงบประมาณในการดาเนิน
โครงการฯ เสนออธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัติ
3.เมื่อได้รับอนุมัตติ ามข้อ 2 ให้แจ้งสานักการคลัง
เพื่อจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายให้ กท. และ ธพ. พร้อมจัดส่ง
แผนฯ ให้ดาเนินการ และแจ้งกลุ่มงานตรวจราชการ
กรมธนารักษ์ เร่งรัดติดตามดาเนินการ
สำนักบริหำรทีร่ ำชพัสดุกรุงเทพมหำนคร
และสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
4. กท. และ ธพ. ปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล
ผู้เช่าที่ราชพัสดุในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
และระบบงานทะเบียนทีร่ าชพัสดุ
กองเทคโนโลยีกำรสำรวจและฐำนข้อมูลที่รำชพัสดุ
5. เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมผล
การดาเนินงานส่ง ผง. และ พร. โดยรายงานผลตัวชี้วัด
4 ครั้ง ดังนี้
5.1 กท. และ ธพ. จัดทาแผนงานโครงการฯ
5.2 รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลฯ
ในระบบงานทะเบียนทีร่ าชพัสดุและระบบจัดประโยชน์
และสัญญาเช่า
5.3 กรมธนารักษ์ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วแจ้ง กท. และ ธพ. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
บางรายการ
5.4 กท. และ ธพ. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อ 5.3
หากบางรายการไม่สามารถดาเนินการได้ให้แจ้งเหตุผล
ความจาเป็น (ยกเว้นข้อมูล ปี พ.ศ. การได้มา และราคา
ประเมินของที่ดินราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง)
5.5 กรมธนารักษ์ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลพร้อมรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10

25

10

30

25
(5)
(10)
(5)
(3.75)

(1.25)
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จ านวน 647,130.00 บาท (ครอบคลุ ม ข้ อ มู ล ทะเบี ย นและสั ญ ญาการจั ด ให้ เ ช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ ทั้ ง หมด
5 ประเภท จานวน 172,862 รายตัว)
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ฐานข้อมูล ผู้เช่าที่ราชพัสดุในระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า และระบบงานทะเบียนที่ราชพัส ดุ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
9.2 มี ข้ อ มู ล ผู้ เ ช่ า ที่ ร าชพั ส ดุ ส าหรั บ ประกอบการจั ด ทาผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ (ROA : Return on
Assets) ของกรมธนารักษ์
9.3 มีฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุสนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุฯ โดยกาหนดให้มี
รายงานผลเป็นไปตามที่กรมธนารักษ์กาหนด
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2562

-

-

-

100

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

51 - 63 - 75 - 87 100
62 74 86 99

12.2 ควำมเสี่ยงและแนวทำงควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ข้อมูลบางรายการไม่สามารถสืบค้นที่มาและรายละเอียดเพื่อใช้สาหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ให้ผู้อานวยการสานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร และธนารักษ์พื้นที่ควบคุม ดูแล ติดตาม
ผู้รับผิดชอบและผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนด
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แผนกำรจัดทำบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อจัดส่งให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ใช้เป็นฐำนในกำรคำนวณภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
ด้วยร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. .... กาหนดให้กรมธนารักษ์และสานักงานธนารักษ์
พื้นที่ที่จะต้องดาเนินการจัดส่งบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม สานักประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้รวบรวมบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศไว้แล้ว
จึงควรที่จะจัดพิมพ์บัญชีดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุดส่งให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
3. เป้ำหมำย
พิมพ์บั ญชีกาหนดราคาประเมิน ทุน ทรัพย์ที่ดินรายแปลง โรงเรือนและสิ่ งปลู กสร้าง ห้ องชุด แยกตาม
เขตปกครองทั่วประเทศ
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ท้องถิ่นทั่วประเทศ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.จัดทาฐานข้อมูลบัญชีราคาประเมินทั่วประเทศ
โดยสานักประเมินราคาทรัพย์สิน
2.ตรวจสอบและจัดพิมพ์บัญชี
3.จัดทาปกบัญชี และจัดส่งปกพร้อมบัญชี
ให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
50
30
20
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 300,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
มีบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสาหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นฐานในการคานวณ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
มีการติดตามผลการทางานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และมีหัวหน้าคอยกากับดูแล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินได้แล้วเสร็จ
ตามแผน

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

-

77

77

ค่ำเป้ำหมำย
77

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

73 74 75 76 77

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [ ] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ตามขั้นตอนการทางานโอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยมากเนื่องจากมีข้อมูลบัญชีกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ทั่วประเทศ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
การจั ด ท าขั้ น ตอนงานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งชั ด เจนและมี ก ารควบคุ ม ตรวจสอบงานในทุ ก ขั้ น ตอน
เพื่อลดความผิดพลาด และเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน
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แผนงำนสำรวจข้อมูลเพื่อปรับรำคำประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
ระเบียบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ข้อ 32 กาหนดให้การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
แต่ละคราวให้ใช้ได้ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้ในบัญชีฯ โดยที่บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สาหรับอาคารชุดที่ใช้ในรอบบัญชีปี พ.ศ.2558 2561 จะครบกาหนดใช้ตามรอบบัญชีฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 มีอาคารชุดที่ครบกาหนดการใช้บัญชี ฯ
จะต้องทาการสารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุดดังกล่าว โดยในการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่จะต้องออกไปสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด และนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ห้องชุด พร้อมทั้งจัดทารายงานการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด สาหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2562 - 2563 เสนอ
คณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจาจังหวัด เพื่อกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของ
อาคารชุด ตลอดจนจัดทารายงานการประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด เสนอคณะกรรมการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทาประกาศฯ และส่งให้กรมที่ดินนาไปใช้เป็นฐานในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมต่อไป
ในปี งบประมาณ 2562 ส านั กประเมินราคาทรัพย์สิ นและส านักงานธนารักษ์พื้นที่ จานวน 35 พื้นที่
ดาเนินการแผนงานการสารวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด เป้าหมายรวมจานวน 1,533 อาคาร
ซึ่งเป็นอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 224 อาคาร และในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 1,309 อาคาร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดให้ใกล้เคียงราคาตลาด เป็นที่ยอมรับ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม และ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
2.2 เพื่อจั ดทาบั ญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้ องชุด ส าหรับให้ ส านักงานที่ดินนาไปใช้เป็นฐาน
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2.3 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดสู่สาธารณะผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์
2.4 เพื่อเป็ นข้อมูล พื้นฐานให้ หน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการนาราคาประเมินฯไปใช้
ประโยชน์อ้างอิง หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
3. เป้ำหมำย
ดาเนินการสารวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด 1,533 อาคาร ซึ่งเป็นอาคาร ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 224 อาคาร และสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 1,309 อาคาร
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4. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนิ น การในพื้ น ที่ กรุ ง เทพมหานคร และส านั ก งานธนารั ก ษ์พื้ น ที่ 35 พื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุ ท รสาคร สุ ร าษฎร์ ธ านี นครศรี ธ รรมราช ภู เ ก็ ต กระบี่ สงขลา ชลบุ รี ระยอง เลย สกลนคร ขอนแก่ น
มหาสารคาม อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ลาปาง ลาพูน เชี ยงราย ตาก นครสวรรค์ นนทบุรี เพชรบุรี
อุดรธานี พิษณุโลก และพะเยา
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1) ปีงบประมาณ 2558 จานวน 290 อาคาร
2) ปีงบประมาณ 2559 จานวน 1,813 อาคาร
3) ปีงบประมาณ 2560 จานวน 2,068 อาคาร
4) ปีงบประมาณ 2561 จานวน 1,956 อาคาร
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. เตรียมข้อมูลอาคารชุด และข้อมูลราคาซื้อขาย
2. สารวจข้อมูลภาคสนาม
3. วิเคราะห์กาหนดมูลค่าตลาดเบือ้ งต้นของอาคารชุด
4. จัดกลุ่มของอาคารชุด โดยจาแนกกลุ่มตามทาเลทีต่ ั้ง
ของอาคารชุดนั้นๆ
5. กาหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ห้องชุด
6. จัดทารายงานการประเมิน ราคาทุนทรัพย์ห้องชุด

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
5
30
30
10
20
5

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 1,151,450.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1 ภาครัฐมีรายได้จากการนาราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุดไปใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2 ภาครั ฐ เอกชน และประชาชนได้รับการบริการข้อมูล ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุด
รวมทั้งสามารถนาราคาประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
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10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
วิธีการประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กาหนดและประเมินผล
การดาเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนอาคารชุดที่ได้รับ
การปรับราคาประเมิน

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

1813

2068

1956

ค่ำเป้ำหมำย
1533

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3 4

5

80 85 90 95 100

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาจไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลที่จาเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานที่ดิน และนิติบุคคลอาคารชุด
12.3.2 ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3.3 จั ด ให้ มี ก ารสอนแนะงานให้ ค วามรู้ (Coaching) แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ จะได้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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แผนงำนสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินรำคำทุนทรัพย์ห้องชุด อำคำรชุดที่จดทะเบียนใหม่
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
ระเบียบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม พ.ศ. 2535
หมวด 3 การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ข้อ 23 ให้คณะอนุกรรมการประจาจังหวัดพิจารณากาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด ของอาคาร
ชุดนั้นๆ ในการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ เจ้าหน้าที่ ผู้ประเมินราคาฯ จะต้องทา
การสารวจสภาพอาคารชุด รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด เช่น ข้อมูลราคาซื้อขาย
ห้องชุดของอาคารชุดที่จะทาการประเมินราคาและของอาคารชุดที่นามาเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากปัจจัย
ทาเล ที่ตั้ง คุณ ภาพอาคารและห้ องชุ ด สิ่ ง อานวยความสะดวก และสภาพแวดล้ อม พร้อมทั้ งจัด ทารายงาน
การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด เสนอคณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจาจังหวัดพิจารณา
กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ และเสนอคณะกรรมการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทาประกาศฯ และส่งให้กรมที่ดินนาไปใช้เป็นฐานในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจข้อมูลและประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่
2.2 เพื่อจั ดทาบั ญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้ องชุด ส าหรับให้ ส านักงานที่ดินนาไปใช้เป็นฐาน
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อันเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐ
2.3 เพื่อเผยแพร่ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดสู่สาธารณะ ผ่านระบบ Website ของกรมธนารักษ์
2.4 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนสามารถนาราคาประเมิ นฯ ไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
3. เป้ำหมำย
ดาเนิ นการสารวจข้อมูลและประเมินราคาประเมินทุนทรัพย์ห้ องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ 160 อาคาร
ซึ่งเป็นอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 60 อาคาร และสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 100 อาคาร
4. พื้นที่ดำเนินกำร
กาหนดแผนดาเนินการ(ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 60 อาคาร และพื้นที่ของสานักงาน
ธนารั กษ์พื้น ที่ 10 พื้น ที่ คือ นนทบุ รี ปทุม ธานี สมุทรปราการ ชลบุ รี ระยอง เชียงใหม่ ภูเ ก็ต นครราชสี ม า
สุราษฎร์ธานี สงขลา รวม 100 อาคาร
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1) ปีงบประมาณ 2558 จานวน 122 อาคาร
2) ปีงบประมาณ 2559 จานวน 388 อาคาร
3) ปีงบประมาณ 2560 จานวน 216 อาคาร
4) ปีงบประมาณ 2561 จานวน 346 อาคาร
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.จัดเตรียมข้อมูลอาคารชุดและตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมข้อมูลซื้อขาย
จากสานักงานที่ดิน
2.สารวจสภาพทาเลที่ตั้งและสภาพอาคารชุด
3. วิเคราะห์ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
4.กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ห้องชุด
5.จัดทารายงานการประเมินราคาทุนทรัพย์ ห้องชุด

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
40
20
20
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ภาครัฐมีรายได้จากการนาราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดของอาคารชุดไปใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
9.2 ภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้รับการบริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด ของอาคารชุด
รวมทั้ง สามารถนาราคาประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
วิธีการประเมินผลเปรียบเทียบจานวนอาคารชุดของผลการดาเนินงาน กับเป้าหมายเป็นรายเดือน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนอาคารชุดที่ได้รับการ
กาหนดราคาประเมิน

