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	 ปี	 2564	 เป็นปีส�าคัญท่ีกรมธนารักษ์ได ้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต	

ให ้จัดท�าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส		

(1	 พฤษภาคม	 2562)	 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	 (4	 พฤษภาคม	 2562)	

เพื่อน้อมน�าจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความจงรักภักดี	 ส�านึกในพระมหา	

กรุณาธิคุณ	 และเป็นการบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์	 โดยเหรียญ	

ทั้งสองโอกาสได้เปิดจ�าหน่ายจ่ายแลกไปแล้ว	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2564

	 ปีทีผ่่านมาเป็นปีทีโ่ลกและประเทศไทยยงัต้องเผชิญกบัการระบาดของ

ไวรสัสายพนัธุใ์หม่โคโรนา	2019	(Covid-19)	ต่อเนือ่งจากปี	2563	และเรายงัไม่รูว่้า	

โรคดังกล่าวจะสิ้นสุดเม่ือใด	 จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ	

และสังคมของประเทศต่างๆ	 ท่ัวโลก	 กรมธนารักษ์ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ		

ผู ้ เช ่าที่ ราชพัสดุที่ ได ้รับผลกระทบจากเชื้อ	 Covid-19	 และชะลอ	

การประกาศใช้ราคาประเมนิทีด่นิทัว่ประเทศรอบใหม่ออกไปเพือ่บรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ประชาชน

สารจากอธิบดี
Message from the Director – General

	 2021	 was	 a	 significant	 year	 for	 the	 Treasury	

Department	as	having	 received	His	Majesty	 the	King’s	

gracious	permission	to	mint	commemorative	coins	on	

the	Auspicious	Occasion	of	the	Royal	Wedding	(1st	May	

2019)	and	to	produce	the	commemorative	medal	on	

the	Auspicious	Occasion	of	the	lnaugural	Ceremony	of	

Her	Majesty	Queen	Suthida	Bajrasudhabimalalakshana	

(4th	May	2019).	The	commemorative	coins	were	minted	

so	as	to	engender	in	the	hearts	and	minds	of	all	Thais	

the	love	and	loyalty	to	Their	Majesties	in	addition	to	

the	gratefulness	for	their	compassion.

	 Last	year,	the	entire	world,	Thailand	included,	

continued	 to	 be	 confronted	with	 the	 Coronavirus	

disease	 (Covid-19)	 pandemic	 as	 was	 the	 case	 in	

2020,	 without	 yet	 knowing	 when	 it	 would	 end.	

Consequently,	 countries	 in	 the	world	 have	 been	

economically	 and	 socially	 adversely	 affected.	

The	 Treasury	 Department	 has	 thus	 rolled	 out	

measures	 to	 assist	 lessees	 of	 Ratchaphatsadu	

land	plots	and	has	also	postponed	the	announce-

ment	 of	 the	 national	 appraisal	 land	 price,	 so	 as	 to	

alleviate	the	people’s	financial	burden.
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	 ปี	 2565	 กรมธนารักษ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	 ผ่านโครงการส�าคัญต่างๆ	

ได้แก่	โครงการน�าทีร่าชพสัดมุาสนบัสนนุพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษ	โครงการ	“ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”	

(Senior	 Complex)	 บนที่ราชพัสดุ	 โครงการธนารักษ์ประชารัฐ	

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อแก้ไขปัญหา

การบุกรุกที่ราชพัสดุ	และโครงการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ

	 สุดท้ายนี้	 ผมขอขอบคุณบุคลากรของกรมธนารักษ	์

ทุกท่าน	 ที่มีส ่วนส�าคัญต่อการด�าเนินงานตามภารกิจต่างๆ		

ของกรมธนารักษ์ด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 และต้ังใจปฏิบัติงาน

อย่างเต็มประสิทธิภาพให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในปีที่ผ่านมา	 และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากทุกท่านต่อไป

	 In	 2022,	 the	 Treasury	 Department	 stands	

ever	ready	to	support	Thailand’s	economic	and	social		

development	 through	 important	 projects,	 namely,	

the	Special	Economic	Zones,	the	“Housing	Center	for	

the	Elderly”	(Senior	Complex),	the	Thanarak	Pracharat	

housing	project	and	the	“Benjakitti	Park”	which	are	all	

developed	on	Ratchaphatsadu	land.

	 In	closing,	I	would	like	to	extend	my	thanks	to	

all	the	personnel	of	the	Treasury	Department	who	last	

year	have	contributed	significantly	to	the	performance	

of	the	Department’s	duties	with	honesty,	diligence	and	

efficiency.	I	look	forward	to	the	continued	cooperation	

of	all.

	

(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมธนารักษ์

(Mr.Prapas Kong-Ied)

Director – General  

of the Treasury Department
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ผู้บริหารกรมธนารักษ ์
Executive Members of the Treasury Department

นายประภาศ คงเอียด

อธิบดีกรมธนารักษ์

Mr.Prapas Kong-Ied

Director-General
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์ 
Executive Members of the Treasury Department

นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์

ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์	

และทรัพย์สินมีค่า

Miss Chutima Sriprajaya

National	Treasure	and	Mint	

Management	Advisor	

(Plan	and	Policy	Analyst,	Advisory	Level)

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Mrs.Suksiri Boonyasait

State	Property	Development	Advisor	

(Plan	and	Policy	Analyst,	Advisory	Level)

นางบุษกร ปราบณศักดิ์ 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย์

Mrs.Bussakorn Prabnasak

Property	Valuation	Development	Advisor	

(Plan	and	Policy	Analyst,	Advisory	Level)

นายประภาศ คงเอียด

อธิบดีกรมธนารักษ์

Mr.Prapas Kong-Ied

Director-General
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ผู้บริหารกรมธนารักษ ์
Executive Members of the Treasury Department

นายสมมาตร มณีหยัน

รองอธิบดี	

Mr.Sommart Maneeyan

Deputy	Director-General

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์

รองอธิบดี	

Mr.Kanawut Sititeerapan

Deputy	Director-General

-ว่าง-

รองอธิบดี	

-Vacant-

Deputy	Director-General

-ว่าง-

รองอธิบดี	

-Vacant-

Deputy	Director-General
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กลุ่มงานตรวจราชการ  
Office of Inspector General

นายพรชัย ควรประเสริฐ

ผู้ตรวจราชการกรม	

Mr.Pornchai Kuanprasert

Inspector

นางอัญชลี รอดผล	

ผู้ตรวจราชการกรม	

Mrs.Aunchalee Rodphol 

Inspector

นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี

ผู้ตรวจราชการกรม	

Miss Chorthip Ruangwetdee 

Inspector

นายวิรัช เกตุนวม

ผู้ตรวจราชการกรม	

Mr.Virat Ketnuam

Inspector

นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรม	

Mrs.Wilairat Aksornpan

Inspector

นายอังกูร บัวศรี

ผู้ตรวจราชการกรม	

Mr.Angkul Buasri

Inspector
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กลุ่มงานตรวจราชการ  
Office of Inspector General

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์

ผู้ตรวจราชการกรม	

Mr.Montree Boonyapongphun

Inspector

นางสาวนฤภร มุขแจ้ง

ผู้ตรวจราชการกรม	

Miss Narouporn Mookjang

Inspector

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานประเมินราคาทรัพย์สิน   
Senior Standard of Property Valuation Specialist

นางสาวภารดี เอกชน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน

ประเมินราคาทรัพย์สิน	

Miss Paradee Agachon 

Senior	Standard	of	Property	

Valuation	Specialist	

(Plan	and	Policy	Analyst,	Expert	Level)

นางสาวขนิษฐา สมหวัง

ผู้ตรวจราชการกรม	

Miss Kanidtha Somwung

Inspector
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

Office of Internal Audit

นางศานิตย์ โอฬารานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน	

Mrs.Sanit Olaranont

Internal	Auditor,	Expert	Level

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Public Sector Development

-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

-Vacant-

Public	Sector	Development,	Expert	Level

สำานักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

นางสาวชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง

เลขานุการกรม

Miss Cheerakanya Wangcharoenrung

Secretary	to	the	Department
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กองกฎหมาย 
Legal Affairs Division

นางดุษฎี รัตนนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	

Mrs.Dusadee Rattananant

Senior	Legal	Specialist

(Legal	Officer,	Expert	Level)

นายอรุณชัย ภัทรานนท์

ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย	

Mr.Aroonchai Phattranont

Director	(Legal	Affair)

Higher	Level

กองกษาปณ์    

The Royal Thai Mint

นายพิทักษ์ เหลือมพล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์	

Mr.Pitak Luampon

Senior	Mint	Specialist

(Mint	Technical	Office,	Expert	Level)

นายส�าราญ เมืองนิล

ผู้อ�านวยการกองกษาปณ์	

Mr.Samran Muangnin

Director	Higher	Level

นายธรรมนูญ แก้วสว่าง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ	

Mr.Thammanoon Keawsawang

Senior	Coin	Arts	Specialist

(Academic	Artist,	Expert	Level)



 Annual Report 2021 The Treasury Department 11

กองเทคโนโลยีการสำารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
State Property Surveying and Database Division

นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร

ผู้อ�านวยการกองเทคโนโลยีการส�ารวจ

และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

Mr.Supachai Tangwattanakorn

Director	Higher	Level

นายฤชา วราทร

ผู้อ�านวยการกองบริหารการคลัง	

Mr.Ruecha Varatorn

Director	Higher	Level

นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง	

Miss Aruntip Chokratin

Senior	Supply	and	Fiscal	Specialist

(Fiscal	Analyst	,	Expert	Level)

กองบริหารการคลัง     
Financial Management Division
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กองบริหารเงินตรา 
Monetary Management Division

นางพัชราภรณ์ กลัดพ่วง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา	

Mrs.Patcharaporn Kladpuang

Senior	Currency	Planning	Specialist

(Fiscal	Analyst,	Expert	Level)

นางวัชรีย์ รวีกานต์

ผู้อ�านวยการกองบริหารเงินตรา	

Mrs.Watcharee Raweekarn

Director	Higher	Level

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสด ุ    
State Property Right Management Division

นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	

Miss Thassapan Charoenkit

Senior	State	Property	Rights	Spacialist

(Plan	and	Policy	Analyst,	Expert	Level)

นายธีรพงค์ สุขช่วย

ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ	

Mr.Thirapong Sukchuy

Director	Higher	Level
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management Division

นายวิฑูร โชติกุลพิศาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	

Mr.Witoon Chotikulpisarn

Senior	Human	Resource	Management	Specialist	

(Human	Resource	Officer,	Expert	Level)

นายดนัย วิจารณ์

ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	

Mr.Danai Wijarn

Director	Higher	Level

กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร      
Bangkok State Property Management Division

-ว่าง-

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารที่ราชพัสดุ	

-Vacant-

Senior	State	Property	Management	Specialist

(Plan	and	Policy	Analyst,	Expert	Level)

นางวิสากร สุขช่วย

ผู้อ�านวยการกองบริหารที่ราชพัสดกรุงเทพมหานคร	

Mrs.Visakorn Sukchuy

Director	Higher	Level
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กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค 
Regional State Property Management Division

นางเขมฤดี จันทร์คง
ผู้อ�านวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค	

Mrs.Khemrudee Chankong
Director	Higher	Level

กองประเมินราคาทรัพย์สิน      

Property Valuation Division

นางสาวกัญจน์ชญา เทวภักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน	

Miss Kanchaya Thavapuck

Senior	land	Valuation	Spacialist

(Plan	and	Policy	Analyst,	Expert	Level)

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์

ผู้อ�านวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน

Mr.Tananpong Suksomsak

Director	Higher	Level

-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค	

-Vacant-
Senior	Regional	State	Property	Management	Spacialist

(Plan	and	Policy	Analyst,	Expert	Level)
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กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสด ุ 
State Property Management Division

นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ	

Miss Supattra Songprateep

Director	Higher	Level

กองพัฒนาและบำารุงรักษาอาคารราชพัสด ุ
State Property Building Management Division

นายบุญชอบ วิเศษปรีชา

ผู้อ�านวยการกอง	

พัฒนาและบ�ารุงรักษาอาคารราชพัสดุ

Mr.Boonchob Wisaspricha

Director	Higher	Level
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กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน    
Property Valuation Division

นางสาวภารดี เอกชน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน	

ประเมินราคาทรัพย์สิน	รักษาราชการแทน		

ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน	

Miss Paradee Agachon

Senior	Standard	of	Property	Valuation	Specialist		

(Plan	and	Policy	Analyst,	Expert	Level)		

Acting	Director	Higher	Level

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   
Strategy and Planning Division

นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	

Mr.Apilarp Hengprasert

Director	Higher	Level
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กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ       

National Treasure Promotion and Development Division

นางสาวฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน	(งานภัณฑารักษ์)	

Miss Titirat Amonwasutun

Sinior	Plan	and	Policy	Specialist	(Curator)

(Plan	and	Policy	Analyst,	Expert	Level)

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและพัฒนา

ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ	

Mr.Chonlatid Chaijan

Director	Higher	Level

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
Information Technology and Communication Center

นางสาวประภัสสร เจริญรัตน์รวี

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	

Miss Prapatson Charaenratrawee

Senior	Information	Technology	System	and	Network	Specialist		

(Computer	Technical	Officer,	Expert	Level)

นางสาวพิมพ์สราญ บ�าเพ็ญวิบูลย์กิจ

ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

Miss Pimsararn Bumpenvibunekij

Director	Higher	Level
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สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1   
Office of the Provincial Treasury (Region 1)

นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล 

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท	

Mrs.Phaiboon Potchanarungvakul

Director	of	Chai	Nat	

Provincial	Treasury

นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์

ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา	

Mr.Kritsada Raveepowpong

Director	of	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	

Provincial	Treasury

นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ 

ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี	

Miss Rungrat Kumsup

Director	of	Lop	Buri	

Provincial	Treasury

นางสาวศุลีพร เพิ่มพูน 

ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

Miss Suleeporn Permpool

Director	of	Sara	Buri	

Provincial	Treasury

นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล

ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี	

Mrs.Tharaporn Singhaphan Mahittafongkul

Director	of	Sing	Buri

Provincial	Treasury

นางวรินทรา มีชูวาศ

ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง	

Mrs.Varintra Meechuvad

Director	of	Ang	Thong

Provincial	Treasury
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นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์ 

ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี	

Mr.Attavut Spuntupongse

Director	of	Nonthaburi

Provincial	Treasury

นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์

ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี	

Mr.Somjit Tongborisut

Director	of	Pathum	Thani

Provincial	Treasury

นางอารี งามศิริอุดม

ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

Mrs.Aree Ngamsiri-Udom

Director	of	Nakhon	Pathom

Provincial	Treasury

นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

Mrs.Thamonwan Rattirujisawet

Director	of	Samut	Prakan

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 2   
Office of the Provincial Treasury (Region 2)
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นายนิพนธ์ เลิศล�้า

ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี	

Mr.Nipon Lertlum

Director	of	Kanchanaburi

Provincial	Treasury

นายนิพล อนุราช 

ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี

Mr.Nipon Anurach

Director	of	Ratchaburi

Provincial	Treasury

นางยุพิน จงจัดกลาง

ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

Mrs.Yupin Chongchadklang

Director	of	Suphan	Buri

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3   
Office of the Provincial Treasury (Region 3)
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นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์

ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

Mr.Chetta Kanjanapibool

Director	of	Prachuap	Khiri	Khan

Provincial	Treasury

-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี	

-Vacant-

Director	of	Phetchaburi

Provincial	Treasury

นางอมรรัตน์ ชมสุวรรณ

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม

Mrs.Amonratch Chomsuwan

Director	of	Samut	Songkhram

Provincial	Treasury

นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

Miss Phanpinkan Sakuntamalik

Director	of	Samut	Sakhon

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 4   
Office of the Provincial Treasury (Region 4)
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นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์

ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร

Miss Kanjana Kitchanapanich

Director	of	Chumphon

Provincial	Treasury

นายนิวัฒน์ นันทคีรี

ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช

Mr.Niwat Nanthakere

Director	of	Nakhon	Si	Thammarat

Provincial	Treasury

นายศุภโชค บัวทอง

ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

Mr.Suppachok Buathong

Director	of	Surat	Thani

Provincial	Treasury

นางสุนันทา สกุลสันติ์

	ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง

Mrs.Sunanta Sakulsan

Director	of	Phatthalung

Provincial	Treasury

นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์

ธนารักษ์พื้นที่สงขลา

Miss Somjai Sarikaphan

Director	of	Songkhla

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5   
Office of the Provincial Treasury (Region 5)
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นายอาดุลย์ จูเมฆา

ธนารักษ์พื้นที่กระบี่

Mr.Ardoon Joomeka

Director	of	Krabi

Provincial	Treasury

นายถาวร บุญพุฒ

ธนารักษ์พื้นที่พังงา

Mr.Thaworn Boonput

Director	of	Phangnga

Provincial	Treasury

นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล

ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต

Mr.Aisoon Suthamatawakul

Director	of	Phuket

Provincial	Treasury

-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่สตูล

-Vacant-

Director	of	Satun	

Provincial	Treasury

นายมนตรี จันทร์เพ็ญ

ธนารักษ์พื้นที่ตรัง

Mr.Montree Janpen

Director	of	Trang

Provincial	Treasury

นางจ�าปี บุญส่ง

ธนารักษ์พื้นที่ระนอง

Mrs.Jampee Boonsong

Director	of	Ranong

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 6   
Office of the Provincial Treasury (Region 6)
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-ว่าง-

	ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส	

-Vacant-

Director	of	Narathiwat

Provincial	Treasury

นายปัญญา ชายเกตุ

ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี

Mr.Panya Chaiket

Director	of	Pattani

Provincial	Treasury

นายสาธิต บุญแล

ธนารักษ์พื้นที่ยะลา

Mr.Satid Boonlae

Director	of	Yala

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7   
Office of the Provincial Treasury (Region 7)
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นายพรชัย พงษ์ภู่

ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา

Mr.Pornchai Phongphoo

Director	of	Chachoengsao

Provincial	Treasury

นายเกริกชัย พรหมดวง 

ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี

Mr.kreakchai phromduang

Director	of	Chon	Buri

Provincial	Treasury

นางเอื้องทิพย์ จงพัฒนะสินสุข

ธนารักษ์พื้นที่ระยอง

Mrs.Uengthip Jongpattanasinsuk

Director	of	Rayong

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8   
Office of the Provincial Treasury (Region 8)
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นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล

ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี

Miss Pinsiri Pientanyakankul

Director	of	Chanthaburi

Provincial	Treasury

-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่ตราด

-Vacant-

Director	of	Trat

Provincial	Treasury

นางสาวนรนุช เดชพิชัย

ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี

Miss Noranuch Dechpichai

Director	of	Prachin	Buri

Provincial	Treasury

นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ

ธนารักษ์พื้นที่นครนายก

Mrs.Naowarat Boonwanno

Director	of	Nakhon	Nayok

Provincial	Treasury

-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

-Vacant-

Director	of	Sa	Kaeo

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9   
Office of the Provincial Treasury (Region 9)



 Annual Report 2021 The Treasury Department 27

-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ

-Vacant-

Director	of	Bueng	Kan

Provincial	Treasury	

นางพวงพกา ร้อยพรมมา

ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย

Mrs.Poungpaga Roypromma

Director	of	Nong	Khai

Provincial	Treasury

นางสาวกัญญา ไชยพิมูล

ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวล�าภู

Miss Kanya Chaipimool

Director	of	Nong	Bua	Lam	Phu

Provincial	Treasury

นางสาวชุติมา ไตรมาศ

ธนารักษ์พื้นที่เลย

Miss Chutima Traimas

Director	of	Loei

Provincial	Treasury

นายสุชาติ ชัยจิตร์

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี

Mr.Suchat Chaijit

Director	of	Udon	Thani

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10   
Office of the Provincial Treasury (Region 10)
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นางสาวสมคิด คงคร้าม

ธนารักษ์พื้นที่นครพนม

Miss Somkid Kongkram

Director	of	Nakhon	Phanom

Provincial	Treasury

นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

Miss Kannika Ratchadamart

Director	of	Mukdahan

Provincial	Treasury

นางสุวิภา ฉิมพายัพ

ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

Mrs.Suwipa Chimpayap

Director	of	Sakon	Nakhon

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11   
Office of the Provincial Treasury (Region 11)
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นายไสว สะอาด

ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์

Mr.Sawai Sa-ard

Director	of	Kalasin

Provincial	Treasury

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ

ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

Miss Benjarat Ratchadamat

Director	of	Khon	Kaen

Provincial	Treasury

นางกิ่งแก้ว พงษ์พาณิชย์

ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม

Mrs.Kingkaew Pongpanich

Director	of	Maha	Sarakham

Provincial	Treasury

นายสมพร เฟื่องกฤษฎา 

ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด

Mr.Somporn Fuengkrisada

Director	of	Roi	Et

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 12   
Office of the Provincial Treasury (Region 12)
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นายธนิต กฤษณะ

	ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ

Mr.Tanit  Kitsana

Director	of	Chaiyaphum

Provincial	Treasury

นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย

	ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

Mrs.Pooncharat  Sinsakchai

Director	of	Nakhon	Ratchasima

Provincial	Treasury

นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ

ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์

Mrs.Prapimporn Tancharoen

Director	of	Buri	Ram

Provincial	Treasury

นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์

ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

Mr.Chaloei Wongbandit

Director	of	Surin

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13   
Office of the Provincial Treasury (Region 13)
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-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร

-Vacant-

Director	of	Yasothon

Provincial	Treasury	

นายนเรศ สังขินท์

ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ

Mr.Nared Sungkhin

Director	of	Si	Sa	Ket

Provincial	Treasury

-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่อ�านาจเจริญ

-Vacant-

Director	of	Amnat	Charoen

Provincial	Treasury

ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน

ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี

Sub.Lt.Wasit Nontasin

Director	of	Ubon	Ratchathani

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14  
Office of the Provincial Treasury (Region 14)
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นายกรจักร ชูทิพย์

ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

Mr.Kornjak Chutip

Director	of	Chiang	Mai

Provincial	Treasury

นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร์

ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน	

Miss Benjapun Rattanawila

Director	of	Mae	Hong	Son

Provincial	Treasury

นายทรงพล ทรัพย์วัฒนากุล

ธนารักษ์พื้นที่ล�าปาง

Mr.Songphol Supwattanakul

Director	of	Lumpang

Provincial	Treasury

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร

ธนารักษ์พื้นที่ล�าพูน

Miss Jeerisuda Lapjitr

Director	of	Lumphun

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15   
Office of the Provincial Treasury (Region 15)
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นายอรรถพล คนเพียร

ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย

Mr.Auttaphon Konpien

Director	of	Chiang	Rai

Provincial	Treasury

นางอรทัย จงเจริญ

ธนารักษ์พื้นที่น่าน

Mrs.Orathai Chongcharoen

Director	of	Nan

Provincial	Treasury

นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ

ธนารักษ์พื้นที่พะเยา

Miss Jaruwan Sirisawangmek

Director	of	Phayao

Provincial	Treasury

นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม

ธนารักษ์พื้นที่แพร่

Miss Chansom Pentatham

Director	of	Phrae

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16   
Office of the Provincial Treasury (Region 16)
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นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม

ธนารักษ์พื้นที่ตาก

Mr.Surat Nuipom

Director	of	Tak

Provincial	Treasury

นายสุรัตน์ หอมทวี

ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก	

Mr.Surat Homtavee

Director	of	Phitsanulok

Provincial	Treasury

นางสาวพิชามญชุ์ บุญเกตุ 

ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย

Miss Phichamon Boonket

Director	of	Sukhothai

Provincial	Treasury

นายสายัญ โชติกรณ์

ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์

Mr.Sayan Chotikorn

Director	of	Uttaradit

Provincial	Treasury

นายจักรพงศ์ นิลไพรัช

ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์

Mr.Chakapong Nilphairach

Director	of	Phetchabun

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17   
Office of the Provincial Treasury (Region 17)
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นายสามารถ เมืองเงิน

ธนารักษ์พื้นที่ก�าแพงเพชร

Mr.Samart Muangngoen

Director	of	Kamphaeng	Phet

Provincial	Treasury

ดร.สุรทิน กรีด�ารงศักดิ์

ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์

Mr.Suratin Greedumrongsak, Ph.D.

Director	of	Nakhon	Sawan

Provincial	Treasury

นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป

ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร

Mr.Techawit Tuipae

Director	of	Phichit

Provincial	Treasury

-ว่าง-

ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี

-Vacant-

Director	of	Uthai	Thani

Provincial	Treasury

สำานักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18   
Office of the Provincial Treasury (Region 18)
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	 กรมธนารกัษ์จดัตัง้ขึน้โดยการรวมกรมพระคลงัมหาสมบตั	ิ

กรมเงินตรา	กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา	กับกรมกระษาปณ์สิทธิ

การเข้าด้วยกัน	เมือ่วนัที	่23	พฤษภาคม	2476	โดยพระราชกฤษฎกีา

จัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง	พุทธศักราช	2476	โดยใช้

ชือ่ว่า	“กรมพระคลัง”	ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็น	“กรมคลงั”	เมือ่วนัที	่

9	ธนัวาคม	2476	จากน้ันได้มพีระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	

กรม	 พ.ศ.	 2495	 พระราชบัญญัติโอนอ�านาจและหน้าที่เกี่ยวกับ

ราชการของกระทรวง	ทบวง	กรม	ซึง่ได้มกีารปรับปรุงใหม่	พ.ศ.	2495	

จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก	“กรมคลัง”	เป็น	“กรมธนารักษ์”	เมื่อวันที่	12	

มีนาคม	2495	ตราบจนถึงปัจจุบัน

	 สถานที่ตั้งท�าการของกรมธนารักษ์ต้ังอยู ่ในพระบรม

มหาราชวัง	 บริเวณริมถนนเข่ือนขัณฑ์นิเวศ	 ตั้งแต่มีการจัดตั้งกรม

เป็นต้นมาจนถงึปี	พ.ศ.	2502	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2503	ได้ย้ายทีท่�าการ

จากพระบรมมหาราชวงัมาตัง้อยูท่ีถ่นนจกัรพงษ์	แขวงชนะสงคราม	

เขตพระนคร	และในปี	พ.ศ.	2535	ได้ย้ายทีต่ัง้ท�าการจากถนนจกัรพงษ์	

มาอยู่ในบริเวณกระทรวงการคลัง	ถนนพระรามที่	 6	แขวงพญาไท	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	จนถึงปัจจุบัน			

	 กรมธนารักษ์	 มีหน่วยงานในสังกัดที่มีส�านักงานตั้งอยู่

ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์	ได้แก่

	 	กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ	 ตั้งอยู ่

ที่ซอยรามบุตรี	 ถนนเจ้าฟ้า	 แขวงชนะสงคราม	 เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร

	 	กองบริหารเงินตรา	 ตั้งอยู ่ที่ถนนพหลโยธิน	 ต�าบล	

คลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

	 The	Treasury	Department	was	established	on	23	
May,	1933,	in	the	reign	of	King	Rama	VII.	It	was	comprised	
four	principle	departments:	the	Royal	Thai	Mint,	the	Great	
Royal	Treasury	Department,	the	Monetary	Department,	
and	the	Department	of	Royal	State	Property	and	Public	
Property.	 It	 was	 established	 by	 the	 Royal	 Decree	 for		
Reorganizing	Agencies	of	the	Ministry	of	Finance,	B.E.	2476	
(1933).	It	was	originally	the	Royal	Treasury	Department	
later	changed	to	the	Finance	Department	on	9	December	
1933,	 according	 to	 the	 Royal	 Decree	 on	 Reorganizing	
State	 Enterprise	 Policy	 Offices	 and	 Departments,		
B.E.	 2495	 (1952),	 and	was	 then	 changed	 again	 to	 The	
Treasury	 Department	 on	 12	March	 1952,	 its	 current	
name.	Later	on	it	was	relocated	on	Chakkrapong	Road,	
Chanasongkram,	 Pranakorn	 District,	 Bangkok	 in	
B.E.	 2503	 (1960),	 and	 was	 finally	 relocated	 again	
to	the	present	site,	which	is	at	the	Ministry	of	Finance	
on	 Rama	 VI	 Road,	 Phayathai,	 Phayathai,	 Bangkok.	 The	
Treasury	Department	has	bureau,	units	and	sub	offices	
throughout	the	country	to	serve	all	nationwide.

	 	National	Treasure	Promotion	and	Development	
Division	 is	 located	on	Rambuttri	 Alley,	 Chao	 Fa	 Road,	
Chanasongkhram	sub-district,	PhraNakorn	district,	Bangkok

	 	Monetary	Management	Divisionis	 located	on	
Phrahonyothin	Road,	KlongLoung,	Prathumthani	province.

	 	Property	 Valvation	 Division	 is	 located	 at		
Ratthaprasasanabhakti	 Building,	 Chaengwatthana		
Government	 Complex	 in	 Bangkok	 (commemorating		

ประวัติกรมธนารักษ์
The History of the Treasury Department



 Annual Report 2021 The Treasury Department 37

His	Majesty	the	King’s	80th	Birthday	Anniversary,	5	December,	
BE	2550)	Chaeng	watthana	Road,	Laksi	district,	Bangkok.

	 	Property	Valvation	Standard	Division	is	located	
at	 Ratthaprasasanabhakti	 Building,	 Chaengwatthana	
Government	 Complex	 in	 Bangkok	 (commemorating	
His	 Majesty	 the	 King’s	 80th	 Birthday	 Anniversary,	
5	 December,	 BE	 2550)	 Chaeng	watthana	 Road,	 Laksi	
district,	Bangkok.

	 	The	Royal	Thai	Mint	is	located	on	Phahonyothin	
Road,	 Klongnueng	 sub-district,	 Klong	 Luang	 district,	
PathumThani	province.

	 	76	Provincial	Treasury	Offices

	 	The	regional	coin	exchange	and	management	
in	6	areas	(Hub)
	 	 -	Khonkaen	province
	 	 -	Ubonratchathani	province
	 	 -	ChiangMai	province
	 	 -	Nakornsawan	province
	 	 -	Songkhla	province
	 	 -	Suratthani	province

	 Dhanarak	Asset	Development	Company	Limited	
is	 a	 state	 enterprise	 under	 controlled	 of	 the	 Treasury	
Department	and	located	at	Chang	Watthana	road,	Lak	si,	
Bangkok.

	 	กองประเมินราคาทรัพย์สิน	ตั้งอยู่ที่อาคารรฐัประศาสน

ภกัดี	ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต	ิ 80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 2550		

ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 	กองมาตรฐานการประเมนิราคาทรพัย์สนิ	 ตั้งอยู่ท่ีอาคาร

รัฐประศาสนภักดี	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา		

5	ธันวาคม	2550	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	

	 	กองกษาปณ์	 ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน	 ต�าบลคลองหนึ่ง	

อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี

	 	ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่	76	พื้นที่		

	 	ศนูย์บรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ์	(Hub)	6	แห่ง	ได้แก่

	 	 -	 ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	จังหวัดขอนแก่น

	 	 -	 ศนูย์บรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ์	จงัหวดัอบุลราชธานี

	 	 -	 ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 -		ศนูย์บรหิารจัดการเหรียญกษาปณ์	จังหวดันครสวรรค์

	 	 -		ศนูย์บรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ์	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

	 	 -	ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	จังหวัดสงขลา

	 นอกจากน้ี	 ยังมีบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	 จ�ากัด	

(ธพส.)	เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากบัดแูลของกรมธนารกัษ์	ตัง้อยู่

ทีถ่นนแจ้งวฒันะ	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร

	 กรมธนารกัษ์มภีารกิจเกีย่วกับการปกครอง	การดแูล	บ�ารงุ

รักษา	 และพัฒนาที่ราชพัสดุให้มีมูลค่าเพิ่ม	 หรือก่อให้เกิดรายได้	

การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาต	ิ

และประชาชน	และการผลติเหรยีญกษาปณ์และจดัสร้างเครือ่งราช	

อิสริยยศ	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 และของสั่งจ้าง	 ด้วยวิธีการผลิต	

ทีไ่ด้มาตรฐานสากลและมต้ีนทนุทีเ่หมาะสม	 เพือ่ให้มจี�านวนท่ีเพยีงพอ	

ตลอดจนบริหารเงินตรา	 และเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐให้มี

ความปลอดภยัและอยูใ่นสภาพทีดี่	เพ่ือน�าออกจัดแสดงเผยแพร่	และ	

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	โดยให้มีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้	

	 1.	ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลงั	กฎหมายว่าด้วย

เงินตรา	กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	ด�าเนินการเกีย่วกบัการก�าหนดราคาประเมนิอสงัหารมิทรพัย์

และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 3.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ

หน้าที่ของกรม	หรือตามที่กระทรวง	หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

	 The	 Treasury	 Department	 has	 missions	 to	
administer,	 supervise,	 maintain	 and	 develop	 all	
Ratchaphatsadu	 Land	 that	 create	 value	 or	 revenue.	
Properties	 appraisal	 to	 determine	 value	 for	 the		
maximum	benefit	to	the	nation	and	the	people.	Coins,	
royal	 Thai	 orders	 and	 decorations,	 and	 other	 general		
orders	manufacture	with	international	standard	method	at	
reasonable	cost.	Other	important	missions	are	responsible	
for	currency	management,	and	preservation	and	safekeeping	
of	the	Grand	National	Treasures	for	public	exhibition	in	
order	to	show	Thai	cultural	heritage.	The	department	has	
authority	and	full	legal	power	by	the	followings.	

	 1.	To	proceed	 in	 legal	act	on	treasury	 reserve,	
currency,	Ratchaphatsadu	land,	and	other	relevant	law.	

	 2.	To	appraise	properties	and	other	assets	value.

	 3.	To	perform	any	other	acts	as	required	by	the	
laws	as	the	authority	of	the	department,	or	as	assigned	
by	the	ministry	or	cabinet.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
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ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
Nature and Descriptions of Work

 1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ	 ด�าเนินการเกี่ยวกับ	
การปกครอง	 ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 การจัดให้ใช้	 การจัดหาประโยชน์		
การพฒันาศกัยภาพทีร่าชพสัดุ	และท�านิติกรรมทีเ่กีย่วกบัทีร่าชพสัดุ	

	 2. งานด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ด�าเนินการ	
เกีย่วกบัการก�าหนดราคาประเมนิอสงัหารมิทรพัย์และทรพัย์สนิอืน่	
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการก�าหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์	 และ
ทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

 3. งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์	 ด�าเนินการเกี่ยวกับ	
การผลิตเหรียญกษาปณ์	 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	 และการจัดท�า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์	เครื่องหมายตอบแทน	และของสั่งจ้าง	

	 4. งานด้านบริหารเงินตรา	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับ-	
จ่ายแลก	การตรวจพสิจูน์	การเบกิจ่าย	การรบัส่ง	การเก็บรกัษาเหรยีญ
กษาปณ์	บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	
จัดท�า	ควบคุม	และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง	ควบคุมการเบิกจ่าย	
การรับส่งเงินคงคลัง

 5. งานด้านการอนรุกัษ์และเผยแพร่ทรพัย์สินมีค่าของรฐั	
ด�าเนนิการเกีย่วกับการอนรุกัษ์	การเกบ็รกัษา	การจัดแสดง	และการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

	 1. Ratchaphatsadu Land Management:		
administer,	control,	maintain,	improve	and	grant	the	use	
and	rental	of	the	Ratchaphatsadu	lands.	

	 2. Property Valuation: appraise	value	of	properties	
and	other	assets	under	the	relevant	laws,	and	advise	on	
that’s	matter.

 3. Coin Production: produce	 circulations,		
commemorative	coins,	royal	Thai	orders	and	decorations,	
award	medals	 and	 other	 orders	 from	 general	 clients	
manufacturing.

	 4. Currency Management:	distribute	circulation	
and	commemorative	coins,	authenticate	and	safe	keep	
and	authorize	withdrawal	of	reserve	account.

 5. Grand National Treasures Conservation and 
Exhibition:	manage	 and	 conserve	 the	 grand	 national	
treasures	along,	in	addition	to	disseminate	knowledge	of	
national	treasures.	

พันธกิจ
Missions

	 1.	บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

	 2.	ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล	

	 3.	ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ	

	 4.	จดัแสดง	เผยแพร่	อนุรกัษ์	และดูแลรกัษาทรพัย์สนิมค่ีา	

ของรัฐตามหลักวิชาการ	เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

	 1.	Manage	the	Ratchaphatsadu	Land	in	the	most		
efficient	 way	 that	 yields	 economical,	 social	 and		
environmental	benefit.	

	 2.	Appraise	 the	 property	 value	with	 the	 best	
international	practices.

	 3.	Manage	the	circulation	coins	supply	to	meet	
the	demand	of	the	country’s	economy.

	 4.	Exhibit	and	preserve	the	Grand	National	Treasures	
with	the	best	conservation	principle	for	cultural	heritages.

 “บริหารทรัพย ์สินของแผ ่นดินอย ่ างมืออาชีพ 

ด้วยหลกัธรรมาภบิาล เพือ่เศรษฐกิจและสงัคมท่ีสมดลุและย่ังยนื”

วิสัยทัศน์
Vision

 “Professionally manage national assets 

through good governance for balance and sustainable 

economy and society.”
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ภารกิจ
Duty

	 1.	ปกครอง	ดูแล	บ�ารุงรักษา	ให้ใช้	จัดประโยชน์	จัดท�า	
นิติกรรม	 และด�าเนินการในเรื่องต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับที่ราชพัสด	ุ	
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ	
	 2.	จดัท�า	น�าออกใช้	และรบัคืนเหรยีญกษาปณ์	และด�าเนนิการ
เก่ียวกบัเงนิตราตามกฎหมายว่าด้วยเงนิตรา	และงานรบัจ้างท�าของ	
	 3.	รบั	-	จ่าย	ควบคมุเงนิคงคลงัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง	
	 4.	ด�าเนินการเก่ียวกบัการประเมนิราคาทรัพย์สนิ	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
	 5.	จดัแสดง	เผยแพร่	และอนุรักษ์ทรัพย์สนิมค่ีาของรฐั	และ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

	 1.	Administer,	supervise,	maintain,	use	and	seek	
for	economic	benefits	of	Ratchaphatsadu	land,	and	make	
a	legal	act	by	using	The	Ratchaphatsadu	Land	Act.
	 2.	Produce	 and	 distribute	 circulation	 coins,		
commemorative	coins,	royal	Thai	orders	and	decorations,	
award	medals	production	and	other	orders	from	general	
clients.	
	 3.	Control	 treasury	 reserve	 according	 to	 The	
Treasury	Reserves	Act.	
	 4.	Appraise	 properties	 and	other	 assets	 values	
according	to	The	Property	Valuation	for	The	Public	Interest	Act.		
	 5.	Exhibit	and	preserve	the	Grand	National	Treasures.

ประเด็นยุทธศาสตร์
Strategy Issues

	 1.	การบรหิารทรพัย์สนิของประเทศ	เพือ่ให้เกดิมลูค่าเพิม่

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

	 2.	การบริหารทรัพย์สิน	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 3.	การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล

	 1.	Develop	and	manage	Ratchaphatsadu	land	and	
national	assets	to	achieve	of	economy	and	society	value	
added.
	 2.	Develop	and	manage	Ratchaphatsadu	land	and	
national	assets	to	reduce	poverty	and	improve	quality	of	
life	and	environment.
	 3.	Practice	the	organization’s	Good	Governance	
Policy.

