
                          ภารกิจส านักงานธนารกัษพ์ื้นที่ตาก  

 

         

           ภารกิจภายในหน่วยงาน 

 

            ส่วนบริหารทั่วไป :  

                    อัตราก าลัง : ข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน 
 

 

1. ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ  
2. ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด  
3. พิมพ์หนังสือราชการ ปรุ โรเนียว ถ่ายเอกสาร  
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร  
5. ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
6. ด าเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้และบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน  
7. ด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน  
8. ด าเนินการรวบรวมและจัดท าผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล  
9. บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ  
10. ด าเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ  
11. จัดท าทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจ าตัวผู้เช่า  
12. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดท าบัญชีต่างๆที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมเงินน าส่งคลัง ตลอดจนเร่งรัด

ติดตามทวงถามเงินช าระต่างๆ ทุกประเภท  
13. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าประมาณการรายได้ประจ าปี  
14. ด าเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจน เงินอ่ืนใดที่ผู้เช่า

ต้องช าระให้กับทางราชการพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน  
15. ควบคุม ดูแล ด าเนินการเก่ียวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับที่ราชพัสดุ  
16. จัดท ารายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างช าระ และค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอ่ืนใดที่ 

ผู้เช่าต้องช าระให้กับทางราชการ  

 

            

ภารกิจหน้าที ่



       ส่วนจัดการที่ราชพัสด ุ:  

 อัตราก าลัง :ข้าราชการ 2 คน  พนักงานราชการ 1 คนและลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  
 
 

1. การใช้ประโยชน์ในราชการ  
2. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ  
3. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ  
4. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ  
5. ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบ   

และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
6. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
7. การพัฒนาและจัดหาประโยชน์  
8. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน  
9. การก าหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน  
10. การจัดท าเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาประมูล  
11. การจัดท าสัญญา การก ากับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ  
12. การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน  
13. การรับมอบอาคาร  
14. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า  
15. การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมท่ีถึงแก่กรรม  
16. การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า  
17. การขอด าเนินการอ่ืนๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา  
18. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา  
19. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์                                              
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

 

ภารกิจหน้าที่ 



 ส่วนจัดการฐานข้อมลู :  

   อัตราก าลัง :ข้าราชการ 1 คน,ลูกจ้างประจ า 2 คน,พนักงานราชการ 1 คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน 

 

    

 

  

     ด้านทะเบียนและหลักฐาน  
1. จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด  
2. ตรวจสอบและด าเนินการเก่ียวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพ่ือให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย  
3. ให้ค าแนะน า จัดท าคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ  
4. เก็บรักษา และจัดท าบัญชีคุมส าเนาหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินราชพัสดุ  
5. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์  
6. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพ่ือรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย   
 เวนคืน หรือกฎหมายอ่ืน  
7. การรับมอบการส่งคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า  

 ด้านส ารวจและส่งเสรมิการรังวัด  
1. ด าเนินการส ารวจรังวัด จัดท าแผนที่เพื่อให้ทราบถึงท่ีตั้งแนวเขต รายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์  
2. การส ารวจรังวัดก าหนดขอบเขตก าแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม  
3. จัดหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับท่ีราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น รูป แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุด 
 หลักฐานที่ดิน  
4. ด าเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินและด าเนินการอ่ืนๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
5. รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน  
6. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส ารวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538  
7. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บ ารุงรักษาเครื่องมือส ารวจรังวัดจัดท าแผนที่  
8. ให้การสนับสนุน ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการด าเนินการส ารวจรังวัดจัดท าแผนที่  
ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ  
1. ด าเนินการจัดท าแผนการใช้ที่ราชพัสดุ ด าเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เชา่ ผู้บุกรุก  
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้  
4. ด าเนินการปรับปรุงสภาพท าเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์  

 การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ  
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  

      ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

ภารกิจหน้าที่ 



ส่วนประเมินราคาทรัพย์สนิ :  

 อัตราก าลัง :ข้าราชการ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  

 

 

 

 

 

  

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอ่ืนตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเสนอ
 ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคากลางของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่
 เกี่ยวข้อง  
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 ภารกิจกรมธนารักษ์  

1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ  
ด าเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ประโยชน์และท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ  
2. งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ และของสั่งจ้าง  
ด าเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนตั้งแต่ชนิดราคา ๑๐ บาท ลงมาจนถึง ๑ สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 
เหรียญ ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสและโอกาสส าคัญต่างๆ ตลอดจนการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดท าเครื่องหมายตอบแทน
และของสั่งจ้างต่างๆ ที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนสั่งจ้าง ท าการยุบหลอม ท าลายและล้างตัวเหรียญกษาปณ์ 
ตลอดจน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมประตูห้องมั่นคงและจัดท าซ่อมแซมกุญแจตู้นิรภัยของส่วนราชการ  
3. งานด้านบริหารเงินตรา  
ด าเนินการควบคุมการรับ-จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก-ส่งเงินคงคลังของจังหวัด การควบคุมยอดเงินฝาก
ของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รับเช็คเงินผลประโยชน์รายได้ของรัฐ ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์  
4. งานด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน  
ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเงินตรา เหรียญที่ระลึก เครื่องราชอิสริยยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทรัพย์สิน อันมีค่าของแผ่นดินรวมทั้งการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการสะสมเหรียญกษาปณ์ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
5. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน  
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดราคาประเมินและเสนอความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดราคาประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่
ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล  

 

 

ภารกิจหน้าที่ 



                                        พันธกจิ  

1. ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาท่ีราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์  
2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและหรือรายได้  
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล  
4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
5. บริการจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ ในระบบเศรษฐกิจ ด้วยระบบที่ปลอดภัยและ
 ทันเวลา  
6. ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดี ตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อน าออกเผยแพร่ให้คนไทย
ได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจ ในมรดกของชาติ และให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ 

                 วิสัยทัศน์ 

      เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพย์สนิภาครัฐ และดูแล บ ารุงรักษา พัฒนาที่    

ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งประเมนิราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล  
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