บทสรุปผู้บริหาร
บทนา
ภาครั ฐ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ในการผลั ก ดั น นโยบายเศรษฐกิ จ และสั งคมดิ จิ ทั ล (Digital
Economy) ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยหนึ่ง
ในหกยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนารากฐาน และการเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม่ให้แก่การ
ทางานและการให้บริการในภาครัฐ อันจะนาไปสู่การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน เพิ่มความ
สะดวก รวดเร็วและถูกต้องก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการ
ให้บริการโดยมีผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง และให้ ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของภาครัฐเพื่อนาไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
แผนปฏิ บั ติ การดิจิ ทั ล ของกรมธนารักษ์ พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖ นั้ น นอกจากจะต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒ นาดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย แล้ว
ต้องมีการบูรณาการเพื่อลดความซ้าซ้อนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในหน่วยงาน
และต้องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของหน่วยงานโดยเฉพาะในการปฏิรูประบบการ
บริห ารงานภาครัฐ และการให้ บ ริการประชาชน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ ส่ วนราชการสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินการจัดทาหรือปรับแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง
ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่กระชับ มีความชัดเจนในเรื่องวิสัย ทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย สามารถนามาใช้เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานและการให้บริการประชาชน ซึ่งต้องสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมของแผนงาน
และแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินงาน และสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖ ฉบับนี้ มีการวิเคราะห์
ข้อมูล พื้น ฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของผู้ บริห ารและ
บุคลากรของกรมธนารักษ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น และได้
นาการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ม ากาหนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษ์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดาเนินการยิ่งขึ้น

บทที่ 1
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมธนารักษ์ โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Department Chief Information Officer : DCIO) เป็นผู้ มีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล
ระดับกรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและ
วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการระบบเครือข่าย
และบู ร ณาการระบบข้อ มูล เพื่ อการใช้ ข้ อมู ล ร่ว มกัน ระหว่างส่ ว นราชการ บริห ารจัด การและก าหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ เป็นศูนย์รวมข้อมูล
สารสนเทศและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด รวมถึงส่งเสริม
พัฒ นาทรัพ ยากรบุ คคลด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของกรมธนารักษ์ มีคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละปี ตลอดจนการกากับดูแลติดตามประเมินผลโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแปลงแผนด้านเทคโนโลยีฯไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมธนารักษ์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖) ฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบดิจิทัลของกรมธนารักษ์ โดยกรอบ
การกาหนดทิศทางของแผนฯ มาจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตลอดจนทิศทาง
และนโยบายของแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงการคลัง
๑.๒ โครงสร้างและภารกิจของกรมธนารักษ์
วิสัยทัศน์
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล
และยั่งยืน
พันธกิจ
1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ
เป้าประสงค์
๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหน่วยงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
๒

๓) พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการบริการสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดระบบสานักงาน
อัตโนมัติ
๔) พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
๕) พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรกรมธนารักษ์
โดยมีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนด
ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปกครอง ดูแ ล บารุงรักษา ให้ใช้ จัด ประโยชน์ จัดทานิติก รรม และดาเนิน การในเรื่อ งต่างๆ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยราชพัสดุ
2) จัดทา นาออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์และดาเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วย
เงินตราและงานรับจ้างทาของ
3) รับ จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
4) ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
5) จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
กรมธนารักษ์

๓

การแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ ดังต่อไปนี้
อธิบดีกรมธนารักษ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บส.

สฐ.

กลุ่มงานตรวจราชการตรวจราชการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์

กม.

ทีป่ รึกษาด้านการบริหารเหรียญ
กษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
ยผ.

รองอธิบดี
(ด้านบริหาร)

สท.
รองอธิบดี

สลก.

พร.

บท.

บค.

(ด้านเหรียญกษาปณ์)

กษ.

บต.

รองอธิบดี
(ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์)

รองอธิบดี
(ด้านที่ราชพัสดุ)
บภ.

กท.

พธ.

พบ.

ทส.

ปท.
มป.

สธพ.