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

388

216

346

ค่ำเป้ำหมำย
160

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

120 130 140 150 160

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาจไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากผลการ
ดาเนินงานจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ ความพร้อมหรือความต้องการลงทุนของผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 การได้รับความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลที่จาเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
สานักงานที่ดิน และนิติบุคคลอาคารชุด
12.3.2 กาหนดให้มีการสอนแนะงาน/ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
12.3.3 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
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แผนงำนทบทวนรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พื้นทีก่ รุงเทพมหำนคร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้สอดคล้องกับราคาตลาดและข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ตลอดจน
บริ ห ารจั ดการฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การก าหนดราคาประเมิ น ทุน ทรั พ ย์ ที่ดิ น อย่ า งเป็ น ระบบ สะดวกต่ อ
การนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ด้วยการจัดทาฐานข้อมูลบัญชีกาหนดมูลค่าถนนที่เป็นปัจจุบัน การจัดกลุ่ม
หน่วยที่ดิน และการจัดทาฐานข้อมูลราคาตลาด ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการส ารวจสภาพพื้นที่และ
จัดเก็บข้อมูลของหน่วยที่ดินและข้อมูลราคาตลาด นาไปใช้ในการวิเ คราะห์และกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ให้ครอบคลุม ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ราคาตลาด เหมาะสมกั บ
สภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
2.2 เพื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลต่ อ การก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พย์ ที่ ดิ น การก าหนดหน่ว ยที่ ดิ น และ
การจัดทาฐานข้อมูลราคาซื้อขายให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน ครอบคลุมพื้นที่ดาเนินการ สาหรับนาไปใช้ประกอบการ
พิจารณาทบทวนหรือปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ต่อไป
2.3 เพื่อให้มีฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินครอบคลุมพื้นที่และเป็นปัจจุบัน สาหรับให้สานักงาน
ที่ดิน จั งหวัด/สาขา น าไปใช้ เป็ น ฐานการคานวณค่าธรรมเนียมและภาษีในการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐ ตลอดจนให้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
2.4 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานราชการและเอกชนสามารถนาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่างวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
3. เป้ำหมำย
ด าเนิ น การส ารวจข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ส ภาพพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ราคาตลาด
เพื่อพิจารณากาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 สานักงาน 50 เขตการปกครอง
โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 2,120,000 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ด าเนิ น การทบทวนการก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง สาขาบางเขน สาขาบางกอกน้อย สาขาธนบุรี
สาขาบางขุนเทียน สาขาหนองแขม สาขาพระโขนง สาขาประเวศ สาขามีนบุรี สาขาลาดกระบัง สาขาหนองจอก
สาขาห้วยขวาง สาขาจตุจักร สาขาลาดพร้าว สาขาบางกะปิ และสาขาบึงกุ่ม จานวน 2,120,000 แปลง
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อทบทวนการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ครอบคลุมพื้นที่ 17 สานักงาน 50 เขตการปกครอง จานวน 2,120,000 แปลง
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. การจัดเตรียมข้อมูล
2. การสารวจข้อมูลภาคสนาม
3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่มผี ลต่อมูลค่าถนน
พร้อมกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
4. การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
30
50
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 1,454,000.00 บาท
8. แหล่งที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 มี ร าคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ที่ ก าหนดราคาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ราคาตลาด เหมาะสมกั บ
สภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
9.2 มีข้อมูลประกอบการกาหนดหน่วยที่ดิน การจัดทาฐานข้อมูลราคาซื้อขาย และการจัดทาชั้นข้อมูล
หน่วยที่ดินให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ดาเนินการ สาหรับนาไปใช้ทบทวนหรือปรับราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ทดี่ ินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่
9.3 มีฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุมพื้นที่และเป็นปัจจุบัน สาหรับให้สานักงาน
ที่ ดิ น น าไปใช้ เ ป็ น ฐานการค านวณและจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มและภาษี ในการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม
เป็นการเพิม่ รายได้ให้แก่ภาครัฐ ตลอดจนให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
9.4 มีข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้ประโยชน์
โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
-
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามประเมิน ผลจากรายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบขั้นตอน
การดาเนินงานและปริมาณงาน ระหว่างแผนการดาเนินงาน (Action Plan) กับผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ของกิจกรรมต่าง ๆ
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ

2559 2560 2561
จานวนแปลงที่ดิน
ที่ได้รับการกาหนด
ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ที่ดิน

-

-

-

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ค่ำเป้ำหมำย

1

2

3

4

5

2,120,000 2,080,000 2,090,000 2,100,000 2,110,000 2,120,000

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ฐานข้อมูลทางทะเบียนของกรมที่ดินที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อาจมีความล่าช้าในการถ่ายโอน
ข้อมูล หรือข้อมูลทางทะเบียนมีการแก้ไข ทาให้ ข้อมูล ที่นามาใช้มีความคลาดเคลื่ อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งต้องให้
ระยะเวลา และความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
12.2.2 แผนที่ ร ะบบพิ กั ด ฉาก UTM/ดิ จิ ทั ล ของส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร และสาขา
ที่ดาเนิ น การ มีการปรั บ ปรุ งรูป แปลง เช่น มีการรวมแปลงที่ดินและแปลงแบ่งแยกใหม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ต้องเข้าดาเนินการปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน อาจส่งผลต่อการกาหนดราคาประเมินที่ดินได้
12.2.3 ในการปฏิ บั ติ ง านเดิ น ส ารวจของเจ้ า หน้ า ที่ อ าจมี ปั ญ หาอุ ป สรรคและข้ อ จ ากั ด ในการ
ปฏิบัติงานในการเข้าถึงพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย และ
ทรัพย์สิน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 จั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ ง าน สอนแนะ และให้ ค วามรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
12.3.2 ประสานขอความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร และสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ตามแผนงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
12.3.3 ประสานผู้นาชุมชน สานักงานเขต เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าสารวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
และให้เจ้าของที่ดินเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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12.3.4 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของแผนงานโตรงการฯ
12.3.5 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านและปั ญ หาอุ ป สรรคของเจ้ า หน้ า ที่
ทุกเดือน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
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แผนงำนกำรทบทวนรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในภูมิภำค
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
ยุ ท ธศาสตร์ ก รมธนารั ก ษ์ ด้ า นประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น คื อ การก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์
ของอสังหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงราคาตลาด คลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้ภาครัฐ
สามารถจัดเก็บ รายได้จ ากการจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกรรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ส านักประเมินราคาทรัพย์สิ น
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนาไปใช้เป็นฐานในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรม โดยดาเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์
ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยการกาหนดราคา
ประเมิน ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ราคาตลาดและข้อ เท็จ จริ งของสภาพพื้น ที่ ตลอดจนบริห ารจั ดการ
ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น อย่ า งเป็ น ระบบ สะดวกต่ อ การน าไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วยการจัดทาฐานข้อมูลบัญชีกาหนดมูลค่าถนนที่เป็นปัจจุบัน การจัดกลุ่มหน่วยที่ดิน และ
การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ราคาตลาด ซึ่ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การส ารวจสภาพพื้ น ที่ แ ละจัด เก็ บ ข้ อ มู ล
ของหน่ ว ยที่ ดิ น และข้ อ มู ล ราคาตลาด น าไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ให้
ครอบคลุ ม ครบถ้ ว นและเป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ดการด้ า นประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
จึงได้กาหนดแผนงานทบทวนการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณากาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ย นแปลง
ของสภาพพื้นที่และข้อมูลราคาตลาดในพื้นที่ดาเนินการ
2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ราคาตลาด เหมาะสมกั บ
สภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
๒.๒ เพื่อ ส ารวจข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลต่ อ การก าหนดราคาประเมิน ทุ น ทรัพ ย์ ที่ ดิ น การก าหนดหน่ ว ยที่ดิ น และ
การจัดทาฐานข้อมูลราคาซื้อขายให้เป็นปัจจุบันครบถ้วน ครอบคลุมพื้นที่ดาเนิ นการ สาหรับนาไปใช้ประกอบ
การพิจารณาทบทวนหรือปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ต่อไป
๒.๓ เพื่อให้มีฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินครอบคลุมพื้นที่และเป็นปัจจุบัน สาหรับให้สานักงาน
ที่ดิน จั งหวัด/สาขา น าไปใช้เป็ น ฐานการคานวณค่าธรรมเนียมและภาษีในการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐ ตลอดจนให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
๒.๔ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานราชการและเอกชนสามารถนาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
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3. เป้ำหมำย
ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 23 จังหวัด
จานวน 2,757,137 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ด าเนิ น การในส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ 23 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ฉะเชิ ง เทรา ชลบุ รี ชั ย นาท ตราด
นครนายก นครปฐม นนทบุรี บึงกาฬ ปทุมธานี พังงา พิจิตร ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง ระยอง ลาพูน
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
2. สารวจข้อมูลภาคสนาม
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลต่อมูลค่าถนน
พร้อมกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
4. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
40
40
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 3,751,500.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๙.๑ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินที่กาหนดราคาให้สอดคล้องกับข้อมูลราคาตลาด เหมาะสมกับสภาพ
ข้อเท็จจริงของพื้นที่ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและสังคม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
๙.๒ มีข้อมูลประกอบการกาหนดหน่วยที่ดิน การจัดทาฐานข้อมูลราคาซื้อขาย และการจัดทาชั้นข้อมูล
หน่วยที่ดินให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ดาเนินการ สาหรับนาไปใช้ทบทวนหรือปรับราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่
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๙.๓ มีฐานข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงครอบคลุมพื้นที่และเป็นปัจจุบัน สาหรับให้สานักงาน
ที่ดินนาไปใช้เป็นฐานการคานวณและจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี ในการจดทะเบีย นสิทธิและนิติกรรมเป็นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ภาครัฐ ตลอดจนให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนทั่วไป
๙.๔ มีข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานราชการและเอกชนสามารถนาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินไปใช้ประโยชน์
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามประเมิ น ผลจากรายงานความก้าวหน้าเป็น รายเดื อน โดยพิจารณาเปรีย บเทียบขั้นตอน
การดาเนินงานและปริมาณงาน ระหว่างแผนการดาเนินงาน (Action Plan) กับผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ของ
กิจกรรมต่าง ๆ
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนแปลงที่ได้รับ
การประเมินราคา

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

-

-

-

ค่ำเป้ำหมำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3 4

5

2,750,000 80 85 90 95 100

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
๑๒.๒.๑ ฐานข้อมูลทางทะเบียนของกรมที่ดินที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อาจมีความล่าช้าในการถ่ายโอน
ข้อมูล หรือข้อมูลทางทะเบียนมีการแก้ไข ทาให้ข้อมูลที่นามาใช้มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลา และความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
๑๒.๒.๒ แผนที่ร ะบบพิกัดฉาก UTM/ดิจิทัล ของส านักงานที่ดินจังหวัด และสาขาที่ดาเนินการ
มีการปรับปรุงรูปแปลง เช่น มีการรวมแปลงที่ดินและแปลงแบ่งแยกใหม่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องเข้าดาเนินการ
ปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน อาจส่งผลต่อการกาหนดราคาประเมินที่ดินได้
๑๒.๒.๓ ในการปฏิ บั ติ ง านเดิ น ส ารวจของเจ้ า หน้า ที่ อ าจมีปั ญ หาอุ ปสรรคและข้ อ จ ากัด ในการ
ปฏิบัติงานในการเข้าถึงพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและ
ทรัพย์สิน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
๑๒.๓.๑ จัดทาแนวทางปฏิบัติงาน สอนแนะและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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๑๒.๓.๒ ประสานขอความร่ ว มมือกับส านักงานที่ดินจังหวัด และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ เจ้าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๑๒.๓.๓ ประสานผู้นาชุมชน สานักงานเขต เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าสารวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
และให้เจ้าของที่ดินเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๑๒.๓.๔ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของแผนงานโครงการฯ
๑๒.๓.๕ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติ ดตามผลการปฏิบัติ งานและปัญหาอุปสรรคของเจ้า หน้า ที่
ทุกเดือน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด

130

แผนงำนกำรประเมินรำคำทุนทรัพย์ที่ดินในภูมิภำค
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
เนื่องจากบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2559 - 2562 จะครบกาหนดใช้
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่จะต้องดาเนินการ
จัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในพื้นที่ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ จานวน 53 จังหวัด
2.2 เพื่อจั ดทาบั ญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง และประกาศใช้บัญชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2563 - 2566
2.3 เพื่อให้ การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสอดคล้ องกับข้อเท็จจริง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน สังคม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
2.4 เพื่อเผยแพร่ ร าคาประเมิน ที่ดินรายแปลงสู่ ส าธารณะ ผ่ านระบบ Website ของกรมธนารักษ์และ
ของจังหวัด
3. เป้ำหมำย
ดาเนิน การส ารวจข้อมูล เพื่อกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ในส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 53 พื้นที่
จานวน 12 ล้านแปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนินการในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 53 พื้นที่ ประกอบด้วย กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กาแพงเพชร
ขอนแก่ น จั น ทบุ รี ชั ย ภู มิ ชุ ม พร เชี ย งราย เชี ย งใหม่ ตรั ง ตาก นครพนม นครราชสี ม า นครศรี ธ รรมราช
นครสวรรค์ นราธิว าส น่ าน บุ รี รั มย์ ประจวบคี รีขันธ์ ปราจี นบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธ ยา พะเยา พัทลุ ง
พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุ รี ลาปาง เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สงขลา สตูล สระแก้ว สิงห์ บุ รี สุ โ ขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธ านี สุ รินทร์ หนองคาย หนองบัว ล าภู
อานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ดาเนินการ 12,000,000 แปลง
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
1.จัดเตรียมข้อมูลทะเบียน ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลซื้อขาย
แผนทีเ่ ดินสารวจพร้อมลงตาแหน่งข้อมูลราคาซื้อขาย
ข้อมูลมูลค่าถนนและราคาประเมินที่ดิน
2. สารวจข้อมูลสนาม
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดมูลค่าถนน และกาหนด
ราคาประเมินทีด่ ินรายแปลง พร้อมจัดทารายงาน
การประเมินราคาทีด่ ินเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ
และคณะกรรมการฯ
4. ประชุมคณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ประจาจังหวัด
5. ตรวจสอบร่างบัญชีฯและแผนที่ประกอบบัญชีฯ