เป้าประสงค์
Objectives

	 1.	กระตุน้ให้เกดิการลงทนุ	และการจ้างงานในระบบเศรษฐกจิ	
	 2.	การลดความเหลือ่มล�า้	และสร้างคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบั
ประชาชน	
	 3.	เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการฐานข้อมลูท่ีราชพสัด	ุ
และการให้บริการ	
	 4.	มรีาคาประเมนิทีด่นิ	สิง่ปลกูสร้าง	และห้องชดุครอบคลมุ	
ทั่วประเทศ	
	 5.	การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการตลาดเข้าสู	่
Industry	4.0	
	 6.	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
	 7.	สนับสนุนการด�าเนินงานของภารกิจหลักให้บรรลุ	
ตามเป้าหมาย

	 1.	To	encourage	investment	and	employment	in	
economy.	
	 2.	To	reduce	inequality	and	improve	good	quality	
of	life	for	people.	
	 3.	To	 improve	 Ratchaphatsadu	 Land	 database	
and	service	management	ability.	
	 4.	To	establish	property	valuation	of	land,	buildings	
and	Condominiums	throughout	the	country.	
	 5.	To	improve	production	process	and	marketing	
strategy	for	Industry	4.0	
	 6.	To	improve	efficiency	of	the	museum	management
	 7.	To	support	the	operation	of	the	missions	to	
achieve	the	goal.
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
The Treasury Department Structure

อธิบดี
Director General

รองอธิบดี
Deputy Director General

รองอธิบดี
Deputy Director General

รองอธิบดี
Deputy Director General

รองอธิบดี
Deputy Director General

กองบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร

Bangkok State Property 
Management Division

กองเทคโนโลยีการส�ารวจ 
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ

State Property Surveying 
and Database Division

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์           
ที่ราชพัสดุ

State Property Right 
Management Division

กองบริหารทีร่าชพสัดภุมูภิาค
Regional State Property 
Management Division

กองพัฒนาและบ�ารุงรักษา               
อาคารราชพัสดุ

State Property Building 
Management Division

กองพัฒนาธุรกิจ 
และศักยภาพที่ราชพัสดุ

State Property  
Management Division

กองบริหารเงินตรา 
Monetary Management 

Division

กองส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
National Treasure  
Promotion and  

Development Division

กองกษาปณ์
The Royal Thai Mint

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource  

Management Division

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning 

Division

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

Information Technology 
and Communication 

Center

กองกฎหมาย 
Legal Affairs Division

ส�านักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

กองประเมินราคาทรัพย์สิน 
Property Valuation 

Division

กองมาตรฐานการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

Property Valuation  
Standard Division

กองบริหารการคลัง
Financial Management 

Division

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
State Property Development Advisor
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
National Treasures and Mint Management Advisor
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Property Valuation Development Advisor

 กลุ่มงานตรวจราชการ
  Office of Inspector General

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Public Sector Development

กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit

ส�านักงานธนารักษ์พื้นที ่
(76 พื้นที่)

Office of the Provincial 
Treasury (76 Provinces)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (หน่วยงานภายใต้ก�ากับกรมธนารักษ์)
Dhanarak Asset Development Company Limited
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หน่วยงาน

(Agency)

ข้าราชการ  

(Civil Servants)

ลูกจ้างประจ�า 

(Permanent Staffs)

พนักงานราชการ

(Government 

Employees)

พนักงาน 

เงินทุนหมุนเวียน 

การบริหารจัดการ 

เหรียญกษาปณ์

ทรัพย์สินมีค่าของ 

แผ่นดินและ 

การท�าของ 

(Circulation Coin, 

National Treasure 

and Coinage  

Product  

 Development 

Fund  Staffs)

ลูกจ้างชั่วคราว 

เงินนอกงบประมาณ

ประเภทเงินค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงาน 

ที่ราชพัสด ุ

Extra- budget-

ary expenditure                

(The State Property 

management 

expenditure)  

temporary Staffs

รวม 

(Total)

เงินงบประมาณ

(Government 

expenditure)

เงินทุนหมุนเวียน 

การบริหารจัดการ

เหรียญกษาปณ์

ทรัพย์สินมีค่า 

ของแผ่นดิน 

และการท�าของ 

(Circulation Coin, 

National Treasure 

and Coinage Product  

Development Fund)

เงินงบประมาณ

(Government 

Expenditure)

อัตรา 

(Manpower) 

อัตรา 

(Manpower) 

อัตรา 

(Manpower) 

อัตรา 

(Manpower)

อัตรา 

(Manpower)

อัตรา 

(Manpower)

อัตรา 

(Manpower)

หน่วยงาน	

ส่วนกลาง	

Central	

agencies	

722 257 20 192 454 444 2,089

ส�านักงาน

ธนารักษ์พื้นที่	

76	พื้นที่	

76	Provincial	

Treasury	

Offices				

805 33 - 209 - 816 1,863

รวม 

 (Total) 

1,527 290 20 401 454 1,260 3,952

กรอบอัตรากำาลัง (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
The Treasury Department Workforce Planning as of November 9, 2021    
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ผลการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Fiscal Year 2021 Performance

ผลงานที่ได้รับรางวัล
Award winning projects

รางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี พ.ศ. 2564 

Lert Rath Award

	 กรมธนารกัษ์ได้รบัรางวลัในสาขาคุณภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ	 ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ	

ภาครัฐ	4.0	(ระดับก้าวหน้า)	และได้มีการมอบรางวัลเมื่อวันที่	

16	กันยายน	2564	ผ่านระบบ	Video	Conference	:	Zoom	

Meeting

	 On	September	16th	2021,	Mr.	Yuttana	Yimgarund,		

Director	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,		

attends	the	Lert	Rath	Award	ceremony	The	Treasury	

Department	achieves	AGISA	(Advanced	Geographic	

Information	 System	 for	 Appraisai)	 Mr.Wissanu		

Krea-Ngarm,	Deputy	Prime-Minister,	precises	over	the	

ceremony	award.
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ด้านที่ราชพัสดุ
	 กรมธนารักษ์มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับ	
การปกครอง	ดแูล	การบ�ารงุรกัษา	การบรหิารจดัการทรพัย์สิน
ภาครัฐในการใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ	 และการ
พัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

1. โครงการน�าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ	

	 กรมธนารกัษ์น�าทีร่าชพสัดมุาสนบัสนนุนโยบายของ
รัฐบาลในการด�าเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่การค้าการลงทุนเมือง
ชายแดน	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศในท้องถ่ิน	
และกระจายความเจริญลงสู ่ภูมิภาค	 พร ้อมทั้งรองรับ	
การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	เพ่ือเพิม่ขีดความสามารถ	
ในการแข่งขันของประเทศ	 เพิ่มการจ้างงานอันเป็นการสร้าง	
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน	 ลดความเหลื่อมล�้าและแก้ไข	
ปัญหาความมั่นคงของประเทศ	 รวมทั้งผลักดันให้เกิด	
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็วและเป็นรูปธรรม		
ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ	 (กนพ.)	 ได้
ก�าหนดพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ	2	ระยะ	ได้แก่	ระยะที	่1	
จ�านวน	5	พื้นที่	(ตาก	สระแก้ว	สงขลา	มุกดาหาร	ตราด)	และ
ระยะที่	2	จ�านวน	5	พื้นที่	 (หนองคาย	กาญจนบุรี	 เชียงราย
นครพนม	นราธวิาส)	และหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	
ได้มีค�าสั่งที่	17/2558	สั่ง	ณ	วันที่	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	
และค�าสั่งที่	74/2559	สั่ง	ณ	วันที่	20	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	
เพกิถอนทีด่นิของรัฐประเภทอืน่ให้ตกเป็นทีร่าชพัสดุ	เพือ่น�าไป	
พัฒนาเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยมอบให้	
กรมธนารักษ์จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์	 ให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และเอกชนเช่า

	 โดยปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 กรมธนารักษ	์
จะด�าเนินการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าเพื่อลงทุนพัฒนาพื้นที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล	 จ�านวน	 3	
พื้นที่	ประกอบด้วย	

 1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก	แปลงหมายเลข
ทะเบยีนที	่ตก.509	ต�าบลท่าสายลวด	อ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	
เน้ือทีป่ระมาณ	1,055-2-81	ไร่	อตัราค่าเช่าไร่ละ	36,000	บาท/ปี	
(ปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ	 15	 ทุก	 5	 ปี)	 ค่าธรรมเนียมการเช่า	
ไร่ละ	250,000	บาท/50	ปี	

ผลการดำาเนินงานตามภารกิจ 

General Performances

Ratchaphatsadu land Management
	 The	 Treasury	Department	 is	 authorized	 to		
administer,	control,	maintain,	improve,	grant	the	use	
and	rental	of	Ratchaphatsadu	land,	and	to	develop	
relevant	projects

1. Ratchaphatsadu Land to Support the Special 
Economic Zones	

	 The	Treasury	Department	agreed	in	principle		
to	 allocate	 some	 suitable	 Ratchaphatsadu	 land	
to	support	the	government’s	policy	 in	developing	
and	 promoting	 border	 trades	 and	 investments.	
This	 project	 aims	 to	 increase	 the	 quality	 of	 life,	
to	distribute	wealth	evenly,	 to	narrow	 the	gap	of	
in	 equality,	 to	 increase	 competitive	 ability	 of	 the	
country,	 to	 solve	 national	 security	 problems,	 to	
create	more	 jobs	 for	 people	 and	 eventually	 to	
quickly	 accelerate	 the	 economy	 of	 the	 country	
as	 a	whole.	 The	 Special	 Economic	 Development	
Zones	 Policy	 Committee	 designated	 special		
economic	zones	in	two	phases.	In	1st	Phase,	at	least	
5	areas	 in	Tak,	Sa	Kaeo,	Songkhla,	Mukdahan	and	
Trat	 provinces	 are	 specifically	marked	 as	 special	
economic	 zones.	 In	 2nd	 Phase,	 additional	 5	 areas	
in	 Nong	 Khai,	 Kanchanaburi,	 Chiang	 Rai,	 Nakhon	
Phanom	 and	 Narathiwat	 provinces	 are	marked	
as	 the	Special	 Economic	Zones.	The	head	of	 the		
National	 Council	 for	 Peace	 and	 Order	 (NCPO)		
issued	the	Order	No.	17/2558	(2015),	dated	on	15th	
May	2015	and	the	Order	No.	74/2559	(2016),	dated	
on	20th	December	2016.	in	commanding	that	all	titles	
to	all	the	earmarked	lands	to	be	developed	in	special		
economic	 zones	 be	 transferred	 to	 the	 Treasury		
Department	 as	 Ratchaphatsadu	 land.	 The	 Tresury	
and	Special	Economic	Zones	Committee	agreed	in	
principle	that	some	of	the	lands	are	to	be	used	by	
the	government	agencies,	others	are	to	be	leased	
out	 to	 the	 Industrial	 Estate	 Authority	 of	 Thailand	
(IEAT)	and	those	in	the	private	sector.
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	 2)  เขตพัฒนา เศรษฐ กิจพิ เศษหนองคาย  

แปลงหมายเลขทะเบยีนที	่นค.484	ต�าบลสระใคร	อ�าเภอสระใคร	

จังหวัดหนองคาย	เนื้อที่ประมาณ	718-0-46	ไร่	อัตราค่าเช่า	

ไร่ละ	 2,100	 บาท/ปี	 (ปรับปรุงค่าเช่าร้อยละ	 9	 ทุก	 3	 ปี)		

ค่าธรรมเนียมการเช่าไร่ละ	35,000	บาท/50ปี

	 2) Special Economic Zones of Nong Khai 
province: On	 Ratchaphatsadu	 land	 plot	 no.	 Nor	
Kor	484	Tambon	Sra	Kai,	Sra	Kai	District,	Nong	Khai	
province,	with	 the	 area	 of	 about	 718-0-46	 Rai,	 at	
the	lease	rate	of	2,100	Baht/Year	(The	lease	rate	is	
increased	9%	every	3	years.).	The	lease	fee	per	Rai	
is	calculated	at	35,000	Baht/50	Years.

	 3)  เขตพัฒนา เศรษฐ กิจพิ เ ศษ มุกดาหาร  

แปลงหมายเลขทะเบียนที่	มห.511,	มห.512	ต�าบลค�าอาฮวน	

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร	 จังหวัดมุกดาหาร	 เนื้อท่ีประมาณ	

1,081-0-23.1	ไร่	อัตราค่าเช่าไร่ละ	1,800	บาท/ปี	(ปรับปรุง

ค่าเช่าร้อยละ	9	ทุก	3	ปี)	ค่าธรรมเนียมการเช่าไร่ละ	30,000	

บาท/50	ปี		

	 3) Special Economic Zones of Mukdaharn 

province:	On	Ratchaphatsadu	land	plot	no.	Mor	Hor	

511,	512	Tambon	Kam	Arhuan	Kai,	Muang	District,		

Mukdaharn	province,	with	the	area	of	about	1,081-0-23.1	

Rai,	at	the	lease	rate	of	1,800	Baht/Year	(The	lease	

rate	is	increased	9%	every	3	years.).	The	lease	fee	

per	Rai	is	calculated	at	30,000	Baht/50	Years.

	 In	the	fiscal	year	2022,	the	Treasury	will	offer	
a	public	auction	in	3	provinces	for	those	interested	
in	investing	in	the	Special	Economic	Zones.

	 1) Special Economic Zones of Tak province: 
On	 Ratchaphatsadu	 land	 plot	 no.	 Tor	 Kor	 509		
Tambon	 Tha	 Sai	 Luad,	 Mae	 Sod	 District,	 Tak		
province,	with	the	area	of	about	1,055-2-81	Rai,	at	
the	lease	rate	of	36,000	Baht/Year	(The	lease	rate	is	
increased	15%	every	5	years.).	The	lease	fee	per	Rai	is		
calculated	at	250,000	Baht/50	Years.
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2. โครงการการประมลูขายท่ีราชพสัดุทีต่กเป็นของแผ่นดนิ 
ตามค�าพิพากษาของศาลในระบบประมูลขายท่ีราชพัสดุ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ (Treasury  
e-Auction)

	 กรมธนารกัษ์มภีารกจิในการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ		
ซ่ึงปัจจุบันที่ราชพัสดุที่ได้มาตามค�าพิพากษาของศาลที่ศาล	
สั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินท่ีเกิดจากการกระท�าความผิด		
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
แห่งชาต	ิโดยกรมธนารักษ์ได้รับมอบทรัพย์สนิมาจากส�านกังาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 (ปปง.)	 และส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
(ป.ป.ช.)	มาอยู่ในความดูแลบริหารจัดการที่ราชพัสดุแล้วกว่า	
700	แปลง	รวมเนื้อที่ประมาณ	3,000	ไร่	มีทั้งทรัพย์สินที่เป็น
ที่ดินเปล่า	 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินอื่น	
ห้องชุด/อาคารชุด	 ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมิได้มีความมุ่งหมาย
เพื่อใช้ในราชการ	 และเป็นภาระในการดูแลรักษาเพื่อให้การ
บรหิารจดัการทีร่าชพสัดุทีไ่ด้จากการยึดทรัพย์ทีม่จี�านวนมาก		
กรมธนารักษ์จึงมีแนวทางในการจัดการโดยการเปิดประมูล
เป็นการทั่วไปในระบบประมูลขายที่ราชพัสดุผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์	 (Treasury	 e-Auction)		
เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามหลักของการแข่งขันโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 และเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้
มาจากการยึดทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อรฐั	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังน้ี

2. Project on Auction of Assets That Belong to the 
State under the Judgment of the Court via Electronic 
System (Treasury e-Auction)

	 The	Treasury	Department	is	responsible	for	
Ratchaphatsadu	 land	management.	At	present,	 the	
Ratchaphatsadu	land	acquired	under	the	judgment	
ordered	 by	 the	 court	 to	 become	 state	 property	
resulting	 from	the	offenses	under	 the	Anti-Money	
Laundering	Act	and	the	National	Anti-Corruption	Act.	
The	Treasury	Department	received	700	plots	of	land	
in	 total	of	approximate	3,000	Rai	 included	vacant	
land,	land	and	buildings,	buildings	on	other	types	of	
land,	condominiums	and	condominium	units	from	
the	Anti-Money	Laundering	Office	and	the	Office	of	
the	National	Anti	 -	Corruption	Commission.	Those	
properties	were	not	intended	for	official	use.	Some	
of	them	were	therefore	not	suitable	to	be	utilized	
or	 used	 for	 procurement	 purposes	 and	 increase	
the	burden	of	 care.	 So,	 the	 Treasury	Department	
decides	to	auction	those	properties	via	electronic	
system	 (Treasury	 e-Auction)	 in	 transparency	 and	
accountability	 for	 efficiency	 Ratchaphatsadu		
land	management	 and	 the	 public	 interest.	 The	
achievement	as	follows.

รายการ / Item

จ�านวนที่ราชพัสดุที่เปิดประมูล  

(รายการ / แปลง) Number of  

Auction List (Item / Plot of land)

มูลค่ารวม (บาท)  

Value (Baht)

ประมูลขายท่ีราชพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	คร้ังท่ี	1	

1st	Treasury	e-Auction

115/131 318,292,500

ประมูลขายท่ีราชพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	คร้ังท่ี	2	

2nd	Treasury	e-Auction

94/99 289,637,000

รวม / Total 209/230 607,929,500
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	 ในการน�าทรัพย์สินที่ได้จากการกระท�าความผิดมา

เปิดประมูลขายดังกล่าว	 จะสามารถสร้างรายได้เพื่อน�าเข้า

เป็นรายได้แผ่นดินได้เป็นจ�านวนมาก	 อีกทั้งเป็นการลดภาระ

การจ่ายเงินงบประมาณของทางราชการ	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	

ในการดูแลบ�ารุงรักษาและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาล	

อีกทางหนึ่งด้วย

	 The	auction	of	those	properties	in	custody	

will	 generate	 income	 to	 the	 government	 and		

decrease	 government	 spending	 budget	 for	 those	

properties	in	custody	management	as	well.

3. โครงการจดัท�าแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยาน 

ซึ่งไม่มีนักบิน (Drone)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	-	2564	กรมธนารักษ์	

ได้ด�าเนินการตามโครงการจัดท�าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

โดยอากาศยานซึง่ไม่มนัีกบนิ	(Drone)	ตามแผนปฏบิตัริาชการ

ของกรมธนารักษ์	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	และระยะ	3	ปี		

(พ.ศ.	 2563	 -	 2565)	 ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	 โดยรายงานผล	

การด�าเนินโครงการในระบบ	 eMENSCR	 ของส�านักงาน	

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว	 จ�านวน	

119	ทะเบียน	รวมเนื้อที่การบินถ่ายภาพทางอากาศ	จ�านวน	

47,508-3-51	ไร่

3. The Aerial Photomap Production by Drones 
Project

	 In	the	fiscal	year	2019	-	2021,	The	Treasury	
Department	has	set	the	Aerial	Photomap	Production	
by	Drones	Project	to	follow	the	Treasury	Department	
action	plan	in	the	fiscal	year	2021	and	the	3	-	year	plan	
(2020	-	2022)	in	accordance	to	the	20-year	National	
Strategy.	The	project’s	performance	has	already	been	
reported	 in	eMENSCR	system	of	 the	Office	of	 the		
National	Economic	and	Social	Development	Council	
for	 119	 registers	 and	 47,508-3-51	 Rai	 of	 aerial		

photomap	area.						

4.  โครงการจัดท� าฐานข ้อมูลทะเบียนที่ ราชพัสด ุ

และทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร

	 ตามพระราชบญัญัติทีร่าชพัสดุ	พ.ศ.	2562	มาตรา	37		

มาตรา	 38	 และมาตรา	 39	 ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่ปกครอง		

ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 และใช้ท่ีราชพัสดุจัดท�ารายงานเสนอต่อ

กรมธนารักษ์	และตามมาตรา	40	และมาตรา	43	ก�าหนดให้	

กรมธนารักษ์มีหน้าที่จัดท�าทะเบียนที่ราชพัสดุและทรัพย์สิน

นอกราชอาณาจักร	 ดังน้ัน	 เพื่อด�าเนินการตรวจสอบแก้ไข

ปรับปรุงและขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	

ตามข้อเทจ็จรงิ	มคีวามพร้อมในการน�าไปใช้เพือ่สนองนโยบาย

ของรัฐบาล	 และเป็นประโยชน์ต่อราชการ	 กรมธนารักษ	์

จึงก�าหนดเป็นโครงการส�าคัญด้านที่ราชพัสดุ	(เชิงเศรษฐกิจ)

4. The Registrat ion of Ratchaphatsadu 

Land and Property Located outside the Kingdom 

of Thailand Project

	 According	to	the	Ratchaphatsadu	Land	Act,	

B.E.	2562	(2019)	Section	37,	38	and	39	prescribed		

a	 person,	 who	 has	 the	 duties	 of	 supervising,	

maintaining	 and	 using	 the	 Ratchaphatsadu	 land	

located	 in	 a	 country	 or	 zone	 under	 his/her		

responsibility,	 shell	 prepare	 reports	 on	 the		

supervision,	maintenance	and	use	of	Ratchaphatsadu	

land	in	his/her	responsibility	for	submission	to	the		

Treasury	 Department,	 and	 Section	 40	 and	 43		
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prescribed	the	Treasury	Department	shall	have	the	

duty	 of	 creating	 a	 registry	 of	 the	 Ratchaphatsadu	

land	 and	 property	 located	 outside	 the	 Kingdom	

of	Thailand.	In	order	to	promptly	examine,	amend,	

revise	and	register	the	Ratchaphatsadu	land	registry,	

and	 be	well	 prepared	 for	 supporting	 government	

policy	and	government	agency	purpose,	the	Treasury	

Department	specifies	this	registration	as	an	important	

project	 in	 Ratchaphatsadu	 land	 management		

(economic	sector).

 The Missions

	 1.	To	promptly	examine,	amend	and	revise	

data	 base	 of	 Ratchaphatsadu	 land	 and	 property	

located	outside	the	Kingdom	of	Thailand	in	registry	

system	of	Ratchaphatsadu	land.

	 2.	To	 promptly	 prepare	 data	 base	 of		

non-registered	 Ratchaphatsadu	 land	 and	property	

located	outside	the	Kingdom	of	Thailand.

	 3.	To	obtain	registry	of	Ratchaphatsadu	land		

and	 property	 located	 outside	 the	 Kingdom	 of		

Thailand	 that	 is	 well	 prepared	 for	 supporting		

government	policy	and	government	agency	purpose.

 The Objectives

	 1.	To	 examine,	 amend	 and	 revise	 data	 in	

registry	of	Ratchaphatsadu	land	and	property	located	

outside	the	Kingdom	of	Thailand	for	122	registers.

	 2.	To	prepare	data	base	of	non-registered	

Ratchaphatsadu	land	and	Property	located	outside	

the	Kingdom	of	Thailand	for	13	registers.

 Plans in the Fiscal Year 2021

	 1.	To	coordinate	with	the	related	government	

agencies	such	as	Ministry	of	Foreign	Affairs,	Ministry	of	

Commerce,	Ministry	of	Labour,	etc.	for	examination	

of	 registered	 and	 non-registered	 data	 in	 registry		

system	of	Ratchaphatsadu	land.

	 2.	To	appoint	a	working	group	on	preparation	

of	data	base	in	registry	of	Ratchaphatsadu	land	and	

property	located	outside	the	Kingdom	of	Thailand.

	 3.	To	gather	and	submit	data	for	action	plan	

and	budget	approval.

	 วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน

ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร	 ในระบบงาน

ทะเบียนที่ราชพัสดุ	 ให้มีประสิทธิภาพ	ครบถ้วน	ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน

	 2.	เ พ่ือจัดท� าฐานข ้อมูลทะเบียนที่ ร าชพัสดุ	

และทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร	 ที่ยังมิได้น�าส่งขึ้นทะเบียน

ให้ถูกต้องครบถ้วน

	 3.	 เพื่อให้ได้ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุและทรัพย์สิน

นอกราชอาณาจักร	 ส�าหรับน�าไปใช้ในการบริหารจัดการตาม

ภารกิจของกรมธนารักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และพร้อม

สนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล

	 เป้าหมาย

	 1.	ด�าเนนิการตรวจสอบแก้ไขปรบัปรงุข้อมลูทะเบยีน

ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร	 ที่ขึ้นทะเบียน	

ที่ราชพัสดุแล้ว	จ�านวน	122	ทะเบียน

	 2.	 ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

และทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรที่ยังมิได้น�าส่งขึ้นทะเบียน	

ให้ถูกต้องครบถ้วน	จ�านวน	13	ทะเบียน

	 แผนการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 1.	 กรมธนารักษ์ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	

เช่น	กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวง

แรงงาน	เป็นต้น	ให้ด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ขึ้นทะเบียน

และมข้ีอมลูในระบบงานทะเบยีนทีร่าชพสัดุแล้ว	และทีย่งัมไิด้	

น�าส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน
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	 2.	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลทะเบียน	

ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร

	 3.		ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล	 เพื่อเสนอขออนุมัติ	

แผนงาน	งบประมาณ	

	 4.	จัดประชุมคณะท�างานเพื่อจัดท�าฐานข้อมูล

ทะเบียนที่ราชพัสดุและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร

	 5.	ด�าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียน	 พร้อม

บันทึกในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน

	 6.	แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบผลการแก้ไข

ปรบัปรงุและจดัท�าฐานข้อมลูทะเบยีนทีร่าชพัสดุและทรพัย์สนิ

นอกราชอาณาจักร

	 4.	 To	 set	 up	 a	working	 group	meeting	 for	

preparation	of	data	base	in	registry	of	Ratchaphatsadu	

land	 Property	 located	 outside	 the	 Kingdom	 of		

Thailand.

	 5.	 To	 examine	 data	 base	 and	 record	 in		

registry	system	of	Ratchaphatsadu	land.

	 6.	To	inform	the	result	of	amendment	and		

revision	of	data	base	in	registry	of	Ratchaphatsadu	

land	and	Property	located	outside	the	Kingdom	of	

Thailand	to	the	related	government	agencies.

สรุปผลการด�าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

The achievement in the fiscal year 2021 as follows.

ที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร 

Ratchaphatsadu land located outside the Kingdom of Thailand

จ�านวน 133 ทะเบียน / registers

ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร 

Property located outside the Kingdom of Thailand

จ�านวน 2 ทะเบียน / registers

5. Songkhla Seaport Development Project

	 1.	The	cabinet	passed	a	resolution	on	31st	
May	1988,	agreeing	to	let	the	Chaophaya	Terminal	
International	CO.,	LTD.	manage	the	port	of	Songkhla	
and	Phuket,	with	the	 initial	 rights	of	operation	for		
10	years,	effective	 from	21st	October	1988	 to	20th		
October	 1998.	 Later,	 the	 Ministry	 of	 Finance		
approved	the	split	of	operation	contract	between	the	
two	ports	and	let	The	Treasury	Department	extend	
the	contract	accordingly.

	 2.	 In	 2010,	 the	 Chaophaya	 Terminal		
International	CO.,	LTD.	proposed	a	plan	to	increase	
the	 potential	 of	 the	 port	 operation	 by	 improving	

5. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

	 1.	คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม	2531		

เหน็ชอบให้บรษิทั	เจ้าพระยาท่าเรอืสากล	จ�ากดั	เป็นผูบ้รหิาร

จัดการท่าเรือสงขลาและท่าเรือภูเก็ต	 และได้จัดท�าสัญญา	

มีก�าหนดระยะเวลา	10	ปี	นับตั้งแต่วันที่	21	ตุลาคม	2531	-		

20	ตลุาคม	2541	ต่อมากระทรวงการคลงัได้ให้ความเหน็ชอบ

ในการแยกสญัญาการบรหิารท่าเรือทัง้	2	แห่งออกจากกนั	และ

ได้ให้ความเหน็ชอบให้กรมธนารกัษ์ต่อสญัญามาอย่างต่อเนือ่ง

	 2.	ในปี	2553	บริษัท	เจ้าพระยาท่าเรือสากล	จ�ากัด	

เสนอแผนการเพิ่มศักยภาพของท่าเรือด้วยการปรับปรุง

โครงสร้างหน้าท่าและตดิตัง้เครนหน้าท่า	3	ตวั	พร้อมทัง้ปรบัปรงุ

ลานตู้สินค้า	 เพ่ิมเติมสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ด้วยเงินลงทุน	



 Annual Report 2021 The Treasury Department 49

ประมาณ	1,854	ล้านบาท	และขอขยายอายสุญัญาออกไปอกี	

25	 ปี	 (ตั้งแต่ปี	 2557	 -	 2581)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ	

ขนถ่ายสินค้าของท่าเรือและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กับท่าเรืออื่น	ๆ	ในภูมิภาค

	 3.	กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินโครงการ	 ตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการ	

ในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2535	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	

26	 เมษายน	 2554	 เห็นชอบในหลักการของโครงการ	 และ

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติได้มมีติในการประชมุครัง้ท่ี	

1/2557	 เมื่อวันที่	 23	 กรกฎาคม	 2557	 ให้ความเห็นชอบ

รายงาน	EIA	ของโครงการ

	 4.	กรมธนารักษ ์ด� า เนินการคัด เลือก เอกชน	

ตามประกาศเชิญชวนการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ

พัฒนาปรับปรงุท่าเรอืสงขลา	(ตามหมวด	5	ของพระราชบญัญตัิ

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2556	ตามนัย	

มาตรา	 68	 (1)	 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง

รัฐและเอกชน	 พ.ศ.	 2562)	 และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ		

โดยคณะกรรมการคดัเลอืกได้มมีตใิห้ความเหน็ชอบร่างสญัญา

ร่วมลงทนุ	 และให้กรมธนารกัษ์ส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจและส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา	

ตามมาตรา	 40	 (1)	 และ	 (2)	 แห่งพระราชบัญญัติการให้

เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 พ.ศ.	 2556	 ซึ่งปัจจุบัน	

กรมธนารกัษ์น�าเสนอผลการด�าเนินการตามมาตรา	40	(1)	และ	

(2)	แห่งพระราชบัญญตักิารให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	

พ.ศ.	 2556	ต่อกระทรวงการคลัง	 เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญา	

ตามมาตรา	41	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

	 5.	การด�าเนนิการในขัน้ตอนต่อไป	(แผนการด�าเนินงาน)

	 	 5.1	กระทรวงการคลังส่งเรือ่งไปส�านกัเลขาธกิาร	

คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

its	cargo	facilities,	such	as	adding	3	new	container	
cranes,	and	storage	space.	This	port	 improvement	
added	additional	investment	of	about	1,854	million	
Baht.	 Therefore,	 the	 concession	 has	 then	 been		
extended	 for	another	25	years	 starting	 from	2014		
until	 2038.	 The	 plan	 aims	 to	make	 the	 port	 of	
Songkhla	a	major	port	 for	 imported	and	exported	
products	from	the	southern	area	of	Thailand	and	to	
enhance	its	capability	to	compete	with	other	nearby	
seaports	in	the	region.

	 3.	The	Treasury	Department	always	adheres	
and	conforms	to	the	regulations	concerning	the	Private	
Participation	in	State	Undertaking	Act,	B.E.	2535	(1992).	
Later,	the	cabinet	had	a	resolution	on	26th	April	2011,	
agreeing	upon	the	principle	of	 improving	the	port	
of	Songkhla,	and	gave	a	green	light	for	the	Treasury	
to	 carry	 on	 the	 project,	meanwhile,	 the	 National	
Environmental	Board,	during	the	board	meeting	of	
1/2014	held	on	23rd	July	2014,	has	already	approved	
the	reports	on	the	environmental	impact	assessment	
(EIA).

	 4.	The	 Treasury	 has	 announced	 open		
invitations	to	tender	for	public-private	partnership	
investment	 in	 Songkhla	 Seaport	 Development		
Project,	in	accordance	with	chapter	5	concerning	the	
Private	Investments	in	State	Undertakings	Act,	B.E.	
2556	 (2013)	under	 section	68	 (1)	of	Public-Private	
Partnership	Act,	B.E.	2562	(2019).

	 Currently,	 the	 Treasury	 has	 followed	 the	
decision	of	 the	 selection	committee	by	preparing	
the	 draft	 contract	 before	 forwarding	 it	 to	 State		
Enterprise	 Policy	 Office	 (SEPO)	 for	 consideration.	
SEPO	would	then	seek	an	approval	from	the	Minister	
of	Finance,	and	from	Office	of	the	Attorney	General,	
in	 accordance	 with	 Section	 40	 (1)	 and	 Section	
40	(1)	of	Private	Investments	in	State	Undertakings	
Act,	B.E.	2556	(2013),	respectively.	On	12th	October	
2020	the	Treasury	held	a	meeting	dated	20th	August	
2020	for	 the	selection	committee	to	be	 informed	
of	the	results	by	SEPO	and	Office	of	the	Attorney	
General.	This	was	done	in	accordance	with	Section	
40	of	Private	Investments	in	State	Undertakings	Act,	
B.E.	2556	(2013).	The	selection	committee	agreed	on	
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	 	 5.2	ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรถีามความเหน็	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 5.3	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�าเรื่องเสนอ	

คณะรัฐมนตรี

	 	 5.4	แจ้งผู้ได้รับคัดเลือก	และลงนามในสัญญา

the	need	to	revise	the	draft	contract	before	it	being	
forwarded	to	the	Office	of	the	Attorney	General	once	
again,	and	would	keep	the	tender	winner	posted	of	
the	progression	on	the	matter,	including	the	time	to	
sign	contract	later	on.

	 5.	Further	Steps	to	Take	(Action	Plans)
	 	 5.1	The	 Treasury	will	 forward	 the	 draft	
contract	to	the	Office	of	the	Attorney	General	for	
consideration.
	 	 5.2	The	Ministry	of	Finance	will	seek	for	
an	approval	from	the	cabinet	regarding	the	selection	
results,	and	the	final	draft	contract.
	 	 5.3	The	cabinet	is	to	approve	the	project.
	 	 5.4	The	contract	will	be	signed	by	all	the	
parties	concerned.

6. โครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟ
บางพระ จังหวัดชลบุรี

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 20	 กันยายน	 2559	
อนุมัติให้กระทรวงการคลังด�าเนินการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการสนามกอล์ฟบางพระ	 โดยก�าหนดให้มีการส่งเสริม	
และสนับสนุนภารกิจด้านท่องเที่ยว	 รวมทั้งการส่งเสริม
กิจกรรมเพ่ือสังคมให้แก่นักกีฬาสมัครเล่นและเยาวชน	 เป็น
เงื่อนไขหนึ่งในการคัดเลือกเอกชนเพื่อร่วมลงทุน	ทั้งนี้	ให้การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโอนบรรดาทรัพย์สิน	 อาคาร		
และรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด	 ซึ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ	
บริเวณสนามกอล์ฟบางพระและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการ	
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ตามเงือ่นไขสญัญาร่วมทนุ	ให้ตกเป็น	
กรรมสิทธิข์องกระทรวงการคลงันบัจากวันท่ีสญัญาร่วมลงทนุ
สิ้นสุดลง

	 ดงัน้ัน	กระทรวงการคลงัโดยกรมธนารกัษ์	จงึมคีวาม
ประสงค์ท่ีจะเปิดให้เอกชนด�าเนินโครงการปรับปรุงและบรหิาร
จดัการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ	 บนที่ดินราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่	ชบ.350	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี	 เน้ือที่ประมาณ	 633-3-34	 ไร่	 โดยวิธีประมูล
เสนอโครงการและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ทางราชการ		
ซ่ึงกรมธนารกัษ์จะให้สทิธกิารบรหิารจดัการกจิการสนามกอล์ฟ
เป็นเวลา	30	ปี	นับแต่วนัลงนามในสญัญา	ปัจจบุนัทีด่นิราชพสัดุ
ดงักล่าวมสีนามกอล์ฟ	18	หลมุ	พาร์	72	รวมระยะ	7,393	หลา	
มีอาคารสิ่งปลูกสร้าง	ประกอบด้วย	โรงแรมบางพระ	รีสอร์ท	
(เก่า)	3	ชั้น	1	อาคาร	โรงแรมบางพระ	รีสอร์ท	(ใหม่)	3	ชั้น	1	
อาคาร	อาคารกอล์ฟคลับ	(คลับเฮ้าส์)	สูง	2	ชั้น	และอาคาร
ประกอบอืน่	 ๆ	 รวมทัง้สิน้จ�านวน	 68	 รายการ	 ราคาประเมนิ
ทีด่นิ	ปี	พ.ศ.	2564	ตารางวาละ	8,952	บาท	รวมทีดิ่นราชพสัด	ุ
มีราคา	2,269,636,368	บาท

6. The Management and Improvement on Bang 

Pra Golf Club, Chonburi Province Background and 

Facts Project

	 On	20th	September	2006,	the	cabinet	had	a		

resolution	 approving	 the	Ministry	 of	 Finance	 to	

create	 a	 joint	 venture	 for	 Bang	 Pra	 Golf	 Club	

and	 allowing	 to	minimally	manage	 the	 club	 for	

tourism,	 social	 and	 youth	 purpose.	 Moreover,	

the	 Tourism	 Authority	 of	 Thailand	must	 transfer	

all	 properties,	 buildings	 on	 Ratchaphatsadu	

land	to	the	Ministry	of	Finance	once	the	existing	joint	

venture	agreement	is	terminated.

	 The	 Treasury	 Department	 arranged	 the		

auctions	on	the	633-3-34	rai	of	Bang	Pra	Golf	Club	

for	30	years	from	lease	execution	date.	The	club	is	

consisted	of	a	18-hole	and	par-72	course	with	7,393	

yards	long,	a	3	-	storey	Bang	Pra	Resort	Hotel	(old),		

a	3	-	storey	Bang	Pra	Resort	Hotel	(new),	a	2	-	storey	

club	house	and	other	68	buildings.	The	appraised		

value	of	Ratchaphatsadu	land	is	8,952	Baht/sq.wah.	

or	2,269,636,368	Baht.
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รูปแบบโครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามกอล์ฟบางพระ 

Concept of improvement on Bang Pra Golf Club

	 เอกชนเสนอผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านการเงิน	

และเสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงสนามกอล์ฟบางพระ	

ดังนี้

	 1.	ปรบัปรงุสนามกอล์ฟบางพระ	ไม่น้อยกว่า	18	หลมุ	

มูลค่ารวมไม่ต�่ากว่า	160	ล้านบาท

	 2.	ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารโรงแรม	สโมสร	ทีพ่กัแคดดี้	

และอาคารอื่น	ๆ	รวม	18	รายการ	มูลค่ารวมไม่ต�่ากว่า	150	

ล้านบาท

	 3.	 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ	 (Golf	

Academy)	มูลค่ารวมไม่ต�่ากว่า	4,760,000	บาท

	 Private	sector	must	offer	a	financial	benefit	

and	details	of	the	 improvement	on	Bang	Pra	Golf	

Club	as	follows.

	 1.	The	improvement	of	course	for	not	less	

than	18	holes,	and	not	less	than	160	million	Baht	in	

value.

	 2.	The	improvement	of	18	buildings	(hotels,	

club	house,	etc.)	for	not	less	than	150	million	Baht	

in	value.

	 3.	The	improvement	of	golf	academy	building	

for	not	less	than	4,760,000	Baht	in	value.
พื้นที่บริเวณสนามกอล์ฟบางพระ

Atmosphere in Bang Pra Golf Club
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สถานะปัจจุบัน / Current State

	 1.	ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 คณะกรรมการ	
ทีร่าชพสัดไุด้มกีารประชมุคร้ังที	่1/2564	เมือ่วนัที	่11	มถินุายน	
2564	และมีมตเิหน็ชอบให้กรมธนารกัษ์ด�าเนินโครงการพฒันา
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่	ชบ.350	ต�าบลบางพระ	
อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี 	 (สนามกอล์ฟบางพระ)
เนื้อท่ีประมาณ	 633-3-34	 ไร่	 ตามผลรายงานการศึกษา	
และวิเคราะห์โครงการที่ได้เสนอ	และเห็นชอบในการก�าหนด
ค่าเช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่ปรากฏในรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ	 โดยการคัดเลือกเอกชน	
ให้ใช้วิธีประมูล

	 2.	กรมธนารกัษ์ได้ประกาศเชญิชวนให้เอกชนท่ีสนใจ	
เข ้าร ่วมการคัดเลือกโดยวิธีประมูลโครงการปรับปรุง	
และบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ	 จังหวัดชลบุรี		
ในวันที่	15	กรกฎาคม	2564	เปิดให้ซื้อเอกสารประกอบการ
ยื่นข้อเสนอในวันที่	 16	 -	18	สิงหาคม	2564	 ในราคาชุดละ	
100,000	 บาท	 และก�าหนดให้ยื่นเอกสารข้อเสนอ	 ในวันท่ี		
3	กนัยายน	2564	ต้ังแต่เวลา	09.00	-	15.00	น.	ณ	กองบรหิาร	
ที่ราชพัสดุภูมิภาค	ชั้น	5	อาคาร	72	ปี	กรมธนารักษ์	 โดยมี	
เอกชนสนใจซื้อเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ	 จ�านวน		
2	ราย	และเมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2564	ผู้ซื้อเอกสารข้อเสนอ
ได้เข้ารับฟังค�าชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ	 และดูสถานท่ี	
ณ	สนามกอล์ฟบางพระ	จังหวัดชลบุรี	และเมื่อถึงก�าหนดวัน
ยื่นเอกสารข้อเสนอการคัดเลือกเอกชน	 (3	 กันยายน	 2564)	
ปรากฏว่า	 มีผู ้มายื่นเอกสารการคัดเลือกเอกชนพร้อมวาง
หลักประกันการยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการรับซองเอกสาร
ข้อเสนอ	จ�านวน	1	ราย	โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการปรบัปรงุและบรหิาร
จดัการกจิการสนามกอล์ฟบางพระ	จังหวัดชลบุรี

	 1.	 In	the	fiscal	year	2021,	on	11th	June	2021,	

Ratchaphatsadu	land	committee	allowed	the	Treasury	

Department	to	auction	for	improvement	a	633-3-34	

Rai	Bang	Pra	Golf	Club	in	Chonburi	Province	according	

to	 the	 presented	 feasibility	 study	 and	 approved	

the	rental	rate	and	other	benefits	specified	in	the		

presentation.

	 2.	The	Treasury	Department	announced	the		

auction	 to	 the	public	on	15th	 July	2021,	 sold	 the		

specification	 of	 the	 auction	 on	 16th	 -	 18th	 August	

2021	at	100,000	Baht,	and	accepted	the	offer	on	3rd	

September	2021	from	09.00	a.m.	to	03.00	p.m.	at	the	

Regional	State	Property	Management	Division.	There	

were	2	private	sectors	who	bought	the	specification	

of	the	auction	and	there	was	only	1	of	them	sub-

mitted	the	offer.	Recently,	the	project	is	under	the	

consideration	of	the	committee	of	the	management	

and	improvement	on	Bang	Pra	Golf	Club,	Chonburi	

Province.

การชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และดูสถานที่ ณ สนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

An orientation of the project and site visit at Ban Pra Golf Club, Chonburi Province on 20th August 2021
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7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางช�าระค ่าเช ่า 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment)

	 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนระบบการช�าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-Payment)	โดยส่งเสริม	
การ รับจ ่ าย เ งินของภาครั ฐผ ่ านทางอิ เล็ กทรอนิกส 	์
ในหลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ด�าเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการช�าระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส	์
(e-Payment)	มาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้กรมธนารักษ์มีช่องทาง	
การช�าระค่าเช่าและเงนิอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัทีร่าชพสัด	ุผ่านช่องทาง	
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)	ทั้งสิ้น	จ�านวน	15	ช่องทาง

	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 กรมธนารักษ	์
มนีโยบายจดัท�า	“TRD	Smart	Pay”	แอปพลเิคชัน	(Application)	
ด้านที่ราชพัสดุ	แบบ	Native	Application	ที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่เพิม่ช่องทางการให้บรกิาร	และอ�านวยความสะดวกให้แก่	
ผูเ้ช่าในการช�าระเงนิผ่านสถาบนัการเงนิต่าง	ๆ 	บน	Application	
ดังกล่าวได้	 โดยเปิดให้บริการแล้ว	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ	์
2564	ซึ่งมีวิธีการให้เลือกช�าระเงินได้	2	วิธี	(8	ช่องทาง)	ดังนี้

	 1.	การช�าระเงินออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารต่าง	 ๆ	
(Page	to	Page)	ประกอบด้วย
	 	 1.1	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 1.2	ธนาคารออมสิน	 	 	 	
	 	 1.3	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 1.4	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	 	
	 	 1.5	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 1.6	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 1.7	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

		 2.	การช�าระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต	
(Payment	Gateway)	ซึ่งธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	
เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว

7. A Project to Increase the Efficiency of Electronic 
Payment (e-Payment) 

	 The	government	has	a	clear	policy	to	support	the		
electronic	 payment	 system	 (National	 e-Payment)	
and	would	like	to	promote	the	financial	transactions		
electronically	in	both	the	public	and	private	sector.	
To	facilitate	the	payments	for	all	the	tenants	and	
lessees,	the	Treasury	Department	has	developed	a	
number	of	e-Payment	options	for	a	period	of	time.	
Currently,	the	Treasury	offered	a	total	of	15	channels	
of	payment.

	 In	the	fiscal	year	2021,	the	Treasury	Department	
set	up	“TRD	Smart	Pay”	application	for	Ratchaphatsadu	
land	in	native	application	version.	The	objectives	of	
the	project	are	to	increase	the	channel	of	service	and		
provide	convenience	of	payment	to	the	lessee	through	
the	application.	The	application	has	been	operated	
since	25th	February	2021.	There	are	2	ways	of	payment		
(8	channels)	as	follows.

	 1.	Online	 payment	 via	 commercial	 banks	
(Page	to	Page)
	 	 1.1	Krungthai	Bank	Co.,	Ltd.	(Public)
	 	 1.2	Government	Savings	Bank	
	 	 1.3	Bangkok	Bank	Co.,	Ltd	(Public)
	 	 1.4	The	Siam	Commercial	Bank	Co.,	Ltd	
(Public)
	 	 1.5	Ayudhya	Bank	Co.,	Ltd	(Public)
	 	 1.6	Kasikornbank	Co.,	Ltd	(Public)
	 	 1.7	TMB	Thanachart	Bank	Co.,	Ltd	(Public)
	 2.	Online	 payment	 via	 credit/debit	 card	
(Payment	Gateway),	Krungthai	Bank	Co.,	Ltd.	(Public)	
is	the	only	service	provider.
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	 นอกจากนี	้กรมธนารกัษ์ยงัได้รบัอนมุตัจิากกรมบญัชกีลาง	

ให ้ใช ้ใบเสร็จรับเงินอิ เล็กทรอนิกส ์	 (e-Receipt)	 ได ้		

โดยกรมธนารักษ์ได้เปิดให้ใช้ใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนกิส์แล้ว	

เมือ่วนัที	่25	สงิหาคม	2564	เพือ่เป็นหลกัฐานในการช�าระเงนิ

ผ่านสถาบนัการเงนิต่าง	ๆ 	บน	“TRD	Smart	Pay”	Application	

ดังนั้น	 ปัจจุบันกรมธนารักษ์มีช ่องทางการช�าระค่าเช่า	

และเงินอื่น	ๆ	ทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)	จ�านวน	23		

ช่องทาง	 และสามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์		

(e-Receipt)	ให้กับผู้เช่าได้อีกด้วย

	 Moreover,	 the	 Treasury	 Department	 is		
approved	by	the	Comptroller	General’s	Department	
to	use	an	electronic	receipt	(e-Receipt).	Since	25th	
August	2021,	the	Treasury	Department	has	accepted	
the	electronic	receipt	(e-Receipt)	as	an	evidence	of	
payment	on	“TRD	Smart	Pay”	application.	Recently,	
the	 Treasury	 Department	 offers	 23	 channels	 of	
payment	and	be	able	to	provide	electronic	receipt	
(e-Receipt)	to	lessee	as	well.		

8. โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” 
ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 

	 รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเก่ียวกับ	
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยบูรณาการท� าแผน	
ปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิชมุชน	เพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิฐานราก
ให้เป็นรูปธรรมตามแนวทางกลยุทธ์	3	สร้าง	คอื	1)	สร้างอาชพี	
2)	 สร้างรายได้	 และ	 3)	 สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ	 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง	 ภายใต้โครงการ	 “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม	
ในทีร่าชพสัด”ุ	ตามแนวทางการขบัเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิ
ฐานรากอย่างยั่งยืนของกรมธนารักษ์	 โดยในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2564	 ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินโครงการให้ครอบคลุม
ทั้ง	76	จังหวัด	และกรุงเทพมหานคร	ซึ่งรูปแบบในการด�าเนิน
โครงการเป็นการน�าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนให้เป็นแหล่ง
จ�าหน่ายสินค้าชุมชน	และสถานที่จัดประชุมของส่วนราชการ
ต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างรายได้และสร้างอาชพีอย่างยัง่ยนืให้กบัราษฎร	
ตลอดจนก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจ
มากยิง่ขึน้	และเมือ่ราษฎรในระดบัฐานรากมอีาชพีและรายได้	
ที่มั่นคงและยั่งยืนแล้ว	 โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	
และการลงทนุในภาคธรุกจิต่าง	ๆ 	กจ็ะมมีากยิง่ขึน้	หน่วยงานจดัเกบ็
ภาษีก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากยิ่งข้ึนตามไปด้วย	 อีกท้ัง
ยังเป็นการบูรณาการหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	
และภาคประชาสังคม	 ให้มีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่าย
สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วย

8. Changing a Community into a Meeting Room, 

on Ratchaphatsadu Land Project

	 The	Ministry	of	Finance	and	the	government	
of	Thailand	had	a	policy	to	develop	the	foundation		
economy.	Therefore,	they	came	up	with	a	good	plan	
to	help	solve	the	economic	problems	by	adhering	
to	3	strategic	principles.	These	are	 :	 (1)	To	create	
more	jobs	(2)	To	earn	more	income	(3)	Create	more	
opportunities	to	wider	access	to	source	of	capital	for	
Ratchaphatsadu	Land	lessees.	This	is	done	in	response	
to	 the	 policy	 by	 the	Minister	 of	 Finance	 called	
“Changing	a	Community	 into	a	Meeting	Room,	on	
Ratchaphatsadu	Land”	This	project	 is	 in	 line	with	
the	plan	of	the	Treasury	Department	to	develop	the		
sustainable	foundation	economy.	In	the	fiscal	year	
of	2020,	the	project	aimed	to	over	all	76	provinces	
around	the	country,	including	Bangkok.	By	converting	
Ratchaphatsadu	 Land	 into	 community	markets	
where	general	people	cloud	buy	local	goods	and	
products,	and	meeting	rooms	for	the	government	
agencies	 to	 come	 together	 and	 share	 their	 ideas,	
convergence	of	the	two	would	help	create	more	jobs	
for	people	in	the	communities	and	opportunities	for	
people	to	earn	more	income.	More	spending	would		
definitely	make	money	circulate	much	faster,	and	
that	would	financially	help	support	people	 in	the	
foundation	 economy.	 Also,	 as	 business	 activities	
and	 investment	 increase,	 the	 government’s	
revenue	 should	 go	 up	 as	 well.	 In	 addition,	 the	
co-operation	 and	 integration	 of	 both	 public	 and		
private	 sectors	could	help	develop	and	drive	 the	
foundation	economy	as	a	whole.
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Achievements during the fiscal year 2021

	 Bureau	of	Bangkok	State	Property	Management,	

and	Offices	of	 the	 Provincial	 Treasury	 around	 the	

country	held	these	activities	for	a	total	of	338	times.	