๔

อานาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)
มีอานาจหน้าที่เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบราชการภายใน
กรม ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด รายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการในกรมประสานงานและ
ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
กลุ่มตรวจสอบภายใน (สน.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (กท.)
มีอานาจหน้ าที่ดาเนิ นงานเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบ ารุงรักษาที่ราชพั สดุในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการพัฒ นาศักยภาพของราชพัสดุ บริห ารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การ
จัดหาประโยชน์ และการทานิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
กองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ (สฐ.)
มีอานาจหน้าที่สารวจ รังวัด จัดทา และเก็บรักษาแผนที่ที่ราชพัสดุ ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุ จัดทาและบริหาร
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุ ให้บริการด้านข้อมูลที่ราชพัสดุแก่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ (บส.)
มีอานาจหน้าที่พิจารณาพิสูจน์สิทธิ และการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์อ สั งหาริ ม ทรั พ ย์ ถอนสภาพที่ ราชพั ส ดุ รวมทั้ งปฏิ บั ติงานร่ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีอ่ ธิบดีมอบหมาย
กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค (บภ.)
มีอานาจหน้าที่ บริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์ และการทานิติกรรม
เกี่ยวกับราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
อธิบดีมอบหมาย
กองพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (พบ.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานควบคุมการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ กาหนดแนวทางและมาตรฐานการใช้ การบารุง รักษา และการ
๕

บูรณะอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ กากับการดูแลการใช้ การบารุงรักษา และการบูรณะอาคาร
หรือสิ่งปลู กสร้างซึ่งเป็ นที่ราชพัส ดุ จัดทาบัญชีราคามาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัส ดุ
จัดทาฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ใช้หรือนาไปจัดหาประโยชน์ ในระบบสารสนเทศ
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ (สธพ.)
มี อ านาจหน้ าที่ ในเขตท้ อ งที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การปกครอง การดู แ ล และการ
บารุงรักษาที่ราชพัสดุรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ ดาเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้ง
การจั ด หาประโยชน์ แ ละการท านิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ราคา
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและ
เงินตราที่เป็นอานาจหน้าที่ของกรม ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่ งรัฐประจาจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย
กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ (พธ.)
มี อ านาจหน้ า ที่ เสนอแนะนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นาที่ ร าชพั ส ดุ ก าหนดแนวทางและ
มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบโครงการของที่
ราชพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ
ดาเนิน การเกี่ยวกับ งานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักรแล
ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร บริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ บริหารจัดการ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุที่มีมูลค่าสูง บริหารจัดการเกี่ย วกับโครงการภาครัฐในการพัฒนาที่ราช
พัสดุเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย
กองบริหารเงินตรา (บต.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการรับและจ่าย การแลก การตรวจพิ สูจน์ การเบิกจ่าย การ
รั บ ส่ ง และการเก็ บ รั ก ษาเหรี ย ญกษาปณ์ จั ด ท า ควบคุ ม และตรวจสอบบั ญ ชี เงิ น คงคลั ง เช็ ค เงิ น
ผลประโยชน์ เช็ค ขัด ข้อ งและใบน าส่ งเงิน ของส่ ว นราชการ และการรับ และน าส่ งเช็ คเงิน ผลประโยชน์
ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง การออกเช็ค สั่งจ่ายเงินคงคลัง และการ
รับรองการจ่ายเงินคงคลัง บริหารจัดการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ดาเนินการ
เกี่ยวกับการรับฝากและการเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยและทรัพย์สินของส่วนราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (สท.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกรมรวมทั้งจัดแสดงและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบูรณะ
และการเก็บ รักษาทรัพย์สิน มีค่าของรัฐ จาหน่ายและแลกเปลี่ยนเงินตราของรัฐบาลไทยและของรัฐบาล
ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการสะสมเงินตรา ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
๖

หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน ด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ทั้ งในและต่ างประเทศ รวมทั้ งปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรือ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
กองกษาปณ์ (กษ.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก และการจัดทาเครื่อง
ราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน ของสั่งจ้าง และผลิตภัณฑ์อื่นดาเนินการเกี่ยวกับ
การยุบ การหลอม การทาลาย และการล้างตัวเหรียญกษาปณ์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซมประตู
ห้ อ งมั่ น คง และซ่ อ มแซมกุ ญ แจตู้ นิ ร ภั ย ของส่ ว นราชการ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิน การบั ญ ชี และ
การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการ
ทาของ รวมทั้งปฏิบั ติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ อธิบดี
มอบหมาย
สานักงานเลขานุกรม (สลก.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรมและราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็น
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หน้าที่และอานาจดังกล่าวให้รวมถึง ดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริห ารงานทั่ว ไป งานสารบรรณ งานช่ว ยอานวยการ และงานเลขานุ การของกรม ดาเนิน เกี่ยวกับการ
ประชาสั มพัน ธ์และเผยแพร่ข้อมูล กิจ กรรมความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม การดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดของกรม ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบและเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และขอร้องเรียน ดาเนินการอื่นใดที่มิได้กาหนดไว้เป็นหน้าที่และอานาจของหน่วยงานใดภายในกรม
โดยเฉพาะ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ อธิบดี
มอบหมาย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บท.)
มีอ านาจหน้ าที่ ดาเนิ น การเกี่ ยวกั บ การจัด ระบบงานและการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของกรม
ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ การเสริมสร้ างวินั ยและรักษาระบบคุณ ธรรมในการปฏิบั ติงานของกรม ดาเนิน การ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมรวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
อธิบดีมอบหมาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ยผ.)
มีอานาจหน้ าที่จั ดทาและพัฒ นายุทธศาสตร์ของกรมให้ ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง
เสนอแนะ ให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงและขัยเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ของ
กรมไปสู่การปฏิบั ติให้บั งเกิดผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรม
จัดระบบการสารวจ การจัดเก็บ และการรวบรวมสถิติข้อมูลของหน่วยงานภายในกรม รวมทั้งปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