10
30
40
10
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 14,256,450.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
- เงินงบประมาณ จานวน 9,670,590.00 บาท
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ จานวน 4,585,860.00 บาท
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ สามารถจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2563
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กาหนด และประเมินผลการดาเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนแปลงทีไ่ ด้รับ
การประเมินราคา

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

-

2,322,801

2561

ค่ำเป้ำหมำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3 4

5

16,736,654 12,000,000 80 85 90 95 100
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12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินไม่เพียงพอกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสานักงานธนารักษ์พื้นที่
12.2.2 เจ้ า หน้ า ที่ ด้า นประเมิ น ราคาทรั พย์ สิ นในส านั กงานฯ (หลายพื้ นที่ ) ยั ง ขาดทัก ษะและ
ประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านประเมินฯ อย่างเพียงพอ
12.2.3 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดินสารวจของเจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดในการ
เข้าถึงพื้นที่ รวมถึงอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน 12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 การได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่สาคัญและจาเป็น อาทิ บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลแผนที่
และข้อมูลราคาซื้อขาย ทั้งจากกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และเอกชน
12.3.2 ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3.3 จั ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ติดตามงานแนะนา ให้ ความรู้ (Coaching) แก่ เจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิ บัติงาน
ในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
12.3.4 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเมินทาหนังสือประสานงานถึงผู้นาชุมชน สานักงานที่ดิน
จังหวัดและสานักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าสารวจพื้นที่ และทาความเข้าใจกับเจ้าของ
ที่ดินในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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แผนงำนติดตำม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนด้ำนประเมินรำคำทรัพย์สิน
ในสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
ด้วยกระทรวงการคลังมีแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (DIGITAL MOF)
ประจาปีงบประมาณ 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ให้ ความรู้ และแนะน าวิ ธีก ารปฏิบั ติง านที่ถู กต้ อง รวมทั้ งเป็ นการติด ตามงานด้า นระบบงาน
การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานด้านระบบงานการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสานักงานธนารักษ์พื้นที่
2.2 เพื่อสนับสนุนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัด
2.3 เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของระบบงานการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
3. เป้ำหมำย
เพื่อจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสั งหาริมทรัพย์ และประกาศใช้บัญชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชี พ.ศ. 2563 - 2564
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนินการในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม
1) พิจารณาพื้นที่ที่ดาเนินการติดตามให้คาแนะนาและ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานด้านระบบงาน
การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ
2) ดาเนินการติดตามฯ ในสานักงานธนารักษ์พื้นที่ที่กาหนด
3) สรุปผลการติดตามประเมินผลงานเสนอผู้บังคับบัญชา

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
50
30

134

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 3,596,440.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
- เงินงบประมาณ จานวน 697,800.00 บาท
- เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ จานวน 2,898,640.00 บาท
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพื่อจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสั งหาริมทรัพย์ และประกาศใช้บัญชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ รอบบัญชี พ.ศ. 2563 – 2564 สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดาเนินงานตามแบบรายงานที่กาหนด และประเมินผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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แผนพัฒนำกระบวนงำนประเมินรำคำทรัพย์สินให้สอดคล้องกับรำคำตลำด
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
ดาเนินการพัฒนากระบวนงานประเมินราคาที่ดินให้สอดคล้องกับราคาตลาดมากยิ่งขึ้น ด้วยการประเมิน
ราคาที่ดินผ่านระบบสนับสนุนการจัดทาฐานภาษีภายใต้แผนปฏิรูปองค์การฯ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ (มาตรา 44) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สามารถกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับราคาตลาด
2. วัตถุประสงค์
ดาเนินการประเมินราคาที่ดินผ่านระบบสนับสนุนการจัดทาฐานภาษี เพื่อให้สามารถประเมินราคาทุนทรัพย์
ที่ดินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องราคาตลาด และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน สาหรับประกาศใช้ในรอบบัญชี
พ.ศ. 2563-2564 พื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. เป้ำหมำย
ดาเนิ นการประเมิน ราคาที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาต่าง ๆ
จานวน 17 สานักงาน 50 เขตการปกครอง ได้แก่ สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง สาขาบางเขน
สาขาบางกอกน้อย สาขาธนบุรี สาขาบางขุนเทียน สาขาหนองแขม สาขาพระโขนง สาขาประเวศ สาขามีนบุรี
สาขาลาดกระบัง สาขาหนองจอก สาขาห้วยขวาง สาขาจตุจักร สาขาลาดพร้าว สาขาบางกะปิ และสาขาบึงกุ่ม
เป็นไปตามกระบวนงานที่กาหนด
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนิ นการประเมิน ราคาที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และสาขาต่าง ๆ
จานวน 17 สานักงาน 50 เขตการปกครอง ได้แก่ สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง สาขาบางเขน
สาขาบางกอกน้อย สาขาธนบุรี สาขาบางขุนเทียน สาขาหนองแขม สาขาพระโขนง สาขาประเวศ สาขามีนบุรี
สาขาลาดกระบัง สาขาหนองจอก สาขาห้วยขวาง สาขาจตุจักร สาขาลาดพร้าว สาขาบางกะปิ และสาขาบึงกุ่ม
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
2. สารวจข้อมูลภาคสนาม
3. วิเคราะห์ข้อมูลราคาซื้อขายและกาหนดมูลค่าถนน
ผ่านระบบสนันสนุนการจัดทาฐานภาษี
4. คานวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง
5. จัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
และแผนที่ประกอบบัญชีฯ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
30
40
10
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
รายงานผลเป็นรายไตรมาส
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรจัดทำบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
การประเมินราคาทรัพย์สินเป็นภารกิจด้านหนึ่งของกรมธนารักษ์ที่จะต้องดาเนินการจัดทาบัญชีกาหนด
ราคาประเมิน ทุน ทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศเพื่อให้ สานักงานที่ดินใช้ในการจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ในการจั ด ท าบั ญ ชี ก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ส านั ก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น
จะดาเนินการจัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งในแต่ละปี
แต่ละพื้นที่จะมีปริมาณแปลงที่ดินที่มีการปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินอยู่ตลอดเวลา แต่ละพื้นที่สารวจและกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูลให้สานักประเมินราคาทรัพย์สินจัดพิมพ์
บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อนาไปประกาศใช้ก่อนจัดส่งให้กรมที่ดินและสานักงานที่ดินต่างๆใช้เป็นฐาน
ในการคานวณภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศ
3. เป้ำหมำย
จัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน จานวน 3,200,000 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
จัดพิมพ์บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั่วประเทศ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม
1.ถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนจากกรมที่ดินและตรวจสอบ
2. นาเข้าฐานข้อมูลสานักประเมินราคาทรัพย์สิน
และจัดส่งข้อมูลให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่
3. รับข้อมูลราคาประเมินจากสานักงานธนารักษ์
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน/จัดพิมพ์ร่างบัญชี
4.ตรวจสอบและจัดพิมพ์บัญชี
5.จัดส่งบัญชีพร้อมปกให้สานักงานธนารักษ์พื้นที่

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
30
30
20
10
10
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 2,920,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 มีบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสาหรับให้กรมที่ดินและสานักงานที่ดินใช้เป็นฐานในการ
คานวณภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
9.2 หน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนสามารถน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ที่ ดิ น ไปใช้
เป็นข้อมูลอ้างอิงและนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
มีการติดตามผลการทางานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และมีหัวหน้าคอยกากับดูแล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ข้อมูลที่จานวนจัดพิมพ์
ร่าง/บัญชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ได้แล้วเสร็จตามแผน

ผลกำรดำเนินงำนที่
ค่ำ
ผ่ำนมำ
เป้ำหมำย
2559 2560 2561
-

-

-

-

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

1,000,000 2,00,000 2,500,000 3,000,000 32,000,000

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ตามขั้นตอนการทางานโอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยมากเนื่องจากมีข้อมูลบัญชีกาหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ทั่วประเทศ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มี ก ารจั ด ท าขั้ น ตอนงานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งชั ด เจนและมี ก ารควบคุ ม ตรวจสอบงานในทุ ก ขั้ น ตอน
เพื่อลดความผิดพลาด และเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน
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โครงกำรศึกษำนำร่องสำรวจและกำหนดรำคำแปลงที่ดินอ้ำงอิง (Reference Lots)
เพื่อกำรประเมินรำคำที่ดิน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
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 ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันกรมธนารักษ์จะดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
มีก ารใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในการบริ ห ารจั ดการฐานข้ อ มู ล ซึ่ง ท าให้ ในอนาคต
ต้องบริหารฐานข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงทั่วประเทศ ผ่านระบบกาหนดราคาประเมิ นที่ดินรายแปลง
โดยสามารถคานวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ การปรับราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ จาเป็นต้องใช้
ข้อ มูล ราคาซื้อ ขายเพื่ อน าไปใช้เ ป็ น ข้อ มูล เปรี ยบเที ยบเพื่ อการประเมิ นราคาที่ ดิน ในพื้ นที่ ที่ก าหนด อย่ างไร
ก็ตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการกระจายตัวของแปลงที่ดินค่อนข้างมาก ทาให้ไม่สามารถปรับราคาประเมิน
ที่ดินเป็นรายถนนได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดตั้งโครงการศึกษานาร่องสารวจและกาหนดราคาแปลงที่ดิน
อ้ า งอิ ง (Reference Lots) เพื่ อ การประเมิ น ราคาที่ ดิ น โดยน าหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ราคาที่ ดิ น
ตามมาตรฐานสากลมาประยุ กต์ใช้ โดยจะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลราคาซื้อขายและปัจจัยตัว แปรเพื่อนาไปใช้
เพื่อคัดเลือกและกาหนดราคาแปลงที่ดินอ้างอิง เพื่อนาไปใช้ปรับราคาประเมินที่ดินได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้จะพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่มาใช้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและรองรับระบบดิจิทัลของศูนย์บริหารจัดการ
ราคาประเมินทรัพย์สิ น แห่ งชาติ ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะได้นาไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคา
แปลงที่ดินอ้างอิง เพื่อการประเมินราคาที่ดินให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักประเมินราคาทรัพย์สินและส่วนประเมิน
ราคาทรัพย์สินสานักงานธนารักษ์พื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษานาร่องสารวจและกาหนดราคาแปลงที่ดินอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาที่ดิน
2.2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลปัจจัยตัวแปรของแปลงที่ดินอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาที่ดิน
2.3 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกแปลงที่ดินอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาที่ดิน
3. เป้ำหมำย
จานวนแปลงที่ดินซื้อขายจดทะเบียน จานวน 15,000 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
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6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมข้อมูลแผนที่ ข้อมูลราคาซื้อขาย
จดทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 สารวจข้อมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล
ปัจจัยตัวแปรของข้อมูลราคาซื้อขาย
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดแปลงที่ดินมาตรฐาน รวบรวมจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูลปัจจัยตัวแปรแปลงที่ดินมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลราคาแปลงที่ดิน
อ้างอิง จัดทาแผนที่ราคาแปลงที่ดนิ อ้างอิงและแปลงที่ดิน
ซื้อขาย
ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบราคาแปลงที่ดินอ้างอิงในพื้นที่
ที่มีราคาซื้อขายกับพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลราคาซื้อขายด้วย
โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลและจัดทารายงานการศึกษา

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
20
15
15
20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 316,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 สามารถกาหนดราคาแปลงที่ดินอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาที่ดิน
9.2 สามารถจัดเก็บข้อมูลปัจจัยตัวแปรของแปลงที่ดินอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาที่ดิน
9.3 สามารถกาหนดราคาแปลงที่ดินตัวแทนสาหรับใช้เป็นแปลงอ้างอิงเพื่อการประเมินราคาที่ดิน
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ประจาเดือน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
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12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุม
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การกระจายตัวและคุณภาพของข้อมูลซื้อขายจดทะเบียน ความถูกต้องของมูลค่าถนนในตารางที่ 3
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน

142

โครงกำรจัดทำบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้ำง รอบบัญชี ปี พ.ศ.2563 - 2564
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
ภารกิจที่สาคัญประการหนึ่ งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ใกล้เคียงมูลค่า
ที่แท้จริง เป็นที่ยอมรับ เป็นธรรม และได้มาตรฐานสากล โดยต้องดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน การกาหนดราคาประเมินทุน
ทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด โดยมีสานักประเมินราคาทรัพย์สิน
ทาหน้ า ที่ควบคุม ติด ตาม และให้ คาแนะน าการปฏิ บัติงาน เพื่อ ให้ การประเมินราคาอสั งหาริม ทรัพย์ เป็นไป
ตามระเบียบของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ข้อ 32 กาหนดให้การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
แต่ละคราวใช้ได้ไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้บัญชีฯ
เนื่องจากบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบปี พ.ศ. 2559 - 2562 จะครบ
กาหนดใช้ ในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ดัง นั้ น ในปี งบประมาณ 2562 ส านัก ประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ นและ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกพื้นที่จะต้องดาเนินการจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
รอบปี พ.ศ. 2563
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจข้อมูลและกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และสานักงานธนารักษ์พื้นที่ จานวน 76 พื้นที่
2.2 เพื่อจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และประกาศใช้บัญชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2563 - 2564
3. เป้ำหมำย
ดาเนิ น การส ารวจข้ อมู ล เพื่ อจั ด ท าบัญ ชี ก าหนดราคาประเมิ น ทุ นทรั พ ย์ โ รงเรื อนสิ่ ง ปลู ก สร้ า งในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และสานักงานธนารักษ์พื้นที่ จานวน 76 พื้นที่
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ดาเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสานักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
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6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1) ปีงบประมาณ 2558 จานวน 77 พื้นที่
2) ปีงบประมาณ 2559 จานวน - พื้นที่
3) ปีงบประมาณ 2560 จานวน - พื้นที่
4) ปีงบประมาณ 2561 จานวน – พื้นที่
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทาแบบบันทึกราคาค่าแรงและค่าวัสดุโรงเรือนสิ่ง
ปลูกสร้างพร้อมเตรียมข้อมูลร้านค้าในพื้นที่
2. ออกสารวจราคาค่าแรงและ ค่าวัสดุโรงเรือนสิ่งปลูก
สร้าง ที่กาหนด
3. บันทึกข้อมูลค่าแรงและค่าวัสดุโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างใน
ระบบบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูก
สร้างและจัดทารายงาน
4.วิเคราะห์ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ผ่านระบบบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่ง
ปลูกสร้าง
5. จัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่ง
ปลูกสร้างรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2563-2564
6. จัดทาแบบมาตรฐานโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างประกอบ
บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2563-2564

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
5
15
20
20
20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 2,408,840.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 สามารถจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชีปี พ.ศ. 2563 2564 ได้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ได้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2563 สาหรับให้สานักงานที่ดินนาไปใช้เป็นฐาน
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่รัฐ
9.2 หน่วยงานราชการและเอกชน สามารถนาราคาประเมินที่จัดทาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป
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10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
วิธีการประเมินผล ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่กาหนดและประเมินผล
การดาเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุม
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การกาหนดราคาประเมินที่ดินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอาจไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้เนื่องจาก
12.2.1 อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ด้านประเมินราคาทรัพย์สินไม่เพียงพอกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน
12.2.2 เจ้ า หน้ า ที่ ด้า นประเมิ น ราคาทรั พย์ สิ นในส านั กงานฯ (หลายพื้ นที่ ) ยั ง ขาดทัก ษะและ
ประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านประเมินฯ อย่างเพียงพอ
12.2.3 ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 การได้รับการสนับสนุนปัจจัยที่สาคัญและจาเป็น อาทิ บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลค่าวัสดุ
ค่าจ้างแรงงาน ทั้งจากกรมธนารักษ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ และเอกชน
12.3.2 ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3.3 จั ด ให้ มีก ารสอนแนะงาน ให้ ค วามรู้ (Coaching) แก่ เจ้ าหน้า ที่ผู้ ปฏิ บัติ งานให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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โครงกำรบริกำรข้อมูลบัญชีกำหนดรำคำประเมินทุนทรัพย์ของอสังหำริมทรัพย์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด
เพื่อใช้เป็นฐานในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ราคาประเมินที่กาหนดขึ้นมีผลกระทบต่อประชาชนในฐานะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง การให้บริการข้อมูลบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์จึงเป็น
สิ่งจาเป็น ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีราคาประเมินที่หน่วยงานภาครัฐจัดทาขึ้น หน่วยงาน
เอกชนมีความต้องการขอทราบราคาประเมินเพื่อใช้ในการคานวณต้นทุนการลงทุน สถาบันการเงินต้องการ
ขอทราบราคาประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทาธุรกรรมทางการเงิน หน่วยงานราชการมีความต้องการ
ขอทราบราคาประเมินเพื่อไปใช้ในการดาเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ดั งนั้น การให้บริการขอดู ขอคัด
สาเนาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จะทาให้ประชาชนและผู้ต้องการขอทราบข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ เ จ้ า ของที่ ดิ น ได้ รั บ บริ ก ารข้ อ มู ล บั ญ ชี ก าหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ แ ละมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการตรวจสอบบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กรมธนารักษ์จัดทาขึ้น
2.2 เพื่อให้ประชาชน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารบัญชีกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3. เป้ำหมำย
กรมธนารักษ์กาหนดเป้าหมายที่จะให้บริการข้อมูลบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ
ปีละไม่น้อยกว่า 1,750,000 แปลง
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ให้บริการข้อมูลบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดทั่วประเทศ
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ปีพ.ศ. 2557 จานวน 5,289,695 แปลง
ปีพ.ศ. 2558 จานวน 2,390,941 แปลง
ปีพ.ศ. 2559 จานวน 3,859,695 แปลง
ปีพ.ศ. 2560 จานวน 4,842,916 แปลง
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
1. รวบรวมประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ทั่วประเทศ
20
2.กาหนดช่องทางและขั้นตอนการให้บริการ
20
3. ให้บริการขอดู/ ขอคัด/ขอสาเนาข้อมูลบัญชีราคา
ประเมินทีด่ ิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด หรือทางโทรศัพท์ 60
ขอดูด้วยตนเอง - ทาหนังสือตอบกลับ - ให้บริการทาง
Internet/E-mail

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 25,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปตรวจสอบข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่สานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่
9.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีราคาประเมินและแสดงความคิดเห็น
ในการให้บริการเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.1.1 มีการเปรี ยบเทีย บแผนงานกับผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่
11.1.2 ตรวจสอบระยะเวลาการให้บริการแต่ละรายว่าใช้ระยะเวลาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

ค่ำ
2561 เป้ำหมำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

จานวนแปลง
ในการ
3,859,695 4,842,916 1,500,000 1,750,000 1,150,000 1,300,000 1,450,000 1,600,000 1,750,000
ให้บริการ
ข้อมูล
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12. ควำมเสี่ยงและแนวทำงกำรควบคุม
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ในขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีปัญหาด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และปัญหาเครือข่าย ทาให้
ประชาชนไม่สามารถค้นหาราคาประเมินทางอินเตอร์เน็ต
12.2.2 ปัญหาด้านระบบเครือข่ายภายในศูนย์ราชการ ทาให้มีปัญหาในการให้บริการสอบถามราคา
ประเมินที่ศูนย์บริการ ซึ่งจะต้องเปิดจากต้นฉบับ ทาให้เสียเวลาที่ประชาชนต้องรอนาน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มีการจัดทาขั้นตอนงานและปิดประกาศให้ผู้ขอรับบริการทราบ มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนา
ในการตรวจสอบราคาประเมิน มีการทอดแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน

148

โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตของโรงกษำปณ์ เพื่อก้ำวสู่ "โรงกษำปณ์ 4.0"
(ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตเหรียญกษำปณ์หมุนเวียน)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักกษาปณ์
1. ควำมเป็นมำ
ส านั กกษาปณ์มีภ ารกิจ หลั กในการผลิ ตเหรี ยญหมุน เวียนออกใช้ให้ เ พียงพอต่อความต้องการในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) สานักกษาปณ์ได้มีนโยบายที่จะนาเอา
เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์ เพื่อก้าวเข้าสู่ "โรงกษาปณ์ 4.0" โดยจะนาร่อง
ด้วยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพื่อลดขั้นตอนในการทาดวงตรา ปรับปรุง
เพิ่มอายุการใช้งานดวงตรา ลดอัตราส่วนสูญเสียในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการนับบรรจุ เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
- ลดขั้นตอนในการทาดวงตรา
- อายุการใช้งานดวงตราเพิ่มมากขึ้น
- ลดอัตราส่วนสูญเสียในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
- กระบวนการนับบรรจุมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
- มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนออกใช้เพียงพอต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสร้างความพึงพอใจ
ต่อประชาชนในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักกษาปณ์
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาพการผลิตเหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียนปัจจุบัน
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต - ลด
ขั้นตอนในการทาดวงตรา - ปรับปรุงเพิ่มอายุการใช้งาน
ดวงตรา - ลดอัตราส่วนสูญเสียในการผลิตเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียน - เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนับบรรจุ
3. วางแผนปรับกระบวนการผลิต
4. ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต
5. เปรียบเทียบผลการปรับปรุง
6. สรุปผลการดาเนินงาน

20
20
10
30
10
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
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12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรปรับปรุงกระบวนงำนเหรียญกษำปณ์ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิตขนส่งและจำหน่ำย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักกษาปณ์
1. ควำมเป็นมำ
สานักกษาปณ์ มีนโยบายที่จะดาเนินการจัดหาระบบ 3D Printing มาใช้ในกระบวนการผลิตด้านออกแบบ
ปั้นแบบ ทาดวงตราและด้านการผลิตชิ้นงานต้นแบบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมถึงการผลิตของสั่งจ้างอื่น ๆ ให้มี
กระบวนการทางานที่รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทางานลดต้นทุน ทดแทนกาลังการผลิตด้านช่างฝีมือที่มีแนวโน้ม
ลดลง รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อนา 3D Printing มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต
3. เป้ำหมำย
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
- พัฒนางานออกแบบและทาแม่แบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ลดขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
- ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการผลิตเหรียญ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักกษาปณ์
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดหาระบบ 3D Printing มาใช้ในกระบวนการผลิต
2. วิเคราะห์การนา 3D Printing มาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต
3. ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อรองรับการใช้งาน เทคโนโลยี

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
10
20
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ขั้นตอน / กิจกรรม

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

3D Printing
4. นาเทคโนโลยี 3D Printing มาใช้งาน - ด้านออกแบบ
ปัน้ แบบ ทาดวงตรา - ด้านการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และของสั่งจ้างอื่น ๆ
5. ดาเนินการปรับปรุงกระบวนงาน
6. เปรียบเทียบผลการปรับปรุง
7. สรุปผลการดาเนินงาน

20
20
10
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถนาเทคโนโลยี 3D Printing มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนเหรียญกษำปณ์ในเวทีระหว่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักกษาปณ์
1. ควำมเป็นมำ
สานักกษาปณ์กรมธนารักษ์ได้มุ่งเน้นส่งเสริมบทบาท ด้านเหรียญในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกการประชุมด้านเหรียญกษาปณ์ และมีกาหนดการในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่
1.) การประชุม MDC - TC ครั้งที่ 29 ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน
2.) เข้ า ร่ ว มงานนิ ท รรศการ Word Money Fair 2019 และ เข้ า ร่ ว มประชุ ม MDC Internal Affair
Meeting MDC Marketing Committee และ Technical Forum ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3.) การประชุม The Technical Meeting of Mints in ASEAN (TEMAN) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศบรูไน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ในการบริหารและผลิตเหรียญกษาปณ์ ตลอดจน
ร่ ว มมื อ ในด้ านต่า ง ๆ ได้แ ก่ กรรมวิ ธีแ ละเทคนิค การผลิ ต ศึก ษาวิจั ย ด้า นเหรี ยญกษาปณ์ และการเลื อกใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น
3. เป้ำหมำย
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : เข้าร่วมการประชุมด้านเหรียญกษาปณ์ได้เป็นไปตามแผนที่กาหนด และ
สามารถนาความรู้มาใช้ในการพัฒนาเทคนิคการผลิตเหรียญของสานักกษาปณ์ได้
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : นาข้อมูลด้านการผลิตมาวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การผลิตเหรียญ เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
4. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักกษาปณ์
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. โรงกษาปณ์ไทยเป็นสมาชิกการประชุม ด้านเหรียญ
กษาปณ์
- การประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคของการประชุม
MDC การประชุม MDC Technical committee
(MDC-TC)
- การประชุม The Technical Meeting of Mints in
ASEAN (TEMAN)
2. สารวจข้อมูลด้านการผลิต เพื่อนาไปศึกษาวิจัย
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตร่วมกับโรงกษาปณ์
ต่างประเทศ
3. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
4. เข้าร่วมประชุม
- การประชุม MDC-TC ครั้งที่ 29
ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน (7 - 13 ต.ค. 2561)
- เข้าร่วมงานนิทรรศการ World Money Fair 2019
และเข้าร่วมประชุม MDC Internal Affairs Meeting,
MDC Marketing Committee และ Technical Forum
ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ( 1-3
กุมภาพันธ์ 2562)
- การประชุม The Technical Meeting of Mints in
ASEAN (TEMAN) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศบรูไน
(มิถุนายน 2562)
5. ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ผลิตเหรียญ เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
6. นาผลที่ได้จากการประชุมมาวิเคราะห์
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับสานักกษาปณ์