That	number	is	rate	as	109.74%	against	the	target	of	

308	times,	and	the	number	of	people	who	answered	

the	 questionnaires	 concerning	 their	 satisfaction	 in	

joining	the	activities	is	17,270	or	about	93.68%

ผลการด�าเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

	 กองบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร	 และ

ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่	ได้ด�าเนินโครงการฯ	ทั้งสิ้น	338	ครั้ง	

คิดเป็นร้อยละ	 109.74	 ของจ�านวนเป้าหมายท่ีก�าหนด		

(เป้าหมายจ�านวน	308	ครัง้)	มผีูต้อบแบบส�ารวจความพงึพอใจ	

จ�านวน	17,270	ราย	คิดเป็นร้อยละ	93.68	

9. โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมีคุณค่า

ทางวัฒนธรรม 

9. The Conservation and Restoration of 

Ratchaphatsadu Land’s Buildings with Cultural 

Value Project 

		 Analys is	 f rom	 Ratchaphatsadu	 land	

database	 found	 that	 there	 are	 a	 number	 of	

Ratchaphatsadu	 land’s	 buildings	 around	 the	

country,	 with	 cultural,	 artistic	 and	 architectural	

value,	most	of	which	are	to	be	conserved	for	the	next	

generation	to	see,	study	and	appreciate.	Therefore,	

it	is	necessary	for	us	to	take	good	care	of	them	by	

maintaining	and	keeping	them	in	good	conditions.	

In	2021,	the	working	committee	considered	that	all	the	

Ratchaphatsadu	land’s	buildings	with	cultural	value	

should	be	listed	as	precious	Ratchaphatsadu	land’s		

buildings	and	42	more	buildings	of	 this	kind	were	

additionally	 registered	 in	 Ratchaphatsadu	 land		

database	system.

The Plan of the Fiscal Year 2021

	 1.	Key	 in	 all	 the	 collected	 information	

and	data	of	Ratchaphatsadu	 land’s	buildings	with		

historical	 value	 in	 the	 database	 system.	 Make	

an	 action	 plan	 in	 relevance	 to	 conservation	 and		

restoration	of	these	buildings.

	 จากการตรวจสอบฐานข้อมูลที่ราชพัสดุพบว่า		

มีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรง

คุณค่าทางประวัติศาสตร์	 ศิลปกรรม	 หรือสถาปัตยกรรมที่

ควรค่าแก่การอนรุกัษ์ไว้ทัว่ประเทศจ�านวนหนึง่	ดงันัน้	เพือ่ให้

อนุชนรุน่หลงัได้ทราบและตระหนักรูถ้งึคุณค่าและความส�าคญั	

จึงจ�าเป็นต้องดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ให้อยู่ในสภาพที่ดี	 และน�ามา	

บรหิารจัดการให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	

คณะท�างานฯ	 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขึ้นบัญช	ี

อาคารฯ	ไว้	จ�านวน	42	หลัง
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สรุปผลด�าเนินโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้ 

Summary of Works in the Fiscal Year 2007 - 2021

เป้าหมายด�าเนินการ  

Targeted Number

ด�าเนินการแล้ว 

Achieved

จ�านวนหลัง

Number of Buildings

จ�านวนหลัง  

Number of Buildings

คิดเป็นร้อยละ

Percentage

137		 137		 100

แผนการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 1.	น�าข้อมูลอาคารฯ	 ที่มีลักษณะยังทรงคุณค่า	

ทางประวตัศิาสตร์	จดัท�าแผนการด�าเนนิการอนรุกัษ์และบรูณะ

	 	 	แจ้งส่วนราชการที่ครอบครองใช้ประโยชน์

ทราบเพือ่ด�าเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

	 	 	แจ้งกรมศิลปากร	 เพื่อน�าข้อมูลอาคารฯ	 ไป

ประกอบการพจิารณาขึน้ทะเบียนโบราณสถานฯ

	 2.	หมายเหตคุวามส�าคญัของอาคารหรอืสิง่ปลกูสร้าง

ที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์	

ศิลปกรรม	 หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ใน

ระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

	 3.	สนับสนนุข้อมลูอาคารฯ	เพือ่น�าไปบรหิารจดัการ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 	Inform	 the	 government	 agencies	 in	

possession	of	these	buildings	to	comply	strictly	with	

relevant	rules	and	regulations.

	 	 	Inform	 the	 Fine	 Arts	 Department	 to	

inspect	and	register	these	buildings	as	historic	sites.

	 2.	Attach	the	remarks	to	all	Ratchaphatsadu	

land’s	buildings	with	cultural,	artistic	and	architectur-

al	value	in	Ratchaphatsadu	Land	Database	System

	 3.	Support	relevant	Ratchaphatsadu	land’s		

buildings	with	cultural,	artistic	and	architectural	value	

for	further	administration.
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10. โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ”

	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินโครงการ

จัดสร้างสวนป่า	“เบญจกิติ”	ระยะที่	2-3	ในที่ราชพัสดุแปลง

หมายเลขทะเบียนที่	กท.4431	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	

กรงุเทพมหานคร	เนือ้ทีป่ระมาณ	259-0-0	ไร่	โดยมกีรอบระยะ

เวลาการจัดสร้างสวนป่า	 “เบญจกิติ”	 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์	

ในเดือนเมษายน	 2565	 เพ่ือให้มีช่วงระยะเวลาส�าหรับ	

การเตรียมจัดงานเปิดโครงการในวันที่	 12	 สิงหาคม	 2565		

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ทั้งนี้ 	 ในการ

ก่อสร้างสวนป่า	 “เบญจกิติ”ระยะที่	 2-3	 กรมธนารักษ์ได้ขอ	

ความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นผู ้ด�าเนินการก่อสร ้าง	

ตามแบบที่กรมธนารักษ์ก�าหนด	 และได้แบ่งพื้นที่ก่อสร้าง

ออกเป็น	 2	 พื้นที่	 ขณะน้ีกองทัพบกได้ก่อสร้างสวนป่า	

“เบญจกิติ”	 ระยะที่	 2-3	 บางส่วนแล้วเสร็จ	 เนื้อที่ประมาณ	

106	 ไร่เศษ	 ซึ่งเป็นงานก่อสร้างในส่วนงานสวนเป็นหลัก	

โดยได้ก�าหนดพรรณไม้ในแต่ละจุดเพ่ือสร้างเอกลักษณ์

ของสวนป่าให้มีความโดดเด่นให้ภายในสวนป่ามีต้นไม้

หลากสี 	 สลับและเปลี่ ยนไปหมุน เวี ยนกันแต ่ละฤดู		

มีเส้นทางเดิน	 ทางวิ่ง	 ทางจักรยาน	 ทางเดินศึกษาธรรมชาต	ิ

และสามารถใช้ทางเดินลอยฟ้า	 (Sky	 Walk)	 ระยะทาง	

1.6	กโิลเมตร	เป็นเส้นทางเชือ่มไปยงัพืน้ทีส่วนน�า้	“เบญจกิต”ิ	

และรองรับการเช่ือมต่อกับสะพานเขียวที่สามารถเช่ือมไป

ยังสวนลุมพินีได้	 โดยกรมธนารักษ์ได้เตรียมความพร้อม	

ในการส่งมอบพ้ืนท่ีดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล

บ�ารุงรักษาและบริหารจัดการในเดือนธันวาคม	 2564		

10. The “Benjakitti Park” Project

	 In	2020,	the	Treasury	Department	developed	

“Benjakitti	Park”	phase	2-3	on	Ratchaphatsadu	land	in	

Khlongtoei	district,	Bangkok.	The	total	developing	area	is		

259-0-0	Rai	and	expected	to	be	completed	in	April	

2022	in	order	to	celebrate	the	birthday	anniversary	

of	 Her	 Majesty	 Queen	 Sirikit	 the	 Queen	Mother	

on	 12th	 August	 2022.	 The	 Treasury	 Department	

requested	 the	Royal	Thai	Army	 for	 a	 cooperation	

in	 construction	 of	 “Benjakitti	 Park”	 phase	 2-3.	

Recently,	 the	 Royal	 Thai	 Army	 completes	

construction	work	 in	the	area	of	approximate	106	

Rai,	 gardened	 by	 a	 variety	 of	 colorful	 trees	 that	

blooms	 in	 different	 season.	Moreover,	 there	 are	

facilities	such	as	a	running	track,	a	bike	lane,	a	walk	

way	and	a	1.6	-	kilometer	sky	walk	that	connects	

the	 water	 park	 “Benjakitti”	 and	 the	 Lumpini	

Park.	 In	 January	 2021,	 the	 Treasury	 Department	

transferred	 the	 completed	 area	 to	 be	 under	

the	 care	 of	 Bangkok	Metropolitan	 Administration	

and	then	open	for	public	use.	The	rest	of	the	area	

which	planned	to	construct	a	museum	and	a	sport	

club	will	 be	 completed	 in	 April	 2022	 for	 serving	

Bangkokian	activities	and	preparation	of	the	grand	

opening	ceremony	on	12th	August	2022.

ลานอัฒจันทร์ รองรับผู้ใช้บริการ 15,153 คน

The amphitheater, a capacity of 15,153 people
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พร้อมทั้งให ้ประชาชนได้เข ้าใช ้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวน	

ดังกล่าวก่อน	ส�าหรับสวนป่า	“เบญจกิติ”	ระยะที่	2-3	ในส่วน

ที่เหลือ	ซึ่งเป็นงานปรับปรุงอาคารเดิมในพื้นที่	ให้เป็นอาคาร

พิพิธภัณฑ์และอาคารกีฬาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน

เมษายน	 2565	 เพื่อเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมของประชาชน

กรุงเทพมหานคร	 และการเตรียมงานเปิดโครงการในวันท่ี		

12	สิงหาคม	2565	ต่อไป

ความก้าวหน้างานก่อสร้างภาพรวม

Construction progress of “Benjakitti Park” phase 2-3

11. โครงการบูรณาการสวัสดิการท่ีพักอาศัยกับสถานที ่

ท�างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ในที่ราชพัสดุ

	 กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรอืน	(ส�านักงาน	ก.พ.)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	

(ธอส.)	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	ในการด�าเนิน	

“โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานท่ีท�างาน

และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ”	 โดยน�า	

ที่ราชพัสดุมาพัฒนาที่อยู ่อาศัยเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน

สามัญได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง	 ซึ่งพัฒนาในลักษณะ

อาคารพักอาศัยรวม	 ความสูง	 7	 ชั้น	 จ�านวน	 72-76	 ห้อง	

พื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ	 40	 ตารางเมตร	 ราคาห้องละ	

999,999	บาท	โดยผูไ้ด้รบัคัดเลอืกให้รบัสทิธเิข้าร่วมโครงการฯ		

11. The Welfare Housing and Services Center for 

the Thai Civil Servants, on Ratchaphatsadu Land 

Project

	 The	 Treasury	 Department	 allocated	 some	

of	 the	 remarkable	 Ratchaphatsadu	 land,	 located	

in	the	CBD,	both	in	Bangkok	and	provinces	around	

the	country	to	support	the	project,	called	“Welfare		

Housing	 and	 Services	 Center	 for	 the	 Thai	 Civil		

Servants,	 on	 Ratchaphatsadu	 Land”.	 This	 project	

would	 allow	 the	 Thai	 civil	 servants	 to	 have	 an	

access	to	good	and	decent	housing.	The	Treasury	

Department	works	 in	 co-operation	with	Office	 of	

the	 Civil	 Service	 Commission,	 the	 Government	

Hous ing	 Bank	 (GHB) 	 and	 Dhanarak	 Asset		

Development	 Co.,	 Ltd.	 to	 develop	 the	 welfare	

housing,	 catered	 specifically	 for	 the	 Thai	 civil		

servants	so	that	they	could	buy	the	condominiums	

of	 their	 own	 at	 affordable	 prices.	 The	 individual	

development	 is	 a	 seven-story	 condominium	

building,	 having	 a	 total	 of	 72	 -	 76	 units.	 Each	

unit 	 provides	 ample	 space	 of	 40	 square		

meters,	 sold	 at	 the	 price	 of	 999,999	 Baht.	 There	

are	 300	 qualified	 lessees	 of	 the	 project	 in	 4		

locations	which	are	1)	Yannawa	district	in	Bangkok	

2)	 Phrakhanong	 district	 in	 Bangkok	 3)	 Huaikhwang	

district	 in	 Bangkok	 4)	 Nonthaburi	 province.	 The	

reverent	agreements,	a	 lease	agreement	between	

the	 Treasury	 Department	 (lessor)	 and	 qualified		

lessee,	a	construction	contract	between	the	qualified	
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ท้ัง		4	แปลง	ได้แก่	1)	แปลง	กท.2918	(บางส่วน)	แขวงช่องนนทรี		

เขตยานนาวา	 กรุงเทพฯ	 2)	 แปลง	 กท.475	 (บางส่วน)		

แขวงบางจาก	 เขตพระโขนง	 กรุงเทพฯ	 3)	 แปลง	 กท.1060	

แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรงุเทพฯ	และ	4)	แปลง	นบ.380		

(บางส่วน)	 ต�าบลบางกระสอ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี		

รวมทั้งส้ิน	 300	 คน	 ได้จัดท�าสัญญาโครงการฯ	 ประกอบ

ด้วย	สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างโครงการฯ	ระหว่าง	

กรมธนารักษ์	 ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ากับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิ	

เข ้าร ่วมโครงการฯ	 และผู ้ เช ่าจัดท�าสัญญาจ ้างบริษัท	

ผู้ด�าเนินการก่อสร้าง	 และสัญญาจ้างบริษัท	 ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์	 จ�ากัด	 ควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ	 เมื่อวันท่ี		

16	-	22	มีนาคม	2564

	 ปัจจุบนั	อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการฯ		

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง	ทั้ง	4	แปลงดังกล่าว

12. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข ้าราชการ 

ในที่ราชพัสดุ

	 ภารกิจส�าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการ	

ทีร่าชพสัด	ุคอื	การน�าทีร่าชพัสดุมาพัฒนาเพ่ือจัดเป็นสวสัดกิาร	

ด้านที่พักอาศัยให้แก่ข ้าราชการเพ่ือให้ข ้าราชการได้ม	ี

ท่ีอยู ่อาศัยเป็นของตนเอง	 ในท�าเล	 และราคาที่เหมาะสม	

กรมธนารักษ์จึงได้ด�าเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัย

ของข ้าราชการในที่ราชพัสดุ	 โดยร ่วมมือกับธนาคาร

อาคารสงเคราะห์	 (ธอส.)	 ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่

อาศัย	และบริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	(ธพส.)	ใน

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ	 ออกแบบ	 จัดหา

ผู้รับจ้าง	 และพัฒนาโครงการฯ	 โดยได้ด�าเนินการเปิดให้ผู้มี

คุณสมบัติคือ	ข้าราชการ	14	ประเภท	และข้าราชการบ�านาญ

จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2564

12. The Welfare Housing for Government Officials 

on Ratchaphatsadu Land Project

	 One	of	the	important	tasks	in	Ratchaphatsadu	

land	management	is	to	help	Thai	servants	to	have	their	

own	accommodation	 in	proper	price	and	location	

by	developing	Thai	servants	residential	building	on	

Ratchaphatsadu	land.	This	project	is	a	cooperation	

of	 the	 Treasury	 Department	 as	 the	 administer	 of	

Ratchaphatsadu	land,	Government	Housing	Bank	as	

a	lender,	and	Dhanarak	Asset	Development	Co.,	Ltd.	

as	a	feasible	projector,	designer,	project	manager	and	

developer.	This	Welfare	Housing	is	available	for	14	

types	of	Thai	servants	and	retried	Thai	servants.	The	

reservation	has	been	available	since	1st	April	2021.

lessee	and	contractor,	and	a	project	management		

contract	between	the	qualified	lessee	and	Dhanarak		

Asset	 Development	 Co.,	 Ltd.,	 are	 executed	 on		

16th	 -	 22nd	March	 2021.	 Recently,	 the	 project	 in	 4	

location	is	under	construction.
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	 ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์พิจารณา

สนิเชือ่เบือ้งต้นของผูจ้องสทิธเิข้าร่วมโครงการฯ	จ�านวน	5	แปลง	

ดังนี้

	 1.	โครงการฯ	ในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุ	ีประจวบครีขีนัธ์	

อบุลราชธาน	ีและจันทบรุ	ีซึง่เป็นอาคารพักอาศัยรวม	ความสงู	

7	ชัน้	จ�านวน	76	ห้อง	พืน้ทีใ่ช้สอยห้องละประมาณ	40	ตารางเมตร	

ราคาห้องละ	999,999	บาท

	 2.	โครงการฯ	ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครทีด่�าเนนิการ	

เพิ่มเติมในที่ราชพัสดุแปลง	กท.475	(บางส่วน)	แขวงบางจาก		

เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม	ความสูง		

28	 ชั้น	 จ�านวน	 650	 ห้อง	 พื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ		

34	ตารางเมตร	โดยแบ่งเป็น	3	ระดับราคา	คือ	999,999	บาท	

1,250,000	บาท	และ	1,499,999	บาท

	 สามารถจองเข้าร่วมโครงการฯ	ได้ที่	https://tdhw.	

treasury.go.th/Bureaucrat/description	ซึง่เปิดให้จองสทิธิ	

เข้าร่วมโครงการฯ	 เพิ่มเติม	 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน	ี	

ราคา	 999,999	 บาท	 และกรุงเทพมหานครในระดับราคา	

1,250,000	 บาท	 และ	 1,499,999	 บาท	 จนกว่าจะเต็มตาม

จ�านวนที่เปิดจอง

	 Recently,	 Government	 Housing	 Bank	 is		

generally	 considering	 loan	 applications	 of	 the		

reservation	list	in	5	locations

	 1.	The	development	in	Nonthaburi,	Prachuap	

Khiri	 Khan,	 Ubon	 Ratchathani	 and	 Chanthaburi		

province	 is	 a	 7-storey	 residential	 building	with	 76	

units,	usable	area	of	approximate	40	sq.m./unit	and	

selling	price	of	999,999	Baht/unit.

	 2.	The	development	in	Phrakhanong	district,	

Bangkok	is	a	28-storey	residential	building	with	650	

units,	usable	area	of	approximate	34	sq.m./unit	and	

selling	price	of	999,999	Baht/unit,	1,250,000	Baht/

unit	and	1,499,999	Baht/unit.

	 The	 development	 in	 Ubon	 Ratchathani		

province	 (selling	 price	 of	 999,999	 Baht/unit)	 and	

Bangkok	 (selling	 price	 of	 1,250,000	 Baht/unit	 and	

1,499,999	Baht/unit)	 is	available	 for	 reservation	at	

http://tdhw.treasury.go.th/Bureaucrat/description.

13. โครงการธนารักษ์ประชารัฐ   

	 สภาวะความต้องการที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู ่อาศัย		

ทีท่�ากนิ	และเพ่ือด�าเนนิกจิกรรมด้านต่าง	ๆ 	เพ่ิมมากขึน้	อนัเนือ่ง	

มาจากความเจรญิเตบิโตของสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ	

ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุก	 ครอบครองที่ดินของรัฐ	 ซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อการปกครอง	 ดูแล	 และการบริหารทรัพย์สิน

ของรัฐ	 รฐับาลจงึมนีโยบายการบริหารทรัพย์สนิของประเทศ

เพื่อลดความเหล่ือมล�้าของสังคม	 และเพ่ิมคุณภาพชีวิต

ของประชาชน	 มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเร่ืองที่ดินท�ากิน	

ของราษฎร	 โดยการรับรองสิทธิ	 ในการเข้าใช้ประโยชน์

ที่ดินสาธารณะเพ่ืออยู ่อาศัยและท�ากินได้อย่างเป็นธรรม	

และมีความมัน่คง	กรมธนารักษ์มอี�านาจหน้าทีใ่นการปกครอง	

ดแูลทีร่าชพสัด	ุ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งที่สามารถ

สนบัสนนุนโยบายดังกล่าวของรฐับาลภายใต้โครงการ	“รฐัเอือ้

ราษฎร์”ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2547	-	2558	โครงการ	“รฐัเอือ้ราษฎร์”	

เป็นโครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ	 ในกรณีที	่

ผู ้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบ	 ที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ	์	

และครอบครองอยู่ก่อนวันที่	4	ตุลาคม	2546

13. Thanarak Pracharat Housing Project

	 The	 need	 to	 get	more	 land	 for	 housing	

and	making	a	living	 is	getting	more	important	and		

increasing	rapidly.	This	is	due	to	the	economic	growth	

of	the	country,	thus	causing	trespassing	and	other	

social	 problems.	 These	 problems	 also	 impact	 on	

the	administration	of	state	properties.	Therefore,	the	

government	tried	to	come	up	with	a	good	policy	to	

decrease	the	social	gap	and	to	improve	the	quality	of	

living	of	the	people	in	general,	focusing	on	land	use	

problems.	This	aims	to	approve	the	rights	to	make	

use	of	public	land	legally,	fairly	and	securely,	both	for	

housing	and	living.	As	the	Treasury	has	an	authority	

to	administer	and	grant	the	use	of	Ratchaphatsadu	

land,	which	is	a	kind	of	state	properties,	it	is	proper	

for	 the	 Treasury	 to	 allocate	 some	 suitable	 land	

to	 support	 this	 policy.	 That	 is	 why	 the	 “Rut	 Ua	

Rard”	Housing	Project	was	initiated	and	carried	out	

by	 The	 Treasury	 Department	 between	 the	 year		

2004	-	2015.	The	project	is	trying	to	help	squatters	
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	 ดั ง น้ัน 	 เพื่ อ ให ้ การด� า เนินการแก ้ ไขป ัญหา	

การครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	

ตามนโยบายและยทุธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้	 จึงได้จัดท�าโครงการ	

“ธนารักษ์ประชารัฐ”	 โดยจะด�าเนินการส�ารวจรังวัด		

จัดท�าแผนที่ผู ้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์		

ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่	4	ตุลาคม	2546	และรับรองสิทธิ	

ในการเข้าใช ้ที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช ่าเพื่ออยู ่อาศัย	

และท�ากิน	 อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู ่อาศัย	

และที่ท�ากิน	 เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และสนอง

นโยบายของรัฐบาล

ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 1.	กิจกรรมส�ารวจรังวัดจัดท�าแผนที่	 สอบสวนสิทธิ		

รบัค�าร้อง	เป้าหมายจ�านวน	30,000	ราย	ด�าเนนิการได้จ�านวน	

28,382	ราย	คิดเป็นร้อยละ	94.60

	 2.	กิจกรรมจัดให ้ เช ่าที่ราชพัสดุ เพื่ออยู ่อาศัย	

และประกอบการเกษตร	เป้าหมายจ�านวน	18,000	ราย	ด�าเนนิการ

ได้จ�านวน	11,281	ราย	คิดเป็นร้อยละ	62.67

	 3.	กจิกรรมมอบสญัญาเช่าท่ีดินราชพสัดุ	ด�าเนนิการ

ได้จ�านวน	12	พื้นที่	11	จังหวัด	จ�านวน	3,622	ราย

on	Ratchaphatsadu	land,	especially	those	occupied	

and	lived	on	Ratchaphatsadu	land	before	4th	October	

2003,	on	condition	that	they	did	not	claim	the	legal	

rights	on	Ratchaphatsadu	land.

	 To	 help	 solve	 the	 trespassing	 problems		

continuously,	in	line	with	the	government’s	policy,	

the	Treasury	carried	on	the	task	with	a	similar	one	

called	 Thanarak	 Pracharat	 Housing	 Project.	 The	

land	 is	now	being	surveyed	and	 inspected	before	

occupiers	were	approved	to	take	out	the	lease	on	

Ratchaphatsadu	land	legally.

Works Completed in the Fiscal Year 2021

	 1.	Surveying	and	mapping,	right	investigation	

and	petition	offering	targeted	for	30,000	cases	and	

achieved	 for	 28,382	 cases,	 or	 94.60%	 of	 targeted	

plan.

	 2.	Leases	 offering	 for	 residential	 and		

agricultural	purpose	targeted	for	18,000	cases	and	

achieved	 for	 11,281	 cases,	 or	 62.67%	 of	 targeted	

plan.

	 3.	Contracts	have	been	handed	out	to	all	

lessees	and	achieved	for	12	areas,	11	provinces	and	

3,622	cases.
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14.  โครงการ “ศูนย ์ที่พักอาศัยส� าหรับผู ้ สู งอาย ุ

แบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ

14. The “Housing Center for the Elderly” (Senior 

Complex) Project

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	กรมธนารกัษ์ด�าเนนิ

โครงการ	 “ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”	

(Senior	Complex)	บนทีดิ่นราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบยีน

ที	่สป.623	ต�าบลบางปลา	อ�าเภอบางพลี	จังหวดัสมทุรปราการ	

กรมธนารักษ ์ได ้ด�าเนินงานร ่วมกับคณะแพทยศาสตร	์	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	บนที่ดินราชพัสดุ

แปลงหมายเลขทะเบียนที่	 สป.623	 และแปลงหมายเลข

ทะเบียนที่	 สป.646	 ต�าบลบางปลา	 อ�าเภอบางพลี	 จังหวัด

สมทุรปราการ	เน้ือทีป่ระมาณ	72-1-97	ไร่	ภายใต้ชือ่โครงการ	

“ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ	 รามาฯ-ธนารักษ์”	 ซึ่งถือเป็นโครงการ

น�าร่องของกรมธนารักษ์	โดยได้มอบหมายให้บริษัท	ธนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์	 จ�ากัด	 (ธพส.)	 เป็นผู้ด�าเนินการจัดสร้าง	

	 In	 	 fiscal	 year	 2563	 -	 2564	 (2020	 -	 2021)	

the	 Treasury	 Department	 had	 developed	 the	

“Housing	Center	for	the	Elderly”	(Senior	Complex)	

project,	 in	 co-operation	with	 Faculty	of	Medicine,	

Ramathibodi	 Hospital,	 Mahidol	 University,	 on	

Ratchaphatsadu	land	plot,	Sor	Por	623,	646	Tambon	

Bang	Pla,	Bang	Phli	District,	Samut	Prakan	province,	

with	 the	area	of	about	72-1-97	Rai.	Known	under	

the	 name	 of	 “Senior	 Complex	 Ramathibodi	 -	

Dhanarak”,	 it	 is	 a	 pilot	 project	 that	 the	 Treasury	

Department	 asked	 Dhanarak	 Asset	 Development	

to	 manage,	 in	 compliance	 with	 its	 authority	

and	 duty.	 However,	 this	 has	 to	 be	 carried	 out	

under	 the	 guidelines	 laid	 out	mutually	 by	 the		

Treasury	 Department	 and	 Mahidol	 University.	

To	win	 the	public	 trust,	 the	Treasury	Department	

thus	 signed	 a	 memorandum	 of	 understanding	

(MOU)	 with	 6	 parties	 consisting	 of	 the	 Treasury	

Department,	 Mahidol	 University	 (Faculty	 of	

Medicine,	 Ramathibodi	 Hospital),	 Government	

Housing	 Bank,	 Government	 Savings	 Bank,	 Krung	

Thai	 Bank	 Public	 Co.	 Ltd,	 and	 Dhanarak	 Asset		

Development.
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และบริหารโครงการ	 “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ	 รามา-ธนารักษ์”	

จังหวัดสมุทรปราการ	ตามกรอบหน้าที่และอ�านาจของ	ธพส.	

ภายใต ้ เ ง่ือนไขที่กรมธนารักษ ์และคณะแพทยศาสตร ์		

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 พิจารณาก�าหนด

ร่วมกนั	ตลอดจนเพือ่ให้การด�าเนินโครงการเกดิผลเป็นรปูธรรม	

อย่างย่ังยืนและสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วน	 ในวัน

ที่	 15	 มกราคม	 2564	 กรมธนารักษ์ได้จัดให้มีการจับสลาก	

เพื่อบริหารรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ	 และรายชื่อส�ารอง	 โดยได้มี	

การเชิญคณะกรรมการบริหารโครงการ	 “ศูนย์ที่พักอาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร	(Senior	Complex)	จับสลาก

ร่วมกันพร้อมผู้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ	เป็นสักขีพยาน

15. โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 

ในสิทธิท�ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ

	 จากการที่รัฐด�าเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อน�ามาใช้	

ประโยชน์ในราชการหรอืด�าเนนิโครงการตามภารกจิ	โดยการ	

ตราพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตสงวนหวงห้ามที่ดินทับซ้อน	

กับที่ดินที่ราษฎรอยู่อาศัยครอบครองมาก่อน	การจัดซื้อที่ดิน

จากราษฎรแต่เข้าใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน	 หรือไม่ได้เข้าใช้

ประโยชน์ท�าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน	 ปัญหาความขัดแย้ง	

ระหว่างประชาชนกบัรฐัในการใช้ประโยชน์จากทีดิ่น	อนัส่งผล	

ให้เกิดข้อพิพาทที่ประชาชนรวมตัวเป็นกลุ่มและเรียกร้อง

การออกเอกสารสิทธติามประมวลกฎหมายทีด่นิ	หรอืร้องเรยีน	

ต ่อหน ่วยงานขอให ้ช ่วยเหลือเรื่องที่อยู ่อาศัยที่ท�ากิน	

เป็นจ�านวนมากและเป็นปัญหาทีย่ดืเยือ้มานานทีห่น่วยงานต่าง	ๆ	

ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 จึงจ�าเป็นต้องก�าหนด

ประเดน็ปัญหาและแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาทีท่กุฝ่าย	

ยอมรับได้	 เพ่ือให้เกดิความชัดเจน	ถกูต้อง	น�าไปสูก่ารพจิารณา

ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน	 พร้อมทั้งให้การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุ	

เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยการจัดที่ดินท�ากินและอยู่อาศัยให้

แก่ราษฎร	 เพื่อกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่ผู้ท่ีอยู่ใน

พื้นที่และแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนเพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่าง

รัฐกับประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป	 จึงได้	

จัดท�าโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง	

ในสิทธิท�ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ	 เพ่ือแก้ไขปัญหา	

ข ้อขัดแย ้งในสิทธิท�ากินและอยู ่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ	

ให้เกิดความเป็นธรรมและความมั่นคงในสิทธิท�ากินอยู่อาศัย

ในที่ดินของรัฐ	 รวมถึงเพื่อลดปัญหาข้อโต้แย้ง	 ข้อร้องเรียน	

15. The Management and Resolution of the  

Right-to-live Conflict on Ratchaphatsadu Land 

Project

	 To	acquire	the	land	for	the	Government’s		

benefits	or	support	the	mission	of	a	government	agency,	

there	are	overlapping	territorial	claims	area	between	the		

reserved	 land	 by	 the	 Royal	 Decree	 and	 the	 land	

originally	 possessed	 by	 people.	 This	 overlapping	

creates	 people	 argument	 and	 request	 for	 land	

ownership	document	by	land	code	of	conduct	or	

request	for	the	right	to	live	in	land.	The	problem	has	

been	prolonged	and	not	found	a	solution	yet.	So,	

it	 is	necessary	 to	determine	problems	and	create	

mutual	 resolution	 in	order	to	solve	the	problems	

for	 people	 and	 ensure	maximum	benefits	 to	 the		

government	in	Ratchaphatsadu	land.	To	allocate	the	

right	to	live	to	people	and	solve	the	overlapping	territorial	

claims	area	between	government	and	people,	the		

Treasury	Department	sets	up	the	Conflict	Management	

and	 Resolution	 Project	 in	 the	 Right	 to	 Live	 in	

Ratchaphatsadu	Land	which	consists	of	2	activities	

as	follows.			

Activity 1	To	create	cooperation	between	government	

agencies	 that	 have	 the	 duties	 of	 supervision	 of	

Ratchaphatsadu	land,	in	order	to	solve	the	trespass	

to	 Ratchaphatsadu	 land	 problem.	 The	 Treasury		

Department	achieved	as	follows.
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ให้ราษฎรมีสทิธิท�ากนิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	กรมธนารกัษ์	

จึงด�าเนินโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง	

ในสิทธิท�ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุอย่างต่อเนื่อง	

ประกอบด้วย	2	กิจกรรม	ดังนี้

กิจกรรมที่ 1	 การบูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่าง	

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐในการแก้ไขปัญหา	

การบุกรุกที่ดินราชพัสดุแปลงใหญ่	 โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ

ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาด�าเนนิการ	จ�านวน	3	เรือ่ง	

ได้แก่

	 1. การแก้ไขปัญหาท่ีดินแปลงพระราชกฤษฎีกา 

ก�าหนดเขตต์หวงห้ามทีด่นิในท้องทีต่�าบลห้วยโป่ง และต�าบล

ส�านกักะท้อน อ�าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง พ.ศ. 2492 

กรมธนารักษ์ได้หารือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	

สถานะของทีด่นิแปลงสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการกรมป่าไม้	

จนได้ข้อยุติและได้แจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ

ต่อไปแล้ว

 2. การแก ้ไขป ัญหากรณีที่ดินกรมทางหลวง  

กรมธนารักษ์ได ้หารือสถานะที่ดินที่ได ้มาตามประกาศ

กระทรวงคมนาคมที่สงวนหวงห้ามไว้ใช้เพื่อขุดดินและน�าดิน

ลูกรังไปใช้ในงานก่อสร้างทางต่อส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	 ได้ข้อยุติแล้วว่าที่ดินท่ีได้มาดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ

และได้แจ้งให้กรมทางหลวงและส�านกังานธนารกัษ์พืน้ทีท่ราบ

เพื่อด�าเนินการส�ารวจข้อมูลน�าส่งขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ

และด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายทีร่าชพสัดตุ่อไปแล้ว

	 3. การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนกรณีที่ดินแปลง

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตหวงห้ามท่ีดนิ เพ่ือใช้ประโยชน์

ในราชการทหาร กับท่ีดินนิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์ และนิคมสร้างตนเอง จังหวดัลพบุร	ีกรมธนารักษ์	

ได้หารือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เรื่อง	สถานะที่ดิน

ในส่วนท่ีทบัซ้อนจนได้ข้อยติุแล้วว่า	ไม่มสีถานะเป็นทีร่าชพสัดุ

ตามมาตรา	6	(3)	แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2562	

และแจ้งผลค�าวินิจฉัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการตาม

ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

กิจกรรมที่ 2 การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของ

บุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ	 ได้ด�าเนินการพิสูจน์สิทธิฯ	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	-	2564	ซึ่งปรากฏผลการพิจารณา

พิสูจน์สิทธิไปแล้วทั้งสิ้น	 27,557	 แปลง	 สามารถสร้างความ	

พึงพอใจให้กบัราษฎรทีข่อพสิจูน์สทิธ	ิและส่งผลให้ข้อร้องเรียน

ในเรื่องดังกล่าวลดลง

	 1. The royal decree on specification of  

reserved land in Rayong province, B.E. 2492 

(1949),	 the	 Treasury	 Department	 discussed	with	

the	 Office	 of	 the	 Council	 of	 State	 about	 the	

Ratchaphatsadu	 land	 which	 is	 reserved	 for	 the	

Royal	Forest	Department’s	benefits.	Eventually,	the		

discussion	reached	a	conclusion	and	the	result	was		

informed	to	the	relevant	government	agencies.

 2. Solving the problem in land of the  

Department of Highways case,	 the	 Treasury		

Department	discussed	with	the	Office	of	the	Council	

of	 State	 about	 the	 notification	 of	 the	Ministry	 of	

Transport	 on	 reserved	 land	 for	 land	 excavation	

and	 land	 fill ing	 for	 highways	 construction.	

The	 discussion	 reached	 a	 conclusion	 as	 the	

land	 that	 is	 specified	 by	 the	 Notification	 of	 the		

Ministry	of	Transport	 is	 Ratchaphatsadu	 land.	The		

Treasury	 Department	 informed	 the	 result	 to	 the		

Department	 of	 Highways	 and	 the	 Office	 of	 the		

Provincial	Treasury	for	preparing	a	Ratchaphatsadu	

land	registration	and	solving	other	relevant	problems	

by	Ratchaphatsadu	land	law	and	regulation.

	 3. Solving the problem in land about  

overlapping territorial claims area between the  

Royal Thai Army, the self-help settlement 

in Nakhon Sawan and Lopburi Province, the	

Treasury	 Department	 discussed	 with	 the	 Office	

of	 the	 Council	 of	 State	 about	 the	 status	 of	 the	

land	 in	the	overlapping	territorial	claims	area	and	

the	 results	 is	 that	 the	 land	 is	 not	 Ratchaphatsadu	

land	according	to	The	Ratchaphatsadu	Land	Act,	B.E.	

2562	(2019)	Section	6	(3).	The	Treasury	Department	

informed	 the	 result	 to	 the	 relevant	 government	

agencies	complying	with	the	Office	of	the	Council	

of	State’s	decision.

Activity 2	 To	 prove	 the	 right	 of	 possession	 of	

Ratchaphatsadu	land,	the	prove	was	demonstrated	

in	the	fiscal	year	2014	-	2021	for	27,557	plots	of	land.	

This	made	people	satisfied	and	complaint	decreased.
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ปีงบประมาณ 

Fiscal Year

เป้าหมาย (แปลง) 

Targets (Plots)

ผลการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ (แปลง)

Verification Achieved (Plots)

คิดเป็นร้อยละ

Percentage

2564		(2021) 1,200 1,247 103.92

	 The	achievement	in	the	fiscal	year	2021	as		

follows.

	 ผลการด�าเนินงานโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ	

การครอบครองที่ ดินของบุคคลในเขตที่ ดินราชพัสด	ุ	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	สรุปได้ดังนี้

16. โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	 	 	

	 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต	 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 ยุทธศาสตร์ที่	 4		
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน		
มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญในการรักษา	
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์	
และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืและเป็นธรรมใช้ประโยชน์จากทนุ	
ธรรมชาติ	 โดยค�านึงถึงขีดจ�ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว	
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร	 สนับสนุนการปลูกป่า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปพร้อมกัน	 ส่งเสริม	
การจดัการป่าชมุชนและป่าครวัเรอืนสร้างเครอืข่ายการมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟูดูแลผืนป่าเพ่ิมพื้นที่ป่าเศรษฐกิจโดยการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว	 ซึ่งกรมธนารักษ์	
ด�าเนนิการเพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตร์ดังกล่าว	โดยน�าทีร่าชพสัดุ

16.  The Economic Tree Plantation on Ratchaphatsadu 

Land to Improve Quality of Life in the Community 

Project

		 The	20	-	year	National	Strategy,	 improving	

quality	of	life	based	on	green	growth,	and	the	12th		

National	Economic	and	Social	Development	Plan,		

Strategy	 4	 :	 Strategy	 for	 Environmentally	 Friendly	

Growth	for	Sustainable	Development,	aim	to	build	

security	 in	 the	 stock	 of	 natural	 resources	 and	

leverage	 environmental	 quality,	 sustain	 natural	

resource/environmental	capital,	promote	participatory	

community	and	family	forest,	establish	the	public	

sector	network	of	natural	resource	and	environmental	

conservation	and	promote	economic	reforestation	

by	planting	economic	trees	in	long	term.
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17 .  โครงการส� า รวจรั งวั ดก� าหนดขอบเขตที่ ดิ น 
ก�าแพงเมือง-คูเมือง

	 1. ก�าแพงเมือง-คูเมือง	เป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างข้ึน	หรอื
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง	
เช่น	ป้องกันข้าศึกศัตรู	หรือระบบระบายน�้าของเมืองในอดีต	
และบางเมืองยังใช้ถึงปัจจุบัน	 มิได้ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
ของประชาชนคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ	 จึงมีสถานะทาง
ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	1304	 (3)	จึงเป็นที่ราชพัสดุ	 โดยมีกระทรวงการคลัง	
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา	 6	 และมาตรา	 8	 แห่ง	
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2562

	 2. สภาพปัญหาและนโยบายของกรมธนารักษ์
เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่เป็นก�าแพงเมือง-คูเมือง 
	 	 ก�าแพงเมือง-คูเมือง	 เกิดขึ้นมานานมากแล้ว	
สภาพเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา	 ท�าให้ขอบเขตไม่ชัดเจน	
ท�าให้ยากแก่การปกครอง	บ�ารงุ	ดูแล	ใช้ประโยชน์	ตามอ�านาจ
หน้าทีข่องกรมธนารกัษ์และไม่อาจชีข้อบเขตได้ในกรณท่ีีมกีาร
รังวัดขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	
ให้กบัประชาชน	ประชาชนทีม่ทีีดิ่นอยูติ่ดกบัทีดิ่นก�าแพงเมอืง-
คเูมอืง	ได้รบัความเดอืดร้อนทีไ่ม่อาจออกเอกสารสทิธ์ิในทีด่นิ
ได้	ดงันัน้	เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว	กระทรวงการคลงัในฐานะ
เจ้าของกรรมสทิธิใ์นทีดิ่นจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการและให้ได้มา
ซ่ึงความชดัเจนเกีย่วกบัขอบเขตทีร่าชพสัดุทีเ่ป็นก�าแพงเมอืง-
คูเมือง	 โดยการเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาก�าหนดขอบเขตที่ดินก�าแพงเมือง-คูเมือง	 เพื่อ
ท�าหน้าท่ีวางหลักเกณฑ์และก�าหนดขอบเขตที่ดินก�าแพง
เมือง-คูเมือง	ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นการแน่นอน	โดยขอบเขตที่	

17. The Surveying of City Walls and Moats Project

 1. City walls and Moats:	They	are	man-made	

constructions	or	natural	structures	that	are	applied	

to	 be	 used	 for	 specific	 purposes.	 Such	 of	 these	

kinds	 are	 fortress	 which	 is	 used	 to	 protect	 the	

country	 from	 the	 enemy	 or	 the	 drainage	 system	

that	 is	 in	 existence	 for	 the	 public	 use.	 As	 these	

are	 not	 meant	 to	 benefit	 specific	 individuals	

or	groups	of	people,	they	are	considered	as	national	

treasures	that	are	used	specifically	for	the	benefits	

of	 the	 country,	 and	 in	 accordance	with	 Civil	 and	

Commercial	 Code	 (Section)	 1304	 (3).	 Therefore,	

these	treasures	are	categorized	as	Ratchaphatsadu	

land,	and	the	Ministry	of	Finance	is	legally	the	title	

holder,	in	accordance	with	Section	6	and	Section	8	

in	Ratchaphatsadu	Land	Act,	B.E.	2562	(2019).