๗

กองบริหารการคลัง (บค.)
มีอานาจหน้ าที่ดาเนิ น การเกี่ยวกับการเงิน การบัญ ชี และการงบประมาณของกรม ดาเนินการ
เกี่ยวกับ การพั สดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทส.)
มีอานาจหน้ าที่ จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและ
สังคมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายดิจิทัลของกระทรวงการคลัง วางแผนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมหน่วยงานภายนอก เป็นศูนย์ระบบข้อมูลและระบบจัดการข้อมูล
รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน กากับดูแลระบบความปลอดภัย
สารสนเทศ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลของกรม กาหนดแผนพัฒนา และบริหารยุทธศาสตร์ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายของกรม บูรณาการระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในกรม และหน่วยงานภายนอกกรม รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีบมอบหมาย
กองกฎหมาย (กม.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรากฎหมายว่า
ด้วยที่ราชพัสดุ กฎหมายว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง
และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่ และอานาจของกรม ดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่ นดินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อยกร่างและพัฒ นากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในด้านการปกครอง การดูแล การบารุงรักษา และการพัฒนาที่ราชพัสดุ การ
ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น การผลิ ต เหรี ย ญ กษาปณ์ และการจั ด สร้ า งเครื่ องราชอิ ส ริ ย ยศ และ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และในด้านอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง และการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย บรรดาที่อยู่ในหน้าที่
และอานาจของกรม ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่
ราชพัสดุ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ อธิบดี
มอบหมาย
กองประเมินราคาทรัพย์สิน (ปท.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ในเขตกรุงเทพมหานคร เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการประเมินราคาทรัพย์สิน
และทรั พ ย์ สิ น อื่น ตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ ง จัดท ายุท ธศาสตร์และแผนงาน รวมทั้ งควบคุม ก ากั บ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินของสานักงานธนารักษ์พื้ นที่ ดาเนินการเกี่ยวกับ
งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง รั ฐ ประจ าจั ง หวั ด ใน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
อธิบดีมอบหมาย
๘

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน (มป.)
มีอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ประเมิน ราคาทรัพย์สิ น ดาเนิ น การเกี่ยวกับการพัฒ นามาตรฐานการประเมินราคาอสั งหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ
เพื่อจัดทามาตรฐาน ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ความเห็นต่อข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านการประเมินราคา
ทรัพ ย์ สิ น บริ ห ารจั ด การและให้ บ ริ ก ารด้ านข้อ มูล ราคาที่ ดิ น สิ่ งปลู กสร้าง และห้ องชุด บริห ารจั ดการ
ฐานข้อมูล เพื่อการประเมิน ราคาทรัพย์สิ นเพื่ อประโยชน์แห่ งรัฐ ดาเนิน การเกี่ยวกับงานเลขานุ การของ
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย
๑.๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
• บทที่ ๒ นาเสนอแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนฯ
• บทที่ ๓ นาเสนอผลการสารวจสถานภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้านข้อมูล ด้านความ
มั่น คงปลอดภั ย ปั ญ หา และอุป สรรคในปัจจุบั น รวมถึงการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุด อ่อน โอกาส อุป สรรค
(SWOT Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix) เพื่อนากรมธนารักษ์สู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล
• บทที่ ๔ น าเสนอวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ข องแผนฯ รวมถึ งอธิบ าย
รายละเอียดการวางยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน อันประกอบด้วย เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ และการ
ติดตามประเมินผล (ตัวชี้วัด) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
• บทที่ ๕ นาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนเพื่อให้กรมธนารักษ์สามารถดาเนินการตามแผน
ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