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

0

15
15

30

20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
การประชุมด้านเหรีย ญกษาปณ์ได้เป็นไปตามแผนที่กาหนด และสามารถนาความรู้มาใช้ในการพัฒ นา
เทคนิคการผลิตเหรียญ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน

[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรรับแลกเหรียญผ่ำน Mobile Coin Machine
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเงินตรา
1. ควำมเป็นมำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บ ริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และสามารถนาเงินที่แลกได้ไปจับจ่ายใช้สอย เป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
รวมทั้งเป็ น การลดค่าใช้จ่ ายภาครั ฐ ในการผลิ ต เหรี ยญใหม่ เนื่ องจากมีเหรีย ญกลั บคื นมาหมุ นเวี ยนในระบบ
เศรษฐกิจเร็วขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
2.2 ช่วยให้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
2.3 ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนใหม่
3. เป้ำหมำย
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
- ทาให้มีเหรียญกษาปณ์กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น (เพิ่มรอบการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์)
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการผลิตเหรียญกษาปณ์
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
- ลดปัญหาเหรียญกษาปณ์ตกค้าง
- ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา อ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
1.มอบอานาจให้ผู้รับจ้างดาเนินการขอจดทะเบียนรถใหม่
10
2. ดาเนินการขอจดทะเบียนรถใหม่
10
3. สารวจ/ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอใช้พื้นที่
15
สาหรับให้บริการ
4. นารถเคลื่อนที่ไปรับแลกคืนเหรียญ ณ จุดบริการ
30
ที่กาหนดเป็นประจาทุกวันทาการ
5. ติดตาม ทบทวน ประเมินผลและปรับปรุง
20
การปฏิบัติงาน
6. รายงานผลการดาเนินงาน
15

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 3,000,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ และมีเหรียญกษาปณ์กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้น
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 ประชาชนอาจไม่สนใจนาเหรียญมาแลกคืน
12.2.2 การเดินทางไปยังจุดให้บริการใช้เวลามากน้อยต่างกัน ทาให้มีเวลาในการรับแลกคืนเหรียญ
ลดลง
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12.2.3 การสนับสนุนงบประมาณ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
12.3.1 มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
12.3.2 ควรทา MOU กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า
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โครงกำรจ่ำยแลกเหรียญกษำปณ์หมุนเวียนออกสู่ระบบเศรษฐกิจ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารเงินตรา
1. ควำมเป็นมำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บ ริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และสามารถนาเงินที่แลกได้ไปจับจ่ายใช้สอย เป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ
รวมทั้งเป็ น การลดค่าใช้จ่ ายภาครั ฐ ในการผลิ ต เหรี ยญใหม่ เนื่ องจากมีเหรีย ญกลั บคื นมาหมุ นเวี ยนในระบบ
เศรษฐกิจเร็วขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพียงพอใช้ในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและขับเคลื่อน
ธุรกิจในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. เป้ำหมำย
กรมธนารักษ์จ่ายแลกเหรี ยญกษาปณ์ห มุนเวียนทั้งในส่ว นกลางและส่ วนภูมิภ าคออกสู่ ระบบเศรษฐกิจ
จานวน 2,300 ล้านเหรียญ
4. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักบริหารเงินตราในส่วนกลาง และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ในภูมิภาร (HUB) รวม 6 แห่ง
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ทบทวนผลการดาเนินงานปีที่ผา่ นมา
และจัดทาแผนการจ่ายแลกสาหรับปีงบประมาณต่อไป
2. ประสานงานกับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อขอทราบปริมาณ
ความต้องการเหรียญกษาปณ์ที่จะขอแลก ส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัตถุดบิ เพือ่ กาหนดแผนผลิต
เหรียญสาหรับการส่งมอบในแต่ละเดือน และดาเนินการ
จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
5

10
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ขั้นตอน / กิจกรรม

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)

3. จ่ายแลกเหรียญ และดาเนินการขนย้ายเหรียญ
ส่ง HUB เพื่อนาออกจ่ายแลกในส่วนภูมิภาค
4. ติดตาม ประเมินผล และทบทวนปรับแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เหรียญ
ของผู้รับบริการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการแผน
เหรียญกษาปณ์และผู้บริหารทราบเป็นระยะ

70
10
5

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 80,000,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
- เงินงบประมาณ จานวน 20,000,000.00 บาท
- เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่ นดินและการทาของ จานวน
60,000,000.00 บาท
9. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สามารถให้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์อย่างได้ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง และรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนเหรียญกษาปณ์
หมุนเวียนที่จ่ายออกสู่
ระบบเศรษฐกิจ
(หน่วย : ล้านเหรียญ)

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559 2560 2561
2,505 1,834 3,045

ค่ำเป้ำหมำย

2,300

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

1,900 2,000 2,100 2,200 2,300

165

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
เหรียญไม่เพียงพอกับการจ่ายแลก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของรัฐ ส่งผลทาให้การจัดหาต้องใช้เวลาในการดาเนินการนานกว่าเดิม ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนใน
กระบวนการผลิตเหรียญไม่เป็นไปตามแผน
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มอบหมายเจ้าหน้าที่กากับดูแล ติดตาม ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
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โครงกำรปรับปรุงศำลำธนำรักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ควำมเป็นมำ
ตามที่กรมธนารักษ์ได้ดาเนินการโครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการขยายโอกาสให้ประชาชนในเขตภาคเหนือได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเห็นคุณค่าของเงินตราไทย
และรู้จักการออมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ทั้งยังเป็น
การใช้พื้นที่ของที่ราชพัสดุได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ภ าครัฐและประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งสานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้ดาเนินการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจ้าง
เหมาตกแต่งจัดแสดงศาลาธนารั กษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดง
ให้มีความทันสมัย ปรับปรุงโครงสร้างของอาคาร และระบบประกอบอาคารเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการจ้างเหมา
ก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารร้ านจาน่ายผลิ ตภัณฑ์เหรียญ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชีย งใหม่
โดยอาคารอเนกประสงค์ ส ร้ า งขึ้ น ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ จั ด แสดงข้ อ มู ล เหรี ย ญกษาปณ์
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ที่จัดสร้างขึ้นโดยกรมธนารักษ์ รวมทั้งเป็นห้องบริการทางวิชาการ
ห้ องโถงส าหรั บ จั ดแสดงนิ ทรรศการชั่ว คราว และห้ องน้าเพื่อให้ บริก ารแก่ผู้ เข้ าชม ส่ ว นอาคารร้า นจาหน่า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญ สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญของกรมธนารั ก ษ์ มี พื้ น ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น
มีค วามสะดวก และเหมาะสมต่ อการให้ บ ริ การส าหรั บผู้ ส นใจทั่ ว ไป โดยยัง ไม่ไ ด้มี การปรับ ปรุง ภูมิ ทัศ น์ใ ห้ มี
ความสวยงาม เหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของล้ านนา เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ
จากนักท่องเที่ย วชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากที่ตั้ งของศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใกล้บริเวณวัดและสถานที่สาคัญที่มีชื่อเสียงในเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ดั ง นั้ น กรมธนารั ก ษ์ จึ ง พิ จ ารณาเห็ น ควรด าเนิ น การจ้ า งเหมาตกแต่ ง จั ด แสดงอาคารอเนกประสงค์
ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 เพื่อดาเนินการตกแต่งและจัดแสดง
ในอาคารอเนกประสงค์ ปรั บเสริ มตกแต่งอาคารร้านจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์เหรียญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานระบบ
ประกอบอาคาร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้
และความเข้าใจด้านเงินตราไทยที่มีมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยใหม่อย่างเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้
ในเชิงสร้างสรรค์แห่ งใหม่ของจั งหวัดเชีย งใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ
ของกรมธนารักษ์ในเขตภาคเหนือ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อตกแต่งศาลาธนารักษ์ 1 จั งหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมสาหรับบริการประชาชนเพื่อขยายพื้นที่
รองรั บการจัดแสดง การให้ บริ การทางวิชาการ และการจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์เหรียญที่ได้มาตรฐานเป็นสั ดส่ ว น
เหมาะสม สวยงาม และมีความสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมของล้านนา
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3. เป้ำหมำย
เพื่อเป็นพื้นที่ให้ความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก และจัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ ให้แก่
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 52 ถนนราชดาเนิน ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
1. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 -2562 ปรับปรุงการจัดแสดง และภูมิทัศน์โดยรอบ
โครงการตกแต่งจัดแสดง ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ) (พ.ศ. 2559 - 2560)
1.1 สารวจโครงสร้างอาคาร/กาหนดแนวคิดการปรับปรุงการจัดแสดงและประมาณราคา
ค่าใช้จ่าย แล้วเสร็จ
1.2 การเสนอของบประมาณ แล้วเสร็จ
1.3 อยู่ระหว่างดาเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ
1.4 งานปรับปรุงโครงสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
1.5 งานจัดทาข้อมูลและกราฟฟิก แล้วเสร็จ
1.6 งานติดตั้งระบบและครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
1.7 งานตกแต่งอาคารภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
1.8 งานจัดแสดง แล้วเสร็จ
1.9 งานทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559 2560)
2.1 สารวจพื้นที่/กาหนดรูปแบบการก่อสร้างและประมาณราคาค่าใช้จ่าย แล้วเสร็จ
2.2 เสนอของบประมาณ แล้วเสร็จ
2.3 จัดทารายละเอียดการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
2.4 อยู่ระหว่างดาเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ
2.5 งานรื้อถอนและปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
2.6 ก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
2.7 งานติดตั้งระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
2.8 งานตกแต่งอาคารภายในและภายนอก แล้วเสร็จ
2.9 งานทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
โครงการตกแต่งจัดแสดงอาคารอเนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 2562)
1. จัดทารายละเอียดข้อกาหนดและขอบเขตการว่าจ้างการตกแต่งจัดแสดงอาคารอเนกประสงค์
2. ขออนุมัติรายละเอียดข้อกาหนดและขอบเขตการว่าจ้างการจัดแสดงอาคารอเนกประสงค์
3. ดาเนินการทางพัสดุเพื่อหาผู้รับจ้าง
4. งานรื้อถอนและปรับพื้นที่
5. ส่งแนวทางการตกแต่งภายใน และออกแบบนิทรรศการ
6. งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
7. งานปรับปรุงภูมิทัศน์
8. งานตกแต่งภายในของอาคารอเนกประสงค์
9. งานตกแต่งภายในของอาคารจาหน่ายเหรียญที่ระลึก
10. งานนิทรรศการภายในอาคารอเนกประสงค์
11. งานติดตั้งระบบต่างๆ
12. งานทดสอบระบบ
7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 25,500,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผนดินและการทาของ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 สามารถรั ก ษาอาคารโบราณและรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ ห้ เ ป็ น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
9.2 เยาวชนและประชาชนในภาคเหนือมีแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทย
รู้จักความหมายและความสาคัญของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตลอดจนวิวัฒนาการเงินตราไทย
9.3 ประชาชนในภาคเหนื อ และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง รวมทั้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รู้ จั ก ภารกิ จ ของกรมธนารั ก ษ์
ด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอย่างแพร่หลาย
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
รายงานการดาเนินงานเป็นรายเดือน
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11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จโครงการตกแต่งจัด
แสดงอาคารอเนกประสงค์ ณ
ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัด
เชียงใหม่

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ค่ำเป้ำหมำย

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

ระดับ 5

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ผู้รับจ้างอาจส่งงานไม่ทันตามกาหนดงวดงานที่กาหนดไว้ รวมทั้งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเนื้อหา
การจัดแสดงให้มีความครบถ้วน และถูกต้อง
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มีการควบคุม ตรวจสอบการดาเนินงาน และการประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้
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โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงที่รำชพัสดุ แปลงอำคำรธนำคำรแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารั ก ษ์ มี น โยบายจั ด สร้ างพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จั ด แสดงทรัพ ย์ สิ น มีค่ า ของแผ่ น ดิ นในส่ ว นภู มิ ภ าคเพิ่ ม เติ ม
โดยปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยหมดสัญญา
เช่าพื้นที่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่กรมธนารักษ์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ซึ่งอาคาร
ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมือง เป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด กรมธนารักษ์ได้พิจารณาเห็นว่าอาคารแห่งนี้
มีทาเลที่มคี วามเหมาะสมสาหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยกรมธนารักษ์จะใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวสาหรับเป็นพื้นที่จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภท
เงินตราไทย ตลอดจนเป็นสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการจ่ายแลกเหรียญสาหรับผู้ใช้บริการรายย่อยของสานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตภาคอีสานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมธนารักษ์
เห็นคุณค่าของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและเงินตราไทยมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐและ
เอกชนเช่าพื้นที่สาหรับจัดงาน หรือจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าในโอกาสสาคัญต่างๆ ถือเป็นการพัฒนาที่ราชพัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับเยาวชนไทยและผู้สนใจในการศึกษา ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดินและเงินตราไทย
2.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล และกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์ของไทย
ในส่วนภูมิภาค
2.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
2.5 เพื่อเป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมสาหรับเยาวชนและชุมชนชาวเมืองขอนแก่น
2.6.เพื่อให้มีรายได้จากการบริหารจัดการที่ราชพัสดุมากขึ้น
3. เป้ำหมำย
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ที่ร าชพัส ดุแปลงอาคารธนาคารแห่ งประเทศไทย จัง หวัดขอนแก่น (เดิม) บนพื้นที่ป ระมาณ 6 ไร่เศษ
ตั้งอยู่เลขที่ 393 ถนนกลางเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ประชุมคณะทางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจ/จัดเตรียมทรัพย์สินและข้อมูลประกอบ
การจัดแสดง
3. จัดทาร่างบทจัดแสดง
4. จัดทาร่างแบบนิทรรศการและแบบตกแต่งภายใน
5. ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ
ตามสัญญาจ้างเหมา งวดที่ 4