 2. Problems and the Treasury’s policy in 

dealing with City Walls and Moats

	 As	 city	 walls	 and	moats	 tend	 to	 change	

physically	over	time,	their	true	boundaries	are	hard	

to	 locate.	 So	 the	 Treasury	 Department,	 though	

in	 its	 capacity,	 has	 difficulty	 in	managing	 these	

kinds	 of	 treasures.	 In	 case	 of	 unclear	 boundary	

after	being	 surveyed	 in	accordance	with	 the	 land	

code,	 lands	 belonging	 to	 the	 people	 living	 in		

adjacent	to	the	city	walls	and	moats	cannot	be	issued	

with	the	legal	documents.	So,	to	solve	the	problems,	

ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นที่ว่างหรือที่ราชพัสดุที่ส่วนราชการ
ครอบครองไว้เกินความจ�าเป็นและหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์	
มาด�าเนินโครงการฯ	 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน	 ตลอดจน
เป็นการปรับสมดุลของสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น	 อันเป็นการ	
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและชุมชนที่อยู ่บริเวณ	
โครงการฯ	 ตลอดจนสร ้าง เครือข ่ ายการมีส ่ วนร ่วม	
และบูรณาการในการปลูกป่า	 และบ�ารุงรักษาป่าร่วมกัน
ระหว่างกรมธนารักษ์	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ชุมชน	 และ
ประชาชนในพื้นที่	โดยด�าเนินการปลูกต้นไม้	และบ�ารุงรักษา
เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	
10	 ปี	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ส�านักงานธนารักษ์
พื้นที่	จ�านวน	17	พื้นที่	ด�าเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ		
รวม	17	แปลง	เนื้อที่ประมาณ	306-0-3.5	ไร่

		 To	 support	 the	 strategies,	 the	 Treasury	

Department	 took	 the	 vacant	 Ratchaphatsadu	

land	 that	had	not	been	used	or	not	 yet	been	 in	

use	by	 government	 agency	 to	 create	 green	 areas	

of	 community,	 rebalance	 surrounding	 social,	 and	

establish	 cooperation	networks	of	 tree	plantation	

and	 preservation	 in	 an	 integrative	manner.	 The	

Treasury	Department,	relevant	government	agencies,	

communities	 and	 people	 in	 the	 area	 plan	 to		

continuously	plant	and	preserve	trees	for	10	years.	

In	the	fiscal	year	2021,	17	Offices	of	the	Provincial	

Treasury	planted	trees	in	total	of	306-0-3.5	Rai.
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คณะกรรมการฯ	 ก�าหนดให้ถือเป็นแนวเขตที่ถูกต้องและให้	
กรมธนารักษ์น�าไปใช้เป็นหลักฐานในการออกเอกสารสิทธิ์	
ทีร่าชพสัด	ุและรบัรองแนวเขตให้แก่ราษฎรทีม่ทีีดิ่นข้างเคยีงได้	
ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีติแต่งต้ังคณะกรรมการฯ	ดังกล่าวต้ังแต่ปี		
พ.ศ.	2534	(12	กมุภาพนัธ์	2534)	และรฐับาลทกุรฐับาลได้ให้	
ความส�าคัญและเห็นชอบให้คงมีคณะกรรมการฯ	 ดังกล่าว
ตลอดมา	 และรัฐบาลเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ		
ดังกล่าว	ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที	่18	พฤศจิกายน	2557

	 3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการ
ก�าแพงเมือง-คูเมือง
	 				3.1 ด้านบริหารที่ราชพัสดุ  
	 	 	 	 3.1.1	ทราบขอบเขตที่ดิน	 จ�านวนเนื้อที่	
สถานทีต่ัง้ลกัษณะทีด่นิ	สะดวกแก่การปกครองดแูลทรพัย์สนิ
	 								 3.1.2	น�าไปใช้เป็นหลักฐานในการออก
หนังสือส�าคัญส�าหรับที่ดินได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
	 	 	 	 3.1.3	ป้องกันการบุกรุกและท�าลายก�าแพง

เมือง-คูเมือง

	 				3.2 ด้านเศรษฐกิจ

	 								 3.2.1	เป็นสิง่จูงใจให้เกิดเป็นแหล่งท่องเทีย่ว	

ก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐและเป็นการเพิ่มพูนรายได้ทางอ้อม	

ให้แก่ราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

	 								 3.2.2	ราคาที่ดินบริเวณข้างเคียงจะสูงข้ึน

ตามความเจริญของท้องถิ่น

	 				3.3 ด้านสังคม  

	 								 3.3.1	ขจดัปัญหาข้อพพิาทเรือ่งแนวเขตทีด่นิ

ราชพัสดุกับที่ดินข้างเคียง	 ท�าให้ไม่มีข้อโต้แย้งหรือด�าเนินคดี

ทางศาล	เพราะมีแนวเขตที่แน่นอน

	 								 3.3.2	ขจัดปัญหาต่าง	ๆ	ซึ่งจะเกิดจากการ

บุกรุกที่ราชพัสดุ	ท�าให้สังคมมีความสงบสุข

	 								 3.3.3	เป็นการอนุรักษ์ไว้เป็นหลกัฐานในทาง

ประวัติศาสตร์โบราณคดี	และวัฒนธรรมของชาติ

	 	 	 	 3.3.4	เพื่อประโยชน ์ในด ้านการศึกษา	

และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

การด�าเนินโครงการส�ารวจรังวัดก�าหนดขอบเขตที่ดิน

ก�าแพงเมือง-คูเมือง ประกอบด้วย

	 1.	กิจกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์

ก�าหนดขอบเขตทีดิ่นก�าแพงเมอืง-คเูมอืง	ลงในระวางภาพถ่าย

ทางอากาศระบบ	 ยู	 ที	 เอ็ม	 จ�านวน	 5	 เมือง	 เช่น	 เมืองสูง	

เมืองโบราณบ้านเสมาใหญ่	 เมืองโบราณบ้านบัวน้อย	 จังหวัด

นครราชสีมา	 เมืองโบราณบ้านโพนแบง	 จังหวัดยโสธร	 และ

เมืองโบราณบ้านคูสระ	จังหวัดศรีสะเกษ

the	Ministry	of	Finance,	the	legal	title	holder,	needs	

to	make	things	clear	to	all	the	parties	concerned,	

regarding	 the	 true	 boundaries	 of	 the	 city	 walls	

and	moats	 in	questions.	 Following	 the	 suggestion	

by	the	Ministry	of	Finance,	the	cabinet	ordered	that	a	

committee	be	formed	with	a	specific	duty	to	lay	down	

all	the	guidelines	on	how	to	locate	true	boundary	

of	the	city	walls	and	moats	that	are	in	dispute.	All	

decisions	made	by	the	committee	are	considered	

final,	and	can	be	used	as	a	valid	proof	in	asking	for	

the	issuance	of	land	title	deeds	and	legal	documents.	

The	cabinet	has	agreed	since	1991	(Beginning	on	12th	

February	1991)	to	let	the	committee	like	this	one	

be	formed	and	act	as	the	final	decision	maker.	The	

present	government	also	agreed	with	the	cabinet’s	

resolution	on	18th	November	2014	to	keep	on	having	

this	kind	of	committee	to	help	solve	the	problems.

 3. The Benefits der ived from the  

administration of City Walls and Moats

  3.1 For Ratchaphatsadu land

	 	 	 	 3.1.1	Having	all	relevant	information,	

such	as	the	area	and	condition,	the	boundary,	and	the	

location	makes	it	easier	for	the	Treasury	Department	

to	look	after	and	manage	the	city	walls	and	moats

	 	 	 	 3.1.2	Used	as	valid	evidences	in	asking	

for	 the	 issuance	of	 land	 title	 deeds	 and	 all	 legal	

documents.

	 	 	 	 3.1.3	 Protecting	 the	 city	walls	 and	

moats	from	intruders	and	raiders.

  3.2 For economic benefits

	 	 	 	 3.2.1	Creating	new	tourist	spots	and	

destinations	so	as	to	indirectly	generate	more	income	

for	the	local	people	and	communities.

	 	 	 	 3.2.2	Raising	the	price	of	lands	adja-

cent	to	the	city	walls	and	moats

  3.3 For social benefits

																 	 3.3.1	Reducing	 the	court	 cases	and		

disputes	between	the	land	owners,	whose	lands	are	

next	or	adjacent	to	the	city	walls	and	moats.

	 	 	 	 3.3.2	Helping	 to	 eradicate	 the		

trespassing	problems	on	Ratchaphatsadu	land.
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ระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ ยู ที เอ็ม  

ก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณบ้านบัวน้อย  

จังหวัดนครราชสีมา

Maps showing aerial pictures  

in the UTM system of Ancient city of  

Muang Ban Bua Noi in Nakhonratchasima province

ระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ  

ยู ที เอ็ม ก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณบ้านโพนแบง  

จังหวัดยโสธร

Maps showing aerial  

pictures in the UTM system of Ancient city of  

Muang Ban Phon Baeng

in Yasothon province

ระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ ยู ที เอ็ม

ก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองสูง จังหวัดนครราชสีมา

Maps showing aerial pictures in the UTM system  

of Muang Soong in Nakhonratchasima province

	 	 	 	 3.3.3	These	 historic	 sites	 reflecting	

the	 national	 culture	 are	 conserved	 for	 the	 next	

generations.

	 	 	 	 3.3.4	These	 city	 walls	 and	moats	

are	also	important	for	educational	and	recreational	

purposes.

Surveying and Mapping on City Walls and Moats  

consist of the following activities:

	 1.	Hiring	 consultants	 to	 study,	 survey	 and	

mark	 the	boundaries	of	 the	city	walls	 and	moats	

in	 the	 UTM	 system.	 These	 are	 to	 be	 done	 in	 5	

towns	of	Muang	Soong,	Ancient	city	of	Muang	Baan	

Semayai	and	Ancient	city	of	Muang	Ban	Bua	Noi	in	

Nakhonratchasima	province,	Ancient	city	of	Muang	

Ban	Phon	Baeng	in	Yasothon	province	and	Ancient	

city	of	Muang	Ban	Khu	Sa	in	Sisaket	province.
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ระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ  

ยู ที เอ็ม ก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณบ้านคูสระ  

จังหวัดศรีสะเกษ

Maps showing aerial  

pictures in the UTM system of Ancient city of  

Muang Ban Khu Sa  

in Sisaket province

ระวางภาพถ่ายทางอากาศระบบ  

ยู ที เอ็ม ก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณบ้านเสมาใหญ่  

จังหวัดนครราชสีมา

Maps showing aerial  

pictures in the UTM system of Ancient city of  

Muang Baan Semayai

in Nakhonratchasima  

province

	 2.	Surveying	and	mapping	the	city	walls	and	
moats	on	cadastral	map	in	5	cities.	Such	of	these	
include	Muang	Khokwat,	Ancient	city	of	Muang	Ban	
Sai	 Or	 and	Muang	 Chai	 Tom	 in	 Buriram	province,	
Ancient	city	of	Muang	Ban	Non	Ngio	in	Chaiyaphum	
province	and	Muang	U	Thong	in	Suphanburi	province

	 2.	 กิจกรรมการส�ารวจรังวัดก�าหนดขอบเขตท่ีดิน

ก�าแพงเมือง-คูเมือง	ลงภาคพื้นดิน	จ�านวน	5	เมือง	เช่น	เมือง

โคกวัด	เมืองโบราณบ้านไทรออ	เมืองชายทม	จังหวัดบุรีรัมย์	

เมอืงโบราณบ้านโนนงิว้	จงัหวดัชยัภมู	ิและเมอืงอูท่อง	จงัหวดั

สุพรรณบุรี

บริเวณก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองโคกวัด จังหวัดบุรีรัมย์

Shown above are the areas around Muang Khokwat in Buriram province
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บริเวณก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณบ้านไทรออ จังหวัดบุรีรัมย์

Shown above are the areas around Ancient city of Muang Ban Sai Or in Buriram province

บรเิวณก�าแพงเมือง-คเูมือง เมอืงชายทม จังหวดับุรรีมัย์

Shown above are the areas around Muang Chai Tom in Buriram province
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บริเวณก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณบ้านโนนงิ้ว จังหวัดชัยภูมิ

Shown above are the areas around Ancient city of Muang Ban Non Ngio in Chaiyaphum province

บริเวณก�าแพงเมือง-คูเมือง เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Shown above are the areas around Muang U Thong in Suphanburi province
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บรเิวณก�าแพงเมือง-คเูมือง เมอืงโบราณบ้านไทรออ จังหวดับุรรีมัย์

Above pictures showing the areas around Muang Ban Sai Or in Buriram province

18. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

	 	 รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้าง
รุกล�้าล�าน�้าสาธารณะและมีมาตรการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย	
ให้มีความมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมาย	 เพ่ือแก้ไขปัญหา	
ความยากจนแบบบรูณาการ	โดยด�าเนินการในพ้ืนทีค่ลองลาดพร้าว	
และคลองบางซือ่ก่อนเป็นล�าดับแรก	กรมธนารกัษ์ได้สนบัสนนุ	
ที่ ราชพัสดุ เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง	
เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว	 ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ของโครงการบ้านมั่นคง	ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปี	2559	จนถึง
ปัจจุบันได้ด�าเนินโครงการในพื้นที่คลองเปรมประชากร

สรุปผลการด�าเนินงาน

 คลองลาดพร้าวและบางซื่อ
	 	 	มีเนื้อที่จัดให้เช่า	255-3-99	ไร่	
	 	 	 มีชุมชน	50	ชุมชน		6,868	ครัวเรือน

	 	 	 รวมจัดให้เช่าแล้ว	38	ชุมชน	4,695	ครัวเรือน	

18. The Housing Development for Low-Income 
Earners to Help Solve the Waterways Encroachment 
Project

	 	 The	government	has	a	policy	in	managing	the		
illegal	man-made	constructions	along	public	waters,	such	
as	canals,	paying	more	attention	to	those	low-income	
earners	who	live	along	these	canals.	With	appropriate	
measures	in	tackling	the	problems	commonly	found	in	
highly	crowded	community	living	along	these	canals,	
the	government	has	thus	implemented	a	plan	to	help	
solve	this	kind	of	waterways	encroachment.	The	initial	
plan	 is	 to	begin	with	 specific	 canals	 first,	 such	 as	
Ladprao	and	Bang	Sue	Canals.	Therefore,	the	Treasury	
Department	 provided	 some	 suitable	 land	 and	
developed	 the	 Ban	 Mankong	 Housing	 Project,	
focusing	on	improving	the	living	conditions	of	these	

การก�าหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม (GPS)  

กรมธนารักษ์

	 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐาน

ระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ	 พ.ศ.	

2550	 (กรม.)	 ก�าหนดมาตรฐานแผนที่เป็นระบบพิกัดฉาก	

UTM	และสนับสนุนงานส�ารวจรงัวดัจดัท�าแผนทีต่ามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล	 ส�าหรับที่ราชพัสดุแปลงใหญ่	 ในการ

ก�าหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมเพื่อสร้างเป็นหมุด

ควบคุมของกรมธนารักษ์ส�าหรับใช้เป็นหมุดโครงงานต่าง	 ๆ		

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการ

ก�าหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนท่ีดาวเทียม	 (GPS)	 จ�านวน		

30	หมดุ	เช่น	โครงการส�ารวจรังวดัก�าหนดขอบเขตทีดิ่นก�าแพง

เมือง-คูเมือง	

Laying Down Boundary Markers to Support (GPS) 
of the Treasury Department

	 Regulations	of	the	Office	of	the	Prime	Minister	
on	Cadastral	and	Boundary	Maps	of	State	Lands	B.E.	
2550	(2007)	stipulates	the	need	to	adopt	the	mapping	
standard	of	UTM	(Universal	Transverse	Mercator)	and	
to	support	the	land	surveying	and	mapping	works.	
As	for	the	large	plots	of	Ratchaphatsadu	land,	it	is	
essential	to	lay	down	the	boundary	markers	as	spatial	
references	in	a	variety	of	projects.	In	2021,	the	Treasury	
Department	has	completed	laying	down	30	markers,	
which	are	necessary	for	surveying	and	mapping	works	
on	lands.	Such	projects	include	surveying	and	locating	
the	boundary	of	City	Walls	and	Moats.
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people.	This	project	has	begun	since	2016	it	moved	
on	to	Prem	Prachakorn	canal	for	further	works.

Summary of Works

	Ladprao and Bang Sue Canals
	 	 	Ratchaphatsadu	 land	 of	 255-3-99	 Rai	 is	
available	for	lease
	 	 	 Serving	 50	 communities,	 totaling	 6,868		
households
	 	 	 The	lease	has	been	taken	by	36	communities,	
equivalent	to	4,695	households.

	Prem Prachakorn Canal
	 	 	 Ratchaphatsadu	 land	 of	 235-0-00	 Rai		
is	available	for	lease
	 	 	Serving	 32	 communities,	 totaling	 5,621		
households
	 	 	 In	 process	 of	 surveying	 and	mapping	
the	rental	areas	and	arrangement	of	public	forum	
	 	 	 In	process	of	community	layout	planning
	 	 	The	lease	has	been	taken	by	10	communities,	
equivalent	to	1,464	households.

	คลองเปรมประชากร

	 	 	 มีเนื้อที่จัดให้เช่า	235-0-00	ไร่

	 	 	 มีชุมชน	32	ชุมชน	รวม	5,621	ครัวเรือน

	 	 	 ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างรังวดัตรวจสอบเขตเช่าและเปิด

เวทสีาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนโดยการร่วมออกแบบบ้านเพื่อวางผังชุมชน

	 	 	 รวมจัดให้เช่าแล้วจ�านวน	 10	 ชุมชน	 1,464		

ครัวเรือน	

ผลการด�าเนินการ ปี 2564

	 	 	 จัดให้เช่าแล้ว	จ�านวน	11	ชมุชน	รวม	752	ครวัเรือน	

(ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์	 กลุ่ม	 1	 จ�านวน	 70	 ครัวเรือน,	

ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์	 กลุ่ม	 2	 จ�านวน	 60	 ครัวเรือน,	

ชุมชนประเสริฐเปรมประชา	 กลุ่ม	 1	 จ�านวน	 55	 ครัวเรือน,	

ชุมชนประเสริฐเปรมประชา	กลุ่ม	 2	จ�านวน	140	ครัวเรือน	

ชุมชนหลักสีพ่ฒันา	99	จ�านวน	81	ครวัเรอืน,	ชมุชนเทวสนุทร	

จ�านวน	80	ครัวเรือน,	ชุมชนตลาดหลักสี่	 กลุ่ม	1,2	จ�านวน		

145	 ครัวเรือน,	 ชุมชนริมคลองบางซื่อซอยโชคชัยร่วมมิตร		

แยก	18	จ�านวน	60	ครวัเรอืน,	ชมุชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้	

กลุ่ม	1,2	จ�านวน	61	ครัวเรือน)	(ราษฎร	จ�านวน	1,504	คน)

Completed Works in the Fiscal Year 2021

	 	 	The	lease	has	been	taken	by	11	communities,	
equivalent	to	752	households	(Prem	Pracha	Somboon	
Community	Group	1	of	70	households,	Prem	Pracha	
Somboon	Community	Group	2	of	60	households,		
Prasoet	 Prem	 Pracha	 Community	 Group	 1	 of	 55	
households,	Prasoet	Prem	Pracha	Community	Group	
2	of	140	households,	Lak	Si	Pattana	99	Community	
of	81	households,	Deva	Sunthorn	Community	of	80	
households,	Talad	Lak	Si	Community	Group	1	and	
2	of	145	households,	Rim	Klong	Bang	Sue	Soi	Chok	
Chai	Ruam	Mit	Yak	18	Community	of	60	households,	
and	Na	Tha		Akatsayan	Darn	Tai	Community	of	61	
households),	serving	a	total	of	1,504	people.
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ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

	 	 กรมธนารักษ์	โดยกองประเมนิราคาทรัพย์สนิ	มหีน้าท่ี	

และอ�านาจในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินราคา

อสังหาริมทรัพย์	 และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง	

ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ	

ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจ�าจังหวัด

กรุงเทพมหานคร	 ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคา

ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ	 พ.ศ.	 2562	 ตลอดจนปฏิบัติ

งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น	

ที่เกี่ยวข้อง	 หรือที่ได้รับมอบหมาย	 โดยมีภารกิจหลัก	 คือ		

การประเมินราคาที่ดิน	 ห้องชุด	 และส่ิงปลูกสร้างเพื่อน�าไป

ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากร	

และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	

ตามกฎหมาย	หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

	 	 1. การประเมินราคาที่ดิน

	 	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	กองประเมินราคา

ทรัพย์สนิได้ด�าเนินการตามแผนงานยทุธศาสตร์ตัวชีว้ดัจ�านวน

แปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา

	 	 	 1.1	 แผนงานส�ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคา

ประเมินที่ดินในภูมิภาค

Property Valuation

	 	 The	Property	Valuation	Division	of	The	Treasury		

Department	has	a	particular	role	in	providing	property		

valuation,	 developing	 strategy,	 and	 regulating		

Regional	Treasury	Offices	in	property	valuation	related	

functions.	According	to	the	Property	Valuation	for	the	

Public	Interest	Act	B.E.	2562	(A.D.	2019),	the	Property	

Valuation	Division	is	obliged	to	facilitate	the	Property	

Valuation	for	the	Public	Interest	Committee	(Bangkok).	

We	also	serve	other	government	agencies	in	the	valuation	

of	state	property.	The	work	we	do	enables	the	collection	

of	the	Land	and	Building	Tax	and	the	Property	Transfer	

Fee.	Our	valuation	lists	are	used	as	a	tax	base,	as	a	

reference	and	for	other	public	purposes.

Key performance in property valuation

	 	 1. Land Valuation

	 	 	 In	the	fiscal	year	2021,	the	Property	Valuation	

Division	has	achieved	the	targets	set	in	the	annual		

strategic	plans,	as	measured	by	the	number	of	completed	

land	appraisal,	as	follow.

	 	 	 1.1	 The	survey	and	revaluation	of	land	

in	regional	areas
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	 	 	 1.2	 แผนงานส�ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคา

ประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานคร

	 	 	 โดยมเีป้าหมายการด�าเนนิงาน	จ�านวน	11	ล้านแปลง	

มีผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	34.7	ล้านแปลง	คิดเป็นร้อยละ	

315.45

	 	 2. การประเมินราคาห้องชุด

	 	 	 2.1	 แผนงานส�ารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคา	

ห้องชุด	 อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่	 ในกรุงเทพมหานคร

และในภูมิภาค	เป้าหมายการด�าเนนิงาน	จ�านวน	200	อาคาร		

มผีลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	298	อาคาร	คิดเป็นร้อยละ	149.00

	 	 	 2.2	 แผนงานส�ารวจข้อมลูเพือ่ปรบัราคาประเมิน	

ห้องชดุในภมูภิาค	เป้าหมายการด�าเนินงาน	จ�านวน	454	อาคาร		

มผีลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	456	อาคาร	คิดเป็นร้อยละ	100.44

	 	 	 1.2	 The	survey	and	revaluation	of	 land	
in	Bangkok

	 	 	 The	Property	Valuation	Division	completed	
the	revaluation	of	34.7	million	land	parcels	in	total,	
which	 exceeded	 the	 11	million-parcel	 target	 by	
315.45	percent.

	  2. Condominium Valuation

	 	 	 2.1	 Given	the	target	for	the	valuation	of	
newly	 developed	 condominium	 of	 200	 buildings,		
we	 successfully	 completed	 the	 valuation	 of	 298		
buildings,	which	exceeded	the	target	by	149	percent.

	 	 	 2.2	 Given	the	target	for	the	revaluation	
of	condominium	of	454	buildings,	we	successfully		
completed	the	revaluation	of	456	buildings,	which		
exceeded	the	target	by	100.44	percent.

	  3. Building Valuation

	 	 	 3.1	 The	 building	 valuation	 lists	 for	 the		
2021	 -	 2024	 cycle	 in	 74	provinces	were	 reviewed		
(from	the	77-province	target).

	 	 	 3.2	 We	 completed	 the	 valuation	 of	 30	
cases	(74	buildings)	of	incomplete	building	(from	the	
target	of	16	cases).

	 	 4. Ratchaphatsadu (State) Land Valuation

	 	 	 	We	completed	the	valuation	of	20,220	
parcels	of	Ratchaphatsadu	land	(from	the	18,441-par-
cel	target).
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	  3. การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง

	 	 	 3.1	 แผนงานทบทวนการจัดท�าบัญชีราคา	

ประเมนิสิง่ปลูกสร้าง	รอบบญัช	ีพ.ศ.	2564	-	2567	เป้าหมาย	

การด�าเนนิงาน	จ�านวน	77	จังหวดั	มผีลการด�าเนินงาน	จ�านวน	

74	จังหวัด

	 	 	 3.2	 แผนงานส�ารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคา	

สิง่ปลกูสร้างทีย่งัก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็	เป้าหมายการด�าเนนิงาน	

จ�านวน	 16	 ราย	 มีผลการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 30	 ราย		

(74	อาคาร)	

	  4. การประเมินราคาท่ีดินราชพัสดุรายทะเบียน 

ผู้เช่า

	 	 	 	ราคาประเมินที่ดินราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่า		

เป้าหมายการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 18,441	 แปลง	 มีผล	

การด�าเนินงาน	จ�านวน	20,220	แปลง

	 	 5. การประเมินราคาที่ดินราชพัสดุที่ตกเป็นของ

แผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น

	 	 	 	ประเมินราคาที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดิน	

ตามค�า พิพากษาของศาลและโดยประการอื่น 	 มีผล	

การด�าเนินงานในกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	9	ทะเบยีน	(9	แปลง	

2	โฉนดห้องชุด)	และผลการด�าเนินงานในส�านักงานธนารักษ์

พื้นที่	จ�านวน	149	ทะเบียน	(189	แปลง	9	โฉนดห้องชุด)

	 	 กรมธนารักษ์ โดยกองมาตรฐานการประเมินราคา

ทรัพย์สิน	 มีหน้าที่และอ�านาจในการด�าเนินการเกี่ยวกับ	

การก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ด้านการประเมนิราคาทรพัย์สนิ	ด�าเนนิการเกีย่วกบัการพฒันา

มาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน

อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมิน

ราคาสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษเพ่ือจัดท�ามาตรฐาน		

ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และให้ความเหน็ตอบข้อหารือเกีย่วกับงาน	

ด้านการประเมนิราคาทรัพย์สิน	บริหารจัดการ	และให้บริการ

ข้อมูลราคาประเมินท่ีดิน	 สิ่งปลูกสร้าง	 และห้องชุด	 บริหาร

จัดการฐานข้อมลูเพือ่การประเมนิราคาทรัพย์สนิเพือ่ประโยชน์

แห่งรัฐ	ด�าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ

ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

	 	 5. The valuation of the property trans-

ferred to the state by court order

	 	 	 	We	completed	the	valuation	of	9	cases		

(9	land	parcels	and	2	condominium	units)	in	Bangkok	

and	149	cases	(189	land	parcels	and	9	condominium	

units)	in	other	provinces.

	 	 The Property Valuation Standard 

Division	 of	 The	 Treasury	 Department	 has	major	

duties	 and	 responsibilities	 to	 establish	 the		

property	 valuation	 principle	 and	 guideline,	 to		

implement	the	valuation	development	of	real	estate	

and	other	assets	in	accordance	with	relevant	laws		

and	 regulations,	 to	 carry	 out	 the	 special-purpose	

building	valuation,	to	provide	advice,	suggestion	and		

recommendation	 regarding	 property	 valuation,	 to		

undertake	the	information	management	and	service	

of	the	property	valuation	including	lands,	building,	

and	condominiums	for	the	public	interests	and	to	

operate	 on	 the	 secretary	 works	 for	 the	 Property	

Valuation	for	Public	Interest	Committee.
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

	  1. โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน

ทรัพย์สินแห่งชาติ

	 	 	 	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	กรมธนารกัษ์ได้ด�าเนนิ

โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ		

(National	 Property	 Valuation	Management	 Center)	

เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ	

ข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน	 การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

อสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยี	 Big	 Data	 Analytics	 และ	

Data	Visualizations	โดยได้ด�าเนนิการบรูณาการแลกเปลีย่น	

เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในรูปแบบ	

Web	 Service	 เพ่ือให้กรมธนารักษ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินราคาทรัพย์สินให้สอดคล้องกับสภาวะของ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งนี้	 หน่วยงานที่ได้ร่วมจัดท�าบันทึก	

ข้อตกลงกบักรมธนารกัษ์แล้วในปี	2564	มจี�านวน	7	หน่วยงาน	

	  2. ด ้านงานบริการข้อมูลบัญชีราคาประเมิน

ทรัพย์สิน	

	 	 	 กรมธนารักษ์ได ้มีการให้บริการข้อมูลบัญชี

ราคาประเมินทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	 หน่วยงานราชการ	

หน่วยงานเอกชน	 รัฐวิสาหกิจ	 นิติบุคคล	 เพื่อให้ได้รับบริการ	

ข้อมูลข่าวสารบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินด้วยความสะดวก

รวดเร็วและถกูต้อง	ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง	

ไปตรวจสอบข้อมูลบัญชีราคาประเมินที่ส�านักงานท่ีดิน	

ที่ที่ดินตั้งอยู่	สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ได้	 เช่น	ทาง

โทรศัพท์	 การขอดูข้อมูลด้วยตนเอง	 ท�าหนังสือสอบถาม	

ทางอินเทอร์เน็ต	 และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะให้บริการ

ข้อมลูบญัชรีาคาประเมนิทรพัย์สนิผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	จ�านวน	

8,000,000	 แปลง	 โดยสามารถให้บริการข้อมูลบัญชีราคา

ประเมินทรัพย์สินได้ทั้งสิ้น	จ�านวน	9,732,848	แปลง	

Significant Achievement Fiscal Year 2021

	  1. National Property Valuation Management 
Center Project

		 	 	 In	 the	 fiscal	 year	 2021,	 the	 Property		
Valuation	 Standard	 Division	 has	 carried	 out	 the		
National	 Property	 Valuation	Management	 Center	
Project	to	be	the	center	of	information	technology	
services	regarding	property	valuation,	real	estate	data	
analysis	with	the	technology	of	Big	Data	Analytics,	
and	 Data	 Visualizations.	 The	 division	 has	 also		
integrated	 and	 exchanged	 databases	with	 various		
organizations	 and	 agencies	 in	 the	 form	 of	Web	
Service.	 This	 will	 allow	 the	 Treasury	 Department	
to	 be	 able	 to	 analyze	 property	 valuation	 data	 in	
accordance	with	the	real	estate	market	situations.	
In	this	regard,	there	are	totally	7	organizations	and	
agencies	that	have	entered	into	the	memorandum	of	

understanding	with	the	Treasury	Department	in	2021.

	  2. Information Services on Property 

Value Lists of the Treasury Department 			

					 	 The	Property	Valuation	Standard	Division		

provides	information	services	on	property	valuation	lists	

for	the	public	and	private	sectors	including	government		

agencies,	 state	 enterprises,	 and	 juristic	 persons	

through	various	channels,	such	as	by	phone,	by	mail,	

walk-in,	 internet,	 and	 electronic	 mail,	 etc.	 This		
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	 	 3. แผนงานจัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชี

ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บัญชีราคาประเมินห้องชุด  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 7,826 แห่ง

	 	 	 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	

พ.ศ.	 2562	 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจ	

ในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู ่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน	 โดยให้ใช้บัญชีราคาประเมินท่ีดิน		

สิ่งปลูกสร้าง	 และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด	 เป็นเกณฑ์การ

ค�านวณภาษ	ีและให้กรมธนารกัษ์หรอืส�านกังานธนารกัษ์พืน้ที	่

จดัส่งบญัชรีาคาประเมนิทรพัย์สนิ	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ซึ่งมีที่ดิน	 สิ่งปลูกสร้าง	 และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด	 ท่ีอยู่

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยกรมธนารักษ์ได้จัดท�า

ระบบเผยแพร่ข้อมลูราคาประเมินส�าหรบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดที่	 link	 :	 https://

npvc.treasury.go.th/TD_NPV/adm-login	 เพ่ือสะดวก	

ในการน�าไปใช้งานที่เกี่ยวข้องต่อไป

increases	the	convenience,	speed,	and	accuracy	of	

services	and	reduces	the	cost	and	time	consumption	

to	 check	 the	 property	 valuation	 information	 for	

all	customers.	In	the	fiscal	year	2021,	it	was	found	

that	the	property	valuation	information	for	a	total	

of	9,732,848	land	plots	was	already	served	to	the		

public,	 higher	 than	 the	 established	 target	 of	

8,000,000	land	plots.

	 	 3. Implementation Plan on delivery of 
valuation lists including land, building, and  
condominium units for 7,826 local administrative 
organizations

	 	 	 According	to	the	Land	and	Buildings	Tax	
Act	B.E.	2562,	 the	 local	 government	organizations	
have	the	duty	and	responsibility	 to	calculate	and	
collect	taxes	on	lands	and	buildings.	The	individual	
assessed	value	for	tax	collection	will	be	calculated	
separately	 based	 on	 the	 property	 valuation	 list		
produced	by	the	Treasury	Department.	As	a	result,	
the	 Treasury	 Department	 has	 to	 establish	 the		
property	 valuation	 information	 service	 system	 to	
digitally	 deliver	 all	 property	 valuation	 lists	 to	 all	
7,826	 local	 government	 organizations	 throughout	
the	country.	To	receive	the	property	valuation	lists	
from	the	Treasury	Department,	all	local	government	
organizations	are	requested	to	register	and	directly	
download	 them	 through	 the	 website	 (https://
npvc.treasury.go.th/TD_NPV/adm-login)	 for	more		

convenience	of	utility	in	further	related	applications.	
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จ านวนแปลงให้บริการข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน

 
3. แผนงานจัดส่งบัญชีราคาประเมินที่ดิน บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บัญชีราคาประเมินห้องชุด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,826 แห่ง 

ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ ำนำจในกำรจัดเก็บภำษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยให้ใช้บัญชีรำคำ
ประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด เป็นเกณฑ์กำรค ำนวณภำษี และให้กรมธนำรักษ์ 
หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ จัดส่งบัญชีรำคำประเมินทรัพย์สิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้ำง และสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นห้องชุด ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมธนำรักษ์ได้จัดท ำ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลรำคำประเมินส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรลงทะเบียนเพื่อดำวน์โหลดที่ link : 
https://npvc.treasury.go.th/TD_NPV/adm-login เพ่ือสะดวกในกำรน ำไปใช้งำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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	  4. งานบริหารงานฐานข้อมูลเพือ่การประเมนิราคา

ทรัพย์สิน

	 	 	 กรมธนารักษ์ได้จัดท�าระบบการประเมินราคา

ทรัพย์สิน	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส ่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

ประจ�าส�านักงานธนารักษ์พื้นที่แต่ละพื้นท่ี	 สามารถปฏิบัติ

งานด้านประเมินราคาทรัพย์สินผ่านระบบให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	เป็นไปตามเป้าหมาย	

ที่ก�าหนดไว้	 โดยให้เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการประเมินราคา	

ทรัพย ์ สินเป ็นผู ้ รับผิดชอบการบริหารงานฐานข ้อมูล	

เพือ่การประเมนิราคาทรัพย์สนิของกองประเมนิราคาทรพัย์สนิ

และส�านักงานธนารกัษ์พืน้ที	่76	พืน้ที	่ด�าเนนิการให้ค�าแนะน�า

และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานผ่านระบบการประเมินราคา

ทรัพย์สินของกองประเมินราคาทรัพย์สินและส�านักงาน

ธนารักษ์พื้นที่	รวมจ�านวน	77	จังหวัด	885	รายการ

	  4. Database management for asset  
appraisal

	 	 	 The	Treasury	Department	has	established	
a	 property	 valuation	 system	 in	 order	 to	 support	
the	 property	 valuation	 subdivision	 within	 the		
Provincial	Treasury	Office	to	be	able	to	effectively	and		
rapidly	implement	the	property	valuation	processes	
under	 the	 unique	 property	 valuation	 system	 and	
standard	in	accordance	with	the	established	goals.	
To	 do	 this,	 the	 staff	 of	 the	 Property	 Valuation	
Standard	 Division	 is	 appointed	 to	 be	 responsible	
for	 the	management	 of	 the	 property	 valuation	
database	 of	 both	 the	 Property	 Valuation	 Division	
and	 76	 Provincial	 Treasury	 Offices.	 They	 are	 also	
assigned	 to	provide	advice	and	solution	 regarding	
property	valuation	operation	through	the	property	
valuation	system	of	the	Property	Valuation	Division	
and	all	76	Provincial	Treasury	Offices.	Consequently,	
there	were	a	total	of	885	cases	that	the	division	gave	
advice	and	recommendation	on	property	valuation	

issues	for	all	the	offices	above.
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	  5. พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562

	 	 	 ตามทีพ่ระราชบญัญติัการประเมนิราคาทรพัย์สนิ

เพือ่ประโยชน์แห่งรัฐ	พ.ศ.	2562	ได้ประกาศราชกจิจานเุบกษา	

เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2562	และมีผลบังคับใช้ในวันที่	21	

พฤศจกิายน	2562	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้น�าไปใช้เป็นเกณฑ์	

อ้างองิหรือเป็นฐานในการจดัเกบ็ภาษอีากรและค่าธรรมเนยีม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช ้

ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ	 ขณะนี้ได้มีกฎกระทรวงท่ีออก

ตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 ได้แก่		

กฎกระทรวงการก�าหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดท�า	

บัญชีราคาประเมินห้องชุด	 พ.ศ.	 2563	 และกฎกระทรวง	

การก�าหนดราคาประเมินทีดิ่นหรือส่ิงปลกูสร้าง	การจัดท�าบัญชี	

ราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	 และแผนที่ประกอบ	

การประเมินราคาที่ดิน	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งการประเมินราคา

ทรัพย์สินในปัจจุบันได ้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ	

และกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว

	  5. The Property Valuation for the Public 
Interest Act, B.E. 2562

	 	 	 Under	the	Property	Valuation	Act	B.E.	2562,	
published	in	the	Government	Gazette	on	25	May	2019	
(effective	on	21	November	2019),	the	objective	of	the		
property	 valuation	 undertaken	 by	 the	 Treasury		
Department	is	to	be	used	as	the	reference	or	base	
for	 property	 transaction	 tax,	 land	 and	 building	
tax,	 and	other	 public	 purposes.	 At	 present,	 there	
are	 two	ministerial	 regulations	 issued	 under	 the		
aforementioned	 Act,	 namely	 the	 Ministerial		
Regulation	 on	 the	 Value	 Determination	 and		
Value	List	Manipulation	of	Condominium	Units	B.E.	
2563	 and	 the	Ministerial	 Regulation	on	 the	Value		
Determination,	Value	List	Manipulation	of	Land	and	
Building,	and	Value	Map	B.E.	2563.	As	a	result,	the	
current	 property	 valuation	 has	 been	 carried	 out	
in	 accordance	with	 the	 stated	Act	 and	Ministerial	
Regulations.
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ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์

	 	 กรมธนารักษ์โดยกองกษาปณ์	 ผลิตเหรียญกษาปณ์

เพือ่ใช้หมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิให้เพยีงพอต่อความต้องการใช้

ของประชาชนรวม	 9	 ชนิดราคา	 คือ	 ชนิดราคา	 10	 บาท		

5	บาท	2	บาท	1	บาท	50	สตางค์	25	สตางค์	10	สตางค์	

5	 สตางค์	 และ	 1	 สตางค์	 และผลิตเหรียญเหรียญกษาปณ์	

ทีร่ะลกึ	เหรียญทีร่ะลกึในโอกาสหรอืวาระส�าคญัต่าง	ๆ 	ตลอดจน	

จัดสร้างเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	 เครื่องหมายตอบแทน		

และผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างต่าง	 ๆ	 โดยมีผลการด�าเนินการ	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ดังนี้

ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	  1. ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์

	 	 	 ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน	 9	 ชนิดราคา	

จ�านวน	1,180.50	ล้านเหรียญ	

Mint Production
	 	 The	 Royal	 Thai	 Mint	 of	 the	 Treasury		
Department	 is	 responsible	 for	 the	 production	 of		
circulating	coins	to	ensure	that	it	would	be	adequate	
for	daily	use	in	the	economic	system.	The	current		
circulating	coin	series	is	comprised	of	9	denominations:	
10	baht,	5	baht,	2	baht,	1	baht,	50	satang,	25	satang,	
10	satang,	5	 satang	and	1	satang.	 In	addition,	 the		
Royal	 Thai	 Mint	 also	 produces	 commemorative	
coins	 and	medals	 for	 various	 special	 occasions,	
decorations,	royal	orders,	plaques,	badges	and	other	
metallic	art	objects.	The	production	of	each	product	
in	the	fiscal	year	2021	is	as	follows:

Summary of production in the fiscal year 2021
	  1. Circulation coin
	 	 	 	1,180.50	million	coins	

	 	 2. ด้านการผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง

	 	 	 ผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง	

	 	 	 	เหรียญที่ระลึก	จ�านวน		1,375,903	เหรียญ

	 	 	 	ผลติภณัฑ์ของสัง่จ้างอืน่	ๆ 	จ�านวน	48,782	หน่วย

	 	 3. ด้านจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

	 			 	 	34,180	ส�ารับ/ดวง/เหรียญ

	 	 2. Medals and other metallic art objects

	 	 	 	Medal:	1,375,903	pieces

	 	 	 	Other	metallic	art	objects:	48,782	units

  3. Decoration and Royal Orders

	 	 	 	34,180	units
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โครงการที่ส�าคัญประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

	  1. โครงการจัดท�าเหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึในโอกาส

พระราชพธิรีาชาภเิษกสมรส (1 พฤษภาคม 2562) และเหรยีญ

เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้า 

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (4 พฤษภาคม 

2562)

	 	 	 กรมธนารักษ์ได้จัดท�าเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก	

ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	 (1	พฤษภาคม	2562)	

และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชิน	ี	

(4	พฤษภาคม	2562)	รายละเอียดมีดังนี้

Significant projects in the year 2020 - 2021 

  1. The commemorative coins on the  

occasion of the royal wedding on 1 May 2019 and 

the medals on the occasion of the installation 

of Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on 

4 May 2019

	 	 	 The	Treasury	Department	has	produced	

commemorative	 coins	 on	 the	 occasion	 of	 the		

royal	wedding	on	1	May	2019	and	medals	on	the		

occasion	 of	 the	 installation	 of	 Queen	 Suthida		

Bajrasudhabimalalakshana	 on	 4	May	 2019	 are	 as	

follows:

ประเภทเหรียญ 

(Coin type)

รูปแบบเหรียญ จ�านวนผลิต

Quantity of 

production
ด้านหน้า  

(Obverse) 

ด้านหลัง

(Reverse)

1.1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส (1 พฤษภาคม 2562) 

 The commemorative coins on the occasion of the royal wedding on 1 May 2019

1.1.1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองค�า (Gold Coin)  

ชนิดราคา 20,000 บาท ประเภทขัดเงา	

ส่วนผสม	(Composition)		:	ทองค�าบริสุทธิ์	(Gold)	ร้อยละ	99	

ขนาด	(Diameter)	 :	 26	มิลลิเมตร	(mm)	

น�้าหนัก	(Weight)		 :		15	กรัม	(g)		

ราคาจ�าหน่ายเหรยีญละ	(Net	Price)	:	40,000	บาท	(Baht)

(Reverse) 1,000

1.1.2 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน (Silver Coin) ชนิดราคา 1,000 บาท  

ประเภทขัดเงา 

ส่วนผสม	(Composition)			:	เงิน	(Silver)	ร้อยละ	92.5	

ขนาด	(Diameter)			:		35	มิลลิเมตร	(mm)	

น�้าหนัก	(Weight)				:		22	กรัม	(g)

ราคาจ�าหน่ายเหรียญละ	(Net	Price)		:	3,000	บาท	(Baht)

7,000

1.1.3 เหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกลิ) (Copper-Nickel Coin) 

ชนิดราคา 20 บาท ประเภทขัดเงา 

ส่วนผสม	(Composition)		:	นิกเกิล	(Nickel)	ร้อยละ	25	ทองแดง	(Copper)	ร้อยละ	75	

ขนาด	(Diameter)			:		32	มิลลิเมตร	(mm)	

น�้าหนัก	(Weight)				:		15	กรัม	(g)

ราคาจ�าหน่ายเหรียญละ	(Net	Price)		:	200	บาท	(Baht)

(Reverse) 50,000

1.1.4 เหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกลิ) (Copper-Nickel Coin) 

ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา 

ส่วนผสม	(Composition)		:	นกิเกิล	(Nickel)	ร้อยละ	25	ทองแดง	(Copper)	ร้อยละ	75	

ขนาด	(Diameter)			:		32	มิลลิเมตร	(mm)	

น�้าหนัก	(Weight)				:		15	กรัม	(g)

ราคาจ�าหน่ายเหรียญละ	(Net	Price)		:	20	บาท	(Baht)

1,529,113

หมายเหตุ	(Remark)	:	ยอดผลิต	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	(Production	amount	as	of	September	30,	2021)
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ประเภทเหรียญ 

(Coin type)

รูปแบบเหรียญ จ�านวนผลิต

Quantity of 

production
ด้านหน้า  

(Obverse) 

ด้านหลัง

(Reverse)

1.2. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (4 พฤษภาคม 2562) 

 The medals on the occasion of the installation of Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on 4 May 2019

1.2.1 ชนดิบรุษุ (Male) 

ส่วนผสม	(Composition)			:		เงนิ	(Silver)	ร้อยละ	92.5

ขนาด	(Diameter)	 :		 32	มลิลิเมตร	(mm)

น�า้หนัก	(Weight)	 :			23	กรัม	(g)

ราคาจ�าหน่ายเหรยีญละ	(Net	Price)		

	 	 	 :	 1,600	บาท	(Baht)

(Reverse) 		บุรุษ	(Male)

			 55,649	เหรียญ		

	 (pieces)

		สตรี	(Female)

			 15,540	เหรียญ		

	 (pieces)

1.2.2 ชนิดสตรี (Female)

ส่วนผสม	(Composition)			:		เงิน	(Silver)	ร้อยละ	92.5

ขนาด	(Diameter)	 :	 32	มิลลิเมตร	(mm)

น�้าหนัก	(Weight)	 :	 23	กรัม	(g)

ราคาจ�าหน่ายเหรียญละ	(Net	Price)		

	 	 	 :	 1,600	บาท	(Baht)

หมายเหตุ	(Remark)	:	ยอดผลิต	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	(Production	amount	as	of	September	30,	2021)

	  2. โครงการจัดท�าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี 

กระทรวงพาณิชย์

	 	 	 กรมธนารกัษ์จัดท�าเหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึเนือ่งใน	

โอกาสครบ	 100	 ปี	 กระทรวงพาณิชย์	 (วันที่	 20	 สิงหาคม	

2563)	 เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระทรวง

พาณิชย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

	  2. The coins to commemorate the  

Centenary of The Ministry of Commerce

	 	 	 The	Treasury	Department	has	produced	

commemorative	coins	on	the	occasion	of	Centenary	

of	The	Ministry	of	Commerce	 (20	August	2020)	as	

gratitude	for	the	boundless	and	gracious	kindness	of	

His	Majesty	King	Rama	X	and	publicize	the	Ministry	of	

Commerce	to	be	more	widely	and	better	recognized.