๙

บทที่ 2
แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ พ.ศ. ๒๕6๔ – 256๖ มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้อง
สนับสนุนกับแผนและนโยบายรัฐบาล ดังต่อไปนี้
2.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมซึ่งจัดทาโดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคมได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยแผนฉบับ นี้ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่งก็คือการเป็นประเทศไทย
ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนพั ฒ นาดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม กาหนดภูมิ ทัศน์ ดิจิทัล เพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒ นาและเป้ าหมายใน 4 ระยะ ภายในเวลา 20 ปี และกาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานเพื่อไปสู่
เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการ
เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ ภาค
ธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้า และบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและ
การค้าขาย สินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชน
ทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้ง
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย
และสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ สู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล มุ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพ การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค ให้ เกิดบริการภาครัฐ ใน
รูปแบบดิจิทัล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา นาไปสู่การ
หลอมรวม การทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
ของประชาชนหรือผู้ใช้บ ริการ ปรับ เปลี่ยนการทางานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้มีการ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต ามมาตรฐาน Open data พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม บริ ก ารพื้ น ฐานภาครั ฐ
(Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
กาลังคน วัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกา
และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพื่ออานวยความสะดวก ลด
อุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทาธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน
2.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิตอลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
แผนพัฒ นารัฐบาลดิจิ ตอลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทาขึ้นโดยส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กาหนดวิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลไว้ ดังนี้
1) Government Integration คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งการเชื่อมโยง
ข้อมูล และการดาเนินงาน
2) Smart Operation คือการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
3) Citizen-centric Services คือการยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
4) Driven Transformation คือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับ
ของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในด้านขั้นตอนการทางาน เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
2.3 แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 – 256๔
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นศูนย์กลางการ
บริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” โดยยุทธศาสตร์ที่สาคัญกาหนดไว้ 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพต่อการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารทรัพย์สินเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑๒

บทที่ 3
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมธนารักษ์
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้เป็นปัจจัยนาเข้าในการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนา และเพื่อสนับสนุนการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต สามารถสรุป สาระสาคัญได้ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของกรมธนารักษ์ โดย SWOT Analysis
จากการสารวจสถานภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบสารสนเทศกรมธนารักษ์ สามารถ
สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อันส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ได้ดังนี้
๓.๑.๑ จุดแข็ง (Strength)
S1 มีการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้าน ICT อย่างชัดเจนและครอบคลุมในทุกด้าน
S2 ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
S3 มีการจัดทา MOU เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานภายนอก
S4 ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรและให้การ
สนับสนุนการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน
S5 มีศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (Data Center)
S6 มีระบบงานรองรับทุกภารกิจงาน
S7 มีอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย Internet ให้บริการอย่างเพียงพอ
S8 มีการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่
S9 มีนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT
S10 มีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและกาหนดผู้รับผิดชอบ
S11 บุคลากรมีความสนใจและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทางด้าน ICT และสามารถ
นาความรู้ไปต่อยอดในการทางาน
S12 มีการจัดการฝึกอบรมด้าน ICT ให้กับบุคลากรอย่างสม่าเสมอทุกปี
S13 มีระบบ Outsource ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
S14 องค์กรมีวัฒนธรรมในการทางานที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓.๑.๒ จุดอ่อน (Weakness)
W1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
W2 เนื่องจากกรมมีภารกิจ ๔ ด้าน ทาให้ข้อมูลสารสนเทศแต่ละภารกิจ ยังไม่มีการบูรณา
การเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
W3 การปรับปรุงระบบงานขาดความคล่องตัวและตอบสนองต่อนโยบายรวมถึงกฎหมายที่
มีการปรับปรุง
W4 จานวนบุคลากรด้าน ICT มีไม่เพียงพอ
W5 ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยในการบริหารดูแล
และสนับสนุนงานด้าน ICT
W6 บุคลากรผู้ดูแลระบบขาดการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
๑๓

W7 จานวนขั้นตอนในการดาเนินการที่มากตามระเบียบราชการอาจส่งผลให้การ
ดาเนินการล่าช้าและขาดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ด้าน ICT
W8 บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
W9 ซอฟต์แวร์เฉพาะขาดการปรับปรุงให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
W10 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
W11 การเข้าถึงข้อมูลของระบบงาน ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๓.๑.๓ โอกาส (Opportunity)
O1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรสู่สาธารณชนเป็นวงกว้าง เพือ่ ขยายกลุ่ม
ลูกค้ารายใหม่ให้กับองค์กร
O2 บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนางานขององค์กร
O3 มีการจัดทา MOU เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม
เช่น อปท. กทม. เอกชน ฯลฯ
O4 การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการที่ทันสมัย รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็ว
O5 การนาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับประเทศ
๓.๑.๔ อุปสรรค (Threat)
T1 ภัยคุกคามทางไซเบอร์
T2 สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สงคราม ฯลฯ
T3 ระบบการให้บริการประชาชนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการเนื่องจากข้อจากัดด้าน
งบประมาณค่าใช้จ่าย และกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการให้บริการ
T4 กระบวนการจัดหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องใช้ระยะเวลานาน ทาให้บางครั้ง
เทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปทาให้ได้เทคโนโลยีฯที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๑๔