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
20
20
20
20
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 330,000,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สิ นมีค่า
ของแผ่นดินและเงินตราไทย รู้จักความหมายและความสาคัญของทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ตลอดจนวิวัฒนาการ
เงินตราไทย
9.2 ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และเงินตราโบราณของไทย และ
ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
9.3 ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสได้ชื่นชมทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และเงินตราโบราณ
ของไทยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนได้ รู้จักภารกิจของกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
อย่างแพร่หลาย
9.4 มีศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์หรือเงินตราไทย
ในภูมิภาค และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
9.5 มีสถานที่ใช้จัดกิจกรรมสาหรับเยาวชนและชุมชนเมืองขอนแก่น
9.6 มีรายได้จากการบริหารจัดการที่ราชพัสดุมากขึ้น
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10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.1.1 ประเมินผลจากความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้
11.1.2 ประเมินผลจากจานวนผู้เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์
11.1.3 ประเมินผลจากความพึงพอใจของผู้เข้าชมการจัดแสดงทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทา
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ที่ราชพัสดุแปลงอาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

-

-

-

ค่ำเป้ำหมำย

5

เกณฑ์กำรให้คะแนน

1

2

3

4

5

60

70

80

90 100

12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.2.1 การดาเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กาหนไว้ ทาให้มีปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
12.2.2 เหตุการณ์ความไม่สงบและภัยธรรมชาติ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ควบคุ มการด าเนิ น การตามแผนโครงการอย่ างต่ อเนื่อ ง เพื่อ ให้ เ ป็น ไปตามแผนการด าเนิ นงาน
ที่กาหนดไว้
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โครงกำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีค่ำตำมหลักกำรอนุรักษ์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
1. ควำมเป็นมำ
1. โครงการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
สานักทรัพย์สินมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยรัตนโกสินทร์
และเนื่องจากมีทรัพย์สินในความรับผิดชอบเป็นจานวนมากและแบ่งเป็นหลายประเภท ประกอบกับการดูแลรักษา
ทรัพย์สินในอดีต มีเพียงบัญชีรายชื่อทรัพย์สินแต่ไม่มีรายละเอียดของทรัพย์สินระบุไว้อย่างชัดเจน ดังนั้ นเพื่อให้
การดูแลรักษาทรั พย์สิ นมีข้อมูลสาหรับ ตรวจที่ครบถ้วนถูกต้องและได้มาตรฐาน จึงจาเป็นต้องจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยมีข้อมูลประกอบที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินแต่ละชิ้นโดยละเอียด พร้อมทั้งกาหนดรหัส
กากับทรัพย์สิน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ/สืบค้น การนาไปใช้ และการบริหารจัดการ
2. โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
ส านั ก ทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ของแผ่ น ดิ น มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ประกอบด้ ว ย
ใบพระราชทานเงินตรา หมายแทนค่าเงิน แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร แม่พิมพ์ดวงตราอากร เงินตราโบราณ
เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก ดวงตราไปรษณียากรสมัยรัชกาลที่ ๕ และโบราณศิลปวัตถุอื่นๆ ทรัพย์สินแต่ละชิ้น
มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต ซึ่งควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดก
ของประเทศชาติสืบต่อไป และเนื่องจากที่ผ่านมาการจัดเก็บ รักษาทรัพย์สินมุ่งเน้นเฉพาะการรักษาความปลอดภัย
และเพื่อป้องกัน มิให้ทรั พย์สินสูญหาย จึ งได้จัดเก็บทรัพย์สินรวมกันไว้ในหีบเหล็กและหีบไม้ว างซ้อนทับกันไว้
โดยไม่ได้มีการป้องกันเรื่องการกระทบกระแทก ความชื้นและฝุ่นละอองต่าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ทรัพย์สินชารุดและ
เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรักษาทรัพย์สินแต่ละชนิดให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย รวมทั้ง
ต้องคานึงถึงการรักษาสภาพทรัพย์สิน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์สากล
3. โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สิน
สานั กทรั พย์ สิ น มีค่าของแผ่ น ดิน มีห น้ าที่และความรับผิ ดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สิ นประเภทต่างๆ ได้แก่
เงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ ดวงตราไปรษณียากร ฤชากร แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร แม่พิมพ์ดวงตราอากร
และศิลปวัตถุอื่นๆ โดยทรั พย์สิ นที่เก็บรั กษาไว้ในห้องมั่นคงซึ่งมีห ลากหลายประเภท ล้ วนทรงคุณค่าทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต จึงควรเก็บรักษาไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังได้
ศึกษาสืบไป เดิมทรัพย์สินเหล่านี้ถูกบรรจุรวมกันและวางซ้อนทับกันไว้ในหีบไม้และหีบเหล็ก โดยไม่มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และการป้องกันฝุ่นละออง เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานจึงทาให้ท รัพย์สินชารุด เสื่อมสภาพ บุบ ยุบ
และชิ้นส่วนหลุดจากกัน เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและการกดทับ จึงจาเป็นต้องหยุดยั้งการเกิดปฏิกิริยา
ดังกล่าว เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพโดยการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
4. โครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากร
สานั กทรั พย์ สิ น มีค่าของแผ่ น ดิน มีห น้ าที่และความรับผิ ดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สิ นประเภทต่างๆ ได้แก่
เงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕
ใบพระราชทานเงินตรา หมายแทนค่าเงิน ภาชนะ และสิ่งของเครื่องใช้ประเภทต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด
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อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีแม่พิมพ์โลหะแบบต่างๆ เช่น แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (เป็นแม่พิมพ์
ของดวงตราไปรษณียากรชุดแรกของประเทศไทย) แม่พิมพ์ดวงตราอากร สมัยรัชกาลที่ ๕ (เป็นแม่พิมพ์ของดวงตรา
อากรชุดแรกของประเทศไทย) และแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๖ (เป็นแม่พิมพ์ของดวงตรา
ไปรษณี ย ากรชุ ด เวี ย นนา) ซึ่ ง แม่ พิ ม พ์ โ ลหะเหล่ า นี้ ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งควรเก็บรักษาไว้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบไป แต่เนื่องจากแม่พิมพ์โลหะดังกล่าว
ได้ถูกเก็บ ไว้โ ดยไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นเวลานานมากกว่า ๑๐๐ ปี จึงทาให้ แม่พิมพ์โ ลหะ
เกิดสนิ มขึ้นบนแม่พิมพ์อย่ างรุ นแรง ส่ งผลให้แม่พิมพ์โลหะได้รับความเสียหายจากการถูกสนิมกัดกร่อน และ
ไม่สามารถมองเห็นลวดลายของแม่พิมพ์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องเร่งดาเนินการอนุรักษ์ และ
ป้องกัน ให้อยู่ ในสภาพที่ส มบูรณ์ เพื่อหยุดยั้ งและชะลอการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ที่อาจส่งผลทาให้ แม่พิมพ์โลหะ
ดังกล่าวได้รับความเสียหาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 โครงการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
2.1.1 เพื่อให้ทรัพย์สินแต่ละชิ้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วน
2.1.2 เพื่อให้มีระบบการจัดทาทะเบียนที่ถูกต้องตามหลักสากล
2.1.3 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการควบคุมตรวจสอบ
2.1.4 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการอนุรักษ์ และเผยแพร่จัดแสดง
2.2 โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
2.2.1 เพื่อให้มีการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสากล
2.2.2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพย์สินให้คงสภาพเดิมหรือให้เสื่อมสภาพน้อยที่สุด
2.2.3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สินทุกชิ้น
2.3 โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สิน
2.3.1 เพื่ออนุรักษ์และรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
2.3.2 เพื่อหยุดยั้งการชารุดเสียหายของทรัพย์สิน
2.3.3 เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
2.3.4 เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมสาหรับการนาไปจัดแสดง
2.4 โครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากร
เพื่อรั กษาสภาพและป้ องกัน การชารุ ดเสื่อมสภาพเพิ่มมากขึ้นของแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์
ดวงตราอากร ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด
3. เป้ำหมำย
3.1 โครงการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินมีการดูแลรักษาทรัพย์สินด้วยการ
จัดทาทะเบียนที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน จานวน ๒,๘75 ชิ้น
3.2 โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน ดูแลรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อธารงไว้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สาคัญของชาติสืบไป จานวน 4,100 ชิ้น
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3.3 โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สิน อนุรักษ์ทรัพย์สินรวมจานวน ๗๓๐ ชิ้น และดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภาพที่ดี เพื่อธารงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติให้ยาวนานสืบไป
3.4 โครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากร โดยสามารถอนุรักษ์แม่พิมพ์
ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากร จานวน ๔๐ แผ่น และสามารถป้องกันการชารุด สามารถรักษา
สภาพแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากรให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุด
4. พื้นที่ดำเนินกำร
สานักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. การจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
3. การอนุรักษ์ทรัพย์สิน
4. การอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร
และแม่พิมพ์ดวงตราอากร

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
230 260 230 230 240 260 230 240 260 230 240 225
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4
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 950,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1โครงการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
9.1.1 มีทะเบียนทรัพย์สินที่ครบถ้วนถูกต้อง
9.1.2 มีฐานข้อมูลทรัพย์สินสาหรับใช้ในการควบคุมตรวจสอบอนุรักษ์และจัดแสดงเผยแพร่
9.1.3 มีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน
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9.2โครงการจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน
9.2.1 ทรัพย์สินได้รับการจัดเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ทาให้เสื่อมสภาพช้าลง
9.2.2 ทรัพย์สินได้รับการจัดเก็บรักษาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก ต่อการควบคุมดูแลและ
การปฏิบัติงาน
9.2.3 ได้ธารงรักษาทรัพย์สินไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
9.3 โครงการอนุรักษ์ทรัพย์สิน
9.3.1 ได้บารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดี
9.3.2 ได้หยุดยั้งและชะลอการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
9.3.3 เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานช่างฝีมือสมัยโบราณของไทยสาหรับผู้ที่สนใจ
9.3.4 ได้ธารงรักษาทรัพย์สินไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติให้ยืนยาวสืบไป
9.4. โครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากร
9.4.1 แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากร ได้รับการอนุรักษ์และจัดเก็บ รักษา
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
9.4.2 เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพของแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร และแม่พิมพ์ดวงตราอากร
9.4.3 ได้ธารงรักษาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบไป
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. จานวนทรัพย์สินที่ได้รับการ
จัดทาทะเบียนเทียบกับ
เป้าหมาย
2.จานวนทรัพย์สินที่ได้รับการ
จัดเก็บรักษาอย่างถูกต้องตาม
หลักการอนุรักษ์
3. จานวนทรัพย์สินที่ได้รับการ
อนุรักษ์ตามหลักวิชาการ
4. จานวนแม่พิมพ์ดวงตรา
ไปรษณียากรและแม่พิมพ์ดวง
ตราอากรทีไ่ ด้รบั การอนุรักษ์
ตามหลักวิชาการ

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2559 2560 2561

ค่ำเป้ำหมำย
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12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของกรมธนำรักษ์เข้ำสู่ระบบกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. ควำมเป็นมำ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ต้องการ
ให้หน่วยงานภาครัฐ มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทางานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (High Performance)
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ มุ่ ง พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ารให้ มี ร ะบบที่ ดี ท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาองค์ ก าร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2.2 เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะมีผลทาให้กรมธนารักษ์
สามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์การด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
องค์การเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทางานของกรมธนารักษ์ไปสู่มาตรฐานสากล
3. เป้ำหมำย
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ โดยเฉลี่ย
4. พื้นที่ดำเนินกำร
ภายในอาคารและสถานที่ทางานของหน่วยงานในกรมธนารักษ์ ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
ต่างประเทศตามความเหมาะสม
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ได้เริ่มดาเนินการจัดทาข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทาโครงการประกวดการพัฒนาองค์การ
กรมธนารักษ์ประจาปี 2562
2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และจัดทาตัวอย่าง
การพัฒนาองค์การที่ดีในแต่ละหัวข้อ เผยแพร่ทาง
Intranet ของกรมธนารักษ์
3. หน่วยงานต่าง ๆ ดาเนินการพัฒนาองค์การ และ
ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด การพัฒนาองค์การ
4. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาองค์การ
5. ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับดีเด่น ปี 2562