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว 

(ทองแดงผสมนิกเกิล) (Copper-Nickel Coin)

ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา

ส่วนผสม	(Composition)			 :	 นิกเกิล	(Nickel)	25%			

																																		 	 ทองแดง	(Copper)	75%

ขนาด	(Diameter)	 :		32	มิลลิเมตร	(mm)

น�้าหนัก	(Weight)					 :		15	กรัม	(g)

จ�านวนที่ผลิต	(Mintage)	 :		500,000	เหรียญ	(coins)

ราคาจ�าหน่ายเหรียญละ	(Net	Price)	:		20	บาท	(Baht)

ด้านหน้า (Obverse)

ด้านหลัง (Reverse)



รายงานประจำาปี 2564  กรมธนารักษ์  84

	  3. The coins to commemorate the 70th 

Anniversary of Office of the National Economic 

and Social Development Council (NESDC)

	 	 	 The	Treasury	Department	has	produced	

commemorative	coins	on	the	occasion	of	the	70th	

Anniversary	of	the	Office	of	the	National	Economic	

and	Social	Development	Council	(15	February	2020)	

as	gratitude	for	the	boundless	and	gracious	kindness	

of	His	Majesty	King	Rama	X	and	publicize	the	NESDC	

to	be	more	recognizable.

  3. โครงการจัดท�าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี 

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 	 	 กรมธนารักษ์จัดท�าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่อง

ในโอกาสครบ	 70	 ปี	 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	

และสังคมแห่งชาติ	 (15	 กุมภาพันธ์	 2563)	 เพื่อน้อมร�าลึก	

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	

และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไป

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว 

(ทองแดงผสมนิกเกิล) (Copper-Nickel Coin)

ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา

ส่วนผสม	(Composition)			 :		นิกเกิล	(Nickel)	25%			

																																							 	 ทองแดง	(Copper)	75%

ขนาด	(Diameter)	 :		32	มิลลิเมตร	(mm)

น�้าหนัก	(Weight)					 :		15	กรัม	(g)

จ�านวนที่ผลิต	(Mintage)	 :		500,000	เหรียญ	(coins)

ราคาจ�าหน่ายเหรียญละ	(Net	Price)	:	 20	บาท	(Baht)

ด้านหน้า (Obverse)

ด้านหลัง (Reverse)

  4. The coins to commemorate the 60th  

Anniversary of the Establishment of King Mongkut’s 

University of Technology Thonburi (KMUTT)

	 	 The	 Treasury	 Department	 has	 produced	

commemorative	coins	on	the	occasion	of	the	60th	

Anniversary	of	the	Establishment	of	King	Mongkut’s	

University	of	Technology	Thonburi	(4	February	2020)	

as	gratitude	for	the	boundless	and	gracious	kindness	

of	His	Majesty	King	Rama	IV	and	publicize	the	KMUTT	

to	be	known.

  4. โครงการจัดท�าเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก 60 ปี  

การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 	 กรมธนารักษ์จัดท�าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่อง

ในโอกาสครบ	 60	 ปี	 การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 (4	 กุมภาพันธ์	 2563)	 เพื่อน้อมร�าลึก	

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร	

รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ	 พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช	 และเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ให้เป็นที่รู้จัก

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว 

(ทองแดงผสมนิกเกิล) (Copper-Nickel Coin)

ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา

ส่วนผสม	(Composition)			 :	 นิกเกิล	(Nickel)	25%			

																																							 	 ทองแดง	(Copper)	75%

ขนาด	(Diameter)	 :		32	มิลลิเมตร	(mm)

น�้าหนัก	(Weight)					 :		15	กรัม	(g)

จ�านวนที่ผลิต	(Mintage)	 :		400,000	เหรียญ	(coins)

ราคาจ�าหน่ายเหรียญละ	(Net	Price)	:	 20	บาท	(Baht)	

ด้านหน้า (Obverse)

ด้านหลัง (Reverse)
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  5. Improvement of the production process 

of the Royal Thai Mint to become “Mint 4.0”

	 	 	 In	the	year	2021,	the	Treasury	Department	

completely	achieved	the	strategic	plan	100%	

	 	 	 	Commemorative	 clock	 production	

process	is	adjusted	from	etching	method	to	minting	

method.	 The	 results	 can	 reduce	 this	 production	

process	from	10	steps	to	7	steps	(30%)	and	it	also	

help	reducing	the	production	time	of	this	outputs	

200	pcs	from	10	months	to	1	months	(90%)

	  6. Improve the process, whole of the  

production, transportation and distribution process 

 	 	 	 In	the	year	2021,	the	Treasury	Department	

completely	achieved	the	strategic	plan	100%	

	 	 	  	 Produced	 5	 new	 medal	 products	

from	prototype	as	follows:

	 	 	 	 1.	To	 make	 proof	 coin	 by	 using		

Burnishing	process	instead	polishing	by	hand

	 	 	 	 2.	To	 make	 special	 shape	 -	 medal	

coins	and	using	die	casting	process

	 	 	 	 3.	To	make	medal	coin	by	using	micro	

lettering	method

	 	 	 	 4.	To	make	medal	coin	by	using	latent	

image	method

	 	 	 	 5.	To	make	Dome	Coin

	  5. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ 

โรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0”

	 	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการ	

ตามแผนได้	100%	

	 	 	 	ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตนาฬิกาท่ีระลึก

จากภาพพิมพ์กัดกรดโลหะ	 (Etching)	 เป็นวิธีการตีตรา		

(Minting)	 ซึ่งสามารถลดกระบวนการผลิตจาก	 10	 ขั้นตอน

เหลือเพียง	 7	 ขั้นตอน	 (คิดเป็นร้อยละ	 30)	 และสามารถลด

ระยะเวลาในการผลิตนาฬิกา	 200	 ชิ้น	 จาก	 10	 เดือน	 เป็น		

1	เดือน	(คิดเป็นร้อยละ	90)

	  6. โครงการปรับปรุงกระบวนงานเหรียญกษาปณ์

ทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิต ขนส่ง และจ�าหน่าย 

	 	 	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการ	

ตามแผนได้	100%	

	 	 	 	 จัดท�าผลิตภัณฑ์เหรียญที่ระลึกรูปแบบใหม	่

จากชิ้นงานต้นแบบจ�านวน	5	รายการ	ดังนี้

	 	 	 	 1.	การผลิตเหรียญขัดเงาโดยใช ้ เทคนิค

กระบวนการล้างขัดด้วยเม็ด	Media	(Burnishing)

	 	 	 	 2.	การผลิตเหรียญรูปทรงพิเศษ	 และการใช้

เทคนิคการหล่อฉีดมาประกอบกัน

	 	 	 	 3.	การผลิตเหรียญโดยใช ้เทคนิค	 Micro		

Lettering

	 	 	 	 4.	การผลิตเหรียญโดยใช้เทคนิคภาพแฝง		

(Latent	Image)

	 	 	 	 5.	การผลิต เหรี ยญที่ ระลึ กทรงกลมนูน		

(Dome	Coin)

การผลิตเหรียญขัดเงาโดยใช้เทคนิคกระบวนการล้างขัดด้วยเม็ด  

Media (Burnishing)

การผลิตเหรียญโดยใช้เทคนิค 

(Micro Lettering)

การผลิตเหรียญโดยใช้เทคนิคภาพแฝง 

(Latent Image)
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การผลิตเหรียญรูปทรงพิเศษ

(special shape - medal coins) 

การผลิตเหรียญโดม  

(Dome Coin)

ด้านบริหารเงินตรา

	 	 กรมธนารักษ์	โดยกองบรหิารเงนิตรา	มหีน้าทีด่�าเนนิ
การรับ	 จ่าย	 น�าส่ง	 จ่ายแลก	 รับแลกคืน	 ตรวจพิสูจน์	 เก็บ
รักษา	และบรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ์ให้เพยีงพอต่อการใช้
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยระบบ
ที่ปลอดภัยและทันเวลา	 ผู้รับบริการเชื่อถือและพึงพอใจใน
บริการ	 สั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่าย	 เงินคงคลัง	 ตรวจสอบ
การรับ-จ่าย	 การเคลื่อนไหวและจัดท�าบัญชี	 เงินคงคลังของ
รัฐทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย	และกองบริหารเงนิตรา	รบัฝาก	
ถอน	และเก็บรักษากุญแจดอกคู่ห้องมั่นคง	และตู้เก็บเงินของ
ส�านักงานคลังจังหวัดและส่วนราชการในส่วนกลาง	 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

การรับจอง-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาส 
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 

	 	 กรมธนารักษ์เปิดรับจอง-จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	 1	 พฤษภาคม	
2562	 เพ่ือเป ็นการเฉลิมพระเกียรติ 	 และน ้อมส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี	 ที่ทั้งสองพระองค	์
ทรงตั้งมั่นพระราชปณิธาน	 “สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอด”	 แนว	
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร		
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	 เพื่อทรงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน	
ของประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข	ด้วยน�้าพระราชหฤทัย
อันเต็มเปี ่ยมไปด้วยพลังรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย	 และ
เผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไป

Monetary Management

	 	 The	 Monetary	 Management	 Division	 of	

The	 Treasury	 Department	 is	 responsible	 for	

redeem,	 disbursement,	 exchange,	 distribute,	

reclamation,	 authentication,	 safekeeping	 and		

management	 of	 circulation	 coins	 to	 meet	 the		

demand	of	the	economic	system	through	a	secured	

and	 reliable	 operation.	 The	 service	 recipients	 are	

entrusted	and	satisfied	with	services	of	payment	and		

certification	 of	 payment,	 audit	 of	 receipts	 and		

payments,	and	account	reconciliation	of	the	Treasury	

Account	at	the	Bank	of		Thailand.	Aside,	the	Monetary	

Management	Division	also	deposits,	withdraws	and	

safekeeps	the	duplicated	keys	of	strong	room	and	

safe	 deposit	 box	 for	 The	 Comptroller	 General’s		

Department’s	 provincial	 treasury	 offices	 and	 the	

central	government	agencies.	In	the	fiscal	year	2021,	

the	performance	are	as	follows	:

The Commemorative Coins on the Occasion of 

the Royal Wedding on 1 May 2019 (B.E. 2562)

	 	 The	 Treasury	 Department	 accepted		

reservation	 and	 disbursed	 the	 Commemorative	

Coins	 on	 the	Occasion	 of	 the	 Royal	Wedding	 on		

1	May	2019	(B.E.	2562)	to	commemorate	and	show	

the	 gratitude	 of	 Thai	 people	 to	 H.M.	 King	Maha		

Vajiralongkorn	 Phra	 Vajiraklaochaoyuhua	 and	H.M.	
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ทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ	 โดยจัดท�าขึ้น	 4	 ชนิด
ประกอบด้วย

	 	 1.	เหรียญทองค�า	ชนิดราคา	20,000	บาท	ประเภท
ขัดเงา	จ�าหน่ายราคาเหรียญละ	40,000	บาท

	 	 2.	เหรียญเงิน	 ชนิดราคา	 1,000	 บาท	 ประเภท	
ขัดเงา	จ�าหน่ายราคาเหรียญละ	3,000	บาท

	 	 3.	เหรียญโลหะสีขาว	 (ทองแดงผสมนิกเกิล)		
ชนิดราคา	20	บาท	ประเภทขัดเงา	จ�าหน่ายราคาเหรียญละ	
200	บาท

	 	 4.	เหรียญโลหะสีขาว	 (ทองแดงผสมนิกเกิล)		
ชนิดราคา	20	บาท	ประเภทธรรมดา	จ่ายแลก	ราคาเหรยีญละ	
20	บาท

	 	 โดยบรูณาการร่วมกบั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	
และบริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 ในการเปิดรับจองจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์ผ่านระบบออนไลน์	 Website-https://	
ceremony.treasury.go.th	ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	
ตั้งแต่วันที่	 5	 พฤษภาคม	 2564	 ซึ่งการเปิดรับจองเหรียญ	
ดังกล่าวได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากประชาชน
เป็นจ�านวนมาก	มีผลการรับจองและจ่ายแลกเหรียญ	ณ	วันที่	
31	 ธันวาคม	 2564	 จ�านวน	 1,167,956	 เหรียญ	 เป็นเงิน	
66,140,280	บาท

การพัฒนาระบบการให ้บริการจ ่ายแลกและรับคืน 
เหรียญกษาปณ์

	 	 กรมธนารักษ์ได้พัฒนาระบบการให้บริการจ่าย
แลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์	 โดยน�าระบบออนไลน์	
และระบบจัดการคิวด้วยเครื่องให้บริการอัตโนมัติ	 (Kiosk)	
มาใช้	 แทนการให้บริการแบบเดิมที่เป็นการลงทะเบียน
โดยกรอกข้อมูลลงในเอกสารกระดาษ	 ปรับเปลี่ยนเป็นให้	
ผู ้รับบริการสามารถจองคิวใช้บริการได้ล่วงหน้าสามารถ
เลือกสถานที่และขอนัดวันที่จะเข้ามารับเหรียญ	 พร้อมท้ัง
ช�าระเงินผ่านระบบออนไลน์	 โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่บันทึก	
ผ่านระบบออนไลน์กับเคร่ืองให้บริการอตัโนมติัผ่านคิวอาร์โค้ด	
(QR	Code)	ที่ได้รับจากการจองคิวผ่านระบบ	เมื่อถึงก�าหนด
วันรบัเหรยีญ	ผูร้บับรกิารสามารถน�า	QR	Code	มาสแกนได้ที่
เครื่องให้บริการอัตโนมัติเพื่อรับคิวบริการ	 โดยไม่ต้องบันทึก
ข้อมูลซ�้า	 หรือในกรณีผู้รับบริการเดินทางมาขอรับบริการ	
ด้วยตนเอง	(Walk	in)	ที่กองบริหารเงินตรา	หรือศูนย์บริหาร
จัดการเหรยีญกษาปณ์ในส่วนภมูภิาค	6	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดั
เชียงใหม่	 นครสวรรค์	 ขอนแก่น	 อุบลราชธานี	 สุราษฎร์ธาน	ี
และสงขลา	ก็สามารถใช้บริการได้	ทั้งนี้	เพื่อยกระดับคุณภาพ	

Queen	Suthida	Bajrasudhabimalalakshana,		who	are	

determined	to	“treasure,	preserve,	and	build	on	Thai	

heritage,”	 in	 accordance	with	 the	 royal	 initiatives	

of		His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	The	Great	

and	Her	Majesty	Queen	Sirikit	The	Queen	Mother	to		

resolute	and	alleviate	the	hardship	of	Thai	people.	

This	 issuance	 of	 the	 commemorative	 coins	 series	

aims	 to	 publicize	 the	 commemoration	 of	 Their		

Majesties	domestically	and	internationally.	It	consists	

of	four	denominations	as	follows:

	 	 1.	Gold	Commemorative	Coin	(Proof)	with	a	

face	value	of	20,000	Baht.	Retail	price:		40,000	Baht/

coin

	 	 2.	Silver	Commemorative	Coin	(Proof)	with	

a	face	value	of	1,000	Baht.	Retail	price:	3,000	Baht/

coin

	 	 3.	Cupro-Nickel	Coin	(Proof)	with	a	face	value	

of	20	Baht.	Retail	price:	200	Baht/coin

	 	 4.	Cupro-Nickle	Coin	(Non-Proof)	with	a	face	

value	of	20	Baht.	Retail	price:	20	Baht/coin.	

	 	 The	 Treasury	Department	 in	 collaboration	

with	the	Krung	Thai	Bank,	PCL	and	the	Thai	Post	Co.,	

Ltd	launches	the	on-line	website	(https://ceremony.

treasury.go.th)	to	accept	the	reservation	from	May	

5,	2021	onwards	which	has	been	well-received	by	

the	public.	 As	of	December	 30,	 2021,	 there	were	

1,167,956	coins	exchanged	in	the	total	amount	of	

66,140,280	Baht.

Development of Coins Exchange and Coins  

Reclamation Self-Service Kiosk

	 	 The	Treasury	Department	has	implemented	

the	 Coins	 Exchange	 and	 Coin	 Reclamation	

Self-Service	Kiosk	to	the	public.	The	introduction	of	

an	online	smart	queue	management	system	kiosk	

brings	forward	the	service	innovation	in	place	of	the		

conventional	 paper-based	 queue	management	

system.	 The	 user	 can	 book	 an	 appointment	

in	 advance	 by	 selecting	 the	 location	 and	 date		

prior	 to	making	a	prepayment	online.	The	service		
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การให้บริการแก่ผู้รับบริการ	 ให้ได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	
และปลอดภัย	 สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ	 เป็น	
การลดขั้นตอน	 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที	่	
และตอบสนองนโยบายการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	(Government	e-Service)

appointment	data	is	then	forwarded	to	the	online	

database	 system	and	generates	a	 service	booking	

QR	 code	 for	 the	user.	 The	user	 can	 scan	 the	QR	

code	for	the	coin	exchange	and	coins	reclamation	

service	 at	 the	 kiosk	 on	 the	 booked	 date.	Walk-in	

customers	are	also	welcomed	for	the	coin	exchange	

and	 coin	 reclamation	 service	 at	 the	 Monetary		

Management	Division	in	Rangsit	and	six	regional	coin	

hubs:		Chiang	Mai,	Nakhon	Sawan,	Kon	Khaen,	Ubol	

Ratchathani,	 Surat	 Thani,	 and	 Songkhla.	 This	 coin	

management	solution	strives	to	elevate	a	convenient,	

timely	and	reliable	service	quality	to	the	public	by	

minimizing	working	 process	 and	manpower.	 The	

service	 innovation	 is	 in	 response	 to	 Government	

e-Service	policy.

โครงการรบัแลกคนืเหรยีญกษาปณ์ผ่าน Mobile Coin Unit The Coin Reclamation Program by Mobile Coin Unit

	 	 กรมธนารักษ ์ ได ้จัดให ้มี โครงการรับแลกคืน	

เหรียญกษาปณ์ผ่าน	 Mobile	 Coin	 Unit	 ออกให้บริการ	

รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ในพ้ืนที่ปริมณฑลและจังหวัด	

ใกล้เคียง	จ�านวน	13	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดปทุมธานี	นนทบุรี	

พระนครศรีอยุธยา	 อ่างทอง	 สิงห์บุรี	 สุพรรณบุรี	 นครปฐม	

ฉะเชิงเทรา	นครนายก	ปราจีนบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	

และชลบุรี	 ซ่ึงประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี	 และมี

ผลการด�าเนินงานต้ังแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2563	 ถึงวันท่ี	 30	

กนัยายน	2564	สามารถรบัแลกคนืเหรยีญกษาปณ์	ได้จ�านวน	

35.224	ล้านเหรียญ	หรือ	96.46	ล้านบาท

	 	 The	Treasury	Department	has	introduced	the	

Coin	Reclamation	Program	by	Mobile	Coin	Unit	which	

provides	the	coin	reclamation	service	in	the	Bangkok	

suburb	 and	 the	 nearby	 provinces,	 covering	 13	

provinces	of	Pathum	Thani,	Nonthaburi,	Ayutthaya,	

Angthong,	 Singburi,	 Suphanburi,	 Nakhon	 Pathom,	

Chachoengsoa,	 Nakhon	 Nayok,	 Prajinburi,	 Samut	

Prakarn,	Samut	Sakhon	and	Chonburi.	The	service	is	

well-received	by	the	public.	The	coin	reclamation	

performance	from	October	1,2019	-	September	30,	

2022	was	35,224	million	coins,	which	was	equivalent	

to	96.46	million	Baht.	
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	การเข้าร่วมงาน/นิทรรศการ 

1)	งานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	ประจ�าปี	2563	ระหว่างวันที่	

1	-	6	ธันวาคม	2563	ณ	บูธกระทรวงการคลัง	กรมธนารักษ์	

ตลอดแนวถนนสนามไชย

	Exhibitions and Activities 

1)	Thailand	National	Father’s	Day	2020	December	

1	-	6,	2020	at	The	Treasury	Department,	Ministry	of	

Finance	Booth,	Sanam	Chai	Road.

2)	 งานแสดงเหรียญ	 ธนบัตร	 และเงินตราโบราณ	 ครั้งที	่

3	 ระหว่างวันที่	 20	 -	 21	 มีนาคม	 2564	ณ	ห้องศาลาไทย		

โรงแรมแอมบาสเดอร์	ถนนสุขุมวิท	11	กรุงเทพฯ

2)	 The	 3rd	 Thailand	 International	 Numismatic	 Fair	

2021	(TINF	2021)	March	20-21,	2021	at	Sala	Thai	Hall,

The	Ambassador	Hotel,	Sukhumvit	Road	11,	Bangkok.

3)	 งานแถลงข่าวการจัดท�าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาส

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	 วันที่	 28	 เมษายน	 2564		

ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	4	กระทรวงการคลัง

3)	 Press	Conference	of	The	Commemorative	Coins	on	

the	Occasion	of	the	Royal	Wedding	on	1	May	2019	

(B.E.	2562)	April	28,	2021	at	Vayupak	Hall	4	Minisitry	

of	Finance.
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ด้านทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
	 	 กรมธนารักษ์	 โดยกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สิน	
มค่ีาของรฐั	มภีารกจิส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่	(1)	ดแูลและเกบ็
รักษาทรัพย์สินมค่ีาตามหลกัวชิาการอนรุกัษ์อนัเป็นมาตรฐาน
สากลให้ทรัพย์สินคงสภาพดี	(2)	จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้	
ด้านทรัพย์สินมีค่าให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายแก่ชาวไทย
และชาวต่างชาติทั้งในพิพิธภัณฑ์และนอกสถานท่ี	 และ		
(3)	จ�าหน่ายเหรียญและผลติภณัฑ์เหรียญด้วยระบบการบรหิาร	
จัดการที่ทันสมัย	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 กองส่งเสริม	
และพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

  1. การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า

	 	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 กรมธนารักษ	์
มีภารกิจเก่ียวกับการดูแลทรัพย์สินมีค่าที่ส�าคัญ	 จ�านวน		
4	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการจัดท�าทะเบยีนทรัพย์สนิมค่ีา	
โครงการจดัเก็บรักษาทรพัย์สนิมีค่า	โครงการอนรุกัษ์ทรัพย์สนิ
มีค่า	 และโครงการอนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร	
และแม่พิมพ์ดวงตราอากร	ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 	 1.1	 จดัท�าทะเบยีนทรพัย์สนิมค่ีา	จ�านวน	3,149	ชิน้	

จากเป้าหมาย	3,000	ชิ้น	คิดเป็นร้อยละ	104.96

National Treasures

	 	 The	 National	 Treasure	 Promotion	 and		

Development	Division	of	the	Treasury	Department	

has	three	main	missions	which	are	(1)	to	conserve	national	

treasures	following	international	conservation	practices,	

(2)	 to	 exhibit	 and	 disseminate	 knowledge	 about		

national	treasures	and	(3)	to	sell	coins	and	numismatic	

products.	In	the	fiscal	year	2021,	the	performance	

are	as	follows:

	 	 1. Conservation of the National Treasures

	 	 	 One	 of	 the	 Treasury	 Department’s	

missions	is	to	conserve	national	treasures	following	

international	conservation	practices	as	follows:

		 	 	 1.1	 Registering	 national	 treasures	 for	

3,149	pieces	from	the	target	3,000	pieces,	exceedly	

the	target	of	104.96%.

	 	 	 1.2	 จดัเกบ็รกัษาทรพัย์สนิมค่ีา	จ�านวน	4,517	ช้ิน	

จากเป้าหมาย	4,300	ชิ้น	คิดเป็นร้อยละ	105.04

	 	 	 1.2	 Storing	 national	 treasures	 for	 4,517	

pieces	from	the	target	4,300,	exceedly	the	target	of	

105.04%.
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	 	 	 1.3	อนรุกัษ์ทรพัย์สนิมค่ีา	จ�านวน	1,385	ชิน้	จาก

เป้าหมาย	1,300	ชิ้น	คิดเป็นร้อยละ	106.53

	 	 	 1.3	 Conserving	 nat ional	 treasures	

for	 1,385	 pieces	 from	 the	 target	 1,300	 pieces,		

exceedly	the	target	of	106.53%.

	 	 	 1.4	 อนุรักษ์แม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร	

และแม่พิมพ์ดวงตราอากร	 จ�านวน	 44	 แผ่น	 จากเป้าหมาย		

44	แผ่น	คิดเป็นร้อยละ	100

	 	 	 1.4	Conserving	stamps	and	molds	for	44	

pieces	from	the	target	44	pieces,	exceedly	the	target	

of	100%.

  2. การเผยแพร่และจัดแสดง 

	 	 	 ภารกิจด ้านการเผยแพร ่และจัดแสดงของ	

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ	 อาทิ	 การจัด

นทิรรศการถาวรและนทิรรศการชัว่คราวในพพิธิภณัฑ์	ภายใต้

การด�าเนินงานของกรมธนารักษ์จ�านวน	5	แห่ง	โดยแบ่งเป็น	

ส่วนกลาง	จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	พพิธิภณัฑ์เหรยีญกษาปณานรุกัษ์	

ถนนจกัรพงษ์	และพพิธิบางล�าพ	ูถนนพระสเุมร	ุและส่วนภมูภิาค	

จ�านวน	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	 จังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	 จังหวัดสงขลา	 และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์

จังหวัดขอนแก่น	 โดยมีผู ้ เข ้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง	 5	 แห่ง		

รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 30,734	 คน	 การเผยแพร่ด้านอื่น	 ๆ	 อาทิ

การจดันทิรรศการนอกสถานทีท่ัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	

การจัดเวทีเสวนาให้ความรู ้ด้านทรัพย์สินมีค่าและชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ของพิพิธภัณฑ์และกิจกรรม	

เพื่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)

  2. Dissemination and Exhibitions

	 	 	 The	 missions	 of	 dissemination	 and		

exhibitions	included	holding	permanent	exhibitions	

and	 temporary	 exhibitions	 in	 the	 five	museums		

under	 the	 custody	 of	 the	 Treasury	 Department.	

Two	of	them	in	Bangkok	are	the	Coin	Museum	on		

Chakrabongse	 road	and	the	Banglamphu	Museum	

on	Phra	Sumane	road.	The	others	are	the	Treasury	

Museum,	Chiang	Mai,	the	Treasury	Museum,	Songkhla	

and	 the	 Treasury	Museum,	 Khon	 Kaen.	 The	 total	

amount	of	visitors	were	30,734.

	 	 	 Apart	from	management	of	the	museums,	

many	activities	were	organized	to	disseminate	the	

Treasury	Department’s	missions	such	as	exhibitions,	

seminars	 and	 corporate	 social	 responsibility	 (CSR)	

activities.
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	 	 	 2.1 Exhibitions

	 	 	 	 	 2.1.1	Father’s	 Day	 2020	 at	 Sanam	

Luang,	Bangkok	on	December	1	-	6,	2020

	 	 	 2.1 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 

	 	 	 	 	 2.1.1	วันพ่อแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2563		

ณ	 ท้องสนามหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันที่	 1	 -	 6	

ธันวาคม	2563

	 	 	 	 	 2.1.2	งานนิทรรศการ	 “ของขวัญปีใหม่	

2564”	 ณ	 อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ	 ถนนรัชดาภิเษก	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันท่ี		

11	-	20	ธันวาคม	2563

	 	 	 	 	 2.1.2	New	 Year	 Gifts	 2021	 at	 the		
Department	 of	 International	 Trade	 Promotion		
Exhibition	Building,	Bangkok	on	December	11	-	20,	
2020

	 	 	 	 	 2.1.3	งานมหกรรมการเงิน	ประจ�าปี	2563	
ณ	 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพ	
มหานคร	ระหว่างวันที่	17	-	20	ธันวาคม	2563

	 	 	 	 	 2.1.3	Money	Expo	Year	End	2020	at	
Bangkok	 International	 Trade	 &	 Exhibition	 Centre:	
BITEC,	Bangkok	on	December	17	-	20,	2020
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	 	 	 	 	 2.1.5	ง า น นิ ท ร ร ศ ก า ร 	 T h a i l a n d		

International	 Numismatic	 Fair	 2021	 (TINF	 2021)		

ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	ห้องศาลาไทย	กรุงเทพมหานคร	

ระหว่างวันที่	20	-	21	มีนาคม	2564

	 	 	 	 	 2.1.5	T h a i l a n d 	 I n t e r n a t i o n a l		

Numismatic	 Fair	 2021	 (TINF	 2021)	 at	 Ambassador	

Hotel,	Bangkok	on	March	20	-	21,	2021

	 	 	 	 	 2.1.6	งานแถลงข่าวเหรียญกษาปณ์ทีร่ะลกึ	
ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	 1	 พฤษภาคม	 2562	
และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชินี		
4	 พฤษภาคม	 2562	 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)		
ณ	ห้องประชมุวายภุกัษ์	4	กระทรวงการคลงั	วนัที	่28	เมษายน	
2564

	 	 	 	 	 2.1.6	 P r e s s 	 C o n f e r e n c e 	 o f		
Commemorative	 Coins	 on	 the	 occasion	 of	 The	
Royal	Wedding	of	Their	Majesties	the	King	and	the	
Queen	on	1	May	2019	and	Medal	with	Ribbon	on	the		
occasion	of	The	 Investiture	of	HM	Queen	Suthida	
on	4	May	2019	at	Vayupak	4	Conference	Room,	the	
Ministry	of	Finance	on	April	28,	2021

	 	 	 	 	 2.1.4	งานนิทรรศการ	“The	Best	Export	
Sales”	 ณ	 อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ	 ถนนรัชดาภิเษก	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันท่ี		
19	-	28	กุมภาพันธ์	2564

	 	 	 	 	 2.1.4	 The	 Best	 Export	 Sales	 at	 the		
Department	 of	 International	 Trade	 Promotion		
Exhibition	Building,	Bangkok	on	February	19	-	28,	2021
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	 	 	 	 	 2.1.7	โครงการออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์	
ชุดเหรียญท่ีระลึกสี	 “ท่าแม่ไม้มวยไทย”	 และพิพิธภัณฑ์ของ	
กองส่งเสริมและพัฒนาทรพัย์สนิมค่ีาของรฐั	ณ	บรษัิท	เวร์ิคพอยท์	
เอ็นเตอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในการแข่งขันมวย	
10	 Fight	 10	 ทุกวันจันทร์	 ระหว่างวันที่	 26	 ตุลาคม	 -	 21	
ธันวาคม	2563

	 	 	 	 	 2.1.7	The	 project	 of	 disseminating	
to	promote	the	color	commemorative	coin	set	“Tha		
Mae	Mai	Muay	 Thai”	 and	 the	 National	 Treasure	
Promotion	 and	Development	Division’s	museums		
in	 boxing	 tournament	 10	 Fight	 10	 at	Workpoint		
Entertainment	 Public	 Company	 Limited,	 during		
October	26	to	December	21,	2020	(Mondays).		

	 	 	 	 	 2.1.8	โครงการออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์	
ชุดเหรียญที่ระลึกสี	 “ท่าแม่ไม้มวยไทย”	 และพิพิธภัณฑ์
ของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ	 ในงาน	
THAI	FIGHT	ณ	ลานซี	เค	พลาซ่า	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	28	
พฤศจิกายน	2563

	 	 	 	 	 2.1.8	The	project	of	disseminating	to	

promote	the	color	commemorative	coin	set	“Tha	

Mae	Mai	 Muay	 Thai”	 and	 the	 National	 Treasure	

Promotion	and	Development	Division’s	museums	in	

boxing	tournament	THAI	FIGHT	at	CK	Plaza,	Rayong	

province	on	November	28,	2020

   2.2 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมตาม 

สถานศึกษา 

   2.2  Exhibitions and Activities in Schools

โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

Sacred Heart College, Chiang Mai province on November 24, 2020
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โรงเรียนวัดเมืองสาตร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Watmuangsart School, Chiang Mai province on February 19, 2021

โรงเรียนวัดกองทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

Watkongsai School, Chiang Mai province on March 25, 2021

โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

     Chumchonwatklogree School, Songkhla province on January 22, 2021

โรงเรียนบ้านม้างอน จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

Banmahon School, Songkhla province on January 27, 2021
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โรงเรียนวัดบางลึก จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Watbankluk School, Songkhla province on February 19, 2021

   2.3 การจัดเวทีเสวนาให้ความรูด้้านทรพัย์สนิมค่ีา

และชุมชน

  	 	 	 โครงการจัดกจิกรรมเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

ถ ่ายทอดประวัติศาสตร์ก�าแพงเมือง-คูเมือง	 ประจ�าปี	

งบประมาณ	พ.ศ.	2564	ประกอบด้วย	เมืองน่าน	จังหวัดน่าน	

และรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์	 ณ	 พิพิธบางล�าพู	

กรุงเทพมหานคร

	 	 	 	 	 1)	ณ	 เมืองน่าน	 จังหวัดน่าน	 เมื่อวันที่		

19	มีนาคม	2564	

	 	 	 2.3 Seminars on National Treasures and 

Communities

	 	 	 	 	 The	 project	 of	 disseminating	 the		

history	of	the	city	walls-moats	in	the	fiscal	year	2021	

included	 Nan	 province	 and	 Facebook	 live	 at	 the	

Banglamphu	Museum,	Bangkok

	 	 	 	 	 1)		At	Nan	City,	Nan	province	on	March	

19,	2021

	 	 	 	 	 2)	 รูปแบบการถ ่ายทอดสดออนไลน	์	

ณ	พพิธิบางล�าพ	ูกรงุเทพมหานคร	เมือ่วันที	่27	สงิหาคม	2564

	 	 	 	 	 2)	Facebook	live	at	the	Banglamphu	

Museum,	Bangkok	on	August	27,	2021
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	 	 	 2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูข้องพพิธิภณัฑ์ 

	 	 	 	 	 2.4.1	นิทรรศการเรื่อง	 “ตึก	 บ้าน	 เรือน		

โรง	เสน่ห์สถาปัตย์ในย่านบางล�าพ”ู	ณ	พพิธิบางล�าพ	ูระหว่าง

เดือนมิถุนายน	2564	-	มกราคม	2565

	 	 	 2.4 Museum Learning Activities

	 	 	 	 	 2.4.1	 The	 exhibition	 “Buildings	

and	Houses	in	Banglamphu	Community	:	Charming	

Architecture”	 at	 the	 Banglamphu	Museum	during	

June	2021	-	January	2022

	 	 	 	 	 2.4.2	 โคร งการจั ดกิ จกรรมส ่ ง เ ส ริ ม	

การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของพิพิธบางล�าพู	 ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม	2563	-	กันยายน	2564	รวมจ�านวน	8	ครั้ง

	 	 	 	 	 2.4.2	Online	learning	of	the	Banglam-

phu	Museum	during	October	2020	-	September	2021,	

total	of	8	times.

	 	 	 	 	 2.4.3	โครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้	

ผ่านสื่อออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

	 	 	 	 	 2.4.3	On l i ne 	 l e a rn i n g 	 o f 	 t he		

Coin	Museum
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	 	 	 	 	 2.4.4	 การจัดนิทรรศการออนไลน์เนื่องใน

มหกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย	พ.ศ.	2564	(Thailand	Museum	

Expo	2021)	ร่วมกบัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ	พระนคร	ตัง้แต่

วันที	่19	กนัยายน	2564	บนเวบ็ไซต์	https://www.finearts.

go.th/museumexpo2021/museum-11.html

	 	 	 	 	 2.4.4	 Thailand	Museum	 Expo	 2021	

online	:	collaborating	with	Bangkok	National	Museum	

from	September	19,	2021	on	the	website	:	ttps://

www.finearts.go.th/museumexpo2021/museum-11.

html

   2.5 รางวัล 

	 	 	 	 	 2.5.1	 ได้รับการรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 ในโครงการ	 Amazing	 Thailand	

Safety	 &	 Health	 Administration	 (SHA)	 โดยกระทรวง	

การท่องเที่ยวและกีฬา	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 2.5 Rewards

	 	 	 	 	 2.5.1	Awarded	The	Amazing	Thailand	

Safety	&	Health	Administration	(SHA)	by	the	Ministry	

of	Tourism	and	Sports	and	the	Ministry	of	Health.

	 	 	 	 	 2.5.2	 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 ระดับดีเยี่ยม	 โดยสถาบัน	

วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

	 	 	 	 	 2.5.2	Awarded	the	quality	standards	of	

historic	sites	at	excellent	level	by	Thailand	Institute	

of	Scientific	and	Technological	Research	(TISTR).
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	 	 	 	 	 2.5.3	 ได ้ รับรางวัลอุตสาหกรรมท ่อง

เที่ยวไทย	 คร้ังที่	 13	 ประจ�าปี	 2564	 สาขาแหล่งท่องเท่ียว	

เพื่อการเรียนรู้	 ระดับดีเด่น	 Thailand	 Tourism	 Awards	

(รางวัลกินรี)	โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 	 	 	 	 2.5.3	 Awarded	 the	 13th	Thailand		

Tourism	Awards	2021	in	the	field	of	tourist	attractions	

for	learning	by	the	Tourism	Authority	of	Thailand

ตารางแสดงจ�านวนผู้เข้าชมพพิิธภณัฑ์ของกรมธนารักษ์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

The Table Showing a Number of Thai and Foreign Visitors at the Museums of the National Treasure 

Promotion and Development Division in the Fiscal year 2021 

รายชื่อพิพิธภัณฑ์  

Museums

จ�านวนผู้เข้าชม 

A Number of Visitors

ชาวไทย 

Thai

ชาวต่างชาติ 

Foreign

รวมทั้งหมด 

Total

1.	พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์	

	 The	Coin	Museum

6,665 66 6,731

2.	พิพิธบางล�าพู	

	 The	Banglamphu	Museum

10,226 120 10,346

3.	พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	จังหวัดเชียงใหม่	

	 The	Treasury	Museum,	Chiang	Mai

2,431 116 2,547

4.	พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	จังหวัดสงขลา	

	 The	Treasury	Museum,	Songkhla

11,110		 - 11,110		

รวมผู้เข้าชมทั้งหมด 

Total amount

30,432 302 30,734
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	  3. Income from the Sales of Coins and 

Numismatics Products in the Fiscal Year 2021

	 	 	 The	Treasury	Department	has	five	shops		

at	 the	Ministry	 of	 Finance	 Compound,	 the	 Coin	

Museum,	 the	 Banglamphu	Museum,	 the	 Treasury	

Museum,	 Chiang	Mai	 and	 the	 Treasury	Museum,	

Songkhla.	Coins	and	numismatic	products	were	also	

sold	in	exhibitions	and	fairs.	The	total	income	was	

77,038,400.00	baht.

	  4. Projects in the Fiscal year 2021

	 	 	 4.1 Supporting Museums to be Landmarks

	 	 	 	 	 Organize	 activities	 and	 collaborate	

with	museums	and	a	network	of	organizations	 to	

promote	the	museums	in	the	custody	of	the	Treasury	

Department	to	become	learning	centers	and	tourist	

attractions.	There	were	4	activities	as	follows:

	 	 	 	 	 4.1.1	The 	 p ro j e c t 	 “Cha rm in g		

Banglamphu:	 Creative	 People	 of	 Banglamphu”	

collaborating	 with	 Thammasat	 University	 and	 a		

network	of	organizations	at	the	Coin	Museum	and	

the	Banglamphu	Museum	on	November	14	-	15,	2020

	 	 3. การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญและผลิตภัณฑ์

เหรียญ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 	 	 กรมธนารกัษ์ให้บริการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เหรียญ	

ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค	รวมจ�านวน	5	หน่วยจ�าหน่าย	

ได้แก่	หน่วยจ�าหน่ายบรเิวณกระทรวงการคลงั	หน่วยจ�าหน่าย	

อาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์	 หน่วยจ�าหน่าย

อาคารพิพิธบางล�าพู	 หน่วยจ�าหน่ายพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	

จงัหวดัเชยีงใหม่	และหน่วยจ�าหน่ายพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	 จังหวัด

สงขลา	 นอกจากนี้	 ยังผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทั่วประเทศ	 และ

จ�าหน่ายนอกสถานที่ตามงานนิทรรศการต่าง	 ๆ	 โดยม	ี

รายได้จากการจ�าหน่ายเหรยีญและผลติภัณฑ์เหรยีญ	รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น	 77,038,400.00	 บาท	 (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสามหมื่น	

แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

	 	 4. การด�าเนนิการแผนงานโครงการทีส่�าคญัในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 	 	 4.1 โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์ 

การเรียนรู้และการท่องเที่ยว (Land Mark)

	 	 	 	 	 จัดกิจกรรมส ่ ง เสริมความร ่วมมือกับ

พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่าย	 เพื่อส่งเสริมให้

พิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่ง	

ท่องเทีย่ว	(Land	Mark)	ทีส่�าคัญแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	4	ครั้ง	ดังนี้

	 	 	 	 	 4.1.1	 โครงการเทศกาลเสน่ห์บางล�าพู	 :		

บกุ...คน...สร้างสรรค์บางล�าพู	ร่วมกบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ชุมชน	และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ	ณ	พิพิธภัณฑ์	

เหรยีญกษาปณานรัุกษ์	และพิพิธบางล�าพู	ระหว่างวนัท่ี	14	-	15	

พฤศจิกายน	2563
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	 	 	 	 	 4.1.3	 โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม

ยามค�า่คนื	ร่วมกบัสถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาติ	(สพร.)	

และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ	ณ	พิพิธภัณฑ์เหรียญ	

กษาปณานุรักษ์	 และพิพิธบางล�าพู	 ระหว่างวันที่	 18	 -	 20	

ธันวาคม	2563

	 	 	 	 	 4 . 1 . 3 	 Museum	 N i gh t 	 2020 	 :		

collaborating	with	the	National	Discovery	Museum	

Institute	and	a	network	of	organizations	at	the	Coin	

Museum	and	the	Banglamphu	Museum	on	December	

18	-	20,	2020

	 	 	 	 	 4.1.2	โครงการสื่อสัญจร	 :	 จากชุมชนสู ่

พิพิธภัณฑ์	“ตอน	Banglamphu	@	Night	-	เสน่ห์บางล�าพู

ยามค�่าคืน”	ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย	ชมุชน	สือ่มวลชน	และหน่วยงานในเครอืข่าย

ความร่วมมือ	ณ	พิพิธบางล�าพู	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2563

	 	 	 	 	 4 .1 .2 	 Banglamphu	 @	 N ight 	 -	
the	 charming	 of 	 Bang lamphu	 at 	 n ight 	 :		
collaborating	 with	 Thammasat	 University,	 the	
Tourism	 Authority	 of	 Thailand,	 communities,	
press	 and	 a	 network	 of	 organizations	 at	 the		
Banglamphu	Museum	on	December	16,	2020

	 	 	 	 	 4.1.4	โครงการจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์

พิพิธภัณฑ์ในก�ากับของกรมธนารักษ์	 :	 เที่ยวกรุง	สุขใจไปกับ

พิพิธภัณฑ์	“ตอน	ของดีพระนคร”	ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนทิรรศการ	(องค์การมหาชน)	และหน่วยงานในเครอืข่าย

ความร่วมมือ	ณ	พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์	 เมื่อวันที่	

30	มีนาคม	2564	

	 	 	 	 	 4.1.4	Travel	with	the	Museums:	“The	

Interesting	Things	in	Phra	Nakhon”,	collaborating	with	

Tourism	Council	of	Thailand,	Thailand	Convention	

and	Exhibition	Bureau	and	a	network	of	organizations	

at	the	Coin	Museum	on	March	30,	2021
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	   4.2 โครงการจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรม 
เชิงวิชาการพิพิธภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา

	 	 	 	 	 โครงการจัดท�าหลักสูตรการฝ ึกอบรม	
เชิงวิชาการพิพิธภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา	 ประจ�าป	ี
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร	 “การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สู่ความยั่งยืนส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์”	จ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้

	 	 	 	 	 4.2.1	ครั้งที่	 1/2564	ด�าเนินการฝึกอบรม		
ณ	พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ในกรงุเทพฯ	
และต่างจงัหวดั	ระหว่างวนัที	่22	-	26	และวนัที	่29	มนีาคม	2564

	   4.2 Museum Curricula in Collaboration 

with Academic Institutions

	 	 	 	 	 Training	 two	 courses	 about	 “The	

Sustainable	Management	of	Museums	for	Museum	

Officials”	collaborating	with	academic	institution	in	

the	Fiscal	year	2021	as	follows

	 	 	 	 	 4.2.1	Training	course	1/2021	at	many	

museums	 and	 learning	 centers	 in	 Bangkok	 and		

provinces	during	March	22	-	26	and	29,	2021

	 	 	 	 	 4.2.2	ครั้งท่ี	 2/2564	 ด�าเนินการฝึกอบรม
ต่อยอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่การเรียนรู ้	 การตลาด	
และการประชาสัมพนัธ์ในงานพพิธิภณัฑ์อย่างมปีระสทิธภิาพ	
ณ	สถานทีต่ัง้หน่วยงานในสงักดัหรอืทีพ่กัอาศยัของแต่ละบคุคล	
ในรูปแบบออนไลน์	ระหว่างวนัที	่1	-	2	และวนัที	่6	กนัยายน	2564

	 	 	 	 	 4.2.2	Training	 course	 2/2021	 online	

at	 the	 office	 or	 each	 participant’s	 home	 during		

September	1	-	2	and	6,	2021

	 	 	 4.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุ
แปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
(เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์

	   4.3 The Renovation Project of the State 

Property’s Building of the Former Bank of Thailand 

Regional Office into the Treasury Museum, Khon Kaen
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	 	 	 4.4 โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย

	 	 	 	 	 การปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงที่	 กท.3870		

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้	

ด้านประวัติศาสตร์	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของชุมชนย่าน	

ตลาดน้อย	 ตลอดจนภารกิจของกรมธนารักษ์	 โดยใช้ช่ือว่า	

“พิพธิตลาดนอ้ย”	โดยในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2564	ไดด้�าเนิน

การจัดท�านิทรรศการและตกแต่งอาคารพิพิธภัณฑ์และพื้นที่

ภายนอกเรียบร้อยแล้ว	 และอยู่ระหว่างก�าหนดจัดพิธีเปิดให้

ประชาชนเข้าชมภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565

	 	 	 4.4 Talad Noi Museum project

	 	 		 	 	 The	 old	 building	 in	 Talad	 Noi		

community	 was	 renovated	 to	 be	 a	 museum,		

Talad	Noi	Museum,	by	the	Treasury	Department	for		

exhibitions	of	history,		economy	and	community	of	

Talad	Noi.	It	was	named	“Pipit	Talad	Noi”.	In	the	fiscal	

year	2021,	the	exhibition	installation	and	decoration	

has	been	completed,	and	would	be	open	 to	 the	

public	in	the	fiscal	year	2022.

	 	 	 	 	 ด�าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ	 พร้อมทั้งได้ด�าเนินการจัดพิธีเปิด
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	จังหวัดขอนแก่น	เรียบร้อยแล้ว	เมื่อวันที่	
25	กันยายน	2564	และเปิดให้ประชาชนเข้าชมการจัดแสดง
นิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์	ตั้งแต่วันที่	28	กันยายน	
2564	เป็นต้นไป	รวมทั้งได้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายนอก
และภูมทิศัน์โดยรอบอาคารพพิธิภณัฑ์	ซึง่คาดว่าจะด�าเนนิงาน
แล้วเสร็จและเปิดให้บรกิารเต็มรปูแบบภายในเดือนกรกฎาคม	
2565

	 	 	 	 	 The	development	and	renovation	of	

the	building	to	be	the	Treasury	Museum,	Khon	Kaen	

has	been	completed.	The	opening	ceremony	was	

held	on	 September	 25	 2021,	 and	opened	 to	 the	

public	from	September	28,	2021	onwards.

ด้านบริหารทั่วไป
กลุ่มงานตรวจราชการ	

General Management
Office of Inspector General

	 	 Inspector	 is	 one	 of	 the	most	 important		

procedure	 in	 government	 management	 that	

will	 help	 the	 Treasury	 Department	 and	 its	 units	

to	 reach	 their	 goals.	 Government	 department		

inspection	is	the	method	to	control	and	supervise	

each	 department’s	Director-General’s	management	

by	the	Director-General	of	inspector	department.

The purpose of government inspection  

	 	 1.	To	inspect,	follow,	accelerate,	and	advise	

in	 every	 unit’s	 performance	 that	 they	have	been	

progressing	 successfully	 toward	 their	 goals.	 Their	

	 	 การตรวจราชการเป็นมาตรการส�าคัญประการหนึ่ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท�าให้การปฏิบัติราชการ
หรอืการจดัท�าภารกจิของหน่วยงานของรฐัเป็นไปตามเป้าหมาย	
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performances	have	to	meet	standard	of	unit’s	policy,	

plan,	and	legal	for	the	most	efficient	and	benefit.

	 	 2.	 Strengthen	operations	 according	 to	 the	

principle	 of	management.	 Inspect	will	 coordinate	

with	units	to	advise	and	help	solving	problems	that	

may	happen	during	 the	operations	 for	 the	better	

performance.	Inspection	is	not	for	catching	mistakes	

but	for	supporting.	The	effective	inspection	will	also	

help	administrator	to	know	situations	and	truth	of	

the	operations	which	will	help	them	to	adjust	their	

performance,	it	also	help	to	meet	the	policy	of	the	

Director-General.

	 	 3.	Tracking	progress,	problems,	and	evaluate	

the	 performance	 if	 I	 meet	 the	 performance		

indicators,	 which	 benefits	 to	 the	 Director-General		

to	know	the	effects	of	work.

	 	 4.	 Inspectors	 have	 to	 be	 good	 listeners,	

and	have	open	mind	to	worker’s	opinion,	problems	

reporting,	and	worker	needs.

	 	 5.	 Investigating	 and	 seeking	 truths	 in		

situations	of	areas

	 	 In	 fiscal	 year	 2021,	 the	 inspection	 office	

had	inspecting	93	units	of	the	Treasury	Department,	

which	were	17units	in	central	and	76	units	in	region.	

The	inspection	designed	to	be	2	phrases.

	 	 Phrase 1 between	January	-	February	2021

	 	 The	 inspectors	 informed	 and	 transferred		

important	 policies	 of	 government,	 Ministry	 of	

Finance,	 and	 the	 Treasury	 Department	 to	 all		

employees	 and	 all	 administrators.	 The	 inspectors	

also	followed	up	each	unit	performance.

	 	 Phrase 2	between	July	-	August	2021

	 	 In	this	period,	the	inspectors	were	tracking	

progress,	and	accelerated	all	units	employees	to	make	

sure	that	projects	finished	on	time,	efficient,	and	made		

maximum	 profit.	 If	 problems	 occurred	 during		

operations,	the	inspectors	gave	advise	and	helped	

in	solving	problems.

การตรวจราชการระดับกรมจึงถือเป็นวิธีการหนึ่งของการ
ควบคมุ	ก�ากับ	ดแูล	การบรหิารราชการของอธบิดี	โดยมอบหมาย	
ให้ผู้ตรวจราชการกรมด�าเนินการ

วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ		

	 	 1.	ตรวจ	 ติดตาม	 เร่งรัด	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	
การปฏบิตังิานและการใช้ทรพัยากรการบรหิารของหน่วยงาน	
ท่ีรับการตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	งานและโครงการ	
กฎหมายและระเบียบต่าง	 ๆ	 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ	 คุ้มค่า		
และเกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 2.	เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลัก
การบริหาร	 ด�าเนินการโดยวิธีประสานงานการแก้ไขปัญหา
และการปรับปรุงงาน	ส่งเสริมขวัญและก�าลังใจของเจ้าหน้าที่	
มิใช่มุ ่งเพื่อการจับผิด	 นอกจากน้ี	 การตรวจราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสามารถสนองนโยบายการบริหารงานของ
อธิบดีได้อย่างดียิ่ง	 ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสภาวการณ	์
และข้อเท็จจริงในการบริหารราชการได้อย่างชัดเจน

	 	 3.	ตดิตามความก้าวหน้า	ปัญหา	และอปุสรรค	รวมท้ัง	
ประเมินประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	 อันเป็นประโยชน์ต่ออธิบดีที่จะได้
ทราบผลสัมฤทธ์ิของงานสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ทัน
ท่วงที	 อันจะท�าให้การปฏิบัติงานบรรลุผลและสมประโยชน	์
ต่อทางราชการ

	 	 4.	 รับฟังทุกข์สุข	 ความคิดเห็น	 และความต้องการ
ของหน่วยงานต่าง	ๆ

	 	 5.	แสวงหาข้อเท็จจริง	และสบืสวนสอบสวนเกีย่วกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่

	 	 โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ผู้ตรวจราชการกรม
ได้ตรวจราชการหน่วยงานต่าง	 ๆ	 โดยเป็นการตรวจตาม
กรณีปกติ	 ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง	 (ส�านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์)		
17	 หน่วยงาน	 และส่วนภูมิภาค	 (ส�านักงานธนารักษ์พื้นท่ี)		
76	พ้ืนที	่รวมทัง้ส้ิน	93	หน่วยงาน	แบ่งการตรวจราชการออกเป็น		
2	รอบ	ดังนี้

	 	 รอบที่ 1	 ระหว่างเดือนมกราคม	 -	 กุมภาพันธ	์
2564	 โดยเป็นการถ่ายทอดแนวนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล	
กระทรวงการคลัง	และกรมธนารักษ์	รวมถึงการตรวจติดตาม
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์	งานตามภารกิจประจ�า	งานภาค
บังคับ	และงานอื่น	ๆ	ตามที่กรมธนารักษ์ก�าหนด

	 	 รอบที่ 2	ระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	สิงหาคม		2564	
เป็นการตรวจ	ตดิตาม	และเร่งรดัผลการปฏบิตังิาน	ให้ค�าแนะน�า	
ปรึกษา	 รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง	 ๆ	 เพื่อให้	
การปฏบัิตงิานทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคสามารถด�าเนนิการ
ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด
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	 	 ทั้งนี้	ผลการตรวจราชการปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
ได้พบประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญ	 และมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานหลายประการ	 ซึ่งกลุ่มงานตรวจราชการได้ให้	
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ	 ทั้งงานตามยุทธศาสตร	์	
งานตามภารกิจประจ�า	งานภาคบังคับ	และงานอื่น	ๆ

	 	 In	 the	 past	 inspectors	 year	 2021	 foung		
problems	 in	 unit’s	 managements	 and	 project		
progressions	that	effected	to	their	performance,	time,	

and	extra	cost	in	operations.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	 	 กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร	 มีหน้าที่ในการพัฒนา	

การบริหารระบบราชการภายในกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์		

มีประสิทธิภาพ	และคุ้มค่า	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564		

มีผลการด�าเนินงาน	ดังต่อไปนี้

  1. โครงการรางวัลเลิศรัฐ

	 	 	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้ส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครัฐ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ	 และคุณภาพการให้บริการ	

ให้ดยีิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง	เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวก	

รวดเร็ว	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และพึงพอใจ	 รวมทั้งส่งเสริม	

การบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึง	

ความส�าคัญของการมีส ่วนร ่วมของประชาชน	 จนเกิด	

การท�างานร่วมกันในลักษณะหุ ้นส่วนและความร่วมมือ		

ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	

โดยได้จดัท�ารางวลัเลศิรฐั	ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่หน่วยงาน	

ภาครัฐที่มุ ่ งมั่นปฏิบั ติราชการจนประสบความส�าเร็จ	

และมคีวามเป็นเลศิ	แบ่งเป็น	3	สาขา	ได้แก่	1)	สาขาการบรกิาร	

ภาครัฐ	 2)	 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 และ		

3)	สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	

	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	กรมธนารักษ์ได้รับรางวัล

ในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 ประเภทรางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	4.0	(ระดับก้าวหน้า)	และ

ได้มีการมอบรางวัลในวันที่	 16	 กันยายน	 2564	 ผ่านระบบ	

Video	Conference	:	Zoom	Meeting

	 	 2. โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของกรมธนารกัษ์ ปี 2564

	 	 	 ตามทีส่�านกังาน	ก.พ.ร.	ได้ส่งเสรมิให้ส่วนราชการ
ด�าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ	 (Public	 Sector	Management	Quality	 Award)	
หรือ	 PMQA	 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2549	 เป็นต้นมา	
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัคณุภาพการปฏบิตังิาน	กรมธนารกัษ์
ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาองค์กรโดยการส่งเสริมให้
ทุกหน่วยงานภายในกรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ผ่านโครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์	 ซึ่งด�าเนิน

Office of Public Sector Development

	 	 Office	of	the	Public	Sector	Development	has	
responsibility	 to	 improve	 public	 administration	 of	
the	Treasury	Department	to	become	more	efficient	
and	worthier.	In	the	fiscal	year	2021,	Office	of	the	
Public	Sector	Development	achieved	performance	
as	follows.

	  1. Public Sector Excellence Awards (the 
“Lert-Rath” Award)

	 	 	 Office	of	the	Public	Sector	Development	
Commission	continuously	encourages	government	
agencies	 to	 improve	 their	 public	 administration	
system	 and	 service	 quality	 so	 that	 people	 will	
receive	 convenient,	 prompt,	 transparent,	 equal	
and	satisfied	services.	Moreover,	it	also	encourages	
government	 agencies’	 management	 system	 or	
method	 to	 edify	 the	 importance	 of	 people’s	
cooperation	 and	 be	 able	 to	 work	 together	 as		
a	 partner	 and	 cooperator,	 and	 finally	 become		
a	 sustainable	 public	 sector	 development.	 The		
“Lert-Rath”	 award	 is	 an	 award	 to	 honor	 the		
government	agencies	with	the	commitment	to	the	
success	 of	 the	 public	 administration	 divided	 in	 3		
categories	 1)	 Public	 Service	 2)	 Public	 Sector		
Management	Quality	and	3)	Participatory	Governance.	

	 	 	 In	 the	 fiscal	 year	 2021,	 the	 Treasury		
Department	won	the	“Lert-Rath”	award	in	category	
of	Public	Sector	Management	Quality	and	received	
the	 reward	 on	 16th	 September	 2021	 via	 visual		
conference.	

	 	 2. Public Sector Management Quality 
Award

	 	 	 Office	of	the	Public	Sector	Development	
Commission	has	encouraged	government	agencies	
improving	 their	 organization	 with	 public	 sector		
management	quality	standard	since	2006	in	order	to	
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โครงการอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 จนถึงปัจจุบัน		
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 มีหน่วยงานท่ีส่งผลงาน	
เข้าประกวดโดยมีผลรางวัล	ดังนี้
	 	 	 1.	หน่วยงานส่วนกลาง
	 	 	 	 รางวัลอันดับที่	1	ส�านักเลขานุการกรม
	 	 	 	 รางวัลอันดับที่	2	กองบริหารการคลัง
	 	 	 	 รางวัลอันดับท่ี	 3	 กองบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
	 	 	 2.	ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่	
	 	 	 	 รางวัลอันดับที่	 1	 ส�านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี
ชัยนาท
	 	 	 	 รางวลัอันดับที	่2	ส�านักงานธนารกัษ์พ้ืนทีช่ลบรีุ
	 	 	 	 รางวลัอนัดับที	่3	ส�านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีพทัลงุ

	 	 	 โดยได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับ
หน่วยงาน	ที่ได้รับรางวัลแล้ว	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2564

enhance	their	working	qualities.	Also,	the	Treasury	
Department	has	concentrated	on	improvement	of	
organization	with	 cooperation	 of	 every	 divisions,	
offices	and	center	under	the	department	by	setting	
up	a	contest	of	public	sector	management	quality	
since	2009.	The	result	of	 the	contest	 in	the	fiscal	
year	2021	as	follows.

	 	 	 1.	Central	divisions,	offices,	and	center
	 	 	 	 1st	 Reward:	Office	of	The	Secretary
	 	 	 	 2nd	 Reward:	 Financial	 Management		
Division
	 	 	 	 3rd	 Reward:	 Bangkok	 State	 Property	
Management	Division	
	 	 	 2.	Offices	of	the	Provincial	Treasury
	 	 	 	 1st	Reward:	Chi	Nat	Provincial	Treasury
	 	 	 	 2nd	Reward:	Chon	Buri	Provincial	Treasury
	 	 	 	 3rd	 Reward:	 Phatthalung	 Provincial	
Treasury

	 	 	 The	reward	certificates	were	granted	on	

30th	September	2021.

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

	 	 ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 ได้

ตรวจสอบทางการเงินเกี่ยวกับการค้างช�าระเบี้ยประกันภัย

อาคารราชพัสดุ	 รวม	10	ส�านักงานธนารักษ์พื้นที่	 และงาน/

โครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	  1. ด้านที่ราชพัสดุ  

					 	 โครงการธนารักษ์ประชารัฐ	

	 	 	 	ด ้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในม	ี

ความเพียงพอและเหมาะสม

	 	 	 	ผลการด�าเนินงาน	 สามารถด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุในกรณีผู้ครอบครองที่ราชพัสดุ

โดยมิชอบที่มิได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์และครอบครองอยู่ก่อน	

วันที่	4	ตุลาคม	2546	ได้ตามเป้าหมาย

	  2. ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

					 	 โครงการศนูย์บรหิารจดัการราคาประเมนิทรพัย์สนิ

แห่งชาติ

Office of Internal Audit
	 	 Fiscal	Year	2021	Results	The	auditing	of	the	
financial	statements	regarding	the	arrears	of	insurance	
premiums	for	the	Ratchaphatsadu	Building	for	10	Treasury	
Offices	and	important	works/projects	had	been	done	as		
following:

	 	 1. The State Property 
						 	 Thanarak	Pracharat	Project
						 	 	Control	 Environment	 is	 sufficient	 and	
appropriate.		
						 	 	The	 invasion	 of	 the	 Ratchaphatsadu	
land	 in	 the	case	of	 the	wrongful	occupant	of	 the	
Ratchaphatsadu	 land	who	 has	 not	 disputed	 the	
ownership	and	possessed	it	before	October	4,	2003	
had	been	resolved.

	 	 2. The Property Valuation Project  
						 	 National	Property	Valuation	Management	
Center
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	 	 	 	ก า ร ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ	

และประสิทธิผล	 สามารถสร้างการบูรณการข้อมูลร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของรฐั	และมุ่งตอบสนองผูร้บับรกิาร

ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป

	 	 	 	โครงการมคีวามเสีย่งในเร่ืองการเชือ่มโยงข้อมูล

ที่หลากหลายแตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน

	 	 3. ด้านเหรียญกษาปณ์

					 	 การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

	 	 	 	การควบคุมภายในเพียงพอ	และบรรลวุตัถุประสงค์

ด้านการด�าเนินงาน	 ด้านการรายงาน	 และด้านการปฏิบัติ	

ตามกฎหมาย

	 	 	 	ความเส่ียงเกดิจากการทีป่ระเทศไทยเข้าสูส่งัคม

ไร้เงินสด

  4. ด้านบริหาร

	 	 	 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส�ารองข้อมูล	

แบบรวมศูนย์

		 	 	 	การด�าเนินการจัดหาพสัดุเป็นไปตามกฎหมาย

	 	 	 	การด�าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	

และเป้าหมาย	สามารถแก้ไขปัญหาและปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ของระบบส�ารองข้อมูล	 (เดิม)	 ให้มีพื้นที่เพียงพอและรองรับ	

กับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

	  5. งานตรวจสอบอื่น ๆ รวมถึงงานตามนโยบาย 

และงานประจ�า 8 กิจกรรม

						 	 	The	project	is	effective.	It	had	created	
information	integration	between	various	government	
agencies	and	responded	to	service	recipients	who	
are	government	agencies	and	the	general	public.						
						 	 	However,	 some	 confusions	 occurred	
when	 receiving	 different	 data	 between	 different	
departments.

	 	 3. Mint side

						 	 Circulating	Coin	Production			

						 	 	The	 internal	 control	 is	 adequate	
and	 achieve	 operational	 objectives:	 reporting	
and	legal	compliances.	

						 	 	Note	 that	 there	 is	 a	 risk	 arising	 from	
Thailand	changing	into	a	cashless	society.

	 	 4. Administration   			
						 	 Centralized	Backup	Optimization	Project
						 	 	Procurement	 of	 supplies	 operated		
normally.	
						 	 	The	 program	 successfully	 solved		
problems	 and	 improved	 the	 performance	 of	 the	
old	backup	system,	hence	having	enough	space	to	
support	 the	 increasing	 amount	of	data	 and	other	
projects,	including	policy	works.	

	 	 5. other audit work according to the policy 
and 8 more routine activities

กองบริหารทรัพยากรบุคคล	

	 	 กรมธนารักษ์	 ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท

ส�าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดเพื่อรองรับความท้าทายของประเทศทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ผ่านการบริหารงาน

แบบบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม	 ได้มุ่งเน้นการด�าเนินงาน	

ผ่านโครงการส�าคัญต่าง	 ๆ	 โดยมีทิศทางการด�าเนินงาน	

ที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบแนวคิด	 “Smart		

Treasury	 4.0”	 ที่มุ ่งเน ้นการบริหารงานโดยยึดหลัก	

ธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน		

ในทุกภารกิจร่วมกับการใช้กลไกการท�างานอย่างเป็นระบบ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายสังคม	 และชุมชน	 เพื่อให้สามารถ	

ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	

ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู	้ ความสามารถ	 ทักษะ

Human Resource Management Division
	 	 The	 Treasury	 Department	 plays	 an		
important	role	in	driving	the	management	of	state	
assets	 to	maximize	 benefits	 and	 to	 cope	 with	
the	 challenges	 of	 Thailand	 in	 terms	of	 economy,	
society	 and	 environment	 through	 integrated		
economic	 and	 social	management.	 The	 Treasury	
Department	drive	its	project	to	support	government	
policies	 under	 the	 concept	 “Smart	 Treasury	
4.0”	 Focusing	 on	management	 based	 on	 good		
governance,	people’s	benefits	by	using	technology	
and	innovations	in	every	aspect.	And	also	coordinating	
with	 all	 network,	 social	 and	 community	 partners	
in	order	to	work	quickly	and	efficiently.	Along	with	
the	development	of	the	staffs	to	have	knowledge,	
abilities,	skills	and	various	competencies	with	working	
in	all	4	fields	of	the	department’s	missions	including	
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และสมรรถนะที่หลากหลาย	 โดยได้ด�าเนินการครอบคลุม

ทุกภารกิจหลักของกรมธนารักษ์ทั้ง	 4	 ด้าน	 ประกอบด้วย		

ด้านการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	 ด้านการประเมินราคา

ทรพัย์สนิ	ด้านบรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ์และบรหิารเงนิตรา	

และด้านทรพัย์สินมค่ีา	รวมถงึด้านสนบัสนนุของกรมธนารกัษ์	

จึงได้ก�าหนดแผนพฒันาบุคลากรกรมธนารกัษ์และพฒันาการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ	 เพื่อมุ ่งพัฒนา

ทรพัยากรบคุคลให้มสีมรรถนะสงู	สูก่ารท�างานอย่างมอือาชพี	

มีกลยุทธ์สร้างสรรค์นวัตกรรมตอบสนองต่อการขับเคลื่อน

ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	แผนปฏริปูประเทศ	ตลอดจน	

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน	 และเพ่ือสนับสนุน

ภารกิจของกรมธนารักษ์

	 	 กรมธนารกัษ์มแีนวทางการพฒันาองค์การสูก่ารเป็น	

Smart	 Treasury	 4.0	 โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในแนวคิด	

การบรูณาการเพือ่การบรหิารจัดการส�าหรับใช้เพือ่การพฒันา

องค์การและการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประเทศ	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

จึงได้จัดกิจกรรมผ่านการด�าเนินโครงการประชุมสัมมนา

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์		

ณ	 จังหวัดพิษณุโลกและหนองคาย	 เพื่อท�าความเข้าใจ	

ในแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงานของกรมธนารักษ	์

กระทรวงการคลัง	 และรัฐบาล	 รวมถึงการแลกเปลี่ยน	

ความคิดเห็นประสบการณ์เพ่ือการบริหารจัดการส�าหรับใช้

เพือ่การพฒันาองค์การ	อนัจะเกดิประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิ	

ประชาชน	และประเทศชาติโดยรวม

	 	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 กรมธนารักษ	์

ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมธนารักษ์	

ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของกรมธนารักษ ์ 	 จ�านวน		

11	โครงการ	ได้แก่

	 	 	 	โครงการฝึกอบรมสัมมนา	 หลักสูตร	 “Smart	

Surveyor	Goal	Smart	Treasury	4.0”	เพ่ือยกระดับศกัยภาพ

ด้านการส�ารวจและทักษะการบริหารจัดการที่ราชพัสด	ุ

และพัฒนาฐานข ้อมูลที่ ราชพัสดุน�าไปสู ่ ระบบดิจิทัล	

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21

	 	 	 	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร		

“การพัฒนาเจ ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์เพื่อการพัฒนา	

ที่ราชพัสดุ”	 เพื่อเพิ่มพูนความรู ้	 ความเข ้าใจแนวทาง	

การปฏิบัติงานการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐ

the	management,	state	property,	coins	and	national	
treasures,	 property	 valuation	 and	 the	 supporting	
field.	 So,	 the	 Treasury	 department	 created	 the		
development	plan,	which	is	to	improve	the	officers’	
knowledge,	skills,	potentials,	and	attitudes	towards	
professionalism	and	creativity	in	workplace	in	order	
to	response	the	national	strategy,	the	national	reform	
plan	as	well	as	the	global	changing	context	and	to	
support	the	department’s	missions.

	 	 Furthermore,	 the	 Treasury	 Department	
aim	to	be	“The	Smart	Treasury”	by	focusing	on	the		
concept	of	integrated	management	for	organizational	
development	and	the	utilization	of	State	Property		
Management	 for	maximum	 benefits	 of	 Thailand,		
including	 economic,	 social	 and	 environmental.		
Therefore,	The	Treasury	Department	organized	“The	
Treasury	Department	Excursion	Project”	in	Phitsanulok	
province	 and	 Nong	 khai	 province,	 to	 intend	 the	
participants	 understand	 policies	 of	 the	 Treasury	
Department,	Ministry	 of	 Finance	 and	 the	 govern-
ment,	 including	exchanging	 ideas	and	experiences	
for	developing	the	department	that	will	benefit	the	
economy,	people	and	nation.

	 	 In	fiscal	year	2021,	the	Treasury	Department	
organized	11	training	programs,	for	instance,

	 	 	Seminar	project	on	“Smart	surveyor	 for	
Treasury	Department	4.0”	which	is	to	enhance	not	
only	 the	 officer’s	 potential	 in	 term	 of	 surveying	
and	the	State	Property	management	skills,	but	also	
developing	database	that	leads	to	a	digital	system	
and	challenges	in	the	21st	century.

	 	 	Training	project	on	“Staff	Development	for	
the	State	Property”	which	is	to	enhance	knowledge	
and	understanding	of	the	State	Property	management	
to	comply	with	national	policy.

	 	 	“User	 Awareness	 Training	 Project”	
which	 is	 to	 enhance	 knowledge,	 understanding	
and	 awareness	 of	 safety	 using	 computers	 from		
various	threats.

	 	 	Training	project	on	“Efficiency	Enhancement	
in	 Financial	 Government”	 which	 is	 to	 enhance		
financial	capacities	and	competencies	comply	with	
the	law,	rules,	regulations,	and	changing	procedures.
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	 	 	 	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 แนวทางปฏิบัติ

การสร้างความตระหนักเร่ืองการรักษาความปลอดภัย	

ด้านสารสนเทศ	User	Awareness	Training	เพื่อเพิ่มความรู้	

ความเข้าใจ	 และเกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของ	

การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	ให้กับบุคลากรในกรม

	 	 	 	 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐส�าหรับ	

ผูป้ฏบิตังิาน	เพ่ือเพ่ิมความสามารถและสมรรถนะด้านการเงนิ

การคลังให้สอดคล้องกบัการปฏบิติังานตามกฎหมาย	ระเบียบ	

ข้อบงัคบัต่าง	ๆ 	รวมถงึขัน้ตอนวิธีปฏบิติัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป	

	 	 ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส	 COVID-19	 ที่กระทบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง		

กรมธนารกัษ์ได้ปรบัรูปแบบการฝึกอบรม/สมัมนาให้เหมาะกบั	

สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น	 โดยจัดให ้มีการอบรม/สัมมนา	

และประชุมออนไลน ์ผ ่ านระบบการประชุมทางไกล	

และการประชุมออนไลน์	ได้แก่

	 	 	การจัดกิจกรรมการประกวด	 การบริหารจัดการ

องค์ความรู้ของกรมธนารักษ์	 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ให้บุคลากร	 เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการต่อยอด

เพ่ือให้เกดินวัตกรรมผลติภัณฑ์	หรอืรปูแบบการให้บรกิารใหม่

ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประขาชน	 โดยมีกิจกรรม	

การมอบรางวัลในการประกวดองค ์ความรู ้ดี เด ่นของ	

กรมธนารักษ์ในรูปแบบออนไลน์

	 	 	 โ ค ร งก า รฝ ึ กอบรมหลั กสู ต ร 	 “ป ้ อ งกั น	

และปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์”	 เสริมสร้าง

จติส�านกึและค่านยิมให้แก่บุคลากรในการบรหิารงานตามหลกั	

ธรรมาภิบาล	 โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ร ่วมกันแก้ไข	

และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

ในภาครัฐ

	 	 	 โครงการฝึกอบรมการส่งเสรมิคุณธรรม	จรยิธรรม

ของบุคลากรกรมธนารักษ์	 และโครงการคุณธรรมน�าชีวิต

ส�าหรับบุคลากรกรมธนารักษ์	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน	

ให้บคุลากรสามารถน�าหลกัคุณธรรม	จรยิธรรม	และหลกัธรรม	

ทางศาสนามาประยุกต์ใช ้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน		

และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

	 	 In	addition	to	the	situation	of	the	epidemic	
of	 the	 COVID-19	 virus	 that	 affects	 the	 economy	
and	society.	The	Treasury	Department	adjusted	the		
development	 plan	 to	 be	 an	 online	 platform	 via	
Zoom	application,	for	example:

	 	 	“Knowledge	Management	Project”	which	
aim	to	encourage	the	officers	to	develop	themselves	
continuously.	 And	 to	 create	 the	 innovations,		
products	or	other	 services	 that	benefits	 for	every	
sector	and	people.	Moreover,	there	was	giving	the	
awards	via	online	platform	in	this	project	due	to	the	
worse	situation	of	the	COVID-19.

	 	 	 Training	 project	 on	 “Anti	 -	 Corruption”	
which	aim	to	raise	the	officers’	awareness	and	social	
values.	And	also,	 raising	an	attitude	and	vision	 to		
prevent	 corruption	 and	 misconduct	 in	 the		
government	sector.

	 	 	 Training	 project	 on	 “Enhancing	 ethics	
for	 Treasury	 Department	 officers”	 and	 “Ethics	 in	
daily	 life	 for	 Treasury	Department	officers”	which		
encourage	 the	 officers	 to	 use	moral,	 ethics	 and		
principles	religious	in	daily	life,	also	to	work	efficiently	
and	happily.
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	 	 นอกจากนี	้กรมธนารกัษ์ได้มกีารส่งเสรมิให้บคุลากร

ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ใหม่	 ๆ	 จากหน่วยงาน

ภายนอก	เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอื่น	ๆ	ที่มีความเกี่ยวข้อง

และเสริมสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกด้วยการส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา	 กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	

เช่น	 หลักสูตร	 “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”	

(Public-Private	Partnerships	for	Executive	Program	:	

PEP),	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	

(TEPCoT),	หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ	 (นคอ.),	 หลักสูตร

นักบริหารระดับสูง	 กระทรวงศกึษาธกิาร	 (นบส.ศธ),	หลกัสตูร

นกัปกครองระดับสูง	 กระทรวงมหาดไทย	 (นปส.)	 และเสริม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	(ส.นบส.)	เป็นต้น	

	 	 ทั้งนี้	 กรมธนารักษ์ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากร	

ของกรมให้รับทุนศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ		

(นอกเวลาราชการ)	จ�านวน	10	ทุน	เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรได้

พฒันาความรู้	ความสามารถ	และน�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัิ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 Apart	 from	 this,	 the	 Treasury	 Department	
also	encouraged	the	officers	to	gain	new	knowledge	
from	external	organizations	 in	order	to	strengthen	
relationship	 between	 officers	 from	 both	 internal	
and	 external	 departments	 by	 sending	 officers	 to	
attend	trainings	and	seminars,	conducted	by	other	
organizations	such	as	Public	–	Privates	Partnerships	
for	Executive	Program:	PEP,	Top	Executive	Program	
in	 Commerce	 and	 Trade	 (TEPCoT),	 Finance		
Professional	 Program,	 The	 Civil	 Service	 Executive		
Development	Program;	Ministry	of	Education,	Civil	
Service	Executive	Leadership	Development	Programs;		
Ministry	 of	 Interior.	 The	 Civil	 Service	 Executive		
Development	Program	(Supporting	Program);	OCSC

	 	 In	 addition,	 the	Treasury	Department	 also	
provided	 10	 scholarships	 for	master’s	 degree	 in	
the	country	(after	hours)	to	support	the	officers	to		
develop	their	knowledge,	skill	which	applied	to	work	
effectively.

กองกฎหมาย

	 	 กองกฎหมายด�าเนนิการศกึษา	วเิคราะห์	วจิยั	เพือ่ยกร่าง	

และพัฒนากฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 ประกาศ	

และหลักเกณฑ์ต ่าง	 ๆ	 ในด้านการปกครอง	 การดูแล		

การบ�ารุงรักษา	และการพัฒนาที่ราชพัสดุ	การประเมินราคา	

ทรัพย ์สิน	 การผลิตเหรียญกษาปณ์	 และการจัดสร ้าง	

เคร่ืองราชอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 รวมท้ัง	

ด�าเนนิการเกีย่วกบักฎหมายว่าด้วยเงินคงคลงั	กฎหมายว่าด้วย	

เงินตรา	 กฎหมายว่าด ้วยที่ราชพัสดุ	 และกฎหมายอื่น	

ที่เกี่ยวข้อง	 การด�าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา	

งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา	 งานคดีปกครอง	

และงานคดีอื่นที่อยู ่ ในอ�านาจหน ้า ท่ีของกรม	 โดยใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 1.	การจดัท�ากฎหมายล�าดับรองทีต้่องออกตามความ

ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2562	ดังนี้

Legal Affairs Division
	 	 Legal	Affairs	Division	conducts	studies	and	
researches	 for	 drafting	 and	 improvement	 of	 laws,	
regulations,	orders,	notification	and	other	criteria	in	
aspects	of	 administration	 to	 support	TRD	mission.	
The	 division	 also	 performs	 legal	 act	 on	 treasury	
reserve,	 currency,	 Ratchaphatsadu	 land,	 and		
other	relevant	law.	Moreover,	the	division	engages	
in	all	activities	related	to	legal	act	and	contract	in	
civil	 and	 criminal	 responsibility.	 In	 the	 fiscal	 year	
2021,	 Legal	 Affairs	 Division	 achieved	 performance	
as	follows.

	 	 1.	Enacted	the	subordinate	legislation	of	the	
Ratchpathsadu	land	Act,	B.E.	2562	(2019)

	 	 	 1.1	 Ministerial	 regulation	 of	 transfer	 of	
ownership	in	Ratchaphatsadu	land	located	outside	
the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.	2563	(2020)
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	 						 	 1.1	 กฎกระทรวงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
นอกราชอาณาจักร	พ.ศ.	2563

	 						 	 1.2		กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2563

	 						 	 1.3		กฎกระทรวงการจดัหาประโยชน์ทีร่าชพสัด	ุ
พ.ศ.	2564

	 						 	 1.4	 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการคดัเลอืก	
เอกชนเพื่อจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่มีราคาเกินห้าร้อย	
ล้านบาท	พ.ศ.	2564

	 						 	 1.5	 ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยวธิปีระมลู
ขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ	พ.ศ.	2564	

	 	 2.	การจดัท�ากฎหมายล�าดับรองทีต้่องออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน	 เพื่อประโยชน์
แห่งรัฐ	พ.ศ.	2562	

	 					 	 	กฎกระทรวงการก�าหนดราคาประเมินที่ดิน	
หรือสิ่ งปลูกสร ้าง	 การจัดท�าบัญชีราคาประเมินที่ดิน	
หรือสิ่งปลูกสร้าง	 และแผนที่ประกอบการประเมินราคาท่ีดิน		
พ.ศ.	2563

	 	 3.	การจดัท�ากฎหมายภายใต้พระราชบญัญัตเิงนิตรา	
พ.ศ.	2501

	 						 	 3.1	 พระราชกฤษฎกีาเหรียญเฉลมิพระเกียรต	ิใน
โอกาสพระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา	พชัรสธุา
พิมลลักษณ	พระบรมราชินี	4	พฤษภาคม	2562	พ.ศ.	2564

	 						 	 3.2	 ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก� า ห น ด ลั ก ษณ ะ ข อ ง	
เหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึ	ในโอกาสพระราชพิธรีาชาภเิษกสมรส	
1	พฤษภาคม	2562	พ.ศ.	2564

	 						 	 3 . 3 	 กฎกระทร ว งก� า หนดลั กษณะขอ ง	
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	 60	 ปี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	พ.ศ.	2564

	 						 	 3 . 4 	 กฎกระทร ว งก� า หนดลั กษณะขอ ง	
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก	 70	 ปี	 ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	พ.ศ.	2564

	 	 	 1.2	 Ministerial	regulation	of	Ratchaphatsadu	
land	use,	B.E.	2563	(2020)
	 	 	 1.3		Ministerial	 regulation	 of	 seeking	 for	
economic	benefits	in	Ratchaphatsadu	land,	B.E.	2564	
(2021)
	 	 	 1.4	 Regulation	of	the	Ministry	of	Finance	
on	 selection	 of	 private	 agency	 for	 seeking	 for		
economic	benefits	in	Ratchaphatsadu	land	with	over	
five	hundred	million	baht	in	value,	B.E.	2564	(2021)
	 	 	 1.5	 Regulation	of	the	Ministry	of	Finance	
on	selling	by	auction	or	exchange	Ratchaphatsadu	
land,	B.E.	2564	(2021)
	 	 2.	Enacted	the	subordinate	legislation	of	the	
Property	Valuation	for	the	Public	 Interest	Act,	B.E.	
2562	(2019)
	 	 	 2.1	 Ministerial	regulation	of	determination	
of	 the	 assessed	 prices,	 preparation	 of	 property	
valuation	schedules	and	cadastral	maps	of	land	or	
building,	B.E.	2563	(2020)
	 	 3.	Enacted	under	the	Currency	Act,	B.E.	2501	
(1958)
	 	 	 3.1	 Royal	 decree	 on	 commemorative	
medal	on	the	Auspicious	Occasion	of	the	Inaugural	
Ceremony	 of	 Her	 Majesty	 Queen	 Suthida		
Bajrasudhabimalalakshana	(4th	May	2019),	B.E.	2564	
(2021)
	 	 	 3.2	 Ministerial	regulation	of	commemorative	
coins	 on	 the	 Auspicious	 Occasion	 of	 the	 Royal		
Wedding	(1st	May	2019),	B.E.	2564	(2021)
	 	 	 3.3	 M i n i s t e r i a l 	 r e g u l a t i o n 	 o f		
commemorative	coins	on	the	60th	anniversary	of	the	
King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi,	
B.E.	2564	(2021)
	 	 	 3.4	 M i n i s t e r i a l 	 r e g u l a t i o n 	 o f		
commemorative	 coin	 on	 the	 70th	 anniversary	
of	the	National	Economics	and	Social	Development	
Council,	B.E.	2564	(2021)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

	 	 ในการขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมธนารักษ์		

มผีูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงู	(Department	Chief	

Information	 Officer	 :	 DCIO)	 เป็นผู้มีบทบาทขับเคลื่อน	

การพัฒนารัฐบาลดิจิทลัระดับกรม	โดยมแีผนปฏบิติัการดจิทิลั

ของกรมธนารักษ์	 เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลของกรมธนารักษ์	

I n f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y  a n d  
Communication Center

		 	 The	 Department	 Chief	 Information	Officer	

(DCIO)	 plays	 an	 important	 role	 in	 driving	 the		

digitalization	 of	 The	 Treasury	 Department.	 The	

Department	has	 a	digital	 action	plan	 that	defines	

Technology	digital	development	framework	of	The	

Treasury	Department.
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ภาพที่ 1 ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

Figure 1 Cybersecurity systems complying to Cybersecurity Act, B.E. 2562 (2019)

ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ�าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

	 	 การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์		

พ.ศ.	 2562	 กรมธนารักษ์ได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มาใช้เป็นเครือ่งมอืหลกัในการด�าเนินงานตามภารกจิด้านต่าง	ๆ 	

รวมถึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก

ในการเชือ่มต่อไปยงัหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ที่รองรับระบบงานตามภารกิจ	 รวมถึงเช่ือมต่อกับระบบ	

เครือข ่าย	 Internet	 ภายนอกส�าหรับสืบค ้นข ้อมูล		

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรม	 และให้บริการ

ประชาชนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่กรมธนารักษ์	

ให้บริการ	ดังนั้น	กรมธนารักษ์จึงมีความจ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์

ระบบรักษาความปลอดภยัสารสนเทศเพือ่รองรบัพระราชบญัญัติ

ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์	พ.ศ.	2562	อนัจะส่งผลให้ระบบ

สารสนเทศข้อมลูสารสนเทศมคีวามปลอดภยั	เกิดความเชือ่ถอื

จากผู้ใช้งานและผู้รับบริการของกรมธนารักษ์

	 	 การเพิม่ช่องทางการให้บรกิารรบัช�าระค่าเช่าท่ีราชพสัด	ุ
ผ่านแอปพลิเคชัน	 “TRD	 Smart	 Pay”	 เป็นแพลตฟอร์ม	
ที่พัฒนาขึ้นท้ังในระบบปฏิบัติการ	 iOS	 (App	 Store)	 และ	
Android	 (Play	 Store)	 เพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ผ่านระบบออนไลน์	ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า	
ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ	 ประมาณ	 182,000	 ราย	 ให้สามารถ	
เข้าถงึข้อมลูทีร่าชพสัดไุด้อย่างรวดเรว็	ด้วยรปูแบบการใช้งาน	
ที่ครอบคลุมบริการต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 การตรวจสอบข้อมูล	
การเช่าทีร่าชพสัด	ุอัตราค่าเช่า	สญัญาเช่า	แปลงท่ีราชพสัดท่ีุเช่า		

The Information Technology Performance 

in the Fiscal Year 2021 are as follows

	 	 The	cyber	security	development	according	

to	Cybersecurity	Act,	B.E.	2562	(2019).	The	Treasury	

Department	 has	 applied	 information	 technology	

as	 the	 primary	 tools	 to	 process	 their	 missions		

including	 the	use	of	network	 system	as	 the	main	

infrastructure	 to	 connect	 to	 internal	 and	external	

organization	 that	 support	 the	 IT	 system	according	

to	their	mission,	as	well	as	to	connect	to	external	

network	 system	 in	 order	 to	 search	 for	 data,	 do		

public	relation	and	provide	services	to	people.	So,	

The	Treasury	Department	had	to	own	cybersecurity	

systems	and	devices	 in	order	 to	comply	with	 the		

Cybersecurity	Act,	B.E.	2562	(2019)	which	will	keep	the	

information	system	safe	and	gain	users	and	service	

recipient	trust

	 	 Adding	payment	gateway	for	receiving	rental	
payments	at	Ratchaphatsadu	through	the	application	
“TRD	 Smart	 Pay”	which	 is	 available	 on	 iOS	 (App	
Store)	and	Android	(Play	Store)	for	providing	services	
to	tenants	at	Ratchaphatsadu	through	online	system.	
This	will	facilitate	approximately	182,000	occupant	
in	at	Ratchaphatsadu	all	over	the	country	to	have	
access	to	information	on	the	Ratchaphatsadu	quickly	
with	various	services	such	as	check	lease	information,	
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชัน “TRD Smart Pay”

Figure 2 Example of application “TRD Smart Pay”

ภาพลกัษณ์และการประชาสัมพนัธ์ของกรมธนารกัษ์

	 	 กรมธนารักษ์มีโครงการที่ส�าคัญมากมายหลาย
โครงการทีม่ผีลกระทบต่อประชาชน	องค์กรต่าง	ๆ 	ทัง้ทางตรง	
และทางอ้อม	จงึได้จดัท�าโครงการประชาสมัพนัธ์เพือ่เผยแพร่	
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและข้าราชการได้รับทราบถึง
บทบาท	ภารกิจด้านต่าง	ๆ 	ของกรมธนารกัษ์	รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้	
ส่วนเสยีจนเกดิความเข้าใจ	และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ 	
ของกรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี	

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	กรมธนารักษ์ได้ด�าเนิน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร	 อาทิ	 จัดท�าข่าวประชาสัมพันธ์	 จัดแถลงข่าว	 จัดท�า	
บทสัมภาษณ์ผู้บริหารต่อสื่อมวลชนทุกแขนง	 (โทรทัศน์	 วิทยุ	
หนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	สือ่ออนไลน์)	จดัท�าข้อความประชาสมัพนัธ์
ในลักษณะอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง	ๆ	ป้ายจราจร
อัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร	และ	Website	Internet	ของ
กรมธนารักษ์	 Internet	 ของกระทรวงการคลัง	 (เครือข่าย	
วายุภักษ์)	จ�านวน	349	ครั้ง

	 	 ส�าหรับโครงการประชาสัมพันธ ์ที่จัดให ้มีในปี	
งบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้แก่
	 	 1.	โครงการน�าที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
	 	 2.	 โครงการการประมูลขายที่ราชพัสดุท่ีตกเป็น
ของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลในระบบประมูลขาย	
ที่ราชพัสดุผ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมธนารักษ	์	
(Treasury	e-Auction)

Corporate Image and Public Relations 
of the Treasury Department

	 	 The	 Department	 has	 many	 important		

projects	 that	 have	 direct	 and	 indirect	 impacts	 to		

public	and	other	related	Departments	or	Organizations.	