ปัจจัยภายในองค์กร

3.2 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกรมธนารักษ์ โดย TOWS Matrix
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT Analysis กรมธนารักษ์ ได้
ดาเนินการกาหนดกลยุทธ์ด้วยวิธี TOWS MATRIX ปรากฏผล ดังนี้
ปัจจัยภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
SO1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี ST1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศใน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และติดตาม
ปัจจุบัน อาทิเช่น Ai, Block Chain, Big ข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ
Data
ST2 พัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
SO2 ส่งเสริมและพัฒนายุทธศาสตร์และ (BCM) ให้มีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ สถานการณ์ในปัจจุบัน
จุดแข็ง
เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ST3 ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการ
(Strength)
SO3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน บริการประชาชนให้สอดคล้องกับ
สื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media
สถานการณ์ปัจจุบัน
SO4 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ ST4 ปรับปรุงระบบเครือข่าย
API Service ระหว่างหน่วยงานภายใน คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ และ
และภายนอก
รองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data)
WO1 พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มี WT1 ส่งเสริมความตระหนักรู้ดา้ นการ
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ทันสมัย
สารสนเทศ (IT Security Awareness)
WO2 บูรณาการการดาเนินงานภายใน WT2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
จุดอ่อน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการพัฒนาระบบ และเป็นส่วน
(Weakness) WO3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
หนึ่งของทีมพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีความยืดหยุ่น และ
WT3 บริหารจัดการคุณลักษณะเฉพาะ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในอนาคต
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
ลักษณะงานตามภารกิจ
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
4.1 วิสยั ทัศน์
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
4.2 พันธกิจ
1) บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
2) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานสากล
3) ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบ
เศรษฐกิจ
4) จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิ ชาการ เพื่อสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
4.3 เป้าประสงค์
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหน่วยงานเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
- พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการบริการสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เกิดระบบสานักงานอัตโนมัติ
- พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานที่
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ
2) พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรกรมธนารักษ์
4.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร
1.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill
เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Skill บุคลากรกรมธนารักษ์
Set) ของบุคลากรกรมธนารักษ์
Set) ของบุคลากรกรมธนารักษ์
ได้รับการทดสอบฯ เพื่อ
วัดระดับทักษะดิจิทัล
และนาไปสู่การพัฒนา
ตนเอง
1.2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงเทคนิคการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร นาความรู้และ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
และเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
เจ้าหน้าที่ ICT
สารสนเทศสามารถปรับกลยุทธ์
ประยุกต์ใช้กับงานใน
และวางแผนในการนาเทคโนโลยีที่ ความรับผิดชอบได้อย่าง
๑๖

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เหมาะสมมาใช้กับองค์กร รวมถึง
เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ร่วมกัน
1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงาน IT เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความรู้
ความเข้าใจเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันในทุก
ภารกิจของกรมธนารักษ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
(Government Integration)
1.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ
ในการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ภาครัฐ
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนให้มี
ความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้
๑.๕ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “IT เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
Strategic Planning” เพื่อปรับปรุง
สามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ พ.ศ. การทางานทางด้านเทคโนโลยี
๒๕6๓ – 256๕
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ระดับกรม

ตัวชี้วัด
มีประสิทธิภาพ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์เพื่อบริหาร
จัดการภาครัฐได้อย่าง
กว้างขวางและ
หลากหลายมากขึ้น

นาเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชน
บุคลากรกรมธนารักษ์มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
สอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศและ
กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปสู่มาตรฐานสากล
2.1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
กรมธนารักษ์สามารถ
อุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม
ประสิทธิภาพสามารถรองรับ
จัดหาครุภัณฑ์
จานวนบุคลากรและภารกิจต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ได้ตามแผนที่
ของกรมธนารักษ์ได้
กาหนด
๒.2 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิม กรมธนารักษ์สามารถ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค
ที่มอี ายุการใช้งาน 6 - 7 ปี ที่มา ดาเนินงานได้ตามแผนที่
พร้อมกับการสร้างอาคาร และ
กาหนด
จัดหาใหม่เพิ่มเติมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบ
๑๗

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
เครือข่ายของส่วนภูมิภาค
๒.3 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทดแทนของเดิม
อุปกรณ์เครือข่ายอาคาร ๗๒ ปีกรมธนารักษ์ ที่มีอายุการใช้งาน 6 - 7 ปี และ
จัดหาใหม่เพิ่มเติมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายอุปกรณ์ อาคาร 72 ปี
กรมธนารักษ์
2.4 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมของสานักกษาปณ์ อุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทน
ของเดิมของสานักกษาปณ์