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
10
30
30
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 1,700,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์
โดยมีค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยเฉลี่ย
9.2 เป็ น การทา CSR (Corporate Social Responsibility) เบื้ องต้ น เพื่อ ให้ ผู้ รั บบริการและผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของกรมธนารักษ์
9.3 มีการบริหารจัดการที่ดี จะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ รับบริการและผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสีย
9.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่ม เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ดาเนินการได้สาเร็จตามแผนดาเนินงาน (Work Plan) ที่กาหนดภายในปีงบประมาณ 2562

181

11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
ไม่อาจจะดาเนินการได้ตามกาหนด เนื่องจากหน่วยงานส่งเอกสารให้ล่าช้า
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
คอยติดตาม ประสานงานอย่างใกล้ชิด
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โครงกำรจัดตัง้ ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนำรักษ์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ควำมเป็นมำ
ตามที่กรมธนารักษ์ได้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการดาเนินการ
ตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรม โดยได้มีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานตามภารกิจ
ด้านต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ทาให้ปัจจุบันมีจานวนระบบงานสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจานวนมาก ประกอบกับ
การดาเนินภารกิจตามนโยบายมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้
มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้งานเพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศดังกล่าวเป็นจานวนมาก รวมถึงระบบ
สนั บ สนุ น การท างานของระบบเครื่ อ งแม่ ข่ า ยต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
เพื่อให้ การบริ การด้านสารสนเทศมีความต่อเนื่องมากที่สุ ด แต่เนื่องจากศูนย์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุ บันของ
กรมธนารั กษ์ มิ ไ ด้ ถู ก ออกแบบมาตั้ ง แต่ ต้ น เพื่ อ ใช้ ง านเป็ น ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เ ป็ น มาตรฐานเป็ น การ เฉพาะ
ประกอบกั บ มี พื้ น ที่จ ากัด มี ค วามแออั ด และไม่ส ามารถขยายเพื่อ รองรั บ ระบบสารสนเทศและปริ ม าณข้ อ มู ล
ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานที่ของ Data Center ปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านกายภาพต่างๆ
อาทิความเสี่ย งที่เกิดจากการจลาจล การชุมนุม การประท้ว ง การบุกรุกสถานที่ราชการ และสามารถเข้าถึง
เพื่อหยุดการทางานและทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯ และการให้บริการได้โดยง่าย ประกอบกับมีปัจจัย
ความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภคด้านพลังงาน อาทิระบบไฟฟ้าที่ใช้สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มีเสถียรภาพ เกิดเหตุ
ไฟฟ้าดับ ไฟตกอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์
ที่มีมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นสากล อยู่ในสถานที่และพื้นที่ที่เหมาะสมด้านกายภาพต่างๆ อันจะส่งผลให้การให้บริการ
ด้ า นสารสนเทศของกรมธนารั ก ษ์ มี ค วามมั่ น คง ปลอดภั ย เชื่ อ ถื อ ได้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย Thailand 4.0
ในอนาคตซึ่งจะเป็น การขับเคลื่อนระบบฯ และภารกิจที่สาคัญของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบ
นโยบายของรั ฐ บาลและกรอบยุ ท ธศาสตร์ และตอบสนองต่ อ ภารกิ จ ที่ รั ฐ บาลมอบหมายให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์ ที่มีมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นสากล อยู่ในสถานที่และ
พื้นที่ที่เหมาะสมด้านกายภาพต่างๆ อันจะส่งผลให้การให้บริการด้านสารสนเทศของกรมธนารักษ์มีความมั่นคง
ปลอดภัย เชื่อถือได้ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนระบบฯ และภารกิจ
ที่สาคัญของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ และตอบสนอง
ต่อภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3. เป้ำหมำย
กรมธนารักษ์มีศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สอดคล้อง
กั บ นโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่ ง จะเป็ น การขั บ เคลื่ อ นระบบฯ และภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ของภาครั ฐ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อภารกิจที่รัฐบาล
มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรมธนารักษ์
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทา TOR (ก.ค. - ก.ย. 61)
2. ดาเนินการทางพัสดุ (ต.ค. - ธ.ค. 61)
3. บริษัทฯ ดาเนินการตามสัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง)

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
30
10
50
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 667,250,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กรมธนารักษ์มีศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ สอดคล้อง
กั บ นโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่ ง จะเป็ น การขั บ เคลื่ อ นระบบฯ และภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ของภาครั ฐ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อภารกิจที่รัฐบาล
มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการฯ โดยที่ ป รึ ก ษาด้ า นสารสนเทศและการสื่ อ สาร และที ม งาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้งานและปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [ ] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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ศูนย์บริหำรจัดกำรรำคำประเมินทรัพย์สินแห่งชำติ : National Property Valuation Management
Center
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สานักประเมินราคาทรัพย์สิน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์เป็นการจัดทาฐานข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางทะเบียนของที่ดินเพื่อใช้ในการกาหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด พร้อมทั้งสามารถคานวณราคาประเมินทุนทรัพย์และ
จัดทาบัญชีผ่านระบบงานดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยกรมธนารักษ์ ได้วางแนวทางและนโยบายที่จะ
มีการบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยบริหารฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) พร้อมกับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่มี
ความหลากหลายผ่ านการเชื่ อมโยงสู่ โ ลกอินเตอร์เ น็ต (Internet of Things) เพื่ อรองรั บภารกิ จในด้า นต่ างๆ
ตามวั ต ถุป ระสงค์ เพื่อ ประโยชน์ แห่ งรั ฐ เช่ น การเรีย กเก็ บ ค่า ธรรมเนี ยมการจดทะเบี ย นสิ ท ธิแ ละนิ ติ กรรม
การใช้เป็นฐานคานวณภาษีตามร่างพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดทาฐานข้อมูลแผนที่และราคาประเมินที่ดินรายแปลง
2.2 รวบรวมข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลที่ดินที่ราชพัสดุ ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลราคาซื้อขาย
ข้อมูลสินเชื่อ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
2.3 เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
2.4 ปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริม ทรัพย์และข้อมูลที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน (Data Science
and Machine Learning)
2.5 เพื่อการบูร ณาการข้อมูลระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) และนโยบายด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล
2.6 เพื่อให้บริการข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลที่ราชพัสดุในรูปแบบต่างๆ
3. เป้ำหมำย
เพิ่มจานวนช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมธนารักษ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับรูปแบบการเชื่อมต่อใช้งานสัญญาณระบบเครือข่าย ทั้งในส่วนของเครือข่าย
Internet และ Intranet
4. พื้นที่ดำเนินกำร
-
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5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทา TOR
2. ดาเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทดาเนินการตามสัญญา
4. ส่งมอบงาน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
10
60
20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 68,000,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินอื่น ๆ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 มีระบบงานในการกาหนด ปรับปรุง แก้ไขราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ทาให้ผู้รับบริการข้อมูลราคาประเมิน สามารถได้รับบริการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
9.2 มีระบบงานเฉพาะในการควบคุมบริหารและเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ ของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดส่งบัญชีกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จานวน ๗,๘๕๓ แห่ง
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ในเขตปกครองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และเป็นการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร
9.3 มีข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
9.4 สามารถเผยแพร่ข้อมูลลงในศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น
งานด้านการวิจัยราคาประเมินที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ด้านสถานการณ์ราคาประเมินทรัพย์สิน
ในประเทศไทยเป็นต้น
9.5 มีเทคโนโลยี ด้านต่างๆ เพื่ อมารองรับงานด้ านศูน ย์ข้อ มูล ราคาประเมินอสั งหาริม ทรัพ ย์แห่ งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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9.6 สามารถสร้างการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
9.7 มีการสนั บสนุน การวิเคราะห์ ประเมินราคาทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่มาทาการวิเคราะห์และกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
9.8 การดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านต่างๆ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [ ] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยระบบ Intranet และ Internet
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการดาเนินการ
ตามภารกิจด้านต่างๆ ของกรมโดยได้พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับงานด้านต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิ บั ติง านผ่ า นระบบสารสนเทศได้ อย่า งสะดวกรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภ าพ ทาให้ ปัจจุ บันมีจ านวน
ระบบงานสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจานวนมาก รวมถึงได้มีการเปิดให้บริการประชาชนสามารถเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศของกรม เพื่อสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย Internet ทั้งยังมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้กับประชาชนผ่ านทาง Web Site ของกรมธนารักษ์ (www.treasury.go.th) ตามกรอบ
นโยบายของรัฐบาลและกรอบยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดมา ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ช่องทาง
การสื่อสารที่ใช้งานอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เกิดความล่าช้าในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นจึงมีความจาเป็น
ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการสื่ อ สารทั้ ง ในส่ ว นของระบบเครื อ ข่ า ย Intranet และระบบ Internet
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพสู งขึ้น สามารถรองรับ ปริ มาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันได้ เพื่อให้ รองรับ
กรอบยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อภารกิจที่ทางรัฐบาลมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการใช้งานระบบเครือข่าย Intranet และ Internet พร้อมเช่า
วงจรสัญญาณสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสาร (Bandwidth) ที่เพียงพอในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านต่างๆ ของกรมและการให้บริการกับ หน่วยงานราชการภายนอก ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับกรมธนารักษ์ ผ่านทางเครือข่ายบริการ Internet
3. เป้ำหมำย
4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรมธนารักษ์
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
-
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6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทา TOR (ส.ค. - ต.ค.61)
2. ดาเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทดาเนินการตามสัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
30
10
50
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 37,270,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินอื่นๆ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
สามารถรองรับและสนับสนุนการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย Internet ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
จากหน่ วยงานภายใต้สั งกัดกรมธนารักษ์ในส่ วนกลางและส่ว นภูมิภ าค และเป็นช่องทางให้หน่วยงานราชการ
ภายนอก ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของกรมธนารักษ์ผ่านทาง
เครือข่าย Internet ได้
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนด
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [ ] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
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โครงกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ควำมเป็นมำ
เป็นการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปีขึ้นไป (ทดแทนอุปกรณ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2554) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานให้กับบุคลากรของกรมธนารักษ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระดับผู้ใช้งานทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า
7 ปีขึ้นไป (ทดแทนอุปกรณ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2554) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจด้านที่ราชพัสดุ
ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านบริหาร
3. เป้ำหมำย
เพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระดับผู้ใช้ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า
7 ปีขึ้นไป (ทดแทนอุปกรณ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2554) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจด้านที่ราชพัสดุ
ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และด้านบริหาร สาหรับรองรับและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์
4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรมธนารักษ์
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan)
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทา TOR (ส.ค. - ต.ค.61)
2. ดาเนินการทางพัสดุ
3. บริษัทดาเนินการตามสัญญา
4. ตรวจรับพัสดุ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
30
10
50
10
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 25,768,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่ใช้จ่ำยตำมงบประมำณ
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กรมธนารั กษ์มีเครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผลกระทบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนด
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [ ] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรฝึกอบรม กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรกรมธนำรักษ์
หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ควำมเป็นมำ
ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานนั้น นอกจากต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว
ยังต้องมีคุณธรรม จริ ย ธรรม และยึ ดถือหลักธรรมคาสอนทางศาสนาด้ว ย ซึ่งผู้ ที่ส ามารถประพฤติปฏิบัติ ต าม
หลักธรรมทางศาสนาได้ จะก่อให้เกิดความสุขในการทางาน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสานึกเรื่องจริยธรรมในการทางาน อันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และความสาเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบกับมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 นโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แผนปฏิบัติ
การตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการกรมธนารักษ์ประจาปี พ.ศ. 2562 และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างการทางานให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นต้นแบบในการ
ดาเนินชีวิต และมีจิตสานึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท
2. เพื่ อส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ข องกรมธนารัก ษ์ ส ามารถนาหลั กคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ
หลั กธรรมทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิ ตประจาวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
มีความสุข
3. ปลุกจิตสานึกในการกระทาความดีให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ด้วยกัน
3. เป้ำหมำย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนกลางและสังกัดส่วนภูมิภาค
จานวน 80 คน
4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

193

6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จ
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ขออนุมัติดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. แจ้งทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
จัดส่งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตร ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
3. ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
4. รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตร ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. ติดตามและประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตร ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10

20

30

20

20

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 800,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