The	image	and	public	relationship	project	will	help	

others	to	understand	duties	and	responsibilities	of	

the	Treasury	Department.

	 	 In	fiscal	year	2021,	the	Treasury	Department	

had	 published	 all	 achievements	 349	 times	 to	

both	 inside	 and	 outside	 of	 the	 Department	

such	as	press	conferences,	informed	all	news	medias	

(TV	stations,	 radio	stations,	newspaper,	magazines	

and	online	media),	Intelligent	Variable	Message	Signs	

of	The	Traffic	and	Transportation	Department	and	

website	of	the	Treasury	Department	and	of	Ministry	

of	Finance.

	 	 These	were	public	relationship	projects	that	

proceed	in	fiscal	year	2021	such	as

	 	 1.	The	Special	Economic	Zones	Project.

	 	 2.	The	 Project	 on	 Auction	 of	 Assets	 That		

Belong	to	the	State	under	the	Judgment	of	the	Court	

via	Electronic	System	(Treasury	e	-	Auction).

การตรวจสอบรายการที่ต้องช�าระเงิน	 ค่าเช่า	 ค่าธรรมเนียม	
หลักประกันการเช่า	และเงินอื่น	ๆ	ผ่านสถาบันการเงินชั้นน�า	
(Page	to	Page)	รวม	7	แห่ง	ประกอบด้วย	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	
บมจ.ธนาคารออมสิน	 บมจ.ธนาคารกรุ งศรีอยุ ธยา		
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	 บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	และ	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

rental	rate,	lease	agreement,	land	plot	leased,	item	
payable,	fees,	rental	collateral	etc.	through	7	leading	
financial	institutions	(Page	to	Page),	including	Krung	
Thai	Bank	PCL.	Government	Savings	Bank	PCL.	Bank	
of	Ayudhya	PCL.	Siam	Commercial	Bank	PCL.	TTB	
Bank	PCL.	Kasikorn	Bank	PCL.	and	Bangkok	Bank	PCL.
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	 	 3.	โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
	 	 4.	โครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการ	
สนามกอล์ฟบางพระ	จังหวัดชลบุรี
	 	 5.	โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทางช�าระค่าเช่า
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)
	 	 6.	โครงการ	 “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมใน	
ท่ีราชพัสด”ุ	ตามแนวทางพฒันาเศรษฐกจิฐานรากอย่างยัง่ยนื
	 	 7.	โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมี
คุณค่าทางวัฒนธรรม
	 	 8.	โครงการจัดสร้างสวนสาธารณะ	“เบญจกิติ”
	 	 9.	โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับ
สถานที่ท�างานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ	
ในที่ราชพัสดุ
	 	 10.	โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ	
ในที่ราชพัสดุ
	 	 11.	โครงการธนารักษ์ประชารัฐ			
	 	 12.		โครงการ	 “ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุ	
แบบครบวงจร”	(Senior	Complex)	บนที่ดินราชพัสดุ
	 	 13.	โครงการจดัท�าเหรยีญกษาปณ์ทีร่ะลกึในโอกาส
พระราชพธีิราชาภเิษกสมรส	(1	พฤษภาคม	2562)	และเหรยีญ
เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธสีถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสทุดิา	
พชัรสธุาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	(4	พฤษภาคม	2562)
	 	 14.	โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
และการท่องเที่ยว	(Land	Mark)
	 	 15.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลง
อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	 จังหวัดขอนแก่น	 (เดิม)	 ให้
เป็นพิพิธภัณฑ์
	 	 16.	โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
	 	 17.	การประชาสัมพันธ์เน่ืองในโอกาสวันสถาปนา
กรมธนารักษ์	ครบรอบ	88	ปี	

ผลการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564)

	 	 นับจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	 2540	 ได้ประกาศใช้ขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเมื่อ	
วันที	่9	ธนัวาคม	2540	และเนือ่งจากกฎหมายดงักล่าวได้ตราข้ึน	
เพ่ือรองรับสิทธิของสาธารณชนในการรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร	
ของทางราชการเกีย่วกบัการบรหิารงาน	และการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	
ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ	
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้	
อย่างถูกต้อง	 ซ่ึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ	์	
ตัง้อยู่ที	่ชัน้	4	บรเิวณภายในห้องสมดุกรมธนารักษ์	อาคาร	72	ปี	

	 	 3.	The	 Songkhla	 Seaport	 Development	

Project.

	 	 4.	The	Management	and	 Improvement	on	

Bang	Pra	Golf	Club,	Chonburi	Province	Project.

	 	 5.	The	Project	to	Increase	the	Efficiency	of	

Electronic	Payment	(E-Payment).

	 	 6.	The	Changing	a	Community	into	a	Meeting	

Room,	on	Ratchaphatsadu	Land	Project.

	 	 7.	The	 Conservation	 and	 Restoration	 of	

Ratchaphatsadu	Land’s	Buildings	with	Cultural	Value	

Project.

	 	 8.	The	“Benjakitti	Park”	Project.

	 	 9.	The	Welfare	Housing	and	Services	Center	

for	the	Thai	Civil	Servants,	on	Ratchaphatsadu	Land	

Project.

	 	 10.	The	Welfare	 Housing	 for	 Government	

Officials	on	Ratchaphatsadu	Land	Project.

	 	 11.	The	Thanarak	Pracharat	Housing	Project.

	 	 12.	The	 “Housing	 Center	 for	 the	 Elderly”	

(Senior	Complex)	Project.

	 	 13.	The	 commemorative	 coins	 on	 the		

occasion	of	the	royal	wedding	on	1st	May	2019	and	

medal	on	the	occasion	of	the	installation	of	Queen	

Suthida	Bajrasudhabimalalakshana	4th	May	2019.

	 	 14.	Supporting	Museums	to	be	Landmarks.

	 	 15.	 The	 Renovation	 Project	 of	 the	 State	

Property’s	Building	of	the	Former	Bank	of	Thailand	

Regional	Office	into	Treasury	Museum,	Khon	Kaen.

	 	 16.	Talad	Noi	Museum	Project.

	 	 17.	The	 88th	 anniversary	 of	 the	 Treasury	

Department.

Work Performance in 2021 in Compliance 
with the Official Information Act, B.E. 
2540 (1997)

	 		 The	Official	Information	Act,	B.E.	2540	(1997)	

was	promulgated	on	9th	December,	1997	which	aims	

to	provide	 the	 essential	 rights	 of	 people	 towards	

public	information	as	well	as	governments’	goodwill	

to	 foster	 greater	 accountability,	 governance	 and	

democracy.
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กรมธนารักษ์	 ถนนพระรามที่	 6	 แขวงพญาไท	 เขตพญาไท	
กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0	2278	5641	โทรสาร	0	2618	
6343	 โดยจัดข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	 ตามที่กฎหมายก�าหนด	
และข้อมูลข่าวสารอื่น	 ๆ	 ของกรมธนารักษ์ไว้บริการให้แก่
ประชาชนที่สนใจขอตรวจดู	

	 	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่
ประชาชนมีค�าขอเป็นการเฉพาะราย	 ซึ่งข้อมูลข่าวสารท่ีขอ
ให้เปิดเผยจะเป็นข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากการให้บริการ
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 โดยวิธีการขอข้อมูลข่าวสาร	 แบ่งเป็น	
2	 ลักษณะ	 คือ	 มีหนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 หรือ
กรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ	
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 กรมธนารักษ์ได้ด�าเนินงาน	
ด้านต่าง	 ๆ	 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	2540	ดังนี้

	 	 1.	กรมธนารักษ ์ได ้อ�านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน	 โดยประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของ
กรมธนารักษ์ได้ในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์	www.treasury.
go.th	ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	

	 	 2.	กรมธนารักษ์ได้จัดท�าดัชนีการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ		
พ.ศ.	2540	ไว้อย่างเป็นระบบ	และครบถ้วน	

	 	 3.	กรมธนารกัษ์ได้ด�าเนนิการประชาสมัพันธ์	เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ.	 2540	 ผ่าน	 5	 ช่องทางการสื่อสาร	 ได้แก่	 คู่มือติดต่อ
ราชการกรมธนารักษ์	รายงานประจ�าปี	บอร์ดประชาสัมพันธ์	
เว็บไซต์	 และการสื่อสารผ่านบุคคล	 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540		
กรมธนารักษ์)

	 	 4.	จัดให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานศูนย์
บริการข้อมูลข่าวสารราชการของกรมธนารักษ์

	 	 5.	จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็น	 และกล่องรับ
ความคิดเห็น	 ประชาชนผู้มารับบริการ	 เพื่อน�าข้อคิดเห็น	
ต่าง	 ๆ	 มาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ
กรมธนารักษ์	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์	
ดังกล่าว	 นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ว่ามีความโปร่งใสและชอบธรรม	
ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

	 	 The	 Treasury	 Department	 Information		

Center	is	located	on	4th	floor	at	Treasury’s	library:	The		

Treasury	 Department	 72nd	 anniversary	 building,		

Rama	6Rd,	Phaya	Thai,	Bangkok	10400,	Tel	0	2278	5641,		

Fax	0	2618	6343.

	 	 Furthermore,	 the	 Treasury	 Department	

Information	Center	also	have	service	for	individual	

requests	 that	 need	 information	 specialty	more	

than	 what	 the	 center	 provide	 service	 to	 the	

public.	 The	 request	 must	 have	 an	 information	

request	 letter	 from	 their	 organization	 or	 courts,	

and	 fill	 out	 the	 government	 information	 use		

request	 form.	 In	 fiscal	 year	 2021,	 The	 Treasury		

Department	has	fulfilled	the	requirements	set	out	by	

the	Official	Information	Act,	B.E.	2540	(1997).

	 	 1.	The	 Treasury	 Department	 website	 at		

www.treasury.go.th

	 	 2.	The	Treasury	Department	provides	index	

information	system	under	the	Act	of	Royal	Decree	

1997	about	government	information	and	services	to	

the	public.

	 	 3.	The	Treasury	Department	published	the	

official	government	information	Act	of	Royal	Decree	

1997	through	6	media	channels,	namely,	the	Official		

Manual	of	the	Treasury	department,	Annual	Report,		

Internal	 Corporate	 Journal	 (Thanarak	 Samphan),		

Information	 board,	 website	 and	 personal		

communication.

	 	 4.		Invitation	of	the	state	agencies	to	visited	

the	 Information	 Service	 Center	 of	 the	 Treasury		

Department.

	 	 5.	Distribution	of	the	questionnaires	to	the	

clients	 which	 is	 finding	 from	 suggestion	 should	

be	 improved	 a	 performance	 of	 the	 Information	

Service	 Center	 for	 better	 services.	 These	 services	

showed	 that	 the	 Treasury	 Department	 has		

transparency	and	legitimacy	in	operations.
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	 	 ผลการจัดเก็บรายได้ภาพรวมของกรมธนารักษ์

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จดัเกบ็ได้	7,236.309	ล้านบาท	

คิดเป็นร้อยละ	97.79	ของประมาณการทั้งปี	7,400	ล้านบาท	

ประกอบด้วย	 รายได้ด้านที่ราชพัสดุ	 6,076.768	 ล้านบาท		

รายได้ด้านเหรียญกษาปณ์	1,159.541	ล้านบาท	

	 	 The	 total	 of	 revenue	 of	 The	 Treasury		
Department	in	fiscal	year	2021	were	7,236.309	million	
Bahts,	 or	 97.79	 percent	 of	 estimated	 revenues	
at	 7,400	million	 Bahts.	 Revenues	 of	 The	 Treasury		
Department	include	Ratchaphatsadu	Land	revenues	
of	6,076.768	million	Bahts,	coin	revenues	of	1,159.541	
million	Bahts.

ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ในรอบ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)

Revenues of The Treasury Department in 5 Years (Fiscal years 2017 - 2021)

รายได้  
Revenues

ปี 2560  
2017

ปี 2561  
2018

ปี 2562  
2019

ปี 2563  
2020

ปี 2564  
2021

1.	รายได้ด้านที่ราชพัสดุ		
	 Ratchaphatsadu	Land

9,034.345 9,600.313 8,500.404 8,550.717 6,076.768

2.	รายได้ด้านเหรียญกษาปณ์		
	 Circulation	Coins	and		
	 Commemorative	Coins

1,412.998 1,854.161 1,532.056 1,756.451 1,159.541

3.	รายได้ด้านอ่ืน	ๆ		
	 Others	General	Revenue

18.136 13.475 200.056 - -

รวมท้ังส้ิน Total Revenues 10,465.479 11,467.949 10,232.516 10,307.168 7,236.309

ประมาณการรายได้		
Revenue	Estimation

6,060.000 7,400.000 9,800.000 9,500.000 7,400.000

คิดเป็นร้อยละของประมาณการ		
Percentage	

172.698 154.972 104.413 108.497 97.788

การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
Revenues of the Treasury Department in Fiscal Year 2021

หน่วย	:	ล้านบาท/Units	:	Million	Bahts.
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งบการเงินของกรมธนารักษ์
Financial Statements of the Treasury Department 2021

กรมธนารักษ์ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

The Treasury Department Statements of Financial Position As at September 30, 2021

(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
2564 / 2021 2563 / 2020

สนิทรัพย ์/ Assets

สนิทรัพยห์มุนเวียน / Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,016,423,041.50           2,113,825,598.23         
Cash and Cash Equivalents
ลูกหนี้ระยะส้ัน 10,274,388.46               11,468,981.81             
Shot - Term Accout Receivables
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน 31,750.00                    42,506.00                  
Receivable Transfer and Short - Term Contribution
วสัดุคงเหลือ 6,932,374.36                7,171,194.75               
Inventories
สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ 7,315.90                      8,338.45                    
Other Current Assets
รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 1,033,668,870.22           2,132,516,619.24         
Total Current Assets

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน / Non - Current Assets
ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ (สุทธ)ิ 4,753,106,113,101.61     6,229,091,272,930.14    
Premises and Equipment (net)
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน 125,855.32                  155,762.34                 
Infrastruture Assets (net)
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน (สุทธ)ิ 1,229,962,470.57           1,246,683,312.94         
Other Intangible Assets (net)
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (สุทธ)ิ 199,122,154,007.00        251,310,580,044.22      
Investment Property (net)
รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,953,458,355,434.50     6,481,648,692,049.64    
Total Non - Current Assets

รวมสนิทรัพย ์/ Total Assets 4,954,492,024,304.72     6,483,781,208,668.88    

งบแสดงฐานะการเงิน
กรมธนารักษ์

ณ วันที ่30 กันยายน 2564

งบการเงินของกรมธนารักษ์ 
กรมธนำรักษ์ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
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(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
2564 / 2021 2563 / 2020

หน้ีสนิ / Liabilities

หน้ีสนิหมุนเวียน / Current Liabilities
เจ้าหนี้ระยะส้ัน / Short - Term Payables 110,816,854.59                  189,355,964.39                  
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอดุหนุนระยะส้ัน 1,591,215,973.69                2,594,927,503.38                
Creditor Transfer and  Short - Term Contribution
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 399,258,387.16                  374,307,124.29                  
The Financial leasing liabilities due within one year
เงินรับฝากระยะส้ัน / Short - Term Deposits 770,079,288.91                  1,226,142,727.08                
หนี้สินหมนุเวยีนอืน่ / Other Current Liabilities 36,409.52                         771.72                             
รวมหน้ีสนิหมุนเวียน / Total Current Liabilities 2,871,406,913.87                4,384,734,090.86                

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน / Non - Current Liabilities
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอดุหนุนระยะยาว 40,336.46                         153,622.98                       
Creditor Transfer and  Long - Term Contribution
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว 17,156,088,130.19              17,294,570,304.60              
The Financial leasing liabilities under the contract
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 2,305,000.00                     2,305,000.00                     
Long - Term Operating Cash Advance from Government
รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน / Total Non - Current Liabilities 17,158,433,466.65              17,297,028,927.58              

รวมหน้ีสนิ / Total Liabilities 20,029,840,380.52              21,681,763,018.44              

สนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ / Net Assets/Equity
ทุน / Capital 4,948,157,387,791.26          6,476,886,203,722.51          
รายได้สูง/(ต่ า)กวา่ค่าใช้จ่ายสะสม / Accumulated Surplus/(Deficit) (13,695,203,867.06)             (14,786,758,072.07)             

รวมสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ / Total Net Assets/Equity 4,934,462,183,924.20          6,462,099,445,650.44          
รวมหน้ีสนิและสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ 4,954,492,024,304.72 6,483,781,208,668.88
Total Liabilities and Assets/Equity

กรมธนำรักษ์ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
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(หน่วย : บาท) / (Unit : Baht)
2564 /2021 2563 / 2020

รายได ้/ Revenues
รายได้จากงบประมาณ / Government Budget 4,263,406,875.74        4,161,405,759.88       
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 171,375.00                884,525.00               
Sales and Services Revenues
รายได้จากการอดุหนุนและบริจาค 1,774,179,336.89        124,484,812.25         
Revenues from Contribution
รายได้อืน่ / Other Revenues 1,587,254,691.00        1,835,163,473.47       

รวมรายได ้/Total Revenues 7,625,012,278.63        6,121,938,570.60       

ค่าใช้จา่ย / Expenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel Expenses 1,013,925,629.96        1,027,832,794.67       
ค่าบ าเหน็จบ านาญ / Pension 334,052,736.70          302,999,181.95         
ค่าตอบแทน / Compensation 14,705,367.00            16,095,302.14           
ค่าใช้สอย / Miscellaneous Expenses 1,562,113,677.00        2,071,747,523.88       
ค่าวสัดุ / Supplies Used 66,963,619.03            51,307,678.69           
ค่าสาธารณูปโภค / Utilities Expenses 57,806,901.47            56,559,215.34           
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,162,976,039.48        2,366,819,017.47       
Depreciation and Amortization Expenses
ค่าใช้จ่ายจากการอดุหนุนและบริจาค 10,314,993.93            2,310,791.57             
Subsidy Expenses
ค่าใช้จ่ายอืน่ / Other Expenses 256,538,335.01          8,256,742.10             

รวมค่าใช้จา่ย /Total Expenses 5,479,397,299.58        5,903,928,247.81       
รายไดส้งู/(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ยก่อนตน้ทนุทางการเงิน 2,145,614,979.05        218,010,322.79         
Surplus/(Deficit) before finance costs

ต้นทุนทางการเงิน / Finance Costs 1,066,974,170.44        1,077,166,771.53       
รายไดส้งู/(ต่ า)กว่าค่าใช้จา่ยสทุธ ิ 1,078,640,808.61       (859,156,448.74)       
Surplus/(Deficit) for the period

กรมธนำรักษ์ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
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กิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Outstanding Activities in the Fiscal Year 2021

	 	 เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2563	นายยุทธนา	หยิมการุณ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	 พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์	 ร่วมท�าบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรม	
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	ณ	กระทรวงการคลัง

	 	 On	12th	October	2020,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	
Director	-	General	of	the	Treasury	Department,	and	
the	executives	of	the	Treasury	Department	attended	
a	prayer	service	and	alms	giving	ceremony	to	Buddhist	
monks,	commemorating	of	His	Majesty	King	Bhumibol	
Adulyadej	The	Great	at	the	Ministry	of	Finance.

	 	 เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2563	นายยุทธนา	หยิมการุณ	
อธบิดกีรมธนารกัษ์	เข้าร่วมพธิถีวายบงัคมพระบรมฉายาลกัษ์	
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ณ	ท้องสนามหลวง

	 	 On	13th	October	2020,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,		
attended	a	ceremony	in	remembrance	of	His	Majesty	
King	Bhumibol	Adulyadej	The	Great	at	Sanam	Luang	
(the	royal	field)

	 เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2563	นายยุทธนา	หยิมการุณ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ	์	
เข้าร่วมแสดงความยนิดแีก่นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	 เน่ืองในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ณ	 ห้องท�างานรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง

	 On	14th	October	2020,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	
Director	-	General	of	the	Treasury	Department,	and	
the	executives	of	the	Treasury	Department	visited		
Mr.	Arkhom	Termpittayapaisith	in	order	to	congratulate	
on	his	assumption	of	office	as	Minister	of	Finance	at	
the	Ministry	of	Finance.
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	 	 เมือ่วนัที	่19	ตลุาคม	2563	นายยทุธนา	หยมิการณุ	อธบิดี
กรมธนารักษ์	 เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระคลัง	 ในพระคลัง	
มหาสมบัติ	 และตีตราเหรียญปฐมฤกษ์	 ในวาระครบ	 88	 ปี		
กรมธนารักษ์	โดยมผีูบ้รหิาร	ข้าราชการ	พนกังาน	เข้าร่วมในพธินีี้	
ณ	กองกษาปณ์	รังสิต

	 	 On	19th	October	2020,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,	
presided	over	a	worship	of	Phra	Khlang	 (a	god	of	
treasure)	ceremony	in	order	to	primarily	mint	the	88th	

anniversary	of	the	Treasury	Department	medals.	This	
ceremony	took	place	at	the	Royal	Thai	Mint,	Rangsit	
and	was	attended	by	the	executives,	officers,	and	
personnel	of	the	Treasury	Department.

	 	 เมื่อวันที่ 	 26	 ตุลาคม	 2563	 พลเอกประวิตร	
วงษ์สุวรรณ	รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานในพธิลีงนามบันทึก	
ข้อตกลงความร่วมมอืการด�าเนนิการก่อสร้างสวนป่า	“เบญจกิต”ิ	
ระยะที	่2-3	ระหว่างอธบิดกีรมธนารกัษ์	นายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	 กับ	 พล.อ.ณรงค์พันธ์	 จิตต์แก้วแท	้	
ผู้บัญชาการทหารบก	ณ	สวนเบญจกิติ

	 	 On	 26th	 October	 2020,	 General	 Prawit	
Wongsuwan,	 Deputy	 Prime	 Minister,	 presided	
over	 the	 signing	 ceremony	 of	 a	 memorandum	
of	 understanding	 (MOU)	 on	 joint	 development	
of	 Benjakiti	 Park	 Phase	 2-3	 between	Mr.	 Yuttana	
Yimgarund,	 Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	
Department,	 and	 Gen	 Narongpan	 Jittkaewtae,	
Commander-in-Chief	of	the	Royal	Thai	Army.

	 	 เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2563	นายยุทธนา	หยิมการุณ	
อธบิดกีรมธนารกัษ์	เป็นประธานพิธถีวายพระกฐินพระราชทาน	
ปี	2563	ณ	วดัสวนดอก	พระอารามหลวง	ต�าบลสเุทพ	อ�าเภอเมอืง	
จังหวัดเชียงใหม่	 และได้มอบทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียน	
วัดสวนดอก	โรงเรยีนบาลสีาธติ	โรงพยาบาลสงฆ์	และโรงเรยีน
พระปริยัติธรรม	วัดสวนดอก

	 	 On	 23 rd	 October 	 2020 , 	 Mr .Yut tana	
Yimgarund,	 Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	
Department,	 presided	 over	 the	 royal	 religious	
ceremony	2020	at	Suan	Dok	temple,	a	royal	temple,	
in	Chiang	Mai	province	and	donated	money	to	Wat	
Suan	Dok	School,	Bali	Satit	School,	Priest	Hospital,	
and	Phra	Pariyatitham	School,	Suan	Dok	temple.
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	 	 เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2563	นายยุทธนา	หยิมการุณ	
อธิบดีกรมธนารักษ ์	 เป ็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคค	ี
กรมธนารักษ์	ประจ�าปี	2563	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	
พนักงานกรมธนารักษ์	 ณ	 วัดพุพลู	 อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	
จังหวัดเพชรบุรี

	 	 On	31st	October	2020,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,		
presided	 over	 the	 religious	 ceremony	 2020.	 This		
ceremony	took	place	at	Puplu	temple	in	Phetchaburi	
province	 and	 was	 attended	 by	 the	 executives,		
officers,	and	personnel	of	the	Treasury	Department.

	 	 เมือ่วนัที	่14	ธนัวาคม	2563	นายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ ์ 	 เป ็นประธานในพิธี เทวาภิ เษก		
(พธิอีธษิฐานจิต)	เหรียญทีร่ะลกึพระคลงัในพระคลงัมหาสมบตัิ	
88	ปี	กรมธนารักษ์	ณ	พระอุโบสถ	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	
จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 On		14th		December		2020,			Mr.	Yuttana			Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,		
presided	over	the	Deva	Phisek	ceremony	(consecration	
ceremony)	of	 the	88th	anniversary	of	 the	Treasury	
Department	medals	at	Sothon	Wararam	Worawihan	
temple	in	Chachoengsao	province.

	 	 เมือ่วันที	่21	มกราคม	2564	นายยทุธนา	หยิมการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	 และนายพชร	 อนันตศิลป์	 อธิบดี	
กรมศุลกากร	ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบ	-	รับมอบอาคาร	
พักอาศัยกรมศุลกากร	 ชดเชยให้กรมศุลกากรตามโครงการ
พัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม	ณ	ที่ราชพัสดุ
แปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม	 บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพฯ	
ถนนพระรามที่	 3	 แขวงบางคอแหลม	 เขตบางคอแหลม	
กรุงเทพมหานคร

	 	 On	21st	January	2021,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,	
and	Mr.Patchara	 Anuntasilpa,	 Director	 -	 General	
of	the	Customs	Department,	signed	a	memorandum	
of	delivery	-	acceptance	of	the	customs	residential	
building,	a	compensation	for	the	Customs	Department	
in	 order	 to	 develop	 Rong	 Phasi	 Roi	 Chak	 Sam	
project	 (a	 luxury	 hotel	 development	 project)	 on	
Ratchaphatsadu	land	on	Rama	III	Road	in	Bangkok.
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	 	 เมื่อวันท่ี	 4	 กุมภาพันธ์	 2564	 พลเอกประวิตร		
วงษ์สวุรรณ	รองนายกรัฐมนตร	ีเป็นประธานในพิธมีอบหนงัสอื
อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่	 ชบ.219	
(บางส่วน)	 ต�าบลบางละมุง	 อ�าเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	
เนื้อที่ประมาณ	 649-0-72	 ไร่	 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 จ�านวน		
267	 รายการ	 ระหว่างกรมธนารักษ์	 กระทรวงการคลัง		
กับกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	โดยมี
นายยทุธนา	หยมิการณุ	อธบิดีกรมธนารกัษ์	เข้าร่วมในพธิด้ีวย	
ณ	ห้องวายุภักษ์	4	กระทรวงการคลัง

	 	 On	 4th	 February	 2021,	 General	 Prawit		
Wongsuwan,	 Deputy	 Prime	 Minister,	 presided	
over	 a	 ceremony	 of	 granting	 permission	 notes	 of	
Ratchaphatsadu	 land	 use	 in	 Chonburi	 province	
between	 the	Ministry	of	 Finance	and	 the	Ministry	
of	 Social	 Development	 and	Human	 Security.	 This	
ceremony	took	place	at	the	Ministry	of	Finance	and	
was	attended	by	Mr.	Yuttana	Yimgarund,	Director	-	
General	of	the	Treasury	Department.

	 	 เมือ่วนัที	่10	กมุภาพนัธ์	2564	นายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารราชพัสดุ	
บ้านพระยาประเสริฐวาณิช	(เขียว)	หรือวังค้างคาว	ปลูกสร้าง	
บนที่ ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี	 กท.2723		
(บางส่วน)	 โฉนดเลขที่	 3249	แขวงคลองสาน	 เขตคลองสาน	
กรงุเทพมหานคร	เนือ้ทีแ่ปลง	0-3-29	ไร่	รวมถงึทีดิ่นราชพสัดุ	
แปลงหมายเลขทะเบียนที่	กท.0580	โฉนดเลขที่	1001	แขวง
คลองสาน	 เขตคลองสาน	 กรุงเทพมหานคร	 เนื้อที่ตามโฉนด	
1-2-13	ไร่	เนื้อที่ตามสภาพครอบครอง	1-2-16	ไร่

	 	 On	10th	February	2021,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,	
inspected	 Ratchaphatsadu	 land’s	 building	 called	
“Wang	Khang	khaw”	in	Khlong	San	district,	Bangkok

	 	 เมือ่วนัที	่2	เมษายน	2564	นายอาคม	เติมพิทยาไพสฐิ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีลงนาม
ถวายพระพร	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 สมเด็จ	
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 โดยมีนายยุทธนา	 หยิมการุณ	 อธิบด	ี
กรมธนารักษ์เข้าร่วมพธิ	ีณ	ศาลาสหทยัสมาคม	พระบรมมหาราชวงั

	 	 On		2nd	April	2021,		Mr.	Arkhom	Termpittayapaisith,	
Minister	of	Finance,	presided	overa	signing	ceremony	
on	the	occasion	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	
Chakri	Sirindhorn’s	birthday	anniversary.	This	ceremony	
took	place	at	the	grand	palace	and	was	attended	
by	Mr.	Yuttana	Yimgarund,	Director	-	General	of	the	
Treasury	Department.
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	 	 เมื่อวันที่	8	เมษายน	2564	นายยุทธนา	หยิมการุณ		
อธิบดีกรมธนารักษ์	 พร ้อมด้วยผู ้บริหารกรมธนารักษ	์	
ร่วมบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ	 และสักการะ	
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจ�ากรมธนารักษ์	 ประจ�าปี	 2564	ณ	 ช้ัน	 8	
อาคารกรมธนารักษ์

	

	 	 On	 8th	 April	 2021,	Mr.Yuttana	 Yimgarund,	
Director	-	General	of	the	Treasury	Department,	and	
the	executives	of	the	Treasury	Department	attended	
a	worship	ceremony	for	Phra	Khlang	(god	of	treasure)	
and	 holy	 statues	 in	 the	 Treasury	 Department	 at		
8th	floor,	the	Treasury	Department	building.

	 	 เมือ่วนัที	่28	เมษายน	2564	นายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ ์ 	 เข ้าร ่วมพิธีแถลงข ่าวการจัดท�า	
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส		
1	พฤษภาคม	2562	และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี	
สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	
พระบรมราชนิ	ี4	พฤษภาคม	2562	โดยมนีายสนัติ	พร้อมพฒัน์	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานในพิธ	ี	
ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	4	กระทรวงการคลัง

	 	 On	 28th	 April	 2021,	Mr.Yuttana	 Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,		
attended	 the	 introductory	 press	 conference	 of	
commemorative	coins	in	the	occasion	of	His	Majesty	
King	Maha	Vajiralongkorn	Phra	Vajiraklaochaoyuhua’s	
royal	 marriage	 ceremony	 on	 1st	 May	 2019	 and		
commemorative	medal	 in	 the	 occasion	 of	 Her		
Majesty	Queen	Suthida	Bajrasudhabimalalakshana’s	
royal	designation	ceremony	on	4th	May	2019.	This	
conference	took	place	at	the	Ministry	of	Finance	and	
Mr.	Santi	Promphat,	Deputy	Minister	of	Finance,	was	
a	chairman	of	the	conference.	

	 	 เมือ่วนัที	่21	พฤษภาคม	2564	นายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์	ร่วมสักการะ	
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ากรมธนารักษ์	 และร่วมบริจาคสมทบ
ทุนมูลนิธิรามาธิบดี	 เพื่อโครงการป้องกันและช่วยเหลือ
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19	 พร้อมมอบอาหารกลางวัน
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์	 เนื่องในโอกาส
วันสถาปนากรมธนารักษ์	ครบรอบ	88	ปี

	 	 On	 21st	 May	 2021,	 the	 88th	 foundation	
day	 of	 	 the	 Treasury	 Department,	 Mr.Yuttana	
Yimgarund,	 Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	
Department,	 and	 the	 executives	 of	 the	 Treasury	
Department	attended	a	worship	ceremony	for	holy	
statues	in	the	Treasury	Department,	donated	money	
to	support	the	Covid-19	Prevention	and	Assistance	
Project	 of	 Ramathibodi	 Foundation	 and	 treated	
lunch	for	all	officers	and	personnel	of	the	Treasury	
Department.
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	 	 เมือ่วนัที	่5	กรกฎาคม	2564	นายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	 ลงพื้นที่ส่งมอบอาคารคลังสินค้า	 4		
ท่าอากาศยานดอนเมือง	 ให้กับพลตรีนายแพทย์เหรียญทอง	
แน่นหนา	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ	 เพื่อใช้
ประโยชน์เป็นโรงพยาบาลสนาม	 (ชั่วคราว)	 รองรับผู้ติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19

	 	 On	 5th	 July	 2021,	 Mr.Yuttana	 Yimgarund,		
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,		
handed	 over	 warehouse	 no.4	 at	 Donmueang		
International	 Airport	 to	Major	 General	 Rienthong	
Nanna,	Director	of	Mongkutwattana	Hospital,	to	set	
up	field	hospital	to	handle	the	Covid-19	cases.

	 	 เมือ่วนัที	่15	กรกฎาคม	2564	นายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	 มอบน�้าด่ืม	 จ�านวน	 12,000	 ขวด		
หน้ากากอนามัย	จ�านวน	60,000	ชิ้น	เจลแอลกอฮอล์ส�าหรับ
ล้างมอื	จ�านวน	600	ขวด	ยาฟ้าทะลายโจร	จ�านวน	500	กระปุก	
ผ้าห่ม	จ�านวน	500	ผืน	นมกล่อง	UHT	จ�านวน	5,400	กล่อง	
หมอนและปลอกหมอน	 ผ้าปูที่นอนให้กับโรงพยาบาล	
สนามพิทักษ์ราชัน	(พลังแผ่นดิน	2)

	 	 On	 15th	 July	 2021,	Mr.Yuttana	 Yimgarund,	
Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury	 Department,		
donated	12,000	bottles	of	water,	60,000	masks,	600	
bottles	of	hand	sanitizer,	500	bottles	of	Andrographis	
Paniculate,	500	blankets,	5,400	boxes	of	ultra-high	
temperature	milk	and	bedding	sets	to	Pitak	Rachan	
field	hospital	(Palang	Pandin	2).

	 	 เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2564	ณ	กระทรวงการคลัง	
พลเอก	ประวติร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน
ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ	 เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ที่มีภารกิจด้านสาธารณสุข	 การศึกษา	 และการพัฒนาพื้นท่ี
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับ
ท้องถิน่	ระหว่างกรมธนารกัษ์	กบัหน่วยงานรฐัทีไ่ด้รบัอนญุาต
ให้ใช้ทีร่าชพสัด	ุจ�านวน	26	ราย	โดยมนีายยทุธนา	หยมิการณุ	
อธิบดีกรมธนารักษ์	เข้าร่วมพิธี

	 	 On	16th	July	2021,	General	Prawit	Wongsuwan,	
Deputy	Prime	Minister,	presided	over	a	ceremony	of	
granting	permission	notes	of	Ratchaphatsadu	land	
use	 in	 order	 to	 support	 government	 agency	 and	
department	of	local	administration	tasks	in	aspect	of	
public	health,	education,	environmental	preservation	
and	tourism	in	local.	This	ceremony	was	held	between	
the	Treasury	Department	and	26	government	agencies	
and	departments	of	 local	 administration	and	was		
attended	 by	 Mr.Yuttana	 Yimgarund,	 Director	 -		
General	of	the	Treasury	Department.
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	 	 เมือ่วนัที	่15	กนัยายน	2564	นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานในพิธีมอบโล	่
ทีร่ะลึกผู้เกษยีณอายรุาชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
โดยมีนายยุทธนา	 หยิมการุณ	 อธิบดีกรมธนารักษ ์		
นายธ�ารงค์	 ทองตัน	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสงัหาริมทรัพย์	นางสาววลิาวัลย์	วรีะกลุ	ทีป่รกึษาด้านพฒันา
อสังหาริมทรัพย์	และนางวาสนา	ผุดผ่อง	ผู้ตรวจราชการกรม	
เข้าร่วมรับโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ	ณ	 ห้องประชุม	
วายุภักษ์	4	กระทรวงการคลัง

	 	 On	 15th	 September	 2021,	 Mr.Arkhom	
Termpittayapaisith,	Minister	of	Finance,	presided	over	
a	retirement	ceremony	in	the	fiscal	year	2021	and		
presented	retirement	plaques	to	Mr.	Yuttana	Yimgarund,	
Director	-	General,	Mr.	Tamrong	Tongtan,	Property		
Valuation	 Development	 Advisor,	 Miss	 Wilawan	
Veerakun,	 State	 Property	 Development	 Advisor	
and	Mrs.	Wasana	Pudpong,	Inspector	of	the	Treasury	
Department.

	 	 วันที่	25	กันยายน	2564	นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานพิธีเปิด
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์	จังหวัดขอนแก่น	ของกรมธนารักษ์	โดยมี
นายยุทธนา	หยิมการุณ	อธิบดีกรมธนารักษ์	เข้าร่วมงาน

	 	 On	 25th	 September	 2021,	 Mr.Arkhom	
Termpittayapaisith,	 Minister	 of	 Finance,	 presided	
over	a	ceremony	of	the	Treasury	Museum,	Khonkaen	
grand	 opening.	 This	 ceremony	 took	 place	 in		
Khonkaen	province	and	was	attended	by	Mr.Yuttana	
Yimgarund,	 Director	 -	 General	 of	 the	 Treasury		
Department.

	 	 เมื่อวันพุธที่	 29	 กันยายน	 2564	 นายยุทธนา		
หยิมการุณ	 อธิบดีกรมธนารักษ์	 เป็นประธานในพิธีมอบโล่	
ทีร่ะลกึผูเ้กษยีณอายรุาชการ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
โดยมนีายธ�ารง	ทองตนั	ทีป่รกึษาด้านพฒันาการประเมนิราคา
อสงัหารมิทรพัย์	นางสาววลิาวลัย์	วรีะกุล	ทีป่รกึษาด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์	 นางวาสนา	 ผุดผ่อง	 ผู้ตรวจราชการกรม	
และผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมรับมอบโล่ท่ีระลึกดังกล่าว		
ณ	ห้องประชุมชั้น	8	อาคาร	72	ปี	กรมธนารักษ์

	 	 On	29th	September	2021,	Mr.Yuttana	Yimgarund,	Director	-	General	of	the	Treasury	Department,		
presided	 over	 a	 retirement	 ceremony	 in	 the	 fiscal	 year	 2021	 and	 presented	 retirement	 plaques	 to		
Mr.Tamrong	 Tongtan,	 Property	 Valuation	 Development	 Advisor,	Miss	Wilawan	 Veerakun,	 State	 Property		
Development	Advisor,	Mrs.	Wasana	Pudpong,	Inspector	and	other	retirees	of	the	Treasury	Department.
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แผนงาน/โครงการดำาเนินงานที่สำาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Plans and Projects in Fiscal Year 2022

  2. The “Housing Center for the Elderly” 

(Senior Complex) Project

	 	 	 According	to	the	cabinet	meeting	on	8th		

November	 2016,	 the	 cabinet	 has	 approved	 in		

principal	 for	 the	 Senior	 Complex	 Project,	 On	

Ratchaphatsadu	Land,	which	aims	 to	 take	care	of		

elders	in	the	long	term	and	create	the	most	benefit	

for	senior	citizen	and	help	improve	their	quality	of	

life.	 In	 the	 fiscal	 year	 2022,	 the	operating	 area	 in		

Samut	 Prakarn	 province	 consists	 of	 three	 zones		

which	are	1)	Hospice	Zone	2)	Nursing	Home	Zone	

and	3)	Senior	Housing	Zone.

ด้านที่ราชพัสดุ

  1. โครงการน�า ท่ีราชพัสดุมาสนับสนุนพ้ืนที ่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

	 	 	 การจัด ต้ังพื้น ท่ี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ	

เป็นนโยบายส�าคญัของรฐับาลทีจ่ะดึงดูดการลงทนุจากภาคเอกชน	

เพื่อเพิ่มมูลค ่าการค ้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ ้าน		

อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ	 ซึ่งเป็นการกระจาย	

ความเจริญสู่ภมูภิาค	ลดความเหลือ่มล�า้	สร้างงาน	สร้างรายได้	

ให้ชุมชนท้องถ่ิน	 และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน		

โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 กรมธนารักษ์ได้ก�าหนด	

เป้าหมายในการจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หรอืเอกชนเช่าทีด่นิราชพัสดุในพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิพิเศษ	อย่างน้อย	

2	 แปลง	 ซึ่งพื้นที่ด�าเนินการมีจ�านวน	 3	 พื้นท่ี	 ได ้แก ่		

จังหวัดมุกดาหาร	หนองคาย	และตาก

Ratchaphatsadu Land Management

  1. The Special Economic Zone Project

	 	 	 Thai	 Government	 pays	 attention	 on		

Special	Economic	Zones	where	border	areas	with		

neighboring	 countries	 to	 improve	 trades	 and		

investment,	quality	of	life	of	people	in	the	area.	In	

the	fiscal	year	2022,	The	Treasury	Department	has	

promoted	the	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	

and	the	private	sector’s	participation	in	development	

of	those	areas	by	renting	Ratchaphatsadu	Land	at	

least	2	land	plots	in	Special	Economic	Zones	SEZs	

where	in	3	locations	as	Mukdahan,	NongKhai	and	Tak.