ตัวชี้วัด
กรมธนารักษ์สามารถ
ดาเนินงานได้ตามแผนที่
กาหนด

กรมธนารักษ์สามารถ
จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ตามแผนที่
กาหนด
กรมธนารักษ์มมี าตรฐาน
ระบบข้อมูลกลางทีเ่ ป็น
มาตรฐานสากล

2.5 โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทา
มาตรฐานระบบข้อมูลกลางและกาหนด
มาตรฐานด้านสารสนเทศยกระดับการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ
๒.6 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย

เพือ่ จัดทามาตรฐานระบบข้อมูล
กลางและกาหนดมาตรฐานด้าน
สารสนเทศยกระดับการรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศ
เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพื่อการถ่ายทอด กรมธนารักษ์สามารถ
สัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ ดาเนินงานได้ตามแผนที่
เครือข่าย
กาหนด

๒.7 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ทดแทนของเดิม

เพื่อจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์สามารถ
และอุปกรณ์ในระดับผู้ใช้ทดแทน จัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผน
ของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ที่กาหนด
7 ปีขึ้นไป

2.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารอง
ข้อมูลแบบรวมศูนย์

มีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศ
แบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสารองและกู้คืน
ข้อมูลระบบสารสนเทศ และเพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการระบบการ
สารองข้อมูล

๒.๙ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรองรับ พรบ.
ความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

เพื่ อ จั ด หาพร้ อ มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร้อยละของความก้าวหน้า
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบ ของการจัดทาโครงการ
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหา ตามแผน
และข้ อ ก าหนดตาม พรบ. ความ
มั่ น คงป ลอดภั ยไซเบ อร์ พ .ศ.
2562

กรมธนารักษ์สามารถ
จัดหาอุปกรณ์สาหรับ
ระบบสารองข้อมูลได้ตาม
แผนที่กาหนด

๑๘

ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการกรมธนารักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.1 โครงการระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์พร้อม กรมธนารักษ์สามารถ
ด้วยระบบภาพเสมือนจริง
อุปกรณ์ประกอบ
ดาเนินงานได้ตามแผนที่
กาหนด
3.2 โครงการบูรณาการและพัฒนา
เพื่อออกแบบและจัดทา
กรมธนารักษ์มีการบูรณา
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
การและพัฒนา
สื่อสารขององค์กร (Enterprise
สารสนเทศให้มีการบูรณาการ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
Architecture)
ระหว่างกัน
สารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์กร
3.3 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สาหรับ เพือ่ ยกระดับการให้บริการผ่าน
ระดับความพึงพอใจของ
ให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการ
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และ
ผู้รับบริการจากกรมธนา
ประชาชน
ผลักดันให้กรมธนารักษ์เป็นส่วน
รักษ์ต่อบริการที่ได้รับอยู่
หนึ่งของรัฐบาลดิจิทัล (Digital
ในระดับดีและดีมากไม่
Government)
น้อยกว่าร้อยละ 80
3.4 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เพื่อใช้พิมพ์ต้นแบบดวงตราในการ
ผลิตเหรียญกษาปณ์ และต้นแบบ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างของกรมธนา
รักษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
3.5 โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการจ่าย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
แลกเหรียญกษาปณ์
บูรณาการงานด้านเหรียญรองรับ
โครงสร้างหน่วยงานด้านเหรียญ
และเพิ่มช่องทาง ในการให้บริการ
จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ เพื่อ
ให้บริการประชาชนทางผ่านระบบ
บริการตู้ KIOS และ Mobile
Application ได้สะดวกและ
รวดเร็ว
3.6 โครงการจัดหาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ เพื่อรองรับการพัฒนาเว็บไซต์
API Service (Web Service)
สาหรับการให้บริการประชาชน
ภารกิจด้านต่างๆ
3.7 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และการจัดการสานักงาน (E-Office)

เพื่อรองรับการใช้งานผ่าน Web
Browser ได้ทุกประเภทรวมถึง

กรมธนารักษ์สามารถ
จัดหาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ได้ตามแผนที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากกรมธนา
รักษ์ต่อบริการที่ได้รับอยู่
ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากกรมธนา
รักษ์ต่อบริการที่ได้รับอยู่
ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากกรมธนา
๑๙