194

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มีความรู้และมีจิตสานึกที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาหลักธรรมทางศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการกระทาผิดหรือ
ถูกร้องเรียนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัว หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ดาเนินการได้สาเร็จตามแผนดาเนินงาน (Work Plan) ที่กาหนดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-

195

โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของกรมธนำรักษ์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ควำมเป็นมำ
ด้วยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้ทุกส่วน
ราชการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ฯ กรมธนารักษ์จึงได้
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของกรมธนารั ก ษ์ ใ นแต่ ล ะปี ที่ ผ่ า นมา
ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกันป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตดังกล่าว
โดยถึงแม้ว่ าการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์จะครบกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนินการไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ยังคงเป็น
นโยบายหลักของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง และยังเร่งรัดให้หน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบราชการไทย
มีความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน
ดังนั้ น เพื่อให้ กระบวนการในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ ของกรมธนารักษ์ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมธนารักษ์มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประชาชนผู้รับบริการ ส่วนวินัย
กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตของกรมธนารั ก ษ์
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนด กิ จ กรรม/โครงการ/ตั ว ชี้ วั ด ทางด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริ ตที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรกรมธนารักษ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.2 ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกรมธนารักษ์กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมธนารักษ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐให้สัมฤทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้ำหมำย
เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกระดับ จานวนประมาณ 80 คน
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4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. จัดทาและเสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพื่ออนุมัติแผนฯ
2. เสนออธิบดีกรมธนารักษ์อนุมัตจิ ัดทาโครงการฯ
3. จัดฝึกอบรมโครงการฯ
4. วิเคราะห์และรายงานผลการจัดทาโครงการฯ
5. ติดตามผลโครงการฯ

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
10
20
40
20
10

7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 800,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เข้ารั บ การอบรมไม่กระทาผิ ดวินั ยของทางราชการ มีความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่น
มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
มีหนังสือเวียนสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีกรณีถูกร้องเรียน
หรือมีพฤติการณ์กระทาผิดวินัยหรือไม่
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
-
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12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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โครงกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรใหม่กรมธนำรักษ์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญในการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน และ
มีภารกิจสาคัญที่มีความหลากหลาย จานวน 4 ภารกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ รวมทั้งกรมธนารักษ์
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง
ประกอบด้วย โครงการจัดทาฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
โครงการนาที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการธนารักษ์ประชารัฐ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุ โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร
(Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ ซึ่งภารกิจดังกล่าวมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการภาครัฐ และตอบสนอง
การขับ เคลื่ อนนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงการคลั ง และกรมธนารั กษ์ กองบริห ารทรัพยากรบุ คคลเห็ นถึ ง
ความสาคัญดังกล่าว ประกอบกับในปัจจุบันข้าราชการที่บรรจุใหม่ยังขาดทักษะและความเข้าใจในระเบียบแบบแผน
การปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และภารกิจของกรมธนารักษ์ และ
เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมธนารักษ์มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าในภารกิจของกรมธนารักษ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนอง
ภารกิจของกรมธนารักษ์ ตลอดจนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้าราชการใหม่
กรมธนารักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกั บโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแนวทาง
การปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
2.2 เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสานึกการปฏิบัติราชการ มีสมรรถนะและ
จรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ
2.3 เพื่อให้ขา้ ราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้และทาความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ
2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์
3. เป้ำหมำย
ข้าราชการที่ได้รั บ การบรรจุ แต่งตั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุ ล าคม 2560 - 30 กันยายน
2561) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จานวน 40 - 60 คน
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4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
การบรรยาย การอภิปราย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การตอบข้อซักถามให้ความรู้
การทากิจกรรม Work Shop
และการศึกษาดูงาน

น้ำหนัก
กิจกรรม
(ร้อยละ)

ปีงบประมำณ 2562
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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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 3,900,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของกรมธนารักษ์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทางาน
9.2 ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสานึกการปฏิบัติราชการ มีสมรรถนะและจรรยา
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ
9.3 ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรี ย นรู้และทาความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ
9.4 สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานงานภายในกรมธนารักษ์
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
-
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11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ใช้ แ บบประเมิ น ผลโครงการ การสอบถามผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม และติ ด ตามผลการฝึ ก อบรม
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมธนารักษ์
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
-
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กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนของกรมธนำรักษ์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานเลขานุการกรม
1. ควำมเป็นมำ
กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
การผลิตเหรี ยญกษาปณ์และบริห ารเงิน ตรา การประเมินราคาอสั งหาริ มทรัพย์ และการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทรั พย์ สิ นมีค่าของแผ่ น ดิน รวมทั้งเป็ น หน่ ว ยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่ งเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชน องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โครงการต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์หลายโครงการมีผลกระทบต่อองค์การ ประชาชน และภาคเอกชนต่าง ๆ
ดังนั้ น จึ งต้องให้ ความส าคัญกับ งานประชาสั มพันธ์ เพื่ อสื่ อสารข้อมูล และกิจกรรมขององค์การให้ ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้รั บรู้ข้อเท็จจริ งอย่างถูกต้อง และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การกับภาคประชาชนและภาคเอกชนต่าง ๆ อันจะนามาซึ่งความร่วมมือและเกิดภาคี
เครื อ ข่ า ย ดั ง นั้ น การประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์การเข้าถึ งกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมมากที่สุด โดยมีการ
จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนี้
1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านที่ราชพัสดุ
ตามที่กรมธนารักษ์ได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ที่ราชพัสดุไปยังประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของที่ราชพัสดุตลอดจนเป็นการกระตุ้นเตือนจิตสานึกแก่ส่วนราชการ
ผู้ ครอบครองใช้ป ระโยชน์ ให้ ป กป้ องมิใ ห้ เกิ ดปั ญหาการบุ กรุก ที่ร าชพั ส ดุ จึง จาเป็ นต้อ งมี การประชาสั ม พัน ธ์
อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง กรมธนารักษ์ได้จัดทาแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุตามยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์
ได้แก่ การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหาร
ทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เช่น โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม โครงการบ้านคนไทย
ประชารัฐ โครงการศูนย์ที่พักสาหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาบุ ก รุ ก ที่ ร าชพั ส ดุ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพช่ อ งทางการช าระค่ า เช่ า ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Payment) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ โครงการสารวจรังวัดกาหนดขอบเขตที่ดิน
กาแพงเมือง - คูเมือง
1.2 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
ในปี 2562 กรมธนารักษ์มีโครงการจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ในโอกาสต่างๆ
จึงจาเป็นต้องมีการจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์การจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบการเปิดจาหน่าย จ่ายแลก และมีโอกาสสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกที่จัดทาขึ้น
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1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
การประเมิน ราคาอสั งหาริ ม ทรัพ ย์เป็ นอีก ภารกิจ หนึ่ง ของกรมธนารักษ์ ซึ่ งส านักประเมินราคา
ทรั พ ย์ สิ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การก าหนดราคาประเมิ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น
ตามกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ องเพื่ อเรี ย กเก็ บ ค่า ธรรมเนี ยมจดทะเบีย นสิ ทธิ แ ละนิ ติ ก รรม ซึ่ง การประเมิ น ดั งกล่ า ว
ประกอบด้วยการประเมินราคาที่ดินรายบล็อก การประเมินราคาที่ดินรายแปลง การประเมินราคาอาคารชุด และ
การจัดทาบัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2563 - 2564 เป็นต้น
ดังนั้ น จึงจาเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ให้ เจ้าของที่ดินและอาคารชุดทราบ และเข้าใช้บริการ
ดัง กล่ าว ตลอดจนการจั ดท าฐานภาษี และทะเบียนทรั พย์ สิ นเพื่ อรองรั บการปฏิรู ประบบการจัดเก็ บภาษีที่ ดิ น
และสิ่งปลูกสร้าง
1.4 โครงการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
กรมธนารักษ์มีภารกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การดูแล รักษามรดกของชาติให้ปลอดภัยรวมทั้ง
นาทรัพย์สินออกเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
อันทรงคุณค่าของชาติ และในปี 2562 โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงรายโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นพิพิธภัณฑ์โครงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินมีค่าตามหลักอนุรักษ์นิยม จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจในด้านนี้ให้ประชาชนตลอดจนผู้สนใจได้รับทราบ
1.5 โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และติดตามความเคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ต่างๆ อยู่ ตลอดเวลา องค์การและหน่ว ยงานทุกภาคส่ ว น จึงให้ ความส าคัญกับงานประชาสั มพันธ์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและกิจกรรมขององค์การให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง
และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ เผยแพร่ แ ละเสริ มสร้ า งความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุ ตลอดจนอานาจหน้ าที่ ในการ
ปกครองดูแลของกรมธนารักษ์ให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสานึกให้ส่วนราชการ
ที่ครอบครองดูแลที่ราชพัสดุ และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักและหวงแหนที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินให้คงไว้ตลอดไป อีกทั้งได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจในโครงการด้านที่ราชพัสดุต่าง ๆ
2.2 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษารวมทั้งกลุ่มผู้นิยมสะสมเหรียญ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทราบรายละเอียดการจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์จัดทาขึ้น
2.3 เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของ
ที่ดิน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง
2.4 เพื่อเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชน นั กเรียน นักศึก ษา และบุคคลทั่ว ไป ได้รับ ทราบรายละเอียดโครงการ
ดังกล่าว และให้ความสนใจเข้าชมทรัพย์สินมีค่าอย่างต่อเนื่อง
2.5 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในภารกิจในด้านต่าง ๆ
รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารของกรมธนารักษ์
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3. เป้ำหมำย
3.1 ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ สาหรับส่วนราชการ ผู้ครอบครองใช้
ประโยชน์ที่ราชพัสดุได้ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของที่ราชพัสดุ ตลอดจนประชาชนและผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ และได้ทราบแนวทางในการดาเนินการที่รัฐ
จะให้ความสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว
3.2 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ นิยมสะสมเหรียญ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ และให้ความสนใจซื้อ แลก เหรียญกษาปณ์ ไว้เป็นที่ระลึก
3.3 เพื่อให้เจ้ าของที่ดิน ประชาชน หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประกาศใช้การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนช่องทางที่จะเข้ารับบริการในด้านนี้
3.4 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่ารวมทั้งได้รับทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและเอกลักษณ์ของชาติ
3.5 สื่อมวลชนให้ความร่วมมือเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกรมธนารักษ์
4. พื้นที่ดำเนินกำร
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
5. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
6. แผนและผลกำรดำเนินงำน
6.1 ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน
สามารถดาเนินงานสาเร็จตามแผนที่ตั้งไว้
6.2 แผนการดาเนินงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ 2562
ขั้นตอน / กิจกรรม
จานวนครั้งของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

น้ำหนัก
ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ร้อยละ)
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7. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
จานวน 1,623,000.00 บาท
8. แหล่งเงินที่จะใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เงินงบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าความสาคัญของที่ราชพัสดุ ซึ่งทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
การบุกรุ กที่ราชพัสดุได้ง่ายขึ้น และทาให้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุน้อยลง รวมทั้งทาให้สามารถจัดระเบียบ
204

การบริหารที่ราชพัสดุทั้งด้านการปกครอง ดูแล บารุงรักษาและการจัดหาประโยชน์ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน
ได้รับทราบนโยบายและข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตามโครงการต่างๆ
9.2 ประชาชนได้รับทราบถึงรายละเอียดการจัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้
การจ่ายแลกเหรียญเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
9.3 เจ้าของที่ดิน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับราคาประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และสามารถ
เข้ารับบริการในด้านนี้อย่างทั่วถึง
9.4 ประชาชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น มี ค่ า ท าให้ เ กิ ด ความรั ก
ความหวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมของชาติ
9.5 สื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและเข้าใจอย่างถูกต้องในภารกิจของกรมธนารักษ์ให้ความร่วมมือ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจด้านต่าง ๆ เป็นประจาและอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่ให้ประชาชนและ
กลุ่ มเป้ าหมาย ได้รั บ ทราบข้อเท็ จ จริ งและข่า วสารของกรมธนารักษ์ผ่ านสื่ อทุ กช่องทางอย่างกว้ างขวางและ
ครอบคลุมเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
10. ผลกระทบทำงลบที่คำดว่ำจะได้รับ
11. กำรติดตำมประเมินผล
11.1 วิธีการประเมินผล
ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการโดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนดไว้
11.2 ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
จานวนครั้งของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ

2559

2560

2561

85

85

85

ค่ำเป้ำหมำย
62
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12. ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
12.1 ประเภทความเสี่ยง (ทาเครื่องหมาย  ได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ [] ความเสี่ยงด้านการดาเนินการ
[ ] ความเสี่ยงด้านการเงิน
[ ] ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
12.2 ความเสี่ยงของโครงการ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ อาจไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่างทั่วถึง
และทันกาหนดเวลา
12.3 แนวทางการควบคุมความเสี่ยง
มีก ารประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ งล่ ว งหน้ า ในการเตรี ย มข้ อมู ล เพื่ อ ดาเนิ น การจัด ท า
สื่อประชาสัมพันธ์ และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
205