  2. โครงการศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุ 

แบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ 

	 	 	 กรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อด�าเนิน

โครงการ	 “ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”		

(Senior	Complex)	บนทีร่าชพสัด	ุภายใต้หลกัประชารฐัตามมติ	

คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2559	และด�าเนินการ	

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยจัดท�าโครงการ		

“ศูนย์ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร”	 (Senior	

Complex)	บนทีร่าชพัสด	ุเพือ่สร้างทีพ่กัอาศยัพร้อมอปุกรณ์	

สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตของ	

ผูส้งูอาย	ุยกระดบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายแุละลดงบประมาณ

รายจ่ายในการดูแลผู ้สูงอายุ	 ซึ่งมีระบบการดูแลสุขภาพ	

และสวัสดกิารอืน่	ๆ 	แบบครบวงจร	พร้อมทัง้กระตุ้นเศรษฐกจิ

ของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย	์

โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 มีพื้นที่ด�าเนินการ	

ในจังหวัดสมุทรปราการ	 โดยประกอบด้วยพื้นที่	 3	 ส่วน	 คือ		

1)	 Hospice	 Zone	 :	 พ้ืนที่ส�าหรับผู ้สูงอายุที่เจ็บป่วย		

และต้องการการรักษาหรือผู ้ป่วยระยะท้าย	 2)	 Nursing	

Home	 Zone	 :	 พื้นที่ส�าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้น	

และฟื้นฟู	 และ	 3)	 Senior	 Housing	 Zone	 :	 ที่พักอาศัย

ส�าหรับผู้สูงอายุ
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  3. โครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหา 

ข้อขัดแย้งในสิทธิท�ากินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ

	 	 	 จากปัญหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั	รวมถงึการแบ่ง	

แนวเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ชัดเจน	ท�าให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ

ในทีด่นิ	จงึต้องมีวิธกีารจัดการข้อขดัแย้งให้เกดิความเป็นธรรม

ท้ังฝ่ายรัฐและราษฎร	 ทั้งในประเด็นการโต้แย้งกรรมสิทธิ์	

ทีร่าชพสัดุ	และการพสิจูน์สทิธิการครอบครองทีดิ่นของราษฎร

ในเขตที่ดินราชพัสดุ	 เพื่อให้เกิดความชัดเจน	ถูกต้อง	น�าไปสู่

การพิจารณาก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	

ของราษฎร	 พร้อมท้ังให้การบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุ	

แปลงใหญ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยการจัดทีดิ่นท�ากนิและอยูอ่าศยั	

ให้แก่ราษฎรและเกษตรกร	 เพื่อกระจายสิทธิการถือครอง

ทีด่นิให้แก่ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีแ่ละมมีาตรการป้องกันการเปลีย่นมอื	

และแก้ไขปัญหาทีด่นิทบัซ้อน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	

มีเป้าหมายในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล	

ในเขตที่ดินราชพัสดุ	จ�านวน	1,200	แปลง

  3. The Management and Resolution of The  

Right-to-Live Conflict on Ratchaphatsadu Land 

Project

	 	 	 Ratchaphatsadu	 land	 encroachment		

problems	and	unclear	 land	ownership	boundaries	

affect	land	rights.	Therefore,	there	must	be	a	way	

to	 deal	with	 the	 conflict	 to	 be	 fair	 for	 both	 the	

government	and	the	citizens,	both	the	contention	

issue	of	Ratchaphatsadu	Land	ownership	and	 the	

proof	of	land	tenure	of	citizens	in	Ratchaphatsadu	

land.	Its	purposes	are	to	provide	clear	and	accurate	

possession	 rights,	 leading	 to	 the	determination	of	

solutions	to	the	distress	of	citizens	and	providing	the	

management	of	large	land	plots	for	the	most	benefit.	

The	solutions	are	to	provide	arable	land	and	housing	

for	citizens	and	farmers	to	distribute	land	ownership	

rights	to	those	in	the	area,	have	measures	to	prevent	

the	transfer	of	hands	and	solve	the	problem	of	land	

overlap.	In	the	fiscal	year	2022,	the	goal	of	proving	

land	tenure	rights	of	persons	in	Ratchaphatsadu	Land	

area	of	1,200	plots	will	be	formulated.

  4. โครงการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัส�าหรบัผู้มีรายได้น้อย  

เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ 

	 	 	 กรมธนารักษ์ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐ	

ในการบรหิารจดัการทีดิ่นของรฐั	เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน	

แบบบรูณาการเพือ่ให้เกดิความมัน่คงในการอยูอ่าศยัของชมุชน	

เอื้อต่อการปรับปรุงการก่อสร้างและพัฒนาที่อยู ่อาศัย	

ของชุมชน	 รวมทั้งสนับสนุนการน�าที่ดินว่างเปล่าที่ยังมิได้ใช้

ประโยชน์	 เพ่ือรองรับการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	

ของชุมชนให้มีที่อยู ่อาศัยที่มั่นคงในระยะยาว	 โดยใน

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนา	

ทีอ่ยูอ่าศยัเพ่ือผู้มรีายได้น้อยและแก้ไขปัญหาบกุรกุท่ีราชพัสดุ

ในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	10	ชุมชน

  4. Residential Development for Low  

Income People in order to Solve Trespass Problem 

on Ratchaphatsadu Land Project

	 	 	 The	Treasury	Department	is	a	government	

sector	 that	 maintains,	 uses	 and	 manages	

Ratchaphatsadu	Land	to	solve	poverty	for	stability	

in	the	community.	the	accommodations	will	match	

to	people’s	demand	and	lifestyle.	In	the	fiscal	year	

2022,	The	Treasury	Department	expects	to	develop	

10	communities.
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  5. โครงการธนารักษ์ประชารัฐ 

	 	 	 กรมธนารักษ์ด�าเนินการส�ารวจรังวัดจัดท�าแผนที่	

ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์	 ซึ่งครอบครอง	

อยู่ก่อนวันที่	 4	 ตุลาคม	 2546	 และรับรองสิทธิในการเข้าใช	้

ที่ราชพัสดุ	 โดยการจัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและท�ากิน	 อันเป็น	

การสร้างความมัน่คงด้านทีอ่ยูอ่าศยัและทีท่�ากนิ	เพิม่คณุภาพ

ชวีติของประชาชน	และสนองนโยบายการบริหารทรัพย์สนิของ

ประเทศเพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคม	โดยในปีงบประมาณ		

พ.ศ.	2565	มเีป้าหมายการส�ารวจรงัวดัจดัท�าแผนทีผู่ค้รอบครอง

ที่ราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ	จ�านวน	13,900	ราย	การจัดให้

เช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร	11,500	ราย	

  5. Thanarak Pracharat Project 

	 	 	 The	Treasury	Department	 is	responsible	

for	surveying	and	producing	maps	of	Ratchaphatsadu	

Land	for	possessors	who	do	not	dispute	ownership	

and	 possess	 before	 4th	 October	 2003,	 as	 well	

as	 guarantee	 the	 right	 of	 Ratchaphatsadu	 Land		

utilization.The	 project	 is	 under	 the	 government	

policy	for	reducing	social	inequality	and	improving	

accessibility	 to	 public	 services.	 In	 the	 fiscal	 year	

2022,	the	department	aims	to	survey	and	map	and	

investigate	13,900	Ratchaphatsadu	Land	owners	and	

provide	11,500	Ratchaphatsadu	Land	owners	for	rent	

of	residential	and	agricultural	purpose.

  6. โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะท่ี 

2 - 3 

	 	 	 เมื่อปี	พ.ศ.	2534	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ	

ในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค	

และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบเป็นสวนสาธารณะ	

โดยให้กระทรวงการคลงัเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ	โดยกรมธนารกัษ์

ได้จัดท�าผังแม่บทสวนสาธารณะ	“เบญจกิติ”	 เนื้อที่	 450	 ไร่	

แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	สวนน�้า	เนื้อที่	130	ไร่	จัดสร้างแล้วเสร็จ		

ในปี	2547	และสวนป่า	เน้ือที	่320	ไร่	และคณะรัฐมนตรไีด้มมีติ

ในปี	พ.ศ.	2559	เหน็ชอบโครงการจัดสร้างสวนป่า	“เบญจกติ”ิ	

แบ่งการจัดสร้างเป็น	3	ระยะ	โดยกรมธนารักษ์ได้ด�าเนินการ

ก่อสร้างสวนป่า	“เบญจกิติ”	ระยะที่	1	เนื้อที่	61	ไร่	แล้วเสร็จ	

ในปี	พ.ศ.	2559	และได้ส่งมอบพืน้ทีด่งักล่าวให้กรงุเทพมหานคร

เป็นผู้ดูแลบ�ารุงรักษาแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ

โครงการจดัสร้างสวนป่า	“เบญจกติิ”	ระยะที	่2	-	3	โดยมแีผน

ก่อสร้างแล้วเสรจ็ภายในเดือนเมษายน	2565	เพือ่ให้มช่ีวงเวลา

ส�าหรบัเตรยีมงานพธิเีปิดโครงการจัดสร้างสวนป่า	“เบญจกติ”ิ	

ระยะที่	2	-	3	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ในวันที่		

12	สิงหาคม	2565

  6. The Benjakitti Park Phase 2 and 3 Project

	 	 	 In	1991,	the	cabinet	had	a	resolution	in		

principle	 to	move	 all	 of	 the	 Thailand	 Tobacco	

Monopoly’s	Factory	to	the	provincial	areas	of	the	

country	so	that	the	old	area	was	to	be	developed	

as	 a	 big	 public	 park.	 The	Ministry	 of	 Finance,	 in		

collaboration	with	other	agencies	was	responsible	

for	 the	model	 scheme	of	 the	 park.	On	behalf	 of	

The	Ministry	of	Finance,	The	Treasury	Department	

has	 planned	 to	 develop	 450	 rai	 -	 public	 park,	

named	“Benchakiti	Park”,	with	2	developments	in	

mind,	namely	Water	Park	(130	Rai)	and	Forest	Park		

(300	Rai).	 In	2016	the	cabinet	had	a	 resolution	to	

develop	“Benchakitti	Park”	in	3	phases.	“Benchakiti	

Park”	of	phase	1,	covering	an	area	of	61	Rai,	was	

completed	 in	 2016	 and	 has	 been	 transferred	

to	 be	 under	 the	 care	 of	 Bangkok	 Metropolitan		

Administration.	 Recently,	 the	 development	 of	

“Benchakiti	 Park”	 of	 phase	 2	 -	 3	 is	 on	 process	

and	 expected	 to	 be	 completed	 in	 April	 2022	 for		

preparation	of	the	“Benchakiti	Park”	Phase	2	-	3	grand	

opening	ceremony	in	order	to	celebrate	the	Birthday	

of	Her	Majesty	Queen	Sirikit	the	Queen	Mother	on	

12th	August	2022.
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  7. โครงการจัดท�าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

โดยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) 

	 	 	 เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการใช้ทีดิ่นราชพสัดุ	

รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุที่ถูกราษฎรบุกรุก		

ให้สามารถน�ามาด�าเนินการตามนโยบายของรฐับาล	และน�าไป	

จัดให้ราษฎรที่ไม ่โต ้แย ้งสิทธิกับทางราชการได้เช ่ากับ	

กรมธนารักษ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 จึงจ�าเป็นจะต้องมี

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความถูกต้องด้านระยะ	 และมี

ความชัดเจนของภาพถ่าย	 เพื่อน�าไปประกอบการด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของทางราชการ	หรือจัดท�าแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศของพืน้ทีบ่รเิวณทีไ่ด้จัดให้ราษฎรเช่าแล้ว

ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

  7. The Aerial Photomap Production by 

Drones Project

	 	 	 In	 order	 to	 maximize	 benefits	 of	

Ratchaphatsadu	 Land	 and	 solve	 encroachment	

problem,	 The	 Treasury	 Department	 has	 set	 The		

Project	 of	 The	 Aerial	 Photomap	 Production	

by	 Drones.	 The	 aerial	 photomap	 can	 provide		

accurate	and	updated	information	which	to	deal	with	

Ratchaphatsadu	 Land	encroachment	 and	 allocate	

Ratchaphatsadu	Land	to	people	for	rent	under	the	

government	policy.

  8. โครงการส�ารวจรังวัดก�าหนดขอบเขตที่ดิน

ก�าแพงเมือง-คูเมือง 

	 	 	 อาคารสถาปัตยกรรมหรือสิ่งก ่อสร้างในรูป

แบบก�าแพงเมือง-คูเมือง	 ที่มีการสะท้อนถึงวิถีการด�ารงชีวิต	

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเจริญ

รุง่เรืองของประเทศไทยในอดีต	ซึง่ปัจจุบนัก�าแพงเมอืง-คเูมอืง	

ตามสถานทีต่่าง	ๆ 	มสีภาพช�ารุดทรุดโทรมไม่มีขอบเขตท่ีชัดเจน	

แน่นอน	บางแห่งถูกท�าลายสิ้นสภาพไปแล้ว	ท�าให้ไม่สามารถ

รับรองแนวเขตที่ดินให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง	

เพ่ือออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้	 ท�าให้เกิดการร้องเรียนและขอ

ความเป็นธรรมอยูเ่สมอมา	และบางรายไม่สามารถหาข้อยตุไิด้	

กรมธนารักษ์จึงด�าเนินการก�าหนดขอบเขตที่ดินก�าแพงเมือง	

-คเูมอืง	ให้ชดัเจนถกูต้อง	เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อการปกครอง	

ดูแล	 อนุรักษ์	 พัฒนา	 และการแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์	

ของส่วนรวมในการป้องกนัและลดปัญหาการโต้แย้งสทิธิในเขต

ที่ดินก�าแพงเมือง-คูเมืองต่อไป

  8. Survey Mapping of City Walls and Moats 

Boundary Project

	 	 	 The	walls	and	moats	as	an	architectural	

building	is	long	-	standing	in	Thailand,	represent	the	

cultural	life,	traditions	and	prosperity	from	the	past.	

Today,	the	walls	and	moats	have	been	damaged	and	

destroyed	which	unable	to	determine	land	border.	

Therefore,	 The	 Treasury	 Department	 processed	

on	the	boundary	determination	of	land	by	survey	

mapping	 for	 ensuring	 the	 rational	 use	 of	 land	 in	

order	to	protect	and	improve	the	quality	of	life	and	

preservation,	as	well	as	preventing	 the	dissension	

problem	of	 land,	where	 inside	 the	city	walls	 and	

moats	boundary.

  9. โครงการอนุรักษ์และบูรณะอาคารราชพัสดุท่ีมี

คุณค่าทางวัฒนธรรม 

			 	 	 กรมธนารักษ์ด�าเนินการจัดท�าหลกัเกณฑ์	แนวทาง	

ข้อก�าหนด	และการส�ารวจเพือ่ใช้ในการจัดท�าฐานข้อมูลอาคาร	

หรอืส่ิงปลกูสร้างบนทีร่าชพสัดุทีท่รงคณุค่าทางประวตัศิาสตร์	

ศิลปกรรม	 หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ	์

ไว้อย่างเป็นระบบ	 และจัดให้มีการดูแลบ�ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพที่ดีสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ		

เพือ่ให้ทราบถงึประวติัความเป็นมาและความส�าคัญของอาคาร

ราชพัสดุดังกล่าว

  9. The Preservation and Renovation on 

Ratchaphatsadu Land’s Building with Cultural 

Values Project

	 	 	 The	 Treasury	 Department	 provided		

guidelines,	regulations,	and	surveys	for	database	of	

Ratchaphatsadu	Land’s	buildings	with	characteristics	

that	 are	 considered	 historically.	 Ratchaphatsadu	

Land’s	 buildings	 have	 been	 preserved	 for	 the		

historical	tourist	attraction	in	order	to	realize	its	own	

history	and	importance.
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  10. โครงการการประมูลขายที่ราชพัสดุท่ีตกเป็น

ของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลในระบบประมูลขาย

ที่ราชพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์

	 	 	 กรมธนารกัษ์ได้ด�าเนนิการประมลูขายทีร่าชพสัด	ุ

ท่ีได้มาโดยการยึดทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ที่ไม่เหมาะสมจะน�ามาใช้	

ในราชการ	 หรือจัดหาประโยชน์	 เพื่อลดภาระในการดูแล

ทรัพย์สนิมาอย่างต่อเนือ่ง	ตัง้แต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-	2564	

เนื่องจากยังมีทรัพย์สินที่ได้มาตามค�าพิพากษาของศาล	

ทีก่รมธนารกัษ์ได้พจิารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สนิ

ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาล	 และโดย

ประการอื่น	 โดยให้ด�าเนินการประมูลขายเพื่อลดภาระ	

ในการปกครอง	 ดูแล	 ซึ่งต้องด�าเนินการในปีงบประมาณ		

พ.ศ.	2565	ดังนั้น	จึงได้จัดท�าโครงการประมูลขายที่ราชพัสดุ	

ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลในระบบ	

ประมูลขายที่ ราชพัสดุผ ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส ์ของ	

กรมธนารักษ์	 ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ	

มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า	100	รายการ

  10. The Auctions of Assets that belong 

to The Government under The Judgment of The 

Court via Electronic System Project  

	 	 	 At	 present,	 Ratchaphatsadu	 land		

acquired	under	the	judgment	ordered	by	the	court	to		

become	the	government’s	property	resulting	from	the		

offenses	 under	 the	 Anti	 -	Money	 Laundering	 Act	

and	the	Organic	Act	on	Anti	-	Corruption	which	The		

Treasury	Department	has	received	that	property	in	

custody.	That	property	was	not	intended	for	official	

use.	Some	assets	were	therefore	not	suitable	to	be	

utilized	or	used	for	procurement	purposes.	Therefore,	

there	were	 auctions	 of	 the	 assets	 to	 reduce	 the		

burden	 of	 care	 and	 increase	 the	 income	 for	 the	

country.

The Property Valuation

  1. Land Valuation Plan

	 	 	 1.1	 Completing	the	survey	and	valuation	

of	1,179,000	land	parcels	in	Bangkok.

	 	 	 1.2		Completing	the	survey	and	revaluation	

of	15,757,761	land	parcels	in	regional	areas.

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

  1. แผนงานด้านการประเมินราคาที่ดิน

	 	 	 1.1	 แผนงานส�ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคา	

ประเมนิทีด่นิในกรุงเทพมหานคร	เป้าหมาย	จ�านวน	1,179,000	

แปลง

	 	 	 1.2	 แผนงานส�ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคา

ประเมนิทีด่นิในภมูภิาค	เป้าหมาย	จ�านวน	15,757,761	แปลง

  2. แผนงานด้านการประเมินราคาห้องชุด

	 	 	 2.1	 แผนงานส�ารวจข้อมูลเพ่ือประเมินราคา	

ห้องชุด	 อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่	 เป้าหมาย	 จ�านวน		

200	 อาคาร	 โดยด�าเนินการในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน		

100	อาคาร	และในส�านกังานธนารกัษ์พืน้ที	่เป้าหมาย	จ�านวน	

100	อาคาร

	 	 	 2.2	 แผนงานส�ารวจข้อมลูเพือ่ปรบัราคาประเมิน

ห้องชุด	 เป้าหมาย	 จ�านวน	 6,545	 อาคาร	 โดยด�าเนินการ	

ในกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	2,065	อาคาร	และในส�านักงาน

ธนารักษพื้นที่	42	พื้นที่	จ�านวน	4,480	อาคาร

	 	 2. Condominium Valuation

	 	 	 2.1	 Completing	the	survey	and	valuation	

of	 200	 newly	 developed	 condominium	buildings:		

100	 buildings	 in	 Bangkok	 and	 100	 buildings	 in		

regional	areas.

	 	 	 2.2	 Completing	the	survey	and	revaluation	

of	6,545	condominium	buildings:	2,065	buildings	in	

Bangkok	and	4,480	buildings	in	other	42	provinces
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  3. การประเมินราคาที่ดินราชพัสดุรายทะเบียน 

ผู้เช่า

	 	 	 แผนงานการจัดท�าบัญชีราคาประเมินท่ีดิน	

ราชพัสดุรายทะเบียนผู้เช่าในภูมิภาค	 มีเป้าหมายด�าเนินการ

ในส�านักงานธนารักษ์พื้นที่	76	พื้นที่	จ�านวน	50,213	แปลง

  3. Ratchaphatsadu (State) Land Valuation

	 	 	 We	will	 compile	 new	 valuation	 lists	 of	

Ratchaphatsadu	land	in	76	regional	provinces,	aiming	

to	complete	50,213	parcels	by	the	end	of	the	fiscal	

year.

  4. การประเมินราคาท่ีราชพัสดุท่ีตกเป็นของ 

แผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น

	 	 	 4.1	 แผนงานประเมินราคาท่ีราชพัสดุที่ตก	

เป็นของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น

ในภูมิภาค	 ด�าเนินการในส�านักงานธนารักษ์พื้นที่	 เป้าหมาย	

จ�านวน	20	ทะเบียน

	 	 	 4.2	 แผนงานประเมินราคาที่ราชพัสดุที่ตกเป็น

ของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น	

ในกรุงเทพมหานคร	ด�าเนนิการในกรงุเทพมหานคร	เป้าหมาย	

จ�านวน	6	ทะเบียน

  4. The valuat ion of the property  

transferred to the state by court order

	 	 	 4.1	 Completing	20	cases	of	land	valuation	

in	regional	areas.

	 	 	 4.2	 Completing	6	cases	of	land	valuation	

in	Bangkok.

  5. โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน

	 	 	 กรมธนารักษ์จ�าเป็นต้องพัฒนาสร้างเครื่องมือ	

และแพลตฟอร์มกลาง	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถน�าระบบงานภาษีทีดิ่นและปลกูสร้างของแต่ละท้องถ่ิน

ท่ีมอียูน่�ามาเช่ือมโยงโดยตรงกับข้อมลูราคาประเมนิทรพัย์สนิ

ของกรมธนารักษ์	 รวมถึงข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูล

เอกสารสิทธิ์ที่ดินและห้องชุดทั้งหมดประมาณ	34	ล้านแปลง

ของกรมที่ดิน	 ซ่ึงจะร่วมกันท�างานบนแพลตฟอร์มกลางนี	้

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวดเรว็	ตอบสนองการใช้งานได้ทัว่ถงึ	

พร้อมกันทั้งประเทศ	 อีกทั้งยังมีการสร้างระบบงานด้าน	

การประเมนิราคาทรพัย์สนิทีส่นบัสนนุการประเมนิราคาทีด่นิ	

ทีน่อกเหนอืจากเอกสารสทิธิท์ีไ่ด้รบัจากกรมทีดิ่น	ทีป่ระกอบด้วย

ทีด่นิ	ส.ป.ก.	ทีเ่ขตป่าสงวน	เขตอทุยาน	หรอืทีดิ่นทีไ่ม่มเีอกสารสทิธิ	์

ทีม่ปีระชาชนใช้ประโยชน์	ซึง่อยูใ่นขอบข่ายการเสยีภาษทีีด่นิ

และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด	 รวมถึงมีระบบงานที่ช่วยวิเคราะห์

ลักษณะภาพของส่ิงปลูกสร้างเพื่อให้สามารถจ�าแนกประเภท

สิ่งปลูกสร้างได้โดยอัตโนมัติ	 ซึ่งสามารถให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นน�าไปเป็นข้อมูลประกอบในการน�าราคาประเมิน

สิง่ปลกูสร้างไปใช้เป็นฐานในการจดัเกบ็ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. Project on Property Registration  
Integration

	 	 	 The	 Treasury	 Department	 needs	 to		
develop	a	central	platform	and	tool	for	linkage	of	
property	valuation	information,	including	land	and	
condominium	title	deeds	and	cadastral	information	
of	over	34	million	land	plots	(under	the	support	of	
the	Department	of	Lands)	with	Local	Administration	
Organizations’	land	and	building	tax	information.	As	
the	result,	the	local	government	organizations	will	
be	able	to	work	more	efficiently	and	rapidly,	and	
interactively	regarding	land	and	building	tax	on	the	
unique	 central	 platform	 throughout	 the	 country.		
Furthermore,	there	will	be	the	establishment	of	a	mass	
land	valuation	system	supporting	the	determination	
of	land	plot	values	outside	the	responsibility	of	the	
Department	of	Lands	including	land	plots	located	
in	the	agricultural	land	reform	area,	national	forest,	
and	national	park	as	well	as	other	undocumented	
land	 plots	 under	 the	 Land	 and	 Building	 Tax	 Act.	
In	addition,	 there	will	be	an	automatic	 system	to	
identify	and	specify	the	building	types	from	visual	
characteristics	and	then	to	determine	the	building	
value	accordingly	as	the	tax	base.	The	system	will	be	
useful	as	the	tool	supporting	the	local	government	
organizations	to	calculate	the	land	and	building	tax	
efficiently.
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	 	 6. โครงการจัดท�าระบบศนูย์สัง่การและปฏิบตักิาร

ให้ความช่วยเหลือการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งประเทศ 

ให้อยู่มาตรฐานเดียวกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

	 	 	 ศูนย์สั่งการและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ	

การประเมนิราคาทรพัย์สนิทัง้ประเทศให้อยูม่าตรฐานเดยีวกนั

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์	(War	Room	Center)	เป็นการรวบรวม	

ระบบข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในศูนย์เดียว

โดยจัดท�าระบบฐานข้อมูลมาตรฐานเพื่อการประเมินราคา

ทรัพย์สิน	 ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการประเมินราคา	

เพื่อช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าการประเมินราคาทรัพย์สิน	

ปัญหาประเด็นข้อสงสัย	 ปัญหาข้อร้องเรียนแก่ส่วนประเมิน

ราคาทรัพย์สิน	 ในส�านักงานธนารักษ์พื้นที่	 พร้อมทั้งติดตาม

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 ผ่านระบบ

คอมพวิเตอร์แบบทนัท่วงท	ี(Real	time)	เพือ่ให้การด�าเนนิการ	

สั่งการและปฏิบัติการ	 มีความรวดเร็ว	 เพิ่มประสิทธิภาพ	

การประเมินราคาทรัพย์สิน

	  6. Project on the establishment of the 

command and operation center system assisting 

property valuation for the whole country through 

the standard computer system (War Room  

Center)

	 	 	 The	command	and	operation	center	 to	

assist	 property	 valuation	 across	 the	 country	will	

be	established	through	a	computer	system.	This	is	

the	 integration	 and	 linkage	 of	 property	 valuation	

information	 system	 under	 the	 same	 standard	 to	

give	advice	on	recommendations	on	issues	regarding	

problems,	 questions,	 and	 complaints	 regarding	

property	valuation	in	the	Provincial	Treasury	Offices	

as	 well	 as	 to	 follow	 up	 on	 the	 progress	 of	 the	

staff’s	operations	in	real-time	through	the	computer		

system.	Consequently,	the	efficiency	and	haste	in	the	

decision-making,	 supervision,	 and	 implementation	

of	property	valuation	will	be	increased	accordingly.

ด้านบริหารเงินตราและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์

	  1. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตของ 

โรงกษาปณ์ เพื่อก้าวสู่ “โรงกษาปณ์ 4.0” 

	 	 	 กรมธนารักษ ์มีภารกิจในการผลิต เหรียญ

หมุนเวียนออกใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ	และเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม	4.0	

(Industry	 4.0)	 จึงได้มีนโยบายที่จะน�าเทคโนโลยีดิจิทัล	

เข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญ	และผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	

เพื่อก้าวเข้าสู่	 “โรงกษาปณ์	 4.0”	 โดยน�าเทคโนโลยีการผลิต

ที่ทันสมัยมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	

พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	และส่งเสริม	

การตลาด	 รวมทั้ งบูรณาการการท�างานของบุคลากร	

กับระบบสารสนเทศให้มีการท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	

มีเป้าหมายคือ	 มีการน�าเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ที่ทันสมัย

มาใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น	 รองรับการจัดท�าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ตรง

กับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง	 สามารถขยาย

ตลาดเป็น	“โรงกษาปณ์	4.0”	สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	

และประชาชนผู้ใช้บริการ

Currency Management 

  1. Royal Thai Mint 4.0 Project  

	 	 	 The	 Treasury	 Department	 has	 a	 policy	

to	use	digital	technology	for	improving	production		

process,	 increasing	 efficiency	 coin	 production,		

reducing	 seal	 production	 procedure,	 increasing	

seal	useful	life,	reducing	error	coin	production	and		

increasing	efficiency	count	process.	In	the	fiscal	year	

2022,	it	expects	to	apply	modern	technologies	and	

new	techniques	for	the	improvement	of	production	

system	in	order	to	develop	new	types	of	product	

that	meet	 customer	 needs	 and	 expand	 its	 target	

group	to	become	“Royal	Thai	Mint	4.0”	that	meets	

customer	satisfaction	in	terms	of	goods	and	services.
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	  2. Mobile Coin Unit Project 

	 	 	 The	 Treasury	 Department	 provides		

mobile	coins	exchange	service	for	people	who	are	not		

convenient	 to	 exchange	 coins	 at	 the	 Currency		

Management	Division	which	located	in	Khlong	Luang,	

Pathum	Thani	and	Bangkok,	Chakrapong	road.	The	

project	reduces	production	costs	of	new	coins	and		

increase	circulation	of	coins	in	Thai	economic.	In	the		

fiscal	year	2022,	the	Mobile	Coin	Unit	expects	to	travel	in		

Nakhon-Pathom,	etc.

	 	 2. โครงการรับแลกเหรียญผ่าน Mobile Coin 
Unit 

	 	 	 กรมธนารักษ์ได้จัดรถเคลื่อนที่ออกให้บริการ
รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู ่ในความครอบครองเกิน
ความจ�าเป็น	และไม่สะดวกเดินทางมาจดุให้บรกิารในสถานที่	
ท�าการของกองบริหารเงินตรา	 ทั้งที่อ�าเภอคลองหลวง		
จังหวัดปทุมธานี	 และที่ถนนจักรพงษ์	 กรุงเทพมหานคร		
เพือ่ขอแลกคนืเหรยีญกษาปณ์เป็นธนบตัร	น�าเงนิทีไ่ด้ไปจับจ่าย	
ใช ้สอยเป ็นการช ่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจ	 อีกทั้ งท�าให ้ม	ี
เหรยีญกษาปณ์กลบัคืนมาหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกิจเรว็ขึน้		
เป็นการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่		
โดยในป ีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2565	 มีพื้นที่ เป ้าหมาย	
ในการด�าเนินการอาทิ	จังหวัดนครปฐม	เป็นต้น

The Grand National Treasures 

	  1. Renovation Bank of Thailand building 

(Khon Kean branch) into the Museum 

	 	 	 The	Treasury	Department	has	prepared	the	

project	to	renovate	Bank	of	Thailand	building	in	Khon	

Kean,	 located	on	Ratchaphatsadu	land,	 to	be	the		

museum	for	history	preservation	of	Thai	ancient	assets	

and	currencies,	especially	the	local	currency	in	the	

northeast	region.	It	also	aims	to	provide	knowledge	

and	understanding	about	the	missions	of	The	Treasury		

Department	and	evolution	of	Thai	currency,	and	to	

realized	the	value	of	Thai	currency.	The	design	of	

the	museum	is	under	the	universal	design	concept	

that	turn	it	into	a	lively	learning	center	of	Khon	Kean	

and	Northeastern	part	of	Thailand.	In	the	fiscal	year	

2022,	 the	project	 is	 in	 the	process	of	 surrounding	

and	landscaping	improvement,	and	then	museum	

management.

ด้านทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

	 	 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลง

อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม)  

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์

	 	 	 กรมธนารักษ์จัดท�าโครงการพัฒนาและปรับปรุง	

ที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	 จังหวัด

ขอนแก่น	 (เดิม)	 ให ้เป ็นพิพิธภัณฑ์	 เ พ่ือขยายโอกาส	

ให้ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ ช่ืนชม

ทรัพย์สินและเงินตราโบราณของไทย	 โดยเฉพาะเงินตรา	

ในท้องถิ่นภาคอีสาน	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ	

เก่ียวกับภารกิจของกรมธนารักษ์	 และวิวัฒนาการเงินตรา	

ของไทย	 ตลอดจนเห็นคุณค่าของเงินตราไทยมากข้ึน		

โดยออกแบบการจัดแสดงให้ความรู้	อย่างเต็มรูปแบบภายใต้	

แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคน	 (Universal	 Design)		

มกีารใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่อย่างเหมาะสม	เพ่ือให้เป็นพพิธิภณัฑ์

และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน	 มีความน่าสนใจ		

เป็นแหล่งเรียนรู้	 สร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น		

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

2565	 อยู่ระหว่างด�าเนินงานปรับปรุงพื้นท่ีภายนอกอาคาร	

และภูมิทัศน์โดยรอบ	พร้อมทั้งงานบริหารพิพิธภัณฑ์
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	  2. The Maintenance of National Treasures 

according to The Principles of Conservation Project 

	 	 	 The	 Treasury	 Department	 has	 duties	

and	responsibilities	in	the	care	of	various	types	of	

assets,	including	ancient	currency,	commemorative	

coins	and	other	objects.	Each	property	has	historical	

and	cultural	values	that	represent	the	prosperity	of	

Thailand	in	the	past,	which	should	be	preserved	as	

a	national	heritage.	Therefore,	there	must	be	proper	

maintenance	 in	accordance	with	 the	principles	of	

conservation	 by	 systematically	 storing	 the	 assets	

and	preparing	the	history	and	various	details	of	the	

property	together	with	the	asset	supervision	code	for	

convenient	inspection	/	search	and	implementation,	

including	 the	 preservation	 of	 the	 property	 to	 be		

in	 perfect	 condition	 with	 the	 correct	 method		

according	 to	 the	 principles	 of	 conservation	 and		

internationalization.

	  2. โครงการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าตามหลักการ

อนุรักษ์ 

	 	 	 กรมธนารกัษ์มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบั	

การดูแลรักษาทรัพย์สินประเภทต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	เงินตรา

โบราณ	 เหรียญที่ระลึก	 และวัตถุอื่น	 ๆ	 ทรัพย์สินแต่ละชิ้นมี

คณุคา่ทางประวัติศาสตร์และวฒันธรรมที่แสดงถงึความเจริญ

รุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต	 ซึ่งควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดก

ของประเทศชาติสืบต่อไป	 จึงต้องมีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการด้านการอนุรักษ์	 โดยการจัดเก็บทรัพย์สิน

อย่างเป็นระบบ	จัดท�าทะเบียนประวัติและรายละเอียดต่าง	ๆ 		

ของทรัพย์สิน	 พร้อมรหัสก�ากับทรัพย์สินเพื่อสะดวกต่อ	

การตรวจสอบ/สืบค้น	 และการน�าไปใช้	 รวมถึงอนุรักษ์

ทรัพย์สินให้อยู ่ในสภาพที่สมบูรณ์ด ้วยวิธีการท่ีถูกต้อง	

ตามหลักการอนุรักษ์และเป็นสากล

General Management

	  1. Internal Auditing

	 	 	 1.1	 Organization	 Confidence	 Building		

Program

						 	 	 	 	 Budgeting,	Finance	and	Accounting	

Risk	Assessment

	 	 	 1.2	 Mint	Side

						 	 	 	 	 Manufacturing	 and	 Ordering		

Contracts

		 	 	 	 	 	 Development	 and	 improvement	

of	 Ratchaphatsadu	 land,	 specifically	 transforming	

the	Bank	of	Thailand	Building,	Khon	Kaen	Province	

(formerly)	into	a	museum	(phase	2).

	 	 	 1.3	 The	State	Property

							 	 	 	 	 Resolved	 the	 issue	 of	 rental		

security	deposits	

	 	 	 1.4	 other	 audit	 work	 according	 to	 the	

policy	and	9	more	routine	activities

ด้านบริหาร

	 	 1. การตรวจสอบภายใน

	 	 	 1.1	 งานสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร

						 	 	 	 	 การประเมินความเสี่ยงด้านงบประมาณ	

การเงิน	และการบัญชี

	 	 	 1.2	 ด้านเหรียญกษาปณ์

						 	 	 	 	 งานรับจ้างผลิตสินค้าและงานสั่งจ้าง

	 	 	 	 	 	 โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุ

แปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย	จังหวัดขอนแก่น	(เดิม)	

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์	ระยะที่	2

	 	 	 1.3	 ด้านที่ราชพัสดุ

	 	 	 	 	 	 การตรวจสอบและตรวจตดิตามการแก้ไข

ปัญหาเงินประกันการเช่า

	 	 	 1.4	งานตรวจสอบอื่น	ๆ	ตามนโยบาย	และงาน

ประจ�า	9	กิจกรรม
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  2. โครงการกรมธนารักษ์ โปร่งใส ไร้ทจุรติ 

			 	 	 กรมธนารักษ ์ให ้ความส�าคัญกับการพัฒนา

และเสริมสร้างจิตส�านึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการเป็น

ข้าราชการที่มีเกียรติ	ศักดิ์ศรี	รู้จักความพอเพียง	เป็นตัวอย่าง

ท่ีดีของสังคม	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง		

มีความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ

มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 จึงได้จัดท�าโครงการ	 “กรมธนารักษ์	

โปร่งใส	 ไร้ทุจริต”	 ขึ้น	 ซึ่งโครงการ	 “กรมธนารักษ์	 โปร่งใส		

ไร้ทุจริต”	ประกอบด้วย	โครงการย่อย	จ�านวน	2	โครงการ	คือ	

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ	์

และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	

ของบุคลากรกรมธนารักษ์	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์

เป็นบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม	 จริยธรรม	 ปราศจาก

เรื่องทุจริต	 คอร์รัปชัน	 เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา

องค์กรต่อไป

	  2. Transparency and No Corruption, 

The Treasury Department 

	 	 	 The	 Treasury	 Department	 gives	 priority	

on	 the	 development	 and	build	 conscious	 among		

government	officers	to	be	honorable	civil	servants,	

dignity,	sense	of	sufficiency,	good	examples	of	society,		

adhering	 to	morality	 and	 standing	 up	 for	 what	

is	 right,	 know	 and	 understand	 the	 behavior	 that	

shows	morality	 and	ethics.	 Therefore,	 the	project	

of	The	Treasury	Department,	“Transparency	and	No		

Corruption”,	 is	 established.	 This	 project	 is		

consisting	of	2	sub	–	projects;	The	Anti	-	Corruption	

Project	 and	 The	 Encouragement	 of	Morality	 and	

Ethics	Training	Project	for	The	Treasury	Department		

officers,	in	order	to	develop	the	officers	to	become	a	

moral,	ethical,	anti-corruption	person	and	eventually		

become	a	quality	personnel	for	further	organization	

development.

	 	 3. โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของ 

กรมธนารักษ์

	 	 	 โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของ

กรมธนารักษ์เป็นการตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพัฒนา	

ทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์	 ให้ครอบคลุมภารกิจ

ทั้ง	 4	 สายงาน	ประกอบด้วย	 สายงานด้านบริหาร	 สายงาน

ด้านที่ราชพัสดุ	 สายงานด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สิน	

มีค่าของแผ่นดิน	 และสายงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมธนารักษ์ได้รับการ

พัฒนาอย่างทัว่ถงึและเป็นระบบ	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัมา

ปรับใช้และสามารถพฒันาการปฏบัิติงานให้ตอบสนองภารกิจ

ของกรมธนารกัษ์	และสามารถน�าเทคโนโลยดิีจิทลัมาประยกุต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐและประเทศต่อไป

	  3. The Treasury Department Officer and 

Personnel Development Project 

	 	 	 The	project	responds	to	the	realization	of	

the	needs	of	The	Treasury	Department	officer	and	

personnel	 development	 in	 all	 4	 duties	 including	

general	management,	 Ratchaphatsadu	 land,	 coins	

and	Grand	National	Treasures	and	property	valuation	

fields.	It	is	expected	that	the	officers	and	personnel	

will	be	systematically	improved	their	skills	in	every	

aspects,	be	able	to	apply	those	knowledge	to	serve	

The	Treasury	Department’s	duty,	and	be	able	to	use	

digital	literacy	for	public	sector	and	country	benefit.		
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ภาพ : รวมโครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน

Figure : an overview on Asset Registration Integration Project

	 	 4. โครงการบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน 

	 	 	 โครงการบรูณาการทะเบียนทรพัย์สนิ	เป็นโครงการ	

บูรณาการร่วมกัน	 3	หน่วยงาน	คือ	 กรมธนารักษ์	 กรมที่ดิน		

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ในการพัฒนาเครื่องมือ	

และแพลตฟอร์มกลางส�าหรบัเชือ่มโยงแลกเปลีย่นข้อมลูร่วมกัน	

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน�าระบบงานภาษี

ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่แต่ละท้องถิ่นมีอยู ่น�ามาเชื่อมโยง

โดยตรงกับข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินของกรมธนารักษ์		

รวมถงึข้อมลูรูปแปลงทีดิ่น	ข้อมลูเอกสารสทิธิท์ีดิ่น	และห้องชดุ	

จากกรมที่ดิน	ทั้งหมดประมาณ	34	ล้านแปลง	ซึ่งจะท�างาน	

ร่วมกันบนแพลตฟอร์มกลางนีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวดเร็ว	

ตอบสนองการใช้งานได้ทัว่ถงึพร้อมกนัทัง้ประเทศ	อกีท้ังพฒันา

ระบบงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินส�าหรับสนับสนุน

การประเมินราคาท่ีดินนอกเหนือจากเอกสารสิทธิ์ประเภท

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	 (น.ส.3	 ก.)	

ที่ได้รับจากกรมที่ดิน	 เช่น	 ที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ที่เขตป่าสงวน		

เขตอุทยาน	 หรือท่ีดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีประชาชนใช้

ประโยชน์	ซ่ึงอยู่ในขอบข่ายการเสยีภาษีทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้าง	

ทั้งหมด	 รวมถึงมีระบบงานที่ช่วยวิเคราะห์ลักษณะภาพ	

ของสิง่ปลกูสร้างเพ่ือให้สามารถจ�าแนกประเภทสิง่ปลกูสร้างได้	

โดยอัตโนมัติ	 ซึ่งสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าไป

เป็นข้อมูลประกอบในการน�าราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างไปใช้

เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	  4. Asset Registration Integration Project

	 	 	 Asset	 Registration	 Integration	 Project	 is	
an	integrated	project	between	3	departments:	The	
Treasury	 Department,	 The	 Department	 of	 Lands	
and	The	Department	of	Local	Administration.	The	
main	objective	aims	to	develop	tools	and	centralize		
platform	to	collaborate	and	exchange	data	between	
3	organizations.	The	Local	Administration	organization	
can	 implement	 their	 land	 and	 building	 tax		
system	with	the	valuation	asset	price	of	the	Treasury		
Department	 including	 land	 plot	 information	 and		
information	 of	 land	 t i t le	 documents	 and		
condominium	units	from	the	Department	of	Lands.	
There	are	about	34	Million	plots	 in	total	that	will	
work	together	on	the	centralize	platform	efficiently	
quickly,	Meeting	the	needs	of	connection	from	all	
the	country.	A	property	appraisal	system	has	been	
developed	 to	 support	 the	 appraisal	 of	 land	 in		
addition	 to	 the	 title	 deeds	 and	 the	 Utilization		
Certificate	(Nor	Sor	3	Kor)	received	from	the	Land	
Department	 such	 as	 Land	 of	 Agricultural	 Land		
Reform	Office,	 reserved	 forest	 area,	 park	 area,	 or	
undocumented	 land	 that	 is	 used	 by	 someone	
which	 is	 in	 the	 scope	 of	 pay	 land	 and	 building	
tax,	plus	there	is	a	system	that	analyzes	the	visual		
characteristics	 of	 buildings	 so	 that	 they	 can		
automatically	 classify	 them.	This	 allows	 the	 local	
administration	organization	to	use	it	as	a	standard	
to	collect	land	and	building	tax	efficiently.
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ภาพ : รวมระบบบริหารจัดการโรงกษาปณ์และการบริหารจัดการเหรียญ

Figure : Royal Mint Development System and Coin Management System overview

	 	 5. โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการโรงกษาปณ์

และการบริหารจัดการเหรียญ

	 	 	 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงกษาปณ์

และการบริหารจัดการเหรียญ	 เป็นการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการโรงกษาปณ์และการบริหารจัดการเหรียญ	 โดยน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลของ

กรมธนารักษ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น	

ระบบดังกล่าว	ประกอบด้วย	ระบบงานบัญชี	การเงิน	ต้นทุน

และงบประมาณ	ระบบงานจัดซ้ือจัดจ้าง	ระบบคลงัพสัด	ุระบบ

รับจ้างผลิต	 ระบบงานซ่อมบ�ารุง	 ระบบวางแผนและบริหาร	

การผลติ	ระบบงานควบคุมคุณภาพ	ระบบรักษาความปลอดภัย	

ในโรงงาน	 ระบบงานรักษาพยาบาล	 และระบบจัดเก็บ	

แม่แบบ	(ส่วนศลิปกรรม)	ซึง่เป็นระบบงานทีร่องรบัการจดัเกบ็	

ประมวลผล	 ติดตาม	 และสามารถเชื่อมโยงกับระบบงาน	

ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความซ�้าซ้อน	 ลดปริมาณการใช้กระดาษ		

มีการจัดการทรัพยากรในกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้บริการแก่ผู ้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว		

ทนัต่อความต้องการ	พร้อมทัง้สนับสนุนข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจ	

ของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	  5. Royal Mint Development System and 

Coin Management System Project

	 	 	 Royal	Mint	Development	System	and	Coin	

Management	System	Project,	data	management	of	

the	Treasury	Department	will	be	more	efficiency	and	

productivity	with	help	of	 Information	Technology.	

This	system	consists	of	accounting	system,	financing	

system,	 cost	 and	 budget	 system,	 procurement		

system,	warehouse	system,	Contract	manufacturing	

system,	maintenance	system,	production	planning	

and	management	 system	Quality	Control	System,	

factory	security	system,	medical	care	system,	and	

template	storage	system	(Art	Section).	The	system	

supports	 storage,	 processing,	 tracking	 and	 can	 be	

connected	 to	 related	 work	 systems	 to	 reduce		

redundancy,	 plus	 it	 reduces	 the	 use	 of	 paper.		

Process	 resources	 are	managed	 electronically	 to	

serve	users	quickly	and	keep	up	with	the	demand	

as	well	as	supporting	information	for	decision-making	

by	executives	and	related	departments.	
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