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
อุปกรณ์ Mobile Device เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด
รักษ์ต่อบริการที่ได้รับอยู่
ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐาน
เพื่อจั ดหาพร้อมการติ ดตั้งอุปกรณ์
สาหรับห้องคอมพิวเตอร์อาคารสานักประเมิน พื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
ราคาทรัพย์สินแห่งใหม่
เจ้าหน้าที่ อาทิ อุปกรณ์สาหรับห้อง
คอมพิ วเตอร์ ห ลั ก อุ ป กรณ์ ระบบ
รักษาความปลอดภัยต่างๆ ของอาคาร
รวมถึ งระบบเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
สารอง ณ อาคารสานักประเมินราคา
ทรัพย์สินแห่งใหม่
โครงการจัดหาระบบสารสนเทศสาหรับอาคาร
สานักประเมินราคาทรัพย์สินแห่งใหม่

โครงการจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
คานวณราคาประเมินทรัพย์สินสาหรับเป็น
ฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการจัดทาระบบศูนย์สั่งการและ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือการประเมินราคา
ทรัพย์สินทั้งประเทศให้อยู่มาตรฐานเดียวกัน
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (War Room
Center)

เพื่ อ จั ด หาพร้ อ มการติ ด ตั้ ง ระบบ
สารสนเทศพื้นฐาน ระบบรักษาความ
ปลอดภั ย เครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์
ระบบโทรศั พท์ ระบบจั ดเก็บข้อมู ล
สารสนเทศพื้ นฐาน ณ อาคารส านั ก
ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งใหม่
สามารถรองรั บ การจั ด เก็ บ และ
บริ ห ารฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอกกรมธนารักษ์ ทาให้ศูนย์
บ ริ ห ารจั ด ก ารราค าป ระ เมิ น
ทรั พ ย์ สิ น แห่ ง ชาติ ด าเนิ น การได้
อย่างมีประสิทธิภ าพ มีฐานข้อมูล
ราคาประเมิน ทรัพ ย์ สิ น ที่ ทั น สมั ย
เป็นปัจจุบัน รองรับและสนับสนุน
ฐานคานวณภาษี ที่ดินได้ครบถ้ว น
ถู ก ต้ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ ราคา
ตลาด
เป็นการจัดทาระบบศูนย์สั่งการ
และปฏิบัติการฯ (War Room
Center) เพื่อกากับดูแลทางด้าน
ข้อมูลมาตรฐานการประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ดิน อาคารชุด และสิ่ง

เชื่อมโยงฐานข้อมูล
สาหรับสนับสนุนการ
ประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และ
สถาบันการเงิน

ดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการ
ประเมินราคาทรัพย์สินทั้ง
ประเทศ จานวน 77
จังหวัด ให้อยู่ในมาตรฐาน
๒๐

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปลูกสร้าง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ เดียวกัน ผ่านระบบศูนย์
ให้การประเมินราคาทรัพย์สินทั้ง สั่งการและปฏิบัติการฯ
ประเทศอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน (War Room Center)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและการสร้างมาตรฐานข้อมูล
4.1 โครงการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ราช สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ราชพัสดุ
พัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการมาตรฐาน
ให้กบั ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
ระหว่างประเทศ
และเอกชน เพื่อสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy) และนโยบายด้าน
เศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล
4.2 โครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมิน เพื่อการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
ทรัพย์สินแห่งชาติ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) และนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ของรัฐบาล

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากกรมธนา
รักษ์ต่อบริการที่ได้รับอยู่
ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
กรมธนารักษ์เป็น
ศูนย์กลางการบริหาร
จัดการราคาประเมิน
ทรัพย์สินแห่งชาติ

๒๑

บทที่ 5
แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์
เพื่อให้แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกรมธนารักษ์ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ที่ ตั้ งไว้ ในกรอบระยะเวลาที่ ก าหนด สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การการบริ ห ารภาครัฐ แนวใหม่ (New Public
Management) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้เป็นระบบราชการที่พึงปรารถนา ที่
(1) สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สัมฤทธิ์ผล และคุ้มค่า
(2) มี ค วามรั บ ผิ ดชอบ เที่ ย งธรรม สุ จริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จาเป็ น ต้ องมี โครงสร้างการกากั บ ดู แ ล
แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลของกรมธนารักษ์ให้มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
กรมธนารักษ์ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องตาม
แนวทางที่กระทรวงการคลังได้ ดังนี้

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสารของกรมธนารักษ์

- อนุมัติ/กากับ/ติดตาม งบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ทบทวน ประเมินผลการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะทางานติดตาม กากับและประเมินผล
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

- สนับสนุน เร่งรัดและผลักดันให้มีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
- ทบทวน ประเมินผลการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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Flow Chart การปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์

เก็บรวบรวมความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปัญหาอุปสรรค
ศึกษาเทคโนโลยีใหม่
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

- เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และประชุมกับ
กับสานัก/กอง/กลุ่ม/สานักงานธนารักษ์พื้นที่
- เก็บข้อมูลสถานภาพด้าน IT ปัจจุบัน
- เชิญบริษัทมานาเสนอเทคโนโลยีใหม่
- อบรม/สัมมนางาน IT ต่างๆ

นาเสนอร่างแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของกรม
ธนารักษ์เข้าทีป่ ระชุม
จัดทาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทลั ของกรมธนารักษ์

ที่ประชุมศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศพิจารณา
แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ

ร่างแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของกรมธนารักษ์

ทาหนังสือแจ้งนัดประชุมรองอธิบดีทุกด้านและ
ผู้อานวยการสานัก/กอง/กลุ่ม และจองห้อง
ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา
แก้ไขร่างแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลฯ
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จัดทารายงานการประชุมและทาหนังสือแจ้ง
เวียนรับรองรายงานการประชุม

ร่างแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลของกรม
ธนารักษ์ Version 1

ทาหนังสือแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
และจองห้องประชุม

คณะกรรมการฯ
ประชุมพิจารณา
ร่างแผนปฏิบตั ิการดิจิทัลฯ
และอนุมัตโิ ครงการ
คอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมธนารักษ์ ฉบับ
สมบูรณ์

จัดทารายงานการประชุมและทาหนังสือแจ้ง
เวียนรับรองรายงานการประชุม
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คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์
องค์ประกอบ
1. อธิบดีกรมธนารักษ์
2. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
4. ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
5. รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน)
6. รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านเหรียญกษาปณ์)
7. รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านบริหาร)
8. รองอธิบดีกรมธนารักษ์ (ด้านที่ราชพัสดุ)
9. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
10. ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
11. ผู้อานวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
12. ผู้อานวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
13. ผู้อานวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
14. ผู้อานวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
15. ผู้อานวยการกองพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
16. ผู้อานวยการกองกษาปณ์
17. ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
18. ผู้อานวยการกองบริหารเงินตรา
19. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
20. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
21. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
22. ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
23. ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
24. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
25. ผู้อานวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
26. ผู้อานวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
27. เลขานุการกรม
28. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
29. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมาย การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมธนารักษ์
2. กากับดูแลการจัดทาและแปลงแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมธนารักษ์ไปสู่การปฏิบัติ
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3. พิจารณาและกลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมธนารักษ์ในแต่ละปี
4. กากับดูแล ติ ดตามและประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ์
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความ
จาเป็น
Flow Chart คณะทางานกากับ ติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทาแนวทางในการติดตาม กากับและ
ประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประชุมคณะทางานกากับ
ติดตามและประเมินผลฯ

สรุปผลและจัดทาเนื้อหาสาหรับนาเสนอที่
ประชุมคณะทางานกากับติดตามและ
ประเมินผลฯ

ประชุมคณะทางานกากับ
ติดตามและประเมินผลฯ

ติดตาม กากับและประเมินผลการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานเสนอความก้าวหน้าและผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
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คณะทางานติดตาม กากับและประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจากรมธนารักษ์
ประธานคณะทางาน
2. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
คณะทางาน
3. ผู้อานวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีการสารวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
คณะทางาน
6. ผู้อานวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
คณะทางาน
7. ผู้อานวยการกองพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
คณะทางาน
8. ผู้อานวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพราชพัสดุ
คณะทางาน
9. ผู้อานวยการกองกษาปณ์
คณะทางาน
10. ผู้อานวยการกองบริหารเงินตรา
คณะทางาน
11. ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
คณะทางาน
12. ผู้อานวยการกองประเมินราคาทรัพย์สิน
คณะทางาน
13. ผู้อานวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
คณะทางาน
14. ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทางาน
15. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คณะทางาน
16. ผู้อานวยการกองกฎหมาย
คณะทางาน
17. ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
คณะทางาน
18. ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
19. ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
คณะทางาน
20. เลขานุการกรม
คณะทางาน
21. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทางาน
22. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
คณะทางาน
23. ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
คณะทางาน
และเลขานุการ
24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชานาญการ ที่ได้รับมอบหมาย คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
1. จั ด ท าแนวทางในการติ ด ตาม ก ากั บ และประเมิ น ผลการใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารที่หน่วยงานในสังกัดนาไปใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ รับผิดชอบ
2. ติ ด ตาม ก ากั บ และประเมิ น ผลการใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ ส ารของ
กรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนให้กับหน่วยงานเพื่อนาไปวางแผนและกาหนดเป้าหมายการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กรมธนารักษ์กาหนดไว้
4. สนับสนุน เร่งรัดและผลักดันให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมธนารักษ์ เพื่อลดขั้นตอนปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ
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5. พิจารณาและเสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารและบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์
6. รายงานเสนอความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